
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN 

SARAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh dari Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset 

Desa, dan Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Desa. Berikut merupakan hasil dari penelitiannya : 

 
1. Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan asli desa. 

 
2. Pengelolaan Aset Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan 

pendapatan asli desa. 

3. Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa berpengaruh positif 

terhadap peningkatan pendapatan asli desa. 

 
 

B.  Implikasi 

 Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusinya bagi 

perkembangan teori-teori mengenai pengaruh optimalisasi Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), pengelolaan asset desa, dan peran kinerja manajerial pemerintah 

desa terhadap peningkatan pendapatan asli aesa sedangkan implikasi praktis 

berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengaruh optimalisasi Badan 



Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset aesa, dan aeran kinerja manajerial 

pemerintah desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa  

1. Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh 

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset Desa, dan 

Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Desa. Dalam penelitian ini walaupun tidak semua variabel memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan asli desa tetapi terdapat dua variabel yang 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa yaitu pengelolaan asset 

desa dan peran kinerja manajerial pemerintah desa, sedangkan satu variabel yang 

tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa yaitu optimalisasi 

Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, harapan peneliti dengan dibuatnya penelitian 

ini dapat menambah pengetahuan mengenai teori stewardship yang berhubungan 

dengan pemerintahan desa. 

2. Implikasi Praktis 

 Harapan dari penelitian ini yaitu terdapat implikasi praktis bagi pemerintah 

desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Bagi pemerintah desa Kabupaten 

Gunungkidul, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan untuk evaluasi 

pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai dengan baik. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah 

desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa antara lain melalui optimalisasi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, dan peran kinerja 



manajerial pemerintah desa yang secara simultan berpengaruh terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Desa. 

C.  Keterbatasan 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain : 

1. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner menyebabkan kurangnya komunikasi yang terjalin antara 

peneliti dan responden. Kemungkinan terdapat kesalahpahaman 

responden dalam memahami instrumen pertanyaan dalam kuesioner 

sehingga akan memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan 

maksud dari pertanyaan. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada desa-desa di Kabupaten 

Gunungkidul saja. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas yang terdiri dari 

optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset 

desa, dan peran kinerja manajerial pemerintah desa yang memiliki nilai 

Adjusted R Square yang hanya mewakili 41,6% pengaruhnya teradap 

peningkatan pendapatan asli desa sehingga perlu adanya variable 

independen lain untuk menjelasakan variabel dependen secara lebih 

lengkap. 

4. Kriteria sampel yang digunakan belum begitu akurat. 



D.  Saran 

Berdasarkan dari keterbatasan yang ada pada  penelitian maka saran yang 

dapat peneliti berikan adalah:  

1. Bagi penelitian selanjutnnya, dapat melakukan penelitian dengan 

metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung pada 

responden penelitian. 

2. Bagi penelitian selanjutnnya, dapat menambahkan sampel penelitian 

tidak hanya di Kabupaten Gunungkidul saja, namun dengan jangkauan 

yang lebih luas. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen 

selain yang ada dalam penelitian ini seperti, pemberdayaan masyarakat, 

dll. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel karena 

dalam penelitian ini hanya terdapat kurang lebih tiga orang responden 

di masing-masing desa, sehingga data yang didapatkan akan lebih kuat 

dan akan dapat meningkatkan generalisasi kesimpulan hasil penelitian. 

5. Memperjelas kriteria sampel yang digunakan supaya data yang didapat 

lebih akurat 


