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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Setelah peneliti melakukan penelitian langsung dengan menyebar angket 

yang ditujukan kepada masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten 

Tulungagung. Kemudian peneliti mengolah data hasil jawaban angket yang telah 

diisi oleh responden. Dalam pengolahan hasil jawaban angket tersebut, peneliti 

menggunakan aplikasi IBM SPSS 25.0, maka tujuan yang akan dikemukakan oleh 

peneliti adalah untuk menjelaskan: 

A. Pengaruh Pengelolaan BUMDes Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Gondang 

Kabupaten Tulungagung) 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

pengelolaan BUMDes secara parsial ada hubungan signifikan terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Gondang. Dari hasil perhitungan 

koefisien regresi diperoleh dengan nilai t hitung < t tabel yaitu 0,000 < 0,05,  

maka menolak H0. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Mirnawati dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes ada hubungan 



100 
 

 
 

signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

memingkatkan perekonomian.1 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut bahwa pengelolaan 

BUMDes termasuk salah satu faktor yang menentukan peningkatan 

ekonomi masyarakat di Desa Gondang. Jadi apabila pengelolaan BUMDes 

di Desa Gondang sudah berjalan dengan baik  maka dapat dipastikan 

ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa 

tinggi rendahnya pengelolaan BUMDes sudah mampu memberikan 

pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. BUMDes merupakan 

instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis 

potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. 

Pengelolaan disini sangat dibutuhkan oleh BUMDes. Dimana 

prinsip dari pengelolaan BUMDes yaitu perwujudan pengelolaan ekonomi 

efektif Desa yang dilakukan secara komperatif, partisifatif, emansipasif dan 

transparansi. Oleh karena itu pengelolaan disini sangat dibutuhkan dalam 

menjalankan kegiatan usaha ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengelolaan BUMDes ini 

sudah sesuai dengan tujuan dari pengelolaan itu sendiri untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Dengan adanya pengelolaan ini sangat 

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. 

                                                           
1 Mirnawati, SKRIPSI: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 

2018), hlm. 16. 
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B. Pengaruh Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Gondang 

Kabupaten Tulungagung) 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

peran BUMDes secara parsial ada hubungan signifikan terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Gondang Kecamatan Gondang 

Kabupaten Tulungagung. Dari hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh 

dengan nilai t hitung < t tabel yaitu 0,000 < 0,05,  maka menolak H0. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dian 

Puja Rismaya dengan judul “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

“Mitra Usaha” Dalam Meningkatkan Sektor Usaha Anggota KUB 

“Mulyasari” Desa Lohgandu, Karanggayam, Kebumen”. Berdasarkan hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa peran BUMDes ada hubungan signifikan 

dalam meningkatkan sektor usaha anggota KUB Mulyasari.2 

Berdasarkan hasil penelitian peran BUMDes secara parsial ada 

hubungan signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa 

Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan 

teori yang disebutkan Halimatus Sakdiah, bahwa peran BUMDes dapat 

menguatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan BUMDes 

sebagai pilar kegiatan ekonomi.3 

                                                           
2 Dian Puja Rismaya, SKRIPSI: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mitra Usaha” 

Dalam Meningkatkan Sektor Usaha Anggota KUB “Mulyasari” Desa Lohgandu, Karanggayam, 

Kebumen, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), hlm. 65. 
3 Ibid,.. hlm 35. 
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Demi mewujudkan peran BUMDes disini perlu adanya 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta 

pertanggungjawaban dalam menjalankan setiap kegiatan. maka dari itu 

peran BUMDes sangat memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

perekonomian di masyarakat. 

Berdasarkan hasil data responden yang rata-rata home industri, 

dimana mayoritas telah memahami dengan baik terkait perekonomiann. 

Karena rata-rata pekerja home industri telah bekerja dalam waktu yang 

lama, sehingga hal tersebut didukung oleh pengalaman bekerja tersebut. 

Pengukuran variabel peran BUMDes diukur dengan empat indicator yaitu 

pendapatan, potensi, lapangan kerja, dan peran masyarakat dengan total 

sebanyak delapan pertanyaan. 

 

C. Pengaruh Pengelolaan dan Peran BUMDes Terhadap Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan 

Gondang Kabupaten Tulungagung) 

Dari hasil uji F yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

ada pengaruh secara silmutan atau bersama-sama antara variabel 

pengelolaan BUMDes (X1) dan peran BUMDes (X2) terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten 

Tulungagung. Hal ini ditunjukkan dengan H0 ditolak, karena F hitung lebih 

besar dari F tabel yaitu 556,286 > 2,922 dan signifikansi F kurang dari α yaitu 

2,922 <  0,005 
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Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk 

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.4 

Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara pengelolaan dan 

peran BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dan telah 

dibuktikan dari penelitian ini bahwa pengelolaan dan peran BUMDes 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi. Pengelolaan 

dan peran BUMDes tersebut keduanya sama-sama menolak H0. Dari hasil 

penelitian yang ada bahwa semakin  tinggi nilai pengelolaan dan peran 

BUMDes akan berdampak bagus untuk perekonomian masyarakat. Dimana 

di BUMDes Gondang ini pengelolaan dan peran sudah mencapai tujuan 

yang telah direncanakan sejak semula. Maka pengelolaan dan peran 

BUMDes ini harus selalu diterapkan dalam melakukan suatu usaha demi 

berjalannya keberlangsungan bisnis yang dapat memperbaiki perekonomian 

menuju kearah yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adanya pengaruh secara silmutan 

atau bersama-sama antara variabel pengelolaan BUMDes (X1) dan peran 

BUMDes (X2) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Gondang 

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Yang berarti bahwa 

semakin tinggi nilai positif pengelolaan dan peran menimbulkan 

peningkatan ekonomi masyarakat. Dimana suatu BUMDes yang memiliki 

                                                           
4 Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 

44. 
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strategi pengelolaan dan peran BUMDes dengan baik maka akan 

menciptakan kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Dimana pun BUMDes 

tersebut berdiri apabila mnejalankan pengelolaan dan perannya dengan 

benar makan akan menciptakan suatu peningkatan perekonomian dengan 

baik. 

 


