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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten 

Sukabumi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli Desa dan 

hasil usaha badan usaha milik Desa (BUMDes) masyarakat terhadap belanja Desa 

bidang pelaksanaan pembangunan Desa secara parsial maupun simultan, maka 

dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji simultan (uji t) , pendapatan asli Desa berpengaruh 

positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja Desa bidang 

pelaksanaan pembangunan Desa dengan hasil uji t sebesar 8,701 dengan 

tingkat signifikan 0,000. Pendapatan asli Desa di Desa cipetir, Desa 

sukamaju dan Desa undrus bianngun Kecamatan Kadudampit Kabupaten 

Sukabumi termasuk kedalam kategori baik dari segi aspek hasil usaha desa, 

hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dana desa, 

alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD, Tetapi dalam segi aspek hibah 

dan sumbangan pihak ketiga serta lain-lain pendapatan yang sah masih 

belum mencapai kategori baik atau kurang.  

2. Hasil usaha badan usaha milik Desa (BUMDes) berpengaruh negatif 

terhadap belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan hasil 
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uji t sebesar 1,795 dengan tingkat signifikan 0,075. Pada penelitian ini hasil 

usaha BUMDes masih cukup kurang dikarenakan kontribusi dan 

manajemen dalam pengelolaan BUMDes dapat dikatakan masih kurang 

baik sehingga potensi yang ada di Desa belum sepenuhnya dikelola seseuai 

dengan semestinya. Yang mengakibatkan kontribusi biaya untuk 

pembangunan Desa terhambat. 

3. Pendapatan asli Desa dan hasil usaha badan usaha milik Desa (BUMDes) 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap belanja Desa 

bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan hasil uji F sebesar 48,079 

dengan sig 0,000. Pendapatan asli Desa dan hasil usaha BUMDes dalam 

penelitian ini mendominasi faktor utama dalam mempengaruhi belanja Desa 

bidang pelaksaan pembangunan Desa serta releven dengan teori mengenai 

faktor pendukung pencapaian pembangunan Desa yaitu dibutuhkannya 

pendapatan asli Desa yang tinggi dan hasil usaha BUMDes yang tinggi pula 

agar pencapaian pembangunan Desa bisa segera dirasakan oleh masyarakat 

Desa. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dan beberapa faktor 

yang penulis temukan di beberapa tempat penelitian, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun, 

Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. 

a. Desa perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah pendapatan asli Desa baik 

itu meningkat maupun berkurang.agar penggunaan pendapatan asli Desa 

dapat lebih efektif dan efisien walaupun ketiga desa ini hanya 

mengandalkan tanah bengkok saja. Karena pendapatan asli Desa yang 

digunakan oleh Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun 

selama tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, namun 

tidak diimbangi dengan pelaksaan pembangunan Desa. 

b. Kepala desa harus lebih tegas dari aparatur Desa dalam menjalankan 

tanggungjawab yang telah diberikan untuk mengelola keuangan anggaran 

penadapatan dan belanja Desa agar realisasi anggaran yang didapat dari 

Dana Desa bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, serta BUMDes 

sebagai penunjang perekonomian Desa harus lebih memperbaiki lagi tata 

kelola dan manajemen keuangan BUMDes agar potensi Desa yang 

dihasilkan nantinya bisa berkontrbusi lebih untuk kegiatan pembangunan di 

Desa. Karena hal tersebut sangat diperlukan agar tercapainya suatu tujuan 

khususnya untuk pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat.   
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c. Disarankan Desa lebih bijak dalam mengelola pendapatan asli Desa dan 

lebih meningkatkan hasil usaha BUMDes agar tetap bisa mempertahankan 

dan merealisasikan pembangunan yang belum terealisasikan.   

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Item Pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya diperbanyak yang mungkin 

akan dperoleh hasil yang diharapkan. 

b. Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau sampel yang lebih 

besar atau seluruh populasi dijadikan sampel. 

c. Meneliti semua responden yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa sehingga dapat lebih trukur atau 

lebih banyak mengetahui hasil baik diharapkan peneliti dari masing-

masing responden. 

 

 


