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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pengujian ini menggunakan model regresi linier berganda yang terdiri 

dari uji-T dan uji-F. Uji T dilakukan untuk membuktikan apakah modal dan 

produktivitas kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

pendapatan BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

Sementara uji F dilakukan untuk mengetahui apakah modal dan produktivitas 

kerja secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Dalam pengolahan 

data tersebut, peneliti menggunakan aplikasi IBM SPSS 25.0 dengan hasil yang 

akan dikemukakan pada penjelasan berikut: 

1. Pengaruh Modal terhadap Pendapatan BUMDes di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan BUMDes 

di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Dibuktikan dengan 

pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel. Yaitu t hitung 2,928 > t tabel 1,860. Dan nilai signifikansi lebih 

kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu 0,019 < 0,05. 

Modal menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu usaha, tanpa 

adanya modal aktivitas usaha tidak dapat dijalankan. Modal sangat 
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menentukan tingkat pendapatan. Semakin besar modal maka akan 

memberikan kontribusi yang besar bagi suatu usaha.  

Penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa setiap 

usaha memerlukan modal untuk membeli barang dagangan sehingga 

operasional usaha dapat berjalan, sehingga semakin tinggi modal maka 

akan meningkatkan pendapatan usaha yang diterima.1Yang artinya apabila 

modal yang dimiliki BUMDes meningkat maka pendapatan BUMDes juga 

akan mengalami penigkatan. 

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Dwipayanti2 tahun 2020. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian adalah analisis uji t dan uji F. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan BUMDes di Kabupaten Badung. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yakni modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Semakin besar 

modal yang dimiliki BUMDes maka pendapatan BUMDes juga akan 

mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, semakin kecil modal yang 

dimiliki BUMDes maka semakin rendah pula pendapatan BUMDes di 

Kecamatan Gandusari Kabuapaten Trenggalek. 

 

 
1 Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 80. 
2 Ni Kadek Dwipayanti dan I Nengah Kartika, Pengaruh Modal, Pengalaman Kerja dan 

Lama Usaha terhadap Produktivitas serta Pendapatan BUMDes di Kabupaten Badung, E-Jurnal 

Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.9 No.2 Februari 2020. 
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2. Pengaruh Produktivitas Kerja terhadap Pendapatan BUMDes di 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

produktivitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Terbukti 

dengan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel. Yaitu t hitung 2,243 > t tabel 1,860. Dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu 0,045 < 0,05.  

Penelitian ini sesuai dengan teori bahwa produktivitas dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu usaha dalam 

menghasilkan barang dan jasa. Semakin produktif dalam menjalankan 

usaha, maka tingkat keberhasilan juga akan lebih maksimal.3 Yang artinya 

semakin tinggi tingkat produktivitas kerja pada BUMDes maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil usaha/ pendapatan BUMDes. 

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Efendi4 tahun 2014. Analisis data yang digunakan adalah 

regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

produktivitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 

usaha Kerajinan Sayangan di Desa Kalibaru Banyuwangi. 

 
3 Nugroho J Setiadi, Bussiness Economic and Managerial Decision Making Aplikasi Teori 

Ekonomi dan Pengambilan Keputusan Manajerial dalam Dunia Bisnis, (Jakarta : Prenada Media 

Group, 2008), hal. 369. 
4 Ahmad Afan Efensi, Pengaruh Produktivitas Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Usaha 

Kerajinan Sayangan di Desa Kalibaru Weta, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2014, (Jember: Artikel Ilmiah Tidak Diterbitlkan, 2014). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yakni produktivitas kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. Semakin tinggi tingkat produktivitas kerja BUMDes maka 

pendapatan BUMDes juga akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, 

jika produktivitas kerja rendah, maka pendapatan BUMDes juga akan 

rendah. 

 

3. Pengaruh Modal dan Produktivitas Kerja terhadap Pendapatan 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini, hasil analisis regresi secara simultan 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,648 dan Ftabel sebesar 4,46. Sehingga 

diperoleh hasil Fhitung 8,648 > Ftabel 4,46. Dan nilai signifikansi lebih 

kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu 0,010 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa modal dan produktivitas kerja secara bersama-sama 

atau simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa pendapatan merupakan sejumlah 

penghasilan yang dierima seseorang atas hasil kerjanya selama satu 

periode tertentu, bisa tahunan, bulanan, mingguan ataupun harian.5 

 
5 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi  Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hal. 150. 
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Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Imdad6  tahun 2019. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian adalah uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

modal, produktivitas dan harga jual secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan masyarakat Desa 

Tlogoharum.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yaitu modal dan produkivitas kerja secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

positif signifikan terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. 

 
6 Muhammad Syakir Imdad, Pengaruh Modal, Produktivitas dan Harga Jual Produksi 

Garam terhadap Pendapatan Mayarakat (Studi Kasus Kelompok Tani Desa Tlogoarum Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati), (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019). 


