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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

  Alkadafi (2015) melakukan penelitian yang berjudul Penguatan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju 

ASEAN Economic Community 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mampu menjadi suatu lembaga 

yang memperkuat ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang dipakai pada 

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

sehingga menghasilkan temuan sebagai berikut: dalam konteks peran kelembagaan 

BUM Desa membantu masyarakat untuk pengembangan ekonominya sangat 

memberikan kontribusi yang positif terutama dalam hal akses modal. 

Samadi dkk (2013), melakukan penelitian yang berjudul Peranan Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi 

Pada BUM Desa Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan 

Hulu). Tujuan penelitian untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa 

(BUM Desa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat 

pengguna dana BUM Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten 

Rokan Hulu.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif menghasilkan sebuah temuan sebagai berikut: 
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diperoleh peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUM Desa 

dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan 

kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan barang jasa.  

Triana Nurhayati (2011), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Kredit 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Kasus 

Warung Kelontong di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2007-2009”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 

data yang berkaitan dengan pemberian bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan 

di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis 

penlitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan pelaku usaha mikro 

warung kelontong peneriman kredit PNPM Mandiri Perdesaan. 

Adanya relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini 

menambahkan variabel omset dan laba. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Pesanggrahan, 

Kecamatan Batu, Kota Batu. Teknik analisisnya menggunakan analisis statistik 

deskriptif, uji normalitasa dan uji paired t-test. Dari dua penelitian terdahulu membahas 

peranan BUM Desa untuk membangun ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini 

membahas kondisi usaha setelah adanya Badan Usaha Milik Desa. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah suatu lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

suatu perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi suatu 

desa. Dalam Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 dicantumkan bahwa dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa. 

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas 

inisiatif masyarakat dan dapat diartikan bahwa pemenuhan modal BUM Desa 

harus bersumber dari masyarakat sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan 

BUM Desa dapat mengajukan peminjaman modal kepada pihak luar seperti 

kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan perundang – undangan (UU No. 6 

Tahun 2014). 

Menurut Maryunani (2008), BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk 

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

a. Ciri Utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi 

komersial 
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Adapun dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUM Desa) (2007;4-5), terdapat tujuh ciri utama yang 

membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya 

yaitu : 

1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama 

2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui penyertaan modal (saham atau andil) 

3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari 

budaya local 

4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi 

pasar 

5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa 

6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes 

7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara Bersama (Pemdes, BPD, 

anggota). 

b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUM Desa 

Tujuan pendirian BUM Desa disebutkan pada Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan 

pembubaran BUM Desa terdapat pada pasal 3, yang disebutkan sebagai 

berikut : 
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1) Meningkatkan perekonomian desa 

2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 

3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan atau dengan 

pihak ketiga 

4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga 

5) Membuka lapangan kerja 

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 

7) Meningkatkan pendapatan masayarakat desa dan pendapatan asli desa 

c. Peran BUM Desa Terhadap Peningkatan Usaha Masyarakat Desa 

Menurut Seyadi (2003) peranan BUM Desa adalah sebagai berikut : 

1) Mengembangkan dan membangun potensi dan kemampuan ekonomi 

masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi sosialnya 

2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kuaitas kehidupan 

manusia 

3) Meperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahan 

perekonomian nasional dengan BUM Desa sebagai pondasinya 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan prekonomian 

masyarakat desa 
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5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga 

dapat meningktakan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. 

 

Kegiatan Ekonomi Masyarakat  

Suyanto (2007), mengatakan kegiatan ekonomi merupakan segala usaha 

yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perbedaan dalam pola pemanfaatan lahan dan pola pemukiman menyebabkan 

ragam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu sektor non agraris dan agraris. 

a. Kegiatan Ekonomi Non Agraris 

Ada beberapa sektor non agraris yang dikembangkan di Indonesia yaitu: 

1) Perdagangan 

Perdagangan adalah kegiatan transaksi jual beli antara produsen 

terhadap konsumen. Kegiatan ekonomi dalam bidang ini yaitu 

menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.  

2) Perindustrian 

Industri adalah kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan 

setengah jadi maupun menjadi barang konsumsi dengan menggunakan 

fasilitas dan peralatan modern. Sedangkan perindustrian yaitu kegiatan 

yang berhubungan dengan proses industri. 

3) Pertambangan 
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Pertambangan diartikan sebagai kegiatan dalam rangka upaya 

pencarian, penambangan atau pemanfaatan, pengolahan dan penjualan 

bahan galian. 

4) Jasa 

Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah nilai 

atau manfaat yang berkaitan dengannya, melibatkan sejumlah interaksi 

dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan.  

b. Kegiatan Ekonomi Sektor Agraris 

Menurut suyanto dan Nurhadi (2007) ada beberapa jenis usaha di sektor 

agraris yaitu : 

1) Pertanian 

Bentuk kegiatan penggunaan lahan di pedesaan adalah sawah dan 

ladang, bentuk kegiatan ekonomi tersebut dalam bidang pertanian sesuai 

dengan kehidupan masyrakat. 

2) Perkebunan 

Kegiatan ekonomi ini yaitu usaha pembudidayaan tanaman pada 

suatu lahan yang luas dan secara umum diusahakan untuk mendapatkan 

hasil produksi yang akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Di daeah 

pedesaan, kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan memanfatkan 

lahan sekitar tempat tinggal. 

3) Peternakan 
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Peternakan merupakan kegiatan ekonomi yang mengembangkan 

hewan ternak yang memiliki nilai ekonomis untuk dijual atau di ambil 

manfaatnya. 

4) Perikanan 

Kegiatan ekonomi ini berupa pembudidayaan dan penangkapan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

5) Kehutanan 

Usaha pemanfaatan dan pengolahan hutan yang hasilnya akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari segi ekonomis hutan 

berfungsi sebagai produsen berbagai hasil yang memiliki nilai tinggi 

Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai desa yang 

terletak di dataran tinggi memiliki kegiatan ekonomi agraris yaitu di bidang 

pertanian, peternakan, perkebunan dan  di sector non agraris berupa 

perdagangan umum. Mayoritas kegiatan yang dikembangkan oleh 

masyarakat di Desa Pesanggrahan adalah perdagangan umum 

Pendapatan 

Menurut Sukirno (2006), pendapatan merupakan sejumlah penghasilan 

yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik 

harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh 
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masyarakat berdasarkan kinerjanya, baik pendapatan uang maupun bukan uang 

selama satu periode tertent, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. 

Menurut Mankiw (2011) menyebutkan bahwa pendapatan dirumuskan 

sebagai hasil perkalian antara jumlah unit yang terjual dengan harga per unit. 

Apabila dirumuskan secara sistematis maka sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR = Total Revenue 

P = Price 

Q = Quantity 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, salah satunya 

adalah modal. Menurut Sawir (2001), modal merupakan dana yang harus tersedia 

untuk membiayai operasi suatu usaha. Modal sangat berpengaruh dalam 

kelancaran kegiatan usaha. Menurut Sutrisno (2007) mengatakan modal usaha 

adalah yang diperlukan oleh orang yang menjalankan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan usaha. 

Dalam penelitian ini guna melihat peranan BUM Desa Mayangsari Desa 

Pesanggrahan, peneliti menggunakan dua indikator yakni Omset dan laba. 

Omset 
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Menurut Chaniago (2012), omset usaha adalah keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun 

waktu tertentu.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) omset merupakan 

penjualan total jumlah penjualan barang/jasa dari laporan laba rugi perusahaan 

selama periode tertentu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

omset adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah 

barang yang diproduksi selama masa penjualan. 

Laba 

Laba atau keuntungan dapat diartikan dengan dua cara, pertama laba 

dalam ilmu ekonomi murni diartikan sebagai peningkatan kekayaan seorang 

sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya yang 

berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sedangkan dalam akuntansi 

laba didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya 

produksi. Menurut Sunaryo (2007), laba adalah selisih antara total pendapatan 

dengan total biaya, yang merupakan insentif bagi produsen untuk 

mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Secara sistematis 

laba dapat dirumukan, sebagai berikut: 

𝜋 = TR – TC 

Dimana: 

𝜋 : Keuntungan 
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TR : Total Revenue 

TC : Total Cost 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Modal terhadap Omset 

Menurut Sukirno (2009), modal merupakan semua pengeluaran yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk memperoleh factor-faktor produksi. Modal dapat 

mempengaruhi pendapatan pedagang karena semakin banyak modal yang dimiliki, 

maka seseorang dapat memperbanyak jumlah barang atau produk yang diperdagangkan 

sehingga akan meningkatkan omset penjualan.  

2. Modal terhadap Laba 

Menurut Susanti (2017), laba merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan tingkat penjualan. Sedangkan modal akan meningkatkan 

jumlah laba yang akan diterima seseorang dalam menjalankan usaha. 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu di duga 

bahwa modal yang diberikan BUM Desa berperan terhadap pendapatan masyarakat. 

Maka secara sederhana kerangka pikir dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

 

 

Usaha Masyarakat Desa 
Pasenggrahan 

Omset Sebelum Laba Sebelum 

Peranan BUM Desa  

Desa Pasenggrahan 

Omset Sesudah Laba Sesudah 
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E. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah da kajian teoritis penelitian yang 

telah diuraikan. Maka hipotesis yang diajukan dalam peneptian ini yaitu : 

1. Diduga ada perbedaan omset sesudah dibanding sebelum adanya BUM Desa 

dalam meningkatkan usaha masyarakat. 

2. Diduga ada perbedaan  laba sesudah dibanding sebelum adanya BUM Desa 

dalam meningkatkan usaha masyarakat. 

 


