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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh modal 

dan produktivitas kerja terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek, maka peneliti mengambil kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian pengaruh modal dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel modal secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

2. Hasil pengujian pengaruh produktivitas kerja dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa variabel produktivitas kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan BUMDes di 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

3. Hasil pengujian pengaruh modal dan produktivitas kerja dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel modal dan 

produktivitas kerja secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi BUMDes di Kecamatan Gandusari 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi BUMDes. Apabila ingin meningkatkan 

pendapatan dan hasil usaha maka BUMDes perlu mempertimbangkan 

indikator modal dan produktivitas kerja. Hal ini disarankan peneliti 

karena berdasarkan hasil penelitian, kedua indikator modal dan 

produktivitas kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan. 

2. Bagi Akademik  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi, tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi 

pembaca bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan modal, 

produktivitas kerja dan pendapatan. Selain itu, bermanfaat untuk 

tambahan pustaka pada perpustakaan FEBI IAIN Tulungagung. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan modal  dan produktivitas terhadap pendapatan. 
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Selain itu, penelitian ini masih banyak kekurangan karena adanya 

keterbatasan dari peneliti. Sehingga diharapkan, peneliti selanjutnya 

agar menjelaskan secara lebih lengkap dan menggunakan variabel-

variabel yang lebih presentative sesuai dengan kondisi objek 

penelitian yang bersangkutan. 

 

 

 


