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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa Pandanrejo terletak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur. 

Desa Pandanrejo memiliki luas wilayah 6.625 km
2
 yang terdiri dari 4 Dusun yaitu 

: (1) Dusun Pandan (2) Dusun Dadapan (3) Dusun Ngujung (4) Dusun Kajar. 

Topografi desa Pandanrejo berbukit-bukit dengan kondisi udara (1) Suhu udara 

optimum 15 – 25 ℃ dengan suhu udara minimal antara  3 - 5 ℃.  (2)  kondisi 

kelembapan udara sekitar  85 - 95%.  (3)  Sinar matahari antara 7,9 – 9,5 jam/hari. 

(4)  Curah  hujannya adalah 500 - 900  mm/tahun, dan memiliki tekstur tanah 

yang gembur dan subur sehingga mayoritas masyarakat desa Pandanrejo 

berprofesi sebagai petani.  

Tabel 1. Status Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Pandanrejo 

Status Jumlah (KK) 

Pemilik Tanah Sawah  639 

Pemilik Tanah Tegalan 25 

Penyewa /Penggarap 111 

Penyakap 73 

Buruh Tani 397 

Sumber : BPP Kecamatan Bumiaji Tahun 2018 

Tercatat jumlah penduduk di desa Pandanrejo pada tahun 2018 sebesar 

6.279 jiwa dengan total  jumlah KK 2.005 dan tingkat kepadatan 468 orang/km.
1
 

Mata pencaharian penduduk desa Pandanrejo mayoritas adalah pertanian dengan 

penghasilan yang tidak menentu dan musiman. Pendapatan masyarakat desa 

Pandanrejo sangat fluktuatif karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai 

petani. Wilayah desa Pandanrejo memiliki kekayaan sumber daya alam berupa 

tanah yang subur dan udara yang segar, yang cocok untuk dijadikan tempat 
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wisata. Potensi tersebut merupakan local wisdom yang dapat dikelola berdasarkan 

kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa Pandanrejo dapat 

meningkatkan perekonomian melalui potensi pertanian dan wisata alam. Melalui 

sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa, masyarakat lokal di desa 

Panadanrejo dapat diberdayakan dengan memperhatikan local wisdom desa 

setempat sehingga kesejahteran perekonomian masyarakat desa dapat meningkat.
 2

 

Desa Pandanrejo memiliki 4 (empat) Dusun dengan beragam kekayaan 

potensi alam yang dapat dimanfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat 

melalui usaha di bidang pariwisata. Potensi wisata yang dimiliki oleh desa 

tersebut diantaranya adalah kuliner, budaya, outbond, dan Rafting. Namun desa 

Pandanrejo lebih terkenal sebagai desa wisata petik strawberi pada tahun 2012 

oleh Pemerintah kota Batu. Kekayaan alam  yang dimiliki oleh desa Pandanrejo 

harus juga dimbangi dengan kondisi masyarakat yang agraris, humanis, dinamis, 

dan memiliki inovasi, agar pembanguan desa dari segi ekonomi dapat menerima 

perubahan ke arah yang lebih baik.
3
 Program ini dinilai dapat menambah 

kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga berpartisipasi dalam program 

pemerintah untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur. 

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

desa maka dibentuklah suatu lembaga perekonomian local desa dengan melihat 

potensi local wisdom desa salah satunya adalah pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) yang dasr hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

                                                           
2
 Zulkarnaen Reza M. 1, Mei 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Vol. 5, No. 1, Mei 2016. ISSN 1410 - 5675 
3 Arianti Fitrie, dkk. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 
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2014.
4
 Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian desa dengan 

melihat potensi desa melaui konsep otonomi desa dengan pemahaman bahwa 

pemerintah pusat memberikan kewenangan desa untuk mengelola daerahnya 

secara mandiri yang tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2014, yang didalamnya mengandung empat pasal tentang BUMDes, 

diantaranya adalah pasal 87-90 yang menjelaskan mengenai modal dalam 

mengelola BUMDes. 

Selain itu juga dengan hadirnya kepastian hukum dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87-90 memungkinkan desa untuk dapat 

mengembangkan spirit kewirausahaan ekonomi melalui melalui pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hadirrnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2004 khususnya dalam pembangunan desa merupakan merupakan peluang untuk 

mengembangkan spirit dalam melakukan kewirausaan yang di wadahi oleh Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kelola oleh pemerintah serta masyarakat 

desa secara mandiri dan demokrasi.
5
 

Pemerintah kemudian memperjelas landasan hukum menganai BUMDes 

kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 142 yang mengacu 

pada ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014.
6
 Dalam pasal 142 Peraturan 

pemerintah tersebut menjelaskan bahwa dalam pendirian, pengelolaan maupun 

pembubaran BUMDes telah diatur kedalam Peraturan Menteri Desa, Pembagunan 

Daerah Tertinggal atau disingkat Permendesa, PDTT No 4 Tahun 2015.
7
     

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  

5 Ridlwa Zulkarnain. 3 Juli-September 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Pembangunan Perekonomian Desa. FJJIH-Vol-8 No.3. ISSN 1978-5186 
6
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Otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa 

adalah bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan demokrasi ekonomi 

demi terwujudnya kesejahteraan desa khususnya untuk memajukan kegiatan 

perekonomian desa.
8
 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bentuk program 

pemerintah yang dibentuk melalui alokasi dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian disalurkan melalui 

Anggaran Dana Desa (ADD). Melalui masyarakat dan pemerintah BUMDes 

dibentuk untuk mampu menciptakan dan mendukung minat untuk berwirausaha 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa sehingga secara mandiri 

masyarakat desa dapat menciptakan peningkatan perekonomian. 

Sumberdaya manusia yang masih kurang inovatif dalam mengolah hasil 

pertanian dan keterbatasan modal usaha merupakan problematika perekonomian 

yang harus menjadi perhatian khusus di desa Pandanrejo. Selain itu dalam 

mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di desa Pandanrejo, baik potensi 

wisata maupun potensi pertanian. Masyarakat desa Pandanrejo harus mempunyai 

lembaga hukum yang kuat untuk mendukung dalam memaksimalkan potensi 

tersebut sehingga masyarakat mempunyai wadah yang tepat untuk 

mengembangka potensi desa menjadi peluang usaha.  

Potensi desa Pandanrejo yang belum dapat dimaksimalkan adalah 

problematika bagi masyarakat desa Pandanrejo. melalui inisiasi masyarakat dan 

dukungan dari pemerintah desa maka dibentuklah BUMdes Raharjo sebagai 

wadah dalam mengembangkan potensi yang ada di desa Pandanrejo. Dengan 

dukukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk modal usaha dan 
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pembinaan dari pemerintah supra desa maka potensi sumber daya alam maupaun 

sumberdaya manusia desa Pandanrejo diharapkan dapat dikelola dengan baik.    

Penggunaan anggaran dana desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tujuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Raharjo mendapatkan Anggaran awal  

dari dana desa sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta) untuk 

pembangunan wisata petik strawberi yang sampai sekarang anggaran BUMDes 

Raharjo tersebut tinggal tersisa Rp. 100.000.000,00 (seratus juta). Karena 

terlambat dalam pengajuan proposal modal usaha BUMDes, sisa anggaran dana 

desa tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Sebab untuk 

tahun anggaran berikutnya BUMDes Raharjo tidak akan mendapat anggaran dana 

dari pemerintah desa. 

Pendirian BUMDes Raharjo diharapkan dapat memberikan dampak positif 

dalam kemajuan demokrasi ekonomi khususnya di desa Pandanrejo. Semangat 

dalam pembentukan usaha melalui gotong - royong dan kekeluargaan masyarakat 

desa adalah salah satu bentuk potensi penting yang harus diperhatikan dan 

difasilitasi oleh pemerintah supra desa. Agar keterampilan kewirausahaan 

masyarakat desa meningkat dan akses dalam pemasaran produk hasil usaha dapat 

bersaiang maka diperlukan kerjasama yang dilakukan BUMDes dengan lembaga 

lainnya . 

 BUMDes Raharjo dibentuk dengan fokus konsep usaha dibidang 

pariwisata sejak peresmiannya pada tanggal 26 desember 2018 yang lalu sampai 

dengan sekarang. Sekarang BUMDes Raharjo semakin mengalami perkembangan 

seiring dengan berjalannya waktu, dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama antara 
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BUMDes Raharjo dan kelompok tani di desa Pandanrejo. Melalui kerjasama 

tersebut diharapkan BUMDes Raharjo akan semakin maju dan berkelanjutan.  

Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat di desa Pandanrejo kota Batu, salah satunya dengan melihat kontribusi 

ADD anggaran dana desa yang mampu diserap dengan maksimal, dan juga 

melihat peran stakeholder dalam mendirikan BUMDes Raharjo tersebut. Peneliti 

juga ingin melihat manfaat setelah adanya BUMDes bagi masyarakat sekitar 

khususnya desa Pandanrejo. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah akan dijadikan pijakan awal oleh peneliti dalam 

mengidentifikasi permasalahan, yang bertujuan untuk memfokuskan 

permasalahan yang harus diselesaikan. Rumusan masalah adalah penjabaran dari 

hasil sebuah identifikasi peneliti serta batasan masalah yang ada.
9
 Sehingga 

berdasarkan penjelasan permasalahan dalam latar belakang mengenai peran Badan 

Usaha milik Desa (BUMDes) dalam optimalisasi pengembangan potensi desa di 

desa Pandanrejo Kota Batu, terdapat rumusan masalah diantaranya yaitu :  

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Raharjo 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Pandanrejo kota 

Batu ?  

2. Apa hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Raharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa 

Pandanrejo kota Batu ?  

                                                           
9
 Usman, Husaini & Setiandy Akbar, 2011, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 98 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Raharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa 

Pandanrejo kota Batu.  

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) Raharjo untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat di desa Pandanrejo kota Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak secara 

teoritis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, 

referensi, kajian, dan rujukan serta khasanah keilmuan terkait dengan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat di desa Pandanrejo kota Batu. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan kedepanya mampu memberi manfaat praktis 

yang akan dipaparkan dibawah ini : 

 Harapannya hasil dari penelitian ini mampu memberikan masukan dan 

bahan pertimbangan untuk pemerintah desa khususnya desa Pandanrejo 

di kota Batu, sehingga mendapatkan gambaran pengetahuan mengenai 
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pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan 

perekonomian di desa Pandanrejo kota Batu.  

 Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sumber 

referensi informasi dalam melakukan kajian terkait dengan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian 

di desa Pandanrejo kota Batu.. 

1.5 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah Salah satu unsur terpenting atau batasan yang 

dipakai oleh peneliti dalam menggambarkan fenomena sosial yang terjadi  secara 

abstrak dan dikemas secara ilmiah untuk mempermudah dan memahami teori 

pada saat berada di lapangan. Berdasarkan judul yang diangkat  maka definisi 

konseptual yang akan dijabarkan  adalah sebagai berikut : 

a. Pengelolaan BUMDes 

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 

mengarahkan, mengorganisir dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Pengelolan juga 

dapat diartikan sebagai manajemen. Menurut Terry, fungsi manajemen dapat 

dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).
10

 

BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi dan berjalan secara optimal sesuai 

dengan peranannya apabila dalam pengelolaan BUMDes tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat lokal desa melalui kerjasama antara 
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pemerintah desa maupun masyarakat lokal desa dengan memperhatikan potensi 

local wisdom desa setempat
11

.  

keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola 

potensi local wisdom adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dan pemerintah 

pusat melalui otonomi daerah. Melalui konsep tersebut akan diperoleh pengertian 

serta penjelasan tentang siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa 

Pandanrejo kota Batu.   

b. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Dalam mengoptimalkan dan mangatur sumber daya, peran suatu 

kelembagaan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Peran 

pemerintah dalam membangun desa salah satunya adalah dengan cara 

mengoptimalkan perekonomian serta potensi sumber daya melalui pemberdayaan 

masyarakat pedesaan sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat.   

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aspek dari usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) desa yang dibentuk oleh pemerintah desa 

diharapkan mampu untuk menggerakan jalannya roda perekonomian desa 

sehingga desa dapat meningkatkan kemandirian perekonomiaanya.   

Dasar hukum dari pembentukan badan usaha milik desa adalah Undang-

undang  Tentang Desa Nomor  6 Tahun 2014  Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 

2015 Permendesa, dan PDTT No 4 Tahun 2015.  BUMDes memiliki berbagai 

macam bentuk di Indonesia tergantung dari potensi, sumberdaya dan karakteristik 
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 Agunggunanto Edy Yusuf , dkk. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan 
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lokal yang dimiliki oleh desa yang pengaturan lebih lanjutnya diatur menurut 

Peraturan Daerah (perda) setempat. 

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi 

masyarakat desa hadirnya BUMDes adalah sebagai upaya untuk merespon 

berbagai macam masalah terkait dengan ekonomi lokal desa melalui 

pengembangan potensi dan sumber daya lokal desa. Dengan dibentuknya 

BUMDes diharapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat desa mampu 

menggerakan roda perekonomian lokal desa secara lebih optimal. 

c. Peningkatan Perekonomian  

Peningkatan perekonomian dapat terlihat apabila masyarakat mampu 

sejahtera dalam memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari. Kemajuan 

perekonomian diartikan sebagai kesejahteraan yang merupakan tujuan dari negara 

dan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut negara harus meningkatkan 

kualiatas dalam berbagai aspek kehidupannya. Cara untuk meningkatkan 

kemajuan perekonomian indonesa khususnya di desasalah satunya adalah dengan 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Menurut Murwadji dan kawan-kawan, minimnya pengetahuan yang 

dimiliki masyarakat desa dalam mengelola BUMDes menjadikan hambatan dalam 

mengembangkan potensi yang terdapat di desa. 
12

 Pendirian BUMDes harus 

berdasarkan pada potensi desa agar upaya dalam menjalankan bidang usaha untuk 

mengangkat kesejahteraan desa dapat berkembang secara optimal. Dalam 

menjalankan programnya, BUMDes sangat bergantung pada potensi lokal desa. 

Sehingga peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola aset desa 
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 Murwadji Tarsisius, dkk. Bumdes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian 

Indonesia. ACTA DIURNAL Volume 1, Nomor 1, Desember 2017 
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secara profesional dapat mendukung peningkatan kemajuan perekonomi desa 

melalui otonomi desa. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang cara mengukur variabel - 

variabel yang terdapat pada konsep oprasional sehingga akan memudahkan dalam 

melakukan penelitian terhadap penetapan variabel yang akan di teliti oleh 

peneliti.
13

 Peneliti akan menetapkan indikator tentang keberhasilan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian desa Pandanrejo 

yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Adapun definisi operasional atau indikator 

yang digunakan peneliti untuk mengukur pengelolaan BUMDes Raharjo adalah 

menggunakan teori dari Terry, dimana pengelolaan adalah aspek dari manajemen. 

Kepengelolaan BUMDes Raharjo berdasarkan teori dari Rekso Poetranto akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Raharjo untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Pandanrejo kota Batu: 

1. Perencanaan Pendirian BUMDes Raharjo 

2. Pengorganisasian BUMDes Raharjo 

a. Pembentukan struktur organisasi BUMDes Raharjo 

b. Tanggung Jawab Personil BUMDes Raharjo  

c. Pingisian Personil BUMDes Raharjo 

3. Penyusunan Program Kerja BUMDes Raharjo 

4. Pelaksanaan Bidang Usaha BUMDes Raharjo  

a. Bidang Usaha Pertanian  

b. Bidang Usaha Perdagangan 

c. Bidang Usaha Pariwisata 

5. Monitoring dan Evaluasi 
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b. Probelematika dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Raharjo Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa 

Pandanrejo Kota Batu: 

1. Keterbatasan modal dalam mengembangkan unit usaha BUMDes Raharjo 

2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan 

BUMDes Raharjo  

1.7 Metode Penelitian  

Dalam menyusun suatu karya ilmiah dibutuhkan suatu metode penilitian 

tujuananya adalah untuk mengetahui cara atau teknik apa yang dipakai oleh 

peneliti dalam melakukan suatu penelitian
14

. Adapun uraian mengenai metode 

metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah 

tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari 

suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran 

tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan.
15

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan penelitian melalui wawancara kepada informan yang memiliki 

pengetahuan terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Raharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Pandanrejo kota 

Batu. Selanjutnya, peneliti melakukan pengolahan data tersebut untuk dianalisa 

                                                           
14

 Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung. CV. Alfabeta. 
15

 Stocker, dkk. 2010. Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media. 
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yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara naratif untuk menjawab 

rumusan masalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

2. Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data yang berkaitan mengenai 

seputar permasalahan-permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian 

ini munggunakan sumber data primer dan data sekunder.     

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli 

yang autentik dan melalui terjun lapang langsung ke lokasi fokus penelitian yaitu 

di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo desa Pandanrejo kota Batu. 

Peneliti akan melakukan wawancara dan observasi sehingga peneliti dapat dengan 

mudah mengumpulkan data dan informasi yang mendalam terkait dengan 

narasumber yang memahami betul tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Raharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa 

Pandanrejo kota Batu.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara tidak 

langsung. Artinya data yang diperoleh dari metode ini dapat melalui kutipan, atau 

penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, jurnal, dan korespondensi, 

dokumen dan laporan resmi, dan jawaban tertulis yang dapat dipergunakan oleh 

peneliti. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut ini 

adalah teknik atau cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

primer dan data sekunder : 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data primer yang 

dilakukan secara langsung oleh peneliti dimana peneliti akan melakukan 

pengamatan dengan dekat terhadap objek yang ditiliti sehingga peneliti 

dapat mengamati subyek dengan jelas dan kemudian dilakukan pencatatan 

dengan sistematis. Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat 

secara langsung bagaimana keadaan lapangan dan memahami hal-hal yang 

di dapat dari subyek penelitian terkait tentang bagaimana pengelolaan 

BUMDes Raharjo dalam meningkatkan perekonomian desa Pandanrejo 

kota Batu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sumber data primer yang dilakukan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang penting terkait 

dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Raharjo Untuk 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Pandanrejo Kota Batu. 

Narasumber atau informan dari penilitian ini adalah pemerintah dan 

masyarakat yang benar-benar mengetahui permasalahan yang terkait 

dengan penelitian ini. Peniliti akan membuat daftar pertanyaan. Dengan 
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demikian data yang diperoleh dalam mewawancara subyek atau informan 

dalam penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.  

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu data sekunder yang diperoleh dari 

catatan tertulis atau gambar maupun studi pustaka yang digunakan sebagai 

data pendukung dari hasil observasi dan wawancara peneliti untuk 

mengetahui keabsahan data sehingga mendapatkan interpretasi yang tepat 

dalam pengambilan suatu kesimpulan. Dari teknik pengumpulan data ini 

peneliti akan mencari data pendukung seperti foto, tabel, grafik dan lain-

lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Raharjo Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di 

Desa Pandanrejo Kota Batu. 

4. Subyek Penelitian  

Untuk menentukan narasumber atau informan dalam subyek 

penelitian ini, peneliti memakai teknik purposive, dimana sampel yang 

diperoleh merupakan orang-orang yang kapasitas dalam memberikan data 

mengenai masalah yang diangkat atau dikaji dalam penelitian ini. adapun 

beberapa narasumber atau informan dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Kepala Desa Pandanrejo 

2. Pengunrus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo Desa 

Pandanrejo. 

3. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Raharjo Desa 

Pandanrejo. 



 

16 
 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung untuk 

mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Lokasinya 

adalah di BUMDes Raharjo desa Pandanrejo kota Batu yang mengelola wisata 

petik strawberry dan kantor kepala desa Pandanrejo kota Batu.  

6. Teknik Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif 

mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Raharjo Untuk 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pandanrejo Kota Batu. Dalam 

teknik Analisa kualitatif data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan model 

statistik dan model matematika. Proses analisis data yang digunakan adalah model 

Miles dan Huberman dimana proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

16
 Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data dalam penelitian ini : 

a. Reduksi Data 

Setelah peneliti mendapatkan data dari observasi, wawancara, maupun 

dokumen penting yang menunjang penelitian maka data tersebut akan di reduksi 

dengan cara dipilah, disederhanakan dan dideskripsikan melalui penjelasan 

analisis studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Reduksi data dilakukan oleh 

peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat mengenai 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Raharjo Untuk Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Di Desa Pandanrejo Kota Batu. 

                                                           
16

 Huberman, Miles, M. B. , A. M., dan Saldana, J. 2012. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, 

Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 



 

17 
 

b. Display Data  

Data yang telah direduksi oleh peneliti akan di analisis dan akan diuraikan 

secara kulaitatif deskriptif dengan teks naratif untuk memberikan gambaran atau 

penjelasan secara ilmiah mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian.   

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan verifikasi 

terhadap intisari hasil penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Raharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa 

Pandanrejo Kota Batu. Selanjutnya, peneliti akan memperoleh kesimpulan dengan 

mencocokkan data dan pengamatan yang didapatkan oleh peneliti pada saat 

penelitian berlangsung. 

 


