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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan 

terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, serta berdasarkan teori yang mendasari 

penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan. 

1. Berdasarkan perhitungan uji T secara parsial dapat di lihat -thitung untuk 

Badan Usaha Milik Desa sebesar 5.081 lebih kecil dari -ttabel sebesar 2,00856 

(5.081 < 2,00856) dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga sesuai dengan 

kriteria pengujian hipotesis yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima atau secara 

parsial Badan Usaha Milik Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa  tapi tidak signifikan. 

2. Berdasarkan penelitian uji T dapat dilihat -thitung untuk Alokasi dana desa 

adalah sebesar 0,497 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,00856 (0,497 > 2,00856) 

dengan nilai signifikansi 0,621 > 0,05 sehingga tidak sesuai dengan kriteria 

pengujian hipotesis yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak atau secara parsial 

Alokasi Dana Desa berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa  tapi tidak signifikan.  
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3. Berdasarkan penelitian uji F dapat dilihat  bahwa nilai Fhitung adalah 36,639 

sedangkan nilai Ftabel adalah 3,19 sehingga nilai Fhitung > Ftabel maka H₀ ditolak. 

Selain itu juga dapat dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat 

signifikansi dimana probabilitas sebesar 0,000 nilainya lebih kecil dari 

signifikansi 0,05 yang artinya H₀ ditolak. Atau secara simultan dapat disimpulkan 

bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ALokasi Dana Desa (ADD) 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. 

Maka dari itu berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil output regresi dari uji F statistik menyimpulkan bahwa kedua variabel 

Independen yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokassi Dana Desa 

(ADD) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Desa di empat desa yang diteliti oleh peneliti yaitu 

desa wanasari, desa citanglar, desa kademangan, desa gunung sungging.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian, maka peneliti memberikan saran. 

a) Bagi Akademisi  

 Dapat menambah kepustakaan dan sumbangan informasi dengan tema dan 

topik yang sama mengenai kesejahteraan masyarakat desa. 

b) Bagi Peneliti 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar variabel bebas yang digunakan 

tidak hanya tentang kesejahteraan, masih banyak faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat, serta dapat memperbanyak data dan 

sampel penelitian yang diteliti untuk memperkuat hasil penelitian 
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c) Bagi Masyarakat  

Dapat menjadi sumber informasi untuk dapat mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi didesa nya masing-masing  

d) Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah desa diharapkan lebih transparan lagi terhadap masyarakat 

terkait kegiatan pengelolaan Bum Des dan ADD . Dan kiranya dapat terus 

menjalankan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena 

memiliki dampak atau pengaruh yang baik terhadap keberlangsungan hidup 

masyrakat desa atau kesejahteraan masyarakat desa. Dan dapat terus 

mengalokasikan ADD-nya terhadap kepentingan masyarakat banyak karena ADD 

mempunyai pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan masyrakat desa. 

e) Bagi Pemerinta Daerah 

Kiranya dapat memperhatikan dan juga harus mampu bekerja sama dengan 

lembaga masyarakat, peneliti atau siapa saja yang membutuhkan bantuan 

informasi-informasi, sehingga mereka merasa terkesan baik saat mengharapkan 

informasi tentang kesejahteraan yang mungkin bisa membantu pembangunan 

pengembangan masyarakat, serta selalu memperbarui informasi, karena informasi 

tentang kesejahteraan masyarakat sangat penting. 

 


