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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh sebelum dan 

sesudah adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan 

ketapang Kabupaten lampung selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak aparatur desa 

serta penyebaran kuisioner kepada masyarakat, studi dokumentasi di Kantor 

Kepala Desa, dan BUMDes Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas data, uji 

regresi linier sederhadan dengan tingkat kepercayaan 95%.  

 

Kesimpulan hasil pengujian hipotesis adalah bahwa pengembangan ekonomi desa 

sebelum adanya BUMDes dengan pengembangan ekonomi desa sesudah adanya 

BUMDes adalah tidak sama. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan 

pengembangan ekonomi desa antara sebelum dan sesudah adanya BUMDes di 

Desa Kecamatan Ketapang Lampung Selatan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi 

hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Instrumen yang diberikan kepada responden untuk mengukur kinerja 

dalam pertanggungjawaban terhadap suatu entitas akuntansi adalah 

dimana pada umumnya, tiap responden menilai diri mereka sendiri dan 

mengungkapan gambaran organisasi tempat mereka berkerja. Sehingga 

pemberian nilai yang tidak sewajarnya merupakan kemungkinan yang 

sangat mungkin terjadi, sehingga menyebabkan variabel tidak terukur 

sempurna. 
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2. Di dalam instrumen pengukuran pada variabel mengalami kekurangan 

dalam menggambarkan pernyataan terhadap responden. 

3. Instrumen dalam penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan kuesioner. 

Hanya ada beberapa yang dilakukan wawancara dengan para responden. 

Jawaban yang didapat belum tentu menggambarkan situasi yang 

sebenarnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Desa 

a. Perlu edukasi dan perlu di bangunnya badan usaha milik desa ke desa-

desa lainnya yang belum memiliki badan usaha milik desa di daerah 

lain selain di Kecamatan Ketapang supaya pengembangan ekonomi 

desa terwujud dan terlaksana dengan baik sehingga dapat 

mensejahterakan masyarakat desa di setiap daerah. 

b. Perlu penyempurnaan dalam pengelolaan badan usaha milik desa di 

Kecamatan Ketapang agar lebih banyak lagi mendapatkan keuntungan 

bagi masyarakat desa dan pengembangan ekonomi desa dapat lebih 

baik lagi bagi masyarakat desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Secara akademis, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar 

menambah variabel independen dan jumlah sampel yang diteliti 

sebaiknya diperbanyak lagi untuk memperkuat hasil penelitian 

serta memperhatikan ketepatan pemilihan kuesioner. 

b. Melengkapi metode penelitian dengan menggunakan daftar 

pertanyaan dan melakukan wawancara secara langsung agar 

memperoleh data yang lebih akurat. 

 

 

 


