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KATA PENGANTAR
Segenap puja dan puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Segenap doa dan terima kasih juga penulis sampaikan pada
seluruh rekan kerja dan tim yang membantu terselesaikannya
penelitian yang mengkaji kebijakan pemerintah tentang
pendirian dan pengelolaan BUMDesa, yang bertujuan untuk
meningkatkan kemandirian pengelolaan pemerintahan, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di sektor perekonomian secara mandiri.
Penelitian tentang sumber daya manusia di bidang
pengelolaan lembaga atau institusi bisnis seperti BUMDesa
yang pengelolaan dan pengawasannya secara otonomi
diserahkan pada pemerintahan desa bukan suatu hal yang
mudah, apalagi di Jawa Timur yang memiliki potensi IDT
(Indeks Desa Tertinggal), maka bukan hanya soal
penggalangan dana sebagai modal saja yang menjadi kendala
awal, namun ketersediaan sumber daya manusia yang
memiliki kualifikasi kemampuan mengelola suatu badan
usaha juga relatif sulit dipenuhi standartnya.
Namun demikian tentu pihak aparatur pemerintahan
desa akan bijak dan selektif untuk melakukan rekrutmen
pengelola BUMDesa, karena menyangkut kredibilitas
kepemimpinan desa, nilai politik, dan masalah tanggung
jawab keuangan yang memiliki dampak langsung dengan
pengawasan dari masyarakat. Untuk itu standart paling awal
yang secara naluriah dilakukan oleh para stakeholder dalam
melakukan rekrutmen sumber daya manusia untuk
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mengelola BUMDesa adalah warga masyarakat yang
memiliki moral kerja dan motivasi kerja, yang targetnya
adalah hasil kerja atau kinerja. Pertimbangan itulah yang
mendorong penulis memilih tema tersebut, dan melalui
analisis inferensial diharapkan dapat memberikan gambaran
yang lebih detail, sistematik, inspiratif, dan memenuhi syarat
analisis ilmiah.
Terselesaikannya laporan penelitian ini diharpkan
dapat menjadi kajian dan acuan untuk penelitian berikutnya
terutama untuk peneliti yang memiliki perhatian pada
sumber daya manusia dan pengelolaan badan usaha milik
desa (BUMDesa), atau badan usaha dalam kategori mikro di
daerah pedesaan. Diharapkan pula dapat menginspirasi para
penglola usaha, khususnya BUMDesa terkait dengan hal-hal
yang melatar belakangi karakteristik anggota atau pengurus,
serta hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah
motivasi kerja dan moral kerja.
Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya
pada seluruh partisipan BUMDesa yang berkenan membantu
dan memberikan keterangan serta pengisian data penelitian
sebagai subjek sampling.
Semoga karya penelitian ini dapat memberikan
manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa yang
hendak menyusun program penelitian.
Wassalam
Surabaya, November 2015
Hormat Kami
Penulis
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Bagian 1
Pendahuluan
1.

Latar Belakang Masalah
Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang
langsung bersentuhan dengan masyarakat dan secara riil
terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk
disejahterakan. Menurut data BPS tahun 2014 di indonesia
terdapat sekitar 74 ribu desa, dan lebih dari 32 ribu desa
masuk dalam kategori desa tertinggal (IDT). Kondisi tersebut
tampak sangat kontradiksi dengan konsep dan target
diterapkannya otonomi daerah, yang seharusnya daerah
mampu mewujudkan suatu kondisi yang kuat di berbagai
sektor, sebagaimana tujuan otonomi daerah yaitu
peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat,
terutama masyarakat pedesaan. Selanjutnya UU Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pemerintahan
desa untuk mewujudkan desa sebagai penyangga kehidupan
yang memiliki kemandirian sosial, budaya, ekonomi, dan
politik.
Melalui peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014
dan perubahan PP nomor 47 tahun 2015 dijelaskan bahwa
pemerintahan desa memiliki suatu kewenangan mengatur
1
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sumber daya dan tujuan pembangunan. Hal tersebut dapat
menggambarkan bahwa regulasi tentang pemerintahan desa
telah memberikan suatu harapan pada masyarakat desa agar
segera melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Desa
telah memasuki era self governing community, yaitu memiliki
hal otonom dan wewenang merencanakan, memberikan
pelayanan publik, dan keuangan. Untuk itu desa tidak algi
bersifat pasif dan penunggu instruksi dari pemerintahan di
atasnya seperti Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat).
Sehingga dinamika kehidupan desa menjadi sangat
tergantung pada keterlibatan dan peran serta masyarakat
untuk membangun suatu kesepakatan dalam pengelolaan
pemerintahan desa, sehingga desa dapat meningkatkan dan
mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan
pengetahuan.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai sosial,
ekonomi dan budaya, maka upaya yang menjadi prioritas
pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan
pemerintahan desa yang mandiri. Hal tersebut diatur melalui
undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang menetapkan
tentang membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sebagai suatu lembaga bisnis atau badan usaha yang
seluruhnya atau sebagian dari modal dimiliki oleh desa.
Pengelolaan dan pengumpulan modal usaha dapat dilakukan
sebagai penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan atau
aset desa, yang dipisahkan untuk pengelolaan aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk seperti perdagangan
produk dan jasa. Sehingga pendirian dan pengelolaan
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BUMDes memiliki arah untuk peningkatan pelayanan pada
masyarakat dan pemberdayaan desa sebagai suatu wilayah
otonom, memiliki kemampuan ekonomi dan usaha produktif
serta kemandirian dalam penguatan perekonomian.
Sepanjang waktu setahun dalam setelah ditetapkan UU
tentang pengelolaan desa, tidak semua propinsi atau
kabupaten di indonesia mulai tergerak, namun satu per satu
tiap kabupaten mulai mengimplementasikannya. Demikian
pula di jawa timur, sejak UU tersebut ditetapkan hingga
tahun 2015 baru terdapat sekitar 7 kabupaten yang mulai
merespon UU dengan mendirikan BUMDesa, yang dalam
perjalanan awal di tahun pertama memiliki berbagai
permasalahan. Pengelolaan BUMDesa bisa bagi pemerintahan
desa ataupun masyarakat yang belum memiliki pengalaman
mengelola usaha dapat dikatakan sulit, karena faktor
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga sering
ditemukan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan
oleh pengelola BUMDesa. Menurut Kessa (2015), bahwa
pembangunan masyarakat di pedesaan tidak lepas dari
adanya dukungan dari SDM, sumber daya alam, serta
pemasaran, yang dengan demikian pengelola pemerintahan
desa perlu memiliki SDM yang mumpuni, untuk itu proses
perekrutan pengurus harus dilakukan dengan selektif,
sehingga tidak sedikit BUMDesa yang tutup dan tidak
mampu bertahan dalam satu tahun. Salah satu upaya
meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDesa dilakukan
dengan cara memberikan pelatihan dan keterampilan
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wirausaha, atau meningkatkan kualitas SDM, terutama moral
kerja dan motivasi kerja pengelola BUMDesa.
Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam
organisasi
BUMDesa
menjadi
kunci
keberhasilan
berkembangnya unit bisnis yang dikelola pemerintahan dan
masyarakat desa. Hal itu dapat diketahui bahwa sepanjang
waktu BUMDesa mulai di dirikan hingga satu tahun belum
banyak pergerakan sama sekali, dan bahkan banyak
BUMDesa yang tutup. Hal tersebut disebabkan oleh masalah
kredibilitas dan motivasi kerja pengurus BUMDesa yang
relatif kurang memiliki kemampuan mengelola bisnis, moral
kerja yang rendah dan motivasi kerja yang lebih
mementingkan diri sendiri. Penelitian Wicaksono (2012),
memberikan penjelasan bahwa moral kerja memiliki peran
yang penting sekali bagi kemajuan dan kinerja perusahaan
dan karyawan. Demikian halnya, pengelola yang merupakan
anggota atau pengurus BUMDesa yang memiliki moral kerja
tinggi akan menunjukkan semangat dan kedisiplinan kerja
yang tinggi, begitu sebaliknya moral kerja yang rendah dapat
menyebabkan semangat, kedisiplinan dan kualitas kerja yang
rendah.
Proses menjalankan program kerja sesuai dengan apa
yang termuat dalam UU Desa tergambar dengan jelas
perbedaan antara pembangunan desa dan pembangunan
pedesaan. Pembangunan desa menggunakan konsep “desa
membangun” yang berbasis desa, yaitu suatu upaya
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pembangunan
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pedesaan menggunakan paradigma “membangun desa”
berbasis kawasan pedesaan atau kawasan yang memiliki
kegiatan utama di sektor pertanian atau perikanan, termasuk
di dalamnya pengelolaan sumber daya alam beserta fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman masyarakat pedesaan,
pengelolaan bidang pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan
kegiatan perekonomian. Meskipun penjelasan dalam
implementasi UU tersebut terdapat dua paradigma yang
berbeda, namun keduanya memiliki tujuan sama yaitu
melibatkan masyarakat dalam mengelola pembangunan desa.
Partisipasi
masyarakat
sangat
diperlukan
guna
menumbuhkan moral kerja, motivasi kerja dan kinerja para
pengurus maupun pengelola pemerintahan desa, khususnya
disektor ekonomi seperti BUMDesa.
Berkenaan dengan permasalahan yang dikemukakan
tentang pengelolaan BUMDesa ini, maka penelitian ini
disusun untuk mengetahui dan menguji tentang moral kerja
dan motivasi kerja pengelola BUMDesa kususnya anggota
dan pengurus serta pengaruhnya terhadap kinerja BUMDesa
dengan mengambil contoh beberapa BUMDesa di beberapa
kabupaten di Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan tema
tersebut bahwa kelemahan pembangunan pada tingkat desa
disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia
yang berkualitas, dan masalah akuntabilitas.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan
menggelontorkan
berbagai
dana
untuk
program
pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa), namun dalam pelaksanaannya
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di beberapa kabupaten, keberadaan BUMDesa masih belum
mampu beroperasi secara efektif dan memberi kontribusi
untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa
tersebut.
2.
Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
2.1. Identifikasi Masalah
Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah
dikemukakan, maka dapat dilakukan orientasi terhadap
beberapa pokok masalah sebagai acuan penelitian sebagai
berikut.
a. Dalam penelitian ini objek kajian yang dipilih adalah
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),
terutama pada pengelola atau sumber daya manusia
yaitu anggota dan pengurus BUMDesa di Jawa Timur.
Pemilihan objek kajian tersebut dengan pertimbangan
bahwa sumber daya manusia, dalam hal ini anggota dan
pengurus BUMDesa merupakan pilar penyangga dan
motor penggerak pengelolaan BUMDesa, sehingga baik
dan buruknya, serta surut dan berkembangnya
pengelolaan bisnis di BUMDesa terletak pada sumber
daya manusianya.
b. Kinerja BUMDesa merupakan proyeksi dari kinerja
keseluruhan anggota dan pengurus BUMDesa, yaitu
pencapaian hasil kerja baik yang dilakukan secara
individu maupun dalam satuan tim kerja untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang memberikan dampak
baik dan pencapaian tujuan sesuai dengan rencana kerja
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BUMDesa yang ditetapkan. Karena itu, penilaian kinerja
anggota ataupun pengurus menjadi bagian penting yang
akan dikaji dalam penelitian ini.
c. Moral kerja anggota BUMDesa merupakan bentuk
perilaku kerja yang mencerminkan kegairahan dalam
bekerja, adanya antusias dan semangat, dan ketahanan
anggota dalam menghadapi permasalahan yang terkait
dengan operasional BUMDesa dan pengembangannya.
Tinggi dan rendahnya moral kerja anggota inilah yang
dipandang memiliki keterkaitan dengan tinggi
rendahnya penilaian hasil kerja anggota, yakni semakin
tinggi moral kerja maka akan semakin tinggi hasil kerja
yang dapat diberikan.
d. Motivasi kerja anggota BUMDesa merupakan dorongan
kemauan sebagai akibat dari adanya kebutuhan dan
keinginan anggota untuk memperoleh hasil tertentu
berupa imbalan jasa atas kerja, terpenuhinya kebutuhan
ekonomi, dan aktualisasi sosial atau hal-hal lain yang
menjadi dorongan pemenuhan kebutuhan pribadi tiap
anggota. Tinggi rendahnya motivasi kerja anggota
BUMDesa ini dipandang memiliki hubungan kuat
dengan kinerjanya, yang berarti semakin tinggi motivasi
kerja anggota, maka semakin tinggi pula penilaian hasil
kerja yang diperolehnya, demikian pula sebaliknya.
e. Dalam penelitian ini akan diambil beberapa BUMDesa
dari berbagai daerah kabupaten di Jawa Timur,
kemudian dilakukan pengumpulan data, dan dilakukan
konversi data untuk mengklasifikasikan tingkatan moral
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kerja dan motivasi kerja serta kinerja anggota sebagai
unit analisis, yang kemudian dilakukan analisis data
untuk mengetahui korelasi antar variabel dan
pengaruhnya terhadap kinerja anggota BUMDesa.
2.2. Rumusan Permasalah
Berdasarkan deskripsi yang dijelaskan dalam kerangka
berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a. Apakah ada hubungan antara tingkatan moral kerja
dengan penilaian kinerja anggota BUMDesa di Jawa
Timur?.
b. Apakah ada hubungan antara tingkat motivasi kerja
dengan penilaian kinerja anggota BUMDesa di Jawa
Timur?.
c. Apakah secara simultan moral kerja dan motivasi kerja
memiliki hubungan dengan penilaian kinerja anggota
BUMDesa di Jawa Timur?.
3.

Tujuan Penelitian
Sebagaimana ientifikasi permasalahan yang telah
dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, maka tujuan
penelitian ini adalah melakuan analisis korelasi tentang tinggi
rendahnya atau tingkatan moral kerja dan motivasi kerja serta
penilaian hasil kerja, serta mengetahui atau membuktikan
hubungan secara simultan moral kerja dan motivasi kerja
dengan kinerja anggota BUMDesa di Jawa Timur.
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4.
Manfaat Penelitian
4.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana
pengembangan sumber daya manusia yang memiliki moral
kerja, motivasi kerja, dan kinerja yang diharapkan dengan
upaya meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya. Menjadi
wacana tentang pengelolaan Sumber daya manusia yang
mampu mengelola dan mengembangkan usaha yang mandiri.
4.2. Manfaat Praktis
a. Untuk Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran secara teknis tentang upaya peningkatam
kualitas kehidupan kerja dan moral kerja untuk
pengelola BUMDesa yang diharapkan setiap BUMDes
memiliki sumber daya manusia yang mampu
meningkatkan motivasi kerja dan kinerjanya.
b. Untuk Pengelola BUMDesa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan acuan untuk menyusun rencana
pengembangan SDM dan peningkatan kualitas
kehidupan kerja pada pengurus dan anggota yang
mengelola BUMDesa. Diharapan pula menjadi inspirasi
untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja
BUMDesa agar lebih maju dan mampu bersaing.
c. Untuk Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi
dan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut
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berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas
kehidupan kerja, moral kerja, dan motivasi kerja serta
kinerja BUMDesa yang dipandang masih perlu
ditingkatkan lagi sumber daya manusia atau pengelola
usahanya.
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Bagian 2
Telaah Pustaka
1.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan istilah
BUMDesa merupakan usaha desa yang didirikan atau
dikelola oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan modal
dan pengelolaan usahanya yang dioperasikan langsung oleh
pemerintah desa dan masyarakat. Dibentuknya program
ekonomi dengan istilah BUMDes tersebut, merupakan
inisiatif pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan
taraf hidup secara ekonomi serta kemampuan keuangan
pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
serta meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga
masyarakat di pedesaan.
Pembentukan BUMDes ini mengacu pada Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijelaskan pada BAB X
pasal 87-90 yang menyebutkan pendirian BUMDes disepakati
melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan kegotong royongan. Maka bisa dikatakan
bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai
lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai
lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia
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pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial
memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari
keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang
dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).
Beberapa jenis usaha yang wajib untuk dikelola oleh
BUMDes diatur dalam PERMEN (peraturan menteri), yaitu
usaha bidang jasa, penyaluran sembako (sembilan bahan
pokok), hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah
tangga. Namun demikian keberadaan bidang usaha tersebut
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan
desa. Melalui pendirian dan pengelolaan usaha desa tersebut,
nantinya diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan
secara mandiri sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa, sebagai dana pembangunan, dan mampu
mensubsidi kebutuhan pembangunan dan pengembangan
desa, serta memapu mengangkat kehidupan masyarakat
miskin, serta pemberian dana modal bergulir yang ditetapkan
dalam aturan desa.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kajian Dinamika
Sistem Pembangunan (2007), memberikan penjelasan bahwa
pengelolaan BUMDes harus menerapkan prinsip kerja
profesional dan mandiri. Badan usaha yang profesional dan
mandiri dikelola melalui manajemen yang kooperatif,
partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntable,
mengikuti mekanisme pasar dan mampu menolong dirinya
sendiri. Untuk itu dalam pengelolaan BUMDes diperlukan
akses informasi yang akurat terutama tentang ciri khas
kekayaan atau potensi lokal, termasuk karakter sosial-budaya
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masyarakatnya serta peluang pasar dari produk (barang dan
jasa) yang mampu dihasilkan.
Sebagai badan usaha atau institusi bisnis, BUMDes yang
didirikan dan dikelola atas inisiatif masyarakat sudah
semestinya menganut asas kemandirian, berorientasi pada
perolehan modalnya yang berasal dari masyarakat dan
Pemdes. Namun demikian sangat mungkin modal dasar
pendirian dan pengelolaan BUMDes dibantu atas partisipasi
pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak
lain, atau pinjaman kepada pihak ke tiga sesuai peraturan
perundang-undangan yang memperbolehkan penyertaan
modal BUMDes yang diatur melalui Peraturan Daerah
(Perda) di tiap daerah.
2.
Kinerja Pengelola BUMDesa
2.1. Definisi Kinerja Pengelola
Muchinsky (dalam As’ad, 2015), mendefinisikan kinerja
adalah a systematic review of an individual employee’s performance
on the jobwhich is used to evaluate the effectiveness of his or her
work, yakni suatu proses evaluasi yang sistematis terhadap
hasil kerja yang telah dijalankan karyawan atas pekerjaan
yang menjadi acuan penilaian dan efektivitas kerja tiap
karyawan atau tiap divisi.
Penilaian kinerja dapat disebut sebagai performace
appraisal yang menurut Baron (dalam Yusuf, 2013), berarti
suatu kegiatan organisasi dalam menilai performa karyawan
atas proses dan hasil yang dicapai atas suatu pekerjaan. Bittel
(dalam Yusuf, 2013), juga menjelaskan bahwa suatu evaluasi
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formal dan sistematis tentang seberapa baik seseorang
melakukan tugasnya dan menyelesaikan tanggung jawabnya
sesuai dengan ketetapan organisasi dapat disebut sebagai
prestasi atau kinerja.
Menurut Carroll & Schneir (dalam Munandar, 2012),
menjelaskan penilaian prestasi kerja sebagai suatu proses
studi atau mekanisme task organization yang memiliki unsur
identification, measurement, dan management yang terkait
dengan pencapaian atau prestasi kerja karyawan dalam suatu
organisasi. Konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam
linkungan BUMDesa sebagai berikut.
a. Identification, yaitu pemetaan atau pengamatan dengan
orientasi tertentu pada aktivitas karyawan secara
komplek, dari sisi proses kerja, metode, peralatan kerja
dan material serta pengorganisasian atau dari segi
waktu dan capaian. Secara rasional dan legal, proses
identifikasi
memerlukan
sistem
pengukuran
berdasarkan job analysis sehingga metode penilaian lebih
terfokus pada prestasi atau hasil yang dapat dicapai
yang dampaknya lebih banyak pada keberhasilan
BUMDesa dibandingkan dengan karateristik yang tidak
berhubungan dengan prestasi kerja seperti kondisi
individu atau faktor demografis anggota atau pengurus.
b. Measurement (pengukuran) merupakan bagian tengah
dari system penilaian, yang berguna untuk membentuk
managerial judgment atau tahap penilaian atas prestasi
karyawan dengan cara memilah hasil baik-buruknya
proses dan hasil yang telah diselesaikan. Pengukuran

14

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur

prestasi kerja yang baik harus bersifat konsisten. Seluruh
manajer harus secara konsisisten menjaga standar
tingkat perbandingan antara proses kerja, sarana kerja,
dan hasil yang dicapai. Pengukuran prestasi kerja di
lingkungan BUMDesa juga melibatkan sejumlah
ketetapan yang dapat ampu merefleksikan perilaku
pengurus atau anggota BUMDesa, terutama pengenalan
karakteristik anggota dan jenis pekerjaan yang
dijalaninya. Dari pengukuran tersebut, pimpinan dapat
memberikan kode penilaian yang secara tehnis berupa
predikat karyawan, seperti exellent (sempurna), good
(baik), average (cukup), dan Poor (kurang) yang nantinya
dapat dipergunakan melalui pemberian nomor dari 1
hingga 4 untuk tingkatan prestasi kerja.
c. Management, yaitu pengelolaan mekanisme kerja,
ketenagakerjaan, peralatan kerja, dan keseluruhan hasil
evaluasi yang terkait dengan prestasi kerja karyawan
yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan
tujuan dan standar kerja, serta memberikan motivasi
karyawan. Hal ini dapat dipahami bahwa manajemen
merupakan pengaturan dan pengelolaan BUMDesa
sebagai suatu mekanisme berupa suatu tahapan yang
dirancang untuk memperbaiki kinerja BUMDesa secara
keseluruhan melalui perbaikan prestasi kerja oleh
pimpinan atau pengurus harian BUMDesa.
Menurut Helfert (dalam Tika, 2015), kinerja (job
performance) merupakan hasil dari berbagai keputusan
individual yang dibuat secara periodik dan
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berkelanjutan oleh manajemen. Job performance atau
kinerja secara umum memiliki batasan sebagai bentuk
keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas
pekerjaan yang dibebankan kepadanya. As’ad (2015),
menjelaskan bahwa kinerja adalah succes full role
achievement yang didapatkan karyawan secara
individual atau dalam satu tim kerja dari target tugas
yang dibebankannya. Hal tersebut dapat diartikan
bahwa makin besar kualitas dan kuantitas hasil kerja
yang diperoleh pengurus BUMDesa, maka makin tinggi
pula kinerjanya, sehingga kinerja tersebut menjadi
kualitas atau memiliki mutu dan jumlah yang dapat
diselesaikan oleh pengurus BUMDesa dan memperooleh
penilian yang obyektif.
Berdasarkan pengertian di atas, dpat diimplementasikan
bahwa kinerja pengelola BUMDesa merupakan seluruh
akivitas kerja yang dilaksanakan secara individual ataupun
dalam kelompok untuk menyelesaikan aktivitas kerja yang
sudah ditetapkan, dan sesuai dengan rencana kerja atau
sesuai dengan tujuan dari pendirian, visi dan misi BUMDesa.
2.2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja BUMDesa
Menurut
Simanjuntak
(2005),
faktor
yang
mempengaruhi kinerja karyawan meliputi 3 sebab, yaitu
faktor individu, dukungan organisasi dan manajemen.
Implementasi faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan
BUMDesa dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. Faktor individu, yakni berkaitan dengan kemampuan
atau kompetensi dan keterampilan anggota, pengurus
dan pengelola BUMDesa dalam menyelesaikan tugas
operasional harian. Kompetensi seorang pengelola atau
anggota BUMDesa tersebut dapat dikelompokan dalam
dua hal, yaitu kemampuan kerja dan keterampilan kerja;
serta motivasi kerja dan etos kerja.
b. Faktor dukungan organisasi. Dukungan organisasi yang
dimaksudkan adalah pengorganisasian, ketersediaan
sarana dan prasarana untuk operasional kerja, kondisi
lingkungan kerja yang kondusif, serta peraturan dan
metode kerja. Pengoragnisasian BUMDesa merupakan
suatu mekanisme yang ditetapkan sebagai aturan
pemerintahan desa atau sistem yang memberi kepastian
pada setiap anggota pengelola BUMDesa tentang
sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus
dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap
anggota harus memiliki panduan dan memahami
deskripsi tugas yang jelas.
c. Faktor dukungan manajemen. Bahwa kinerja BUMDesa
dan kinerja setiap anggota sangat tergantung pada
kemampuan manajerial para pimpinan atau pengurus
harian BUMDesa, baik dalam membangun iklim kerja,
hubungan industrial yang aman dan harmonis, ataupun
dalam hal mengembangkan kompetensi para anggota,
demikian juga dengan menumbuhkan motivasi seluruh
anggota untuk bekerja secara optimal.
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Mangkunegara (2000), menyatakan beberapa faktor
yang mempengaruhi kinerja secara umum meliputi faktor
kemampuan (ability) dan motivasi kerja karyawan.
Implementasi kedua faktor tersebut dalam pengelolaan
BUMDesa dapat diartikan sebagai berikut:
a. Faktor kemampuan, yakni potensi secara psikologis
berupa kemampuan (ability) anggota yang meluputi
kecerdasan (IQ) dan jenjang pendidikan. Karena itu
anggota perlu dtempatkan pada bidang kerja yang
sesuai dengan keahlihan yang dimiliki.
b. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (attiude)
seorang anggota BUMdesa saat menghadapi suatu
kondisi dalam menyelesaikan pekerjaan. Motivasi
merupakan kondisi yang menggerakkan diri anggota
mengarah pada tujuan dan target kerja. Sikap mental
seorang anggota atau pengurus BUMDesa merupakan
kondisi mental yang mendorong anggota untuk
berusaha mencapai hasil kerja secara maksimal.
2.3. Pengukuran Kinerja Pengelola
Pengukuran kinerja penmgelola BUM Desa disusun
dengan mengacu pada konsep yang dikemukakan Bernardin
dan Russel (1993) yang indikator pengukurannya disesuaikan
oleh peneliti berdasarkan kondisi badan usaha dan sumber
daya manusia. Untuk itu indikator dalam penelitian kinerja
pengelola ini dapat diajukan sebagai berikut.
a. Kualitas kerja, yaitu kemampuan operasional pengelola
BUMDesa untuk mengelola dan mengoperasikan badan
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b.

c.

d.

e.

f.

usaha secara berkesinambungan, teratur, tertib, dan
berdaya saing dengan badan usaha milik perorangan
atau perseroan di wilayah sekitarnya.
Kuantitas, yaitu kemampuan pengelola untuk
melakukan produksi, memasarkan, dan menjual produk
usaha yang dikelola BUMDesa secara konsisten,
terencana, dan memiliki target hasil yang ditetapkan
sebagai acuan kerja BUMDesa.
Timeliness, yaitu penerapan kerja pengelola berdasarkan
rencana kerja dan standart waktu yang ditetapkan,
dengan target yang jelas, serta pelaksana kerja yang
dibebani tanggung jawab dalam pencapaian hasil kerja
sesuai yang ditentukan dan disepakati dalam rapat kerja
atau musyawarah kerja pengurus BUMDesa.
Cost effectiveness, merupakan kemampuan pengelolaan
keuangan dan aset-aset milik BUMDesa, termasuk
pengelolaan sumber daya manusia secara efektif
(praktis) dan hemat agar BUMDesa dapat melakukan
penghematan pengeluaran tanpa mengabaikan hasil
kerja yang maksimum.
Need for Supervision, merupakan kemampuan para
pengurusn BUMDesa dan seluruh anggotanya untuk
bekerja tanpa perlu ada pengawasan dari pihak
pemerintah desa, yang seluruh anggota dan pengurus
dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh
tanggung jawab.
Interpersonal impact, yakni penghurus maupun anggota
BUMDesa merasa memiliki kebanggan dan harga diri
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sebagai pengurus/ anggota BUMDesa dan menjaga
kredibilitas BUMDesa, serta menjalin hubungan yang
baik dengan lingkungan serta dengan masyarakat
sekitarnya.
3.
Moral Kerja
3.1. Definisi Moral Kerja
Moral kerja seseorang tidak berada pada sebuah ruang
yang kosong, ibarat munculnya rasa haus karena di dalam
tubuh kekurangan zat cair. Akan tetapi rasa haus itu akan
semakin cepat datang manakala seseorang bekerja keras dan
mengeluarkan banyak keringat. Moral kerja pun demikian
adanya.
Spencher (dalam Arikunto, 2013) mendefinisikan bahwa
morale is employee’s attitudes toward either their employing
organizations in general or towards spesific job factors, such as
supervision, fellow employees, and financial incentive. It can be
ascribed to either the individual or to the group of which he or she is
apart. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa moral kerja
mengacu pada sikap kerja karyawan, baik sikap terhadap
organisasi yang mempekerjakan mereka, ataupun faktor yang
terkait dengan pekerjaan yang khas, seperti supervisi,
hubungan sesama rekan kerja, dan sistem pengelolaan
keuangan. Hal tersebut dapat dipandang sebagai faktor dari
dalam diri individu atau kelompok yang menjadi bagian dari
sikap moral dimana karyawan berada.
Lebih lanjut William B. & Keith Davis (2013)
menghubungakan moral kerja dengan quality of work life effort,
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yakni moral kerja yang memiliki fungsi dan dimanfaatkan
untuk banyak kepentingan yang berhubungan dengan usaha
membina relasi antar karyawan, melakukan komunikasi
informal dan formal, membentuk perilaku disiplin serta
konseling. Dalam hal ini moral kerja dapat disebut sebagai
suatu persepsi karyawan terhadap keadaan atau dapat
dikatkan sebagai terwujudnya kesejahteraan karyawan,
tingkat kepuasan karyawan terhadap kondisi organisasi apa
adanya dan kondisi disekitarnya. Moral karyawan dapat
dinilai tinggi bila merasakan bahwa kondisi dan situasi di
lingkungan kerjanya tampak menyenangkan dan sebaliknya
moral kerja dapat disebut rendah bila karyawan senantiasa
merasakan bahwa kondisi di lingkungan kerjanya senantiasa
terasa tidak menyenangkan.
Pada dasarnya moral kerja karyawan terkait BUMDesa
dapat diartikan sebagai kondisi moral secara individual
maupun moral kelompok. Moral individual berarti adanya
semangat dan gairah dalam diri pengurus atau anggota
BUMDesa untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan
keterampilannya untuk berusaha mencapai tujuan BUMDesa,
dan moral kerja kelompok berarti adanya semangat dan
gairah kerja dari kelompok sebagai satu keluarga atau satu
tim kerja yang harus bekerja sama menyumbangkan tenaga,
pikiran dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan
bersama.
Hasley (2001), menjelaskan tentang moral kerja sebagai
suatu sikap atas perasaan dan kemauan seseorang untuk
melakukan sesuatu yang menghasilkan manfaat lebih besar,
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dilakukan dengan rasa senang dan penuh gairah, yang
memunculkan antusias pada seseorang untuk berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan serta usaha kelompok sekerjanya.
Adanya moral kerja yang besar menjadikan seseorang
karyawan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal dari luar,
terutama dari orang-orang yang memiliki orientasi yang
sentiomen atau provokasi, bahwa karyawan sekedar diperas
atau dimanfaatkan untuk kepentingan seseorang atau
pimpinannya dengan hanya mendapat imbalan yang sedikit.
Selanjutnya Sirait (2007), menjabarkan tentang moral kerja
sebagai kondisi psikologis seseorang atau disebut sebagai
semangat kerja. Sebagai keadaan psikologis yang baik apabila
moral kerja tersebut memunculkan kndisi kegembiraan yang
mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan
semangat dan konsisten untuk mencapai hasil yang
ditetapkan oleh perusahaan.
Dari
beberapa
pengertian
yang
disampaikan
berdasarkan teori dan paparan konseptual maka dapat
disimpulkan bahwa moral kerja adalah suasana batiniah pada
diri karyawan yang menumbuhkan perilaku kegairahan
secara individual maupun dalam suatu kelompok kerja.
Dalam proses pengelolaan BUMDesa dan kepemimpinan
yang efektif membutuhkan moral kerja yang positif dalam arti
suasana batin yang menyenangkan sehingga setiap anggota
atau pengelola BUMDesa memiliki semangat dan gairah kerja
yang tinggi dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
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3.2. Faktor yang mempengaruhi Moral Kerja
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral kerja
karyawan, yang apabila konsep tersebut diimplementasikan
dalam lingkup BUMDesa dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Kesadaran akan tujuan organisasi. Anggota dan para
pengelola
BUMDesa
yang
menyaadari
tujuan
organisasinya sudah semesatinya memiliki rasa
tanggung jawab dan terdorong untuk mencapai target
kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Hubungan antar anggota BUMDesa dalam organisasi
berjalan harmonis. Keharmonisan itu melahirkan susana
atau iklim interaktif yang menyenangkan, dengan
adanya suasana yang menyenangkan itu gairah kerja
anggota dan pengurus BUMDesa secara otomatis akan
lebih meningkat.
c. Kepemimpinan
yang
menyenangkan.
Gaya
kepemimpinan yang demokratis, jujur dan adil dapat
meningkatkan moral kerja para anggota dan pengurus
BUMDesa, karena setiap anggota merasa keberadaannya
diakui dan dihargai.
d. Tingkatan organisasi. Makin tinggi posisi seorang
anggota di lingkungan BUMDesa, pekerjaan yang
dilakukannya akan semakin konseptual, sebaliknya
semakin rendah posisi keanggotaan di BUMDesa maka
tugas kerja yang dilakukannya cenderung ke hal-hal
tehnis. Artinya faktor yang mempengaruhi moral
kerjanya akan berbeda pula.
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e. Upah dan gaji. Secara umum, semakin tinggi upah dan
gaji yang diterima, makin tinggi pula moral kerja
anggota atau pengurus BUMDesa. Hal ini tidaklah
mutlak karena pada unit kerja yang menawarkan upah
dan gaji tinggi biasanya tuntutan kerjapun akan tinggi
sehingga dan tak semua anggota ataupun pengurus
mampu melakukannya.
f. Kesempatan untuk meningkat atau promosi. Secara
organisasional adanya kesempatan memangku jabatan
dan prmosi jabatan dapat mendorong peningkatan
moral kerja para anggota atau pegawai BUMDesa.
g. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Kejelasan akan tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan paa setiap anggota atau pengurus BUMDesa
akan menciptakan kondisi kepastian dalam diri setiap
anggota. Jika hal yang sebaliknya terjadi maka akan
muncul keraguan pada tiap anggota dalam menjalankan
tugas kerjanya. Anggota yang bekerja dalam kondisi
ragu-ragu akan lebih banyak berfikir dan kurang
bergairah, serta kurang produktif.
h. Kemampuan individu. Anggota dan pengurus
BUMDEsa yang berbeda potensi, minat, intelegensi,
kekuatan fisik, dan sebagainya, akan memicu perbedaan
daya tanggapnya. Orang yang mempunyai daya
tanggap tinggi, dengan signal sedikit saja moral kerjanya
akan meningkat secara instan.
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i. Merasa diterima oleh kelompok. Rasa diterima oleh
anggota kelompok merupakan prasyarat bagi seseorang
untuk dapat bekerja dengan derajat moral kerja tertentu.
j. Dinamika lingkungan. Faktor lingkungan secara fisik
maupun non-fisik cukup menentukan apakah seseorang
terdorong untuk tampil dengan moral kerja yang tinggi
ataukah sebaliknya.
k. Kepribadian. Seseorang dengan kepribadian terbuka
pada umumnya memiliki moral kerja yang mudah
ditumbuhkan, sebaliknya seseorang yang cenderung
tertutup relatif lebih sulit untuk menerima motivasi dan
isyarat perubahan.
Kesebelas faktor diatas bisa positif dan bisa negatif
tergantung pada kondisi masaing-masing dan adalah hal
yang sangat susah untuk mengukur moral kerja karyawan
disebabkan karena moral kerja sifatnya abstrak. Disamping
melihat indikator produktivitas kerja, moral kerja dapat
dilihat melalui perilaku nyata yang ditampilkan oleh anggota,
pengurus, dan pengelola BUMDesa.
3.3. Pengukuran Moral Kerja
Menurut Maier (dalam Nitisemito, 2012), dan penelitian
Bechtold (2011) menjabarkan empat indikator yang dapat
dijadikan instrumen pengukuran moral kerja. Indikator
konseptual tersebut bila diimplementasikan di lingkup
BUMDesa dapat dijabarikan sebagai berikut:
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a. Kegairahan. Seseorang anggota BUMDesa yang
memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki
motivasi dan dorongan bekerja. Seseorang anggota
dapat dikatakan memiliki moral kerja buruk bila dirinya
hanya mementingkan gaji dan imbalan daripada
menyelesaikan pekerjaannya secara lebih berkualitas,
karena itu tidak mengherankan jika ada anggota atau
pengurus BUMDesa yang memperoleh imbalan atau
pendapatan tinggi masih bermalas-malasan dan bahkan
melakukan kegiatan kerja lainnya di luar lingkungan
BUMDesa untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang
anggota atau pengurus BUMDesa yang sungguhsungguh ingin bekerja, akan menunjukkan sikap dan
perilaku kerja dengan baik meskipun tanpa pengawasan
dari atasannya dan juga mampu bekerja bukan karena
perasaan takut tetapi lebih pada dorongan dari dalam
dirinya untuk bekerja dengan antusias dan mejaga
kondisi agar tetap merasa senang.
b. Kekuatan untuk melawan frustasi. Indikator ini
menunjukkan adanya kekuatan seorang anggota atau
pengurus BUMDesa untuk selalu konstruktif meskipun
dalam kondisi mengalami kegagalan mencapai hasil
kerja. Seseorang anggota atau pengurus yang memiliki
moral kerja kerja yang tinggi tidak akan bersikap
pesimis apabila mengalami berbagai kesulitan. Moral
kerja pada anggota menjadi lebih tinggi merupakan
akibat adanya perhatian dari pihak pimpinan pada
setiap anggotanya.
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c. Kualitas untuk bertahan. Pada indikator ini secara tidak
langsung dapat menjelaskan bahwa seseorang yang
memiliki moral kerja yang tinggi tidak akan mudah
putus asa ketika menghadapi berbagai kesukaran dalam
pekerjaannya. Hal ini berarti seseorang anggota atau
pengurus BUMDesa dapat menunjukkan ketekunan,
kegigihan, dan keyakinan dalam dirinya. Kondisi
tersebut dapat dibentuk melalui sistem insentif dan
pengupahan yang layak, adanya tunjangan dan fasilitas
yang dapat diberikan oleh BUMDesa. Ketekunan
seorang
anggota
atau
pengurus
BUMDesa
mencerminkan kesungguhan dalam bekerja dan
Keyakinan tersebut menunjukkan bahwa seorang
anggota atau pengurus BUMDesa memiliki kepercayaan
diri dalam memandang masa depan yang lebih baik, dan
hal inilah yang meningkatkan kualitas seorang anggota
atau pengurus BUMDesa bertahan.
d. Semangat
kerja
kelompok.
Indikator
ini
menggambarkan hubungan kerja antar anggota. Adanya
moral kerja yang tinggi menumbuhkan sikap dan
perilaku saling bekerja sama, tolong-menolong, dan
tidak saling bersaing untuk menjatuhkan. Moral kerja
menunjukkan adanya kesangupan seorang anggota atau
pengurus BUMDesa untuk bekerja sama dengan orang
lain agar orang lain dapat mencapai tujuan bersama.
Kebersamaan diantara karyawan dengan membagi
pekerjaan secara adil akan mampu meningkatkan moral
kerja bagi karyawan itu sendiri, dan menciptakan
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kondisi lingkungan
menyenangkan.

kerja

yang

kondusif

dan

4.
Motivasi Kerja
4.1. Definisi Motivasi Kerja
Hasibuan (2015), mengemukakan konsep motivasi kerja
sebagai keseluruhan proses memberikan dorongan atau
rangsangan kepada karyawan sehingga karyawan tergerak
untuk bekerja dengan rasa senang dan tanpa adanya paksaan.
Motivasi kerja ini penting dijadikan acuan untuk melakukan
perubaha perilaku karyawan sesuai dengan kebutuhan
organisasi, menumbuhkan gairah dan semangat kerja,
meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan prestasi dan rasa
tanggung jawab, meningkatkan produktivitas dan efsisiensi
operasional serta menumbuhkan loyalitas karyawan pada
organisasi.
Selanjutnya menurut Siagian (2011), motivasi kerja
dipandang sebagai energi pendorong pada seseorang untuk
memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya pada
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal
tersebut juga dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan
organisasi seperti BUMDesa berarti dapat tercapai juga tujuan
bagi para anggota dan pengurus BUMDesa, yang kemudian
memberikan dampaknya pada lingkungan masyarakat
sekitarnya. Motivasi kerja juga merupakan suatu modal awal
dalam menggerakkan dan mengelola para pekerja agar
senantiasa sanggup menjalankan tugas masing–masing
dengan penuh kesadaran, dan bertanggung jawab.
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Robbins (2013), menjelaskan bahwa motoivasi kerja
merupakan proses dalam diri seseorang yang memberikan
dampak pada suatu intensitas, arah dan ketekunan seseorang
dalam upaya kerjanya agar tercapai suatu tujuan. Karena itu,
Seseorang anggota atau pengurus BUMDesa secara pribadi
dengan BUMDesa sebagai satu organisasi bersifat saling
berhadapan, maka harus terdapat suatu keselerasan yang
sesuai antara pemuasan kebutuhan para anggota dan
pengurus dengan perolehan yang dapat dicapai BUMDesa.
Hal tersebut di atas dapat mengimplikasikan bahwa ada
sesuatu pesan penting yang dapat ditanyakan, yaitu adanya
kebutuhan spesifik pada karyawan yang harus dipenuhi.
Robbins (2013), juga memberikan penjelasan bahwa motivasi
kerja merupakan kesediaan karyawan untuk mengeluarkan
upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang
dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi
kebutuhan individual. Kunci pertama dalam definisi tersebut
adalah adanya upaya (effort), yang merupakan ukuran
intensitas. Konsep lain yang bertalian dengan motivasi kerja
adalah dorongan kebutuhan (needs) dan perangsang (insentif)
sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan. Usaha (effort) yang
dilakukan pekerja sebagai individu dipengaruhi oleh jenis
dan kualitas kemampuan yang dimilikinya, yang diwujudkan
berupa keterampilan atau keahlian dalam bekerja (mastery
orientation).
Berdasarkan paparan konsep yang dikemukakan oleh
beberapa tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
motivasi kerja adalah suatu daya penggerak (driving forces)
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yang
dapat
menumbuhkan
kegairahan
kerja,
membangkitkan, mengarahkan, dan menumbuhkan perilaku
kerja serta memunculkan tingkatan upaya yang harus dicapai
sebagai kontribusi untuk keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuannya.
4.2. Faktor mempengaruhi Motivasi Kerja
Menurut Herzberg (dalam Munandar, 2012), yang dalam
penelitian ini faktor yang mempengaruhi motivasi kerja telah
diimplementasikan langsung di lingkungan BUMDesa
meliputi dua faktor, yaitu:
a. Faktor intrinsik, yaitu faktor yang bersumber dari dalam
dalam diri tiap karyawan yang menjadi anggota
BUMDesa, berupa:
1) Jenis tugas yang dikerjakan (the work it self), yakni
jenis dan bobot tantangan kerja yang dirasakan
anggota BUMDesa dari jenis pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
2) Kemajuan
(advancement).
Besar
kecilnya
kemungkinan anggota atau pengurus BUMDesa
memperoleh kesempatan untuk menempati posisi
atau kedudukan seperti dalam suatu instansi
perusahaan.
3) Tanggung jawab (responsibility), yakni ukuran
tanggung jawab yang diberikan kepada anggota
atau pengurus yang berkaitan dengan kemampuan
dan kesanggupan untuk menjalankan.
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4) Pengakuan (recognition), yakni besar kecilnya
pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas
hasil kerja tiap anggota atau pengurus BUMDesa.
5) Pencapaian (achievement), yakni bobot kemungkinan
seorang
anggota
atau
pengurus
dapat
menyelesaikan suatu tugas dan memperoleh hasil
kerja.
b. Faktor ekstrinsik merupakan faktor dari luar diri
seseorang terutama dari perusahaan atau dari BUMDesa
tempat anggota atau pengurus melakukan berbagai
aktivitas. Faktor ekstrinsik ini mencakup :
1) Administrasi dan kebijakan BUMDesa, yaitu tentang
kesesuaian yang dirasakan anggota atau pengurus
terhadap setiap kebijakan dan aturan yang berlaku
dalam pengelolaan BUMDesa.
2) Penyeliaan, yakni tingkat kewajaran penyelia dalam
hal di BUMDesa penyeleiaan dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan dan pembinaan
yang sebagian melibatkan stakeholder, yaitu
pemerintahan desa atau warga yang ditunjuka atas
peraturan pemerintahan desa.
3) Gaji, yakni sistem sistem imbalan atau bagi hasil
yang diberikan pada anggota atau pengurus sesuai
bidang tugas kerjanya.
4) Hubungan antar pribadi, yakni adanya kesesuaian
dan suasana yang dirasakan dalam suatu interaksi
antar anggota dan pengurus.
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5) Kondisi kerja, yakni adanya kesesuaian kondisi kerja
seperti lingkungan, iklim kerja, dan suasana di
lingkungan BUMDesa dengan proses pelaksanaan
tugas kerja para anggota dan pengurus BUMDesa.
Apabila faktor intrinsik tersebut ada, maka dapat
mendorong motivasi yang lebih kuat dan kepuasan dalam
diri anggota maupun pengurus, namun jika faktor tersebut
tidak ada, maka hal-hal yang muncul dalam perilaku kerja
angngota
dan
pengurus
BUMDesa
adalah
rasa
ketidakpuasan.
4.3. Pengukuran Motivasi Kerja
Pengukuran motivasi kerja dalam penelitian ini
mengacu pada konsep Amstrong (2014), yang menjelaskan
motivasi kerja merupakan istilah dalam bidang ilmu perilaku
belajar berorganisasi yang menjelaskan kekuatan pada diri
seseorang sebagai penyebab timbulnya tingkat, arah, dan
presistensi upaya yang dilaksanakan dalam hal bekerja.
Berkaitan dengan hal tersebut pegukuran perilaku (antaseden)
motivasi kerja dalam penelitian ini menggunakan indikator
dari Amstrong (2014) yang telah di modifikasi dalam
penelitian Yusuf (2013), sebagai berikut:
a. Self confidence, yaitu pengelola, pengurus, atau anggota
(karyawan) BUMDesa memiliki kepercayaan pada
kemampuan dirinya sendiri dalam menyelesaikan tugas
kerjanya secara mandiri, optimis dan dinamis serta
mampu mengatur diri sendiri.
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b. Orginality, yaitu karyawan atau anggota BUMDesa
dapat menunjukkan kreativitas kerja, menciptakan halhal yang baru, mengembangkan suatu produk dan caracara kerja yang telah diuji atau di implementasikan.
c. Task oriented, yaitu kemampuan pengurus atau anggota
BUMDesa untuk menganalisis kejadian, dan membaca
peluang pasar secara rasional sesuai informasi atau fakta
yang realistis.
d. Risk taking, merupakan kemampuan mengambil risiko
atas hal-hal yang dikerjakannya, yang apabila gagal
tidak menyalahkan orang lain tetapi dapat introspeksi
diri untuk mengenali kekurangannya
e. Goal orientation, adalah aktivitas kerja setiap anggota
atau pengurus BUMDesa untuk menyelesaikan tugastugas kerjanya sesuai bidang kerja yang ditetapkan
dengan berorientasi pada hasil kerja yang ditentukan
dalam musyawarah pengurus.
5.
Kerangka Berpikir dan Hipotesis
5.1. Kerangka Berpikir
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan unit
bisnis yang dibangun atas inisiatif pemerintahan desa, yang
melibatkan pegawai pemerintahan desa, masyarakat atau
perwakilan masyarakat (BPD: Badan Perwakilan Desa),
pemuda (karang taruna), dan berbagai potensi warga yang
dipandang
memiliki
peluang
untuk
peningkatan
perekonomian masyarakat secara meyeluruh. Sebagai
lembaga bisnis, BUMDesa dikelola dengan cara-cara yang
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sudah semestinya profesional, yaitu melalui manajemen
bisnis, terorganisir, dan terencana serta berjalan secara
sistematis menuju hasil kerja yang diharapkan, yaitu
keuntungan secara finansial, dan mengembangkan usaha
menjadi lebih besar sehingga dapat mengangkat berbagai
potensi ekonomi desa yang ada.
Untuk mendapai tujuan operasional dalam pengelolaan
BUMDesa yang profesional yang semestinya sebagai lembaga
usaha, maka pengelolaan BUMDesa membutuhkan sumber
daya manusia yang di rekrut secara profesional, yakni
berdasarkan pertimbangan keterampilan, keahlian, kemauan,
dan potensi-potensi kreatif dari sumber daya yang diambil
dari masyarakat desa. Perlunya melakukan rekrutmen pada
sumber daya manusia secara profesional tersebut karena
berkaitan dengan pengelolaan unit bisnis yang setiap
memiliki anggaran pembiayaan berupa gaji atau insentif
untuk para anggota dan pengurus, sehingga BUMDesa harus
memperoleh pemasukan yang setidak-tidaknya terdapat
keuntungan dari hasil usaha setiap bulan. Sehingga
pengelolaan BUMDesa sangat membutuhkan anggota dan
pengurus yang memiliki dedikasi dan loyalitas, serta
kredibilitas
di
bidangnya
masing-masing
untuk
mempertahankan dan mengembangkan bisnis yang dibangun
melalui peraturan dan musyawarah pemerintahan desa.
Anggota yang memiliki dedikasi dan loyalitas serta
kredibilitas yang diharapkan adalah anggota serta pengurus
yang memiliki moral kerja dan motivasi kerja yang tinggi.
Sehingga motor penggerak usaha dapat berjalan menuju
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keberhasilan dan kinerja yang diharapkan. Kinerja yang
diharapkan bukan sekedar pencapaian hasil usaha BUMDesa
saja, tetapi juga kinerja karyawan yang memberikan dampak
pada perbaikan perekonomian anggota, dan sekaligus
masyarakat pelaku usaha di desa tersebut. Dengan demikian,
anggota yang memiliki moral kerja dan motivasi kerja yang
tinggi akan memberikan dampak terhadap kinerjanya, dan
kinerja karyawan menjadi tolok ukur dari pencapaian hasil
kerja BUMDesa. Artinya antara moral kerja dengan kinerja
atau antara motivasi kerja dengan kinerja memiliki hubungan
yang saling terkait.
5.2. Hipotesis
Berdasarkan deskripsi yang dijelaskan dalam kerangka
berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a. Ada hubungan antara tingkatan moral kerja dengan
penilaian kinerja anggota BUMDesa di Jawa Timur
b. Ada hubungan antara tingkat motivasi kerja dengan
penilaian kinerja anggota BUMDesa di Jawa Timur.
c. Secara simultan moral kerja dan motivasi kerja memiliki
hubungan dengan penilaian kinerja anggota BUMDesa
di Jawa Timur.
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Bagian 3
Metode Penelitian
1.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan metodologis yang dipakai dalam penelitian
ini melalui metode Ex Post Facto, menurut Ghazali (2012),
metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk
penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan
akibat yang dapat dimanipulasi oleh peneliti, atau adanya
hubungan seba dan akibat berdasarkan atas kajian teoritis,
jika suatu variabel tertentu dapat mengakbitakan variabel
tertentu lainya.
Tujuan
penelitian
kuantitatif
yaitu
untuk
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis,
teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena
alam. Proses pengukuran adalah bagian sentral dalam
penelitian kuantitatif, karena hal tersebut memberikan
hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan
ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif.
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2.

Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional dari variabel-variabel dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
2.1. Kinerja Anggota BUMDesa (Y)
Kinerja anggota BUMDesa adalah keseluruhan
rangkaian akivitas yang dilakukan oleh anggota secara
perorangan ataupun dalam bentuk kelompok kerja yang
dalam menyelesaikan tugas kerjanya mengikuti aturan
dan target kerja yang ditetapkan dalam musyawarah,
dan mencapai suatu hasil yang dapat dinilai dan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam
musyawarah kerja BUMDesa. Adapun aspek yang
digunakan dalam mengukur kinerja anggota dan
pengurus BUMDesa dapat dijabarkan sebagai berikut.
a. Kualitas kerja, kemampuan operasional pengelola
BUMDesa yang ditunjukkan dalam kemampuan
mengelola, mengatur, menjalankan usaha BUMDesa
sesuai dengan standart dan ketentuan kerja yang
disepakati.
b. Kuantitas, yaitu kemampuan untuk melakukan
memproduksi, memasarkan, dan menjual produk
usaha yang dikelola BUMDesa secara konsisten,
memiliki target sesuai acuan kerja yang ditetapkan
dalam pengelolaan BUMDesa.
c. Timeliness, yaitu kesanggupan anggota atau
pengurus untuk melaksanakan fungsi operasional
dalam mengelola BUMDesa sesuai rencana kerja dan
jadwal kegiatan kerja yang telah ditetapkan.
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d. Cost effectiveness, merupakan kemampuan anggota
atau
pengurus
melakukan
penghematan
pengeluaran atau pembiayaan operasional kegiatan
kerja, dan mampu memanfaatkan sumber daya
secara maksimal sehengga dapat melakukan
penghematan keuangan.
e. Need for Supervision, adalah kemampuan para
anggota atau pengurus BUMDesa untuk bekerja
atau menjalankan tugas secara mandiri, tidak
menggantungkan pada instruksi dan bimbingan
atasan atau rekan kerja, bertanggung jawab atas
pelaksanaan kerja, dan sanggup menjalankan secara
tertib sesuai aturan tanpa perlu adanya pengawasan.
f. Interpersonal impact, yakni anggota atau pengurus
BUMDesa memiliki kebanggan dan harga diri
sebagai anggota BUMDesa, menjaga kredibilitas
BUMDesa, serta dapat menjalin hubungan baik
dengan lingkungan serta dengan masyarakat
sekitarnya.
2.2. Moral Kerja (X1)
Moral kerja adalah suasana batiniah seseorang yang
mempengaruhi perilaku individu dan perilaku
organisasi. Moral kerja pegawai yang mengelola
BUMDesa adalah suasana batin yang menyenangkan
hingga memiliki kemauan yang tinggi dalam
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mengelola
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usaha. Dalam penelitian ini indikator atau aspek moral
kerja sebgai berikut.
a. Kegairahan, yakni tindakan yang ditunjukkan
anggota atau pengurus BUMDesa dalam bentuk
gairah kerja, dan terdorong untuk mengerjakan
tugas-tugas kerja dengan baik.
b. Kekuatan
untuk
melawan
frustasi,
yaitu
kesanggupan anggota atau pengurus untuk
mengendalikan suasana perasaan yang kurang
menyenangkan, berusaha tetap konstruktif, dan
terus mencoba mempertahankan usaha meskipun
kurang mendapat dukungan atau mengalami
kendala.
c. Kualitas untuk bertahan, yaitu adanya upaya yang
keras untuk menghadapi kesukaran atau kesulitan
serta hambatan dalam mengelola udaha BUMDesa
yang menjadi tanggung jawabnya
d. Semangat kelompok, yaitu kesanggupan anggota
ataupun pengurus untuk membina dan menjaga
hubungan antar anggota di lingkungan BUMDesa.

2.3. Motivasi Kerja (X2)
Motivasi kerja adalah dorongan untuk melakukan suatu
tindakan dalam bentuk perilaku kerja, yang diawali dari
adanya kebutuhan untuk bekerja, dan keinginan untuk
memperoleh hasil dari pekerjaan yang dilakukan
dengan cara mengikuti aturan kerja yang ditetapkan.
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Dalam penelitian yang mengkaji motivasi kerja anggota
atau pengurus BUMDesa ini, aspek yang dijadikan alat
ukur meliputi:
a. Self confidence, yaitu anggota atau pengurus
BUMDesa memiliki kepercayaan pada kemampuan
dirinya sendiri dalam menyelesaikan tugas kerjanya
secara mandiri, optimis dan dinamis serta mampu
mengatur diri sendiri.
b. Orginality, yaitu karyawan atau anggota BUMDesa
dapat menunjukkan kreativitas kerja, menciptakan
hal-hal yang baru, mengembangkan suatu produk
dan cara-cara kerja yang telah diuji atau di
implementasikan.
c. Task oriented, yaitu kemampuan pengurus atau
anggota BUMDesa untuk menganalisis kejadian, dan
membaca peluang pasar secara rasional sesuai
informasi atau fakta yang realistis.
d. Risk taking, merupakan kemampuan mengambil
risiko atas hal-hal yang dikerjakannya, yang apabila
gagal tidak menyalahkan orang lain tetapi dapat
introspeksi diri untuk mengenali kekurangannya
e. Goal orientation, adalah aktivitas kerja setiap anggota
atau pengurus BUMDesa untuk menyelesaikan
tugas-tugas kerjanya sesuai bidang kerja yang
ditetapkan dengan berorientasi pada hasil kerja
yang ditentukan dalam musyawarah pengurus.

40

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur

3.

Pengambilan Subjek Penelitian
Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai
karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi
(Lawarance, dalam Ghazali, 2012). Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Suryabrata, 2005).
Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Timur, yang
seluruhnya yang terdata sekitar 762 BUMDesa, dan yang
telah beroperasi selama kurang lebih 1 semester sebanyak 247
BUMDesa dengan jumlah populasi sekitar 2.240 pegawai atau
pengurus. Selanjutnya pengambilan sampling dilakukan
dengan teknik non probability sampling dalam bentuk cluster
sampling, yaitu mengambil sebagian keceil dari anggota tiaptiap area populasi dengan karakteristik yang sama, yaitu
anggota BUMDesa yang telah beroperasi selama kurang lebih
satu semester.
Adapun populasi yang diambil dalam penelitian
tersebar di beberapa kabupaten sebagai berikut.
Tabel 1. Area pengambilan sampling
No.

Kabupaten

Kecamatan

BUMDesa

1
2
3

Sidoarjo
Bojonegoro
Tulungagung

4
3
3

8
6
5

4
5

Jombang
Ponorogo

4
5

7
10
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No.

Kabupaten

Kecamatan

BUMDesa

6

Probolinggo

4

8

7
8
9
10

Banyuwangi
Pasuruan
Lamongan
Situbondo

3
3
4
5

9
8
6
7

38

74

Jumlah

Tabel 1 menunjukkan area pengambilan sampling
penelitian, yang sebagia besar di BUMDesa di ambil di daerah
Ponorogo dan Situbondo yang berlokasi di 5 kecamatan.
Selebihnya sampling penelitian diambil secara non probability
melalui tekbik cluster, yang mengambil sejumlah sampling di
tiap BUMDesa yang dinilai representatif dan beroperasi
sekurang-kurangnya dalam 1 semester.
Selanjutanya diketahui subjek penelitian sebagai berikut.
Tabel 2. Subjek penelitian
Status
Pengawas
Pengurus Harian
Anggota
Total

Jumlah

%

4
32
38

5%
43%
51%

74

100%

Diketahui bahwa 51% subjek penelitian adalah anggota
atau karyawan BUMDesa yang tidak mengampu satu jabatan
di BUMDesa. Masing-masing anggota menempati posisi
bidang kerjanya. Kemudian 43% subjek adalah pengurus
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yang terdiri dari ketua bidang/ bagian, sekretaris, keuangan,
dan serta ketua dan wakil ketua.
4.
Pengumpulan Data
4.1. Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan
meliputi:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung
melalui catatan hasil observasi, rekaman yang diambil
langsung saat penelitian, dan pernyataan dari subjek
secara tertulis.
b. Data Sekunder, yaitu data yang berfungsi untuk
memperjelas dan memperkuat koleksi data primer yang
diperoleh. Data sekunder yang dimaksudkan berupa
dokumen laporan permasalahan. Data sekunder ini
bersifat tentatif, atau akan digunakan sebagai penunjang
analisa data jika diperlukan.
4.2. Pengambilan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan
tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
subjek dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal
yang diketahuinya (Hadi, 2010 dan Suryabrata, 2012). Metode
ini digunakan dalam mengumpulkan data mengenai kualitas
kehidupan kerja, moral kerja, motivasi kerja, dan kinerja
pegawai. Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari 2 bagian, yaitu:
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a. Angket terbuka, yaitu angket yang berisi sejumlah
pertanyaan mengenai identitas diri subjek yang disusun
berdasarkan keperluan data pelengkap, yaitu meliputi
usia, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman
mengelola usaha.
b. Angket Tertutup. Pernyataan dalam angket tersebut
disusun dengan menggunakan skala Likert yaitu berupa
pernyataan-pernyataan melalui instrumen penelitian
dengan 5 alternatif pilihan jawaban. Angket tertutup ini
digunakan untuk mengukur tinggi dan rendahnya
variabel bebas dan variabel terikat, serta sebagai
parameter yang digunakan untuk menentukan ada dan
tidaknya korelasi antara kedua variabel.
5.
Pengujian Instrumen Penelitian
5.1. Uji Validitas Butir
Teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik validitas isi (content validity) yakni
sejauh mana aitem-aitem dalam alat tes mampu mencakup
keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh alat tes
tersebut.
Menurut Azwar (2005), validitas aitem dapat diuji
dengan membandingkan antara koefisien korelasi aitem total
yang lebih besar dari nilai 0,30. Nilai tersebut digunakan
untuk mengetahui koefisien validitas pada tiap aitem
sekaligus mengukur tingkat daya beda (daya diskriminasi
aitem).
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Hasil uji validitas dapat diketahui sebagai berikut.
Tabel 3. Validitas skala kinerja
Item-Total Statistics
Corrected
Scale Mean if Scale Variance Item-Total
Item Deleted if Item Deleted Correlation

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted

VAR00001

11.6081

7.283

.297

.687

VAR00002

12.0405

5.190

.534

.590

VAR00003

11.9324

4.831

.675

.514

VAR00004

11.2297

7.303

.273

.694

VAR00005

12.0000

5.534

.441

.639

Hasil uji validitas melalui teknik uji product moment
dari Pearson diketahui nilai rxy (total corrected item total
correlation) pada variabel kinerja pegawai diperoleh nilai
koefisien antara 0,273 sampai 0,675. Menurut Azwar (2015)
bahwa butir pernyataan dapat dikatakan valid apabila
memiliki nilai koefisien validitas lebih dari 0,250 dan dengan
demikian seluruh butir pernyataan dalam variabel kinerja
pegawai pada penelitian ini dikatakan valid.
Selanjutnya diketahui hasil uji validitas pada variabel
moralitas sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4. Validitas skala moal kerja
Item-Total Statistics
Cronbach's
Corrected
Alpha if
Scale Mean if Scale Variance Item-Total
Item
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Deleted
VAR00001

8.9054

4.224

.338

.624

VAR00002

9.3378

2.884

.460

.546

VAR00003

9.2297

2.536

.644

.371

VAR00004

8.5270

4.307

.283

.651

Hasil uji validitas melalui teknik uji product moment
dari Pearson diketahui nilai rxy (total corrected item total
correlation) pada variabel moral kerja diperoleh nilai
koefisien antara 0,283 sampai 0,644. Menurut Azwar (2015)
bahwa butir pernyataan dapat dikatakan valid apabila
memiliki nilai koefisien validitas lebih dari 0,250 dan dengan
demikian seluruh butir pernyataan dalam variabel moral
kerja pada penelitian ini dikatakan valid.
Tabel 5. Validitas skala motivasi kerja
Item-Total Statistics
Corrected
Scale Mean if Scale Variance Item-Total
Item Deleted if Item Deleted Correlation

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted

VAR00001

11.5676

6.331

.616

.702

VAR00002

11.3378

6.638

.637

.692

46

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur

VAR00003

11.1351

6.831

.671

.681

VAR00004

11.0946

7.539

.484

.747

VAR00005

10.7027

9.417

.316

.789

Hasil uji validitas melalui teknik uji product moment
dari Pearson diketahui nilai rxy (total corrected item total
correlation) pada variabel kualitas motivasi kerja diperoleh
nilai koefisien antara 0,316 sampai 0,671. Menurut Azwar
(2015) bahwa butir pernyataan dapat dikatakan valid apabila
memiliki nilai koefisien validitas lebih dari 0,250 dan dengan
demikian seluruh butir pernyataan dalam variabel motivasi
kerja pada penelitian ini dikatakan valid.
5.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur
Alat ukur dapat dinyatakan reliabel, jika hasil
pengukuran dan nilai-nilainya bersifat konsisten seperti
halnya pengukuran awal. Uji reliabitas (keandalan) kedua
angket penelitian ini menggunakan tehnik reliabilitas alpha
Cronbach’s. Menurut Azwar (2005), alat ukur dinyatakan
reliabel (andal) jika memiliki nilai alpha mendekati nilai 1,00
atau menurut Ghazali (2012) memiliki nilai alpha lebih besar
dari 0,60 untuk ilmu sosial.
Selanjutnya hasil pengujian kehandalan atau reliabilitas
alat ukur dapat diketahui sebagai berikut.
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Tabel 6. Reliabilitas alat ukur
Variabel
1
2
3

Moral kerja
Motivasi kerja
Kinerja

Nilai α
0,782
0,770
0,685

Standart 0,70
Handal
Handal
Cukup

Menimbang nilai reliabilitas ada variabel kinerja kurang
dari 0,70 maka mengacu pada pendapat Santoso (2012),
bahwa keandalan alat ukur untuk ilmu sosial dapat
ditetapkan dengan nilai alpha lebih besar dari 0,650 yang
dengan demikian berdasarkan hasil uji reliabilitas alat ukur,
seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini
seluruhnya tergolong handal.
6.

Analisis Data
Tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi analisis inferensial dan analisis regresi. Analisis
inferensial dilakukan menggunakan teknik tabulasi silang dan
uji chi square untuk mengetahui korelasi antara variabel bebas
dalam bentuk tingkatan dan variabel tergantung dalam
bentuk tingkatan atau kelas penilaian. Analisis regresi ganda
digunakan sebagai pengambilan keputusan pengujian
hipotesis.
Adapun hasil analisis data diketahui sebagaimana sub
bab berikut.
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6.1. Analisis Inferensial
Menurut Azwar (2005), analisis inferensial disusun
dengan merubah data nominal menjadi data interval dengan
penghitungan menentukan nilai mean dan standart deviasi
sebagai penetapan nilai interval kelas dengan rumusan
sebagai berikut.
Tabel 7. Penetapan kategori nilai interval
Nilai

Kategori

Nilai Interval

5
4
3

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang

> M + 1,5 SD
M + 0,5 SD ≤ X ≤ M + 1,5 SD
M - 0,5 SD ≤ X ≤ M + 0,5 SD

2
1

Rendah
Sangat Rendah

M - 1,5 SD ≤ X ≤ M - 0,5 SD
X < M - 1,5 SD

Melalui rumus sebagaimana Tabel 6 dapat diketahui
interval kelas sebagai berikut.
Tabel 8. Kategori nilai moral kerja
Kategori

Interval Kelas

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang

> 10,59
8,23 < X ≤ 10,59
5,88 < X ≤ 8,23

Rendah
Sangat Rendah

3,29 < X ≤ 5,88
X < 3,29
Total

Jumlah

%

55
11
8

74%
15%
11%

-

0%
0%

74

100%
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Pada tabel 7 diketahui bahwa 74% anggota BUMDesa
memiliki moral kerja yang termasuk dalam kategori tinggi,
namun ada sedikit atau 11% anggota yang memiliki moral
kerja dalam kategori sedang.
Tabel 9. Kategori nilai motivasi kerja
Kategori

Interval Kelas

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Jumlah

> 14,14
10,85 < X ≤ 14,14
7,55 < X ≤ 10,85
3,93 < X ≤ 7,55
X < 3,93
Total

%

41
20
8
5
-

55%
27%
11%
7%
0%

74

100%

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar atau 55%
anggota BUMdesa memiliki motivasi kerja yang tergolong
sangat tinggi, meskipun demikian juga terdapat 7% anggota
yang memiliki motivasi kerja dalam kategori rendah.
Tabel 10. Kategori nilai kinerja
Kategori

Interval Kelas

Jumlah

%

Sangat Baik
Baik

> 13,12
10,17 < X ≤ 13,12

49
18

66%
24%

Cukup
Kurang
Buruk

7,21 < X ≤ 10,17
3,96 < X ≤ 7,21
X < 3,93

7
-

9%
0%
0%

74

100%

Total
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Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa 66% anggota
BUMDesa memiliki kinerja yang tergolong sangat baik, dan
hanya 9% anggota yang memperoleh penilaian dalam
kategori cukup.
6.2. Uji Hipotesis Parsial
Analisis pengujian hipotesis secara parsial dilakukan
menggunakan analisis regresi ganda, dengan hasil sebagai
berikut.
Tabel 11. Hipotesis parsial
t
(Constant)
Moral kerja
Motivasi kerja

-0,622
22,163
3,888

Sig.
0,536
0,000
0,000

Correlations
Zero-order
0,950
0,601

Partial
0,935
0,419

Tabel 10 menunjukkan moral kerja dengan kinerja
memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,935, dengan t=
22,163 dan p= 0,000 (p<0,05) yang berarti terdapat korelasi
positif yang signifikan antara moral kerja dengan kinerja
anggota BUMDesa di Jawa Timur. Koefisien korelasi
menunjukkan kedekatan antara moral kerja dengan kinerja
sebesar 93%, dengan sumbangan efektif sebesar 87,4%.
Motivasi kerja dengan kinerja memperoleh nilai
koefisien korelasi sebesar 0,419 dengan t= 3,888 dan nilai p=
0,000 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan positif dan
signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja anggota
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BUMDesa di Jawa Timur. Sumbangan efektif motivasi kerja
terhadap kinerja sebesar 17,6%.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa faktor
moral kerja mampu memberikan kontribusi yang paling
utama terhadap kinerja dibandingkan motivasi kerja anggota
BUMDesa di Jawa Timur.
6.3. Hipotesis Simultan
Dilakukan uji serempak dengan menggunakan uji F
untuk pengujian hipotesis pertama. Uji ini digunakan untuk
mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara serempak
mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel
terikatnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan
nilai Fhitung dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% atau dapat
menggunakan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitasnya
kurang dari 5% maka secara serempak variabel bebas
memberikan hubungan ataupun pengaruh yang bermakna
terhadap variabel terikatnya.
Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan secara
simultan dapat diketahui sebagai berkut.
Tabel 12. Hipotesis simultan
R
1

52

0,959

R Square
0,919

F Change
404,357

df1

df2

2

71

Sig. F
Change
0,000
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Hasil analisis pembuktian hipotesis sebagaimana Tabel
11 diketahui bahwa bilai F= 404,357 dengan p= 0,000 (p<0,05)
yang berarti bahwa moral kerja dan motivasi kerja secara
bersama-sama memiliki hubungan dengan kinerja anggota
BUMDesa di Jawa Timur. Selain itu nilai koefisien korelasi
sebesar 0,959 menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara
moral kerja dan motivasi kerja dengan kinerja yang tergolong
sangat kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi
menunjukkan bahwa secara bersama-sama moral kerja dan
motivasi kerja mampu memberikan sumbangan efektif
terhadap kinerja sebesar 91,9%.
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Bagian 4
Hasil Penelitian dan Bahasan
1.
Hasil Penelitian
1.1. Deskripsi Pengelola BUMDesa
Dari data-data yang telah dukumpulkan melalui angket
penelitian dapat diberikan gambaran subjek penelitian
sebagai berikut.
Tabel 13. Kelompok usia anggota BUMDesa
Kelompok Usia

f

%

25 - 35 tahun

10

14%

36 - 45 tahun
46 - 55 tahun
56 tahun atau lebih

30
19
15

41%
26%
20%

74

100%

Total

Data pada tabel 12 di atas menunjukkan 41% anggota
BUMDesa berusia antara 36 – 45 tahun, dan 26% anggota
BUMDesa berusia antara 46 – 55 tahun. Dari kelompok usia
tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar angota
BUMDesa tergolong kelompok usia produktif. Selain itu
terdapat 20% anggota BUMDesa berusia lebih dari 56 tahun,
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yang kelompok ini sebagian besar adalah kelompok mapan
yang memiliki pengalaman sosial di daerah masing-masing,
serta memiliki modal sosial yang relatif baik.
Melalui tabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

50%

41%

40%

25 - 35 tahun
26%

30%
20%

36 - 45 tahun

20%

46 - 55 tahun

14%

56 tahun atau lebih

10%
0%
Kelompok Usia

Gambar 1
Kelompok usia anggota BUMDesa
Tabel 14. Latar belakang pendidikan anggota BUMDesa
Jenjang Pendidikan

f

%

Sarjana
Diploma

10
11

14%
15%

SMA/ Sederaat
SMP/ Sederajat
SD

21
23
9

28%
31%
12%

74

100%

Total
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Dari data Tabel 14 dapat digambarkan sebagai berikut.
40%
28%

31%

Sarjana

30%
20%

Diploma
14% 15%

SMA/ Sederaat

12%

SMP/ Sederajat

10%

SD
0%
Jenjang Pendidikan

Gambar 2
Latar belakang pendidikan anggota BUMDesa

Dari data Tabel dan Gambar 2 diketahui bahwa sebagian
besar atau 31% anggota BUMdesa memiliki latar belakang
pendidikan setingkat SMP atau sederajat, dan 28% anggota
BUMDesa memiliki latar nelakang pendidikan setingkat SMA
atau sederajat. Namun demikian juga terdapat anggota
BUMDesa yang mengenyam pendidikan tinggi, yaitu 14%
anggota BUMdesa bergelar sarjana, meskipun juga terdapat
12% anggota yang hanya berlatar belakang pendidikan SD.
Tabel 15. Latar belakang pendidikan anggota BUMDesa
Pengalaman usaha
a.
b.
c.
d.
e.

4 – 5 tahun
3 – 4 tahun
2 – 3 tahun
Kurang lebih 1 tahun
Belum pernah
Total

56

f

%
17
24
12
10
11

23%
32%
16%
14%
15%

74

100%
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Berdasarkan data pada Tabel 15
digambarkan sebagai berikut.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

di atas dapat

32%
4-5 tahun

23%
16%

3-4 tahun
14% 15%

2-3 tahun
kurang lebih 1 tahun
Belum pernah

Pengalaman usaha

Gambar 3
Pengalaman berwirausaha anggota BUMDesa

Sebagaimana Tabel 15 dan Gambar 3 diketahui bahwa
32% anggota BUMDesa memiliki pengalaman mengelola
usaha antara 3 sampai 4 tahun, dan 23% anggota BUMDesa
memiliki pengalaman mengelola usaha antara 4 sampai 5
tahun. Namun demikian terdapat 15% anggota BUMDesa
yang belum pernah memiliki pengalaman mengelola usaha.
1.2. Kondisi BUMDesa
Melalui hasil observasi dan wawancara lapangan, dapat
diketahui kondisi masing-masing BUMDesa berdasarkan
informasi yang diberikan anggota BUMDesa dan pengurus,
sebagai berikut.
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Simpan Pinjam dan
Persewaan
Pertanian dan Peternakan

31%

35%
30%

Perdagangan Umum

25%
20%

15%

18%
12%

15%
9% 9%

10%

5%

5%

Produksi Kerajinan dan
Peralatan
Jasa Perbengkelan/
Pertukangan
Agro Wisata/ Hiburan
Produksi Makanan/ Kuliner

0%
Jenis Usaha

Gambar 4
Jenis Usaha BUMDesa

Dari Gambar 4 dapat diketahui bahwa 31% BUMDesa
yang menjadi objek penelitian ini memiliki jenis usaha
perdagangan umum, dan 18% BUMDesa memilih jenis usaha
simpan pinjam dan persewaaan peralatan pertanian,
peralatan pesta, dan persewaan alat perikanan. Selain itu 15%
BUMDesa memilih jenis usaha pengembangan kuliner atau
masakan kemasan yang khas daerah, dan membuka centra
kuliner, kemudian 12% BUMDesa memilih jenis usaha bidang
produksi pertanian (agroindustri) dan perikanan. Selain itu
ada berbagai jenis bidang usaha yang ditekuni BUMDesa
seperti pengembangan potensi sumber daya alam sebagai
pariwisata, jasa perbengkelan, dan agrowisata.
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Berkembang Pesat

35%

40%
35%

Cukup Berkembang

27%

30%
25%
16%

20%

19%

15%
10%
5%

Mulai Merangkak
Belum ada
Perkembangan

3%

Banyak Kendala

0%
Kondisi BUMDesa

Gambar 5
Kondisi Bisnis BUMDesa

Data pada Gambar 5 dapat memberikan gambaran
bahwa sejak BUMDesa di dirikan setidaknya dalam kurun
waktu kurang lebih 1 semester, terdapat 3% BUMDesa yang
mengalami perkembangan pesat. Hal ini sesuai dengan hasil
survei tentang kondisi tempat usaha dan laporan keuangan.
Kemudian 35% BUMDesa dinilai belum ada perkembangan
yang berarti namun tetap berjalan dan bertahan, kemudian
27% BUMDesa dikatakan sudah mulai bergerak meskipun
belum memperoleh keuntungan atau masih terus menambah
modal. Namun demikian terdapat pula 19% BUMDesa yang
dikatakan memiliki cukup banyak masalah walaupun selama
ini masih bertahan.
Kondisi BUMDes yang berthan meskipun belum
memperoleh keuntungan dan masih defisit sebagian besar
BUMDesa yang memilih jenis usaha pariwisata dan
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agrowisata, sedangkan yang mengalami perkembangan pesat
adalah di bidang simpan pinjam, penyewaan. Sedangkan
BUMDesa yang memilih usaha produksi makanan kemasan
khas daerah dan centra kuliner relatif cukup berjalan.

49%
50%

Ada konflik antar
anggota

40%
28%

Figur Kepemimpinan

30%
20%

9%

14%

10%

Kurang Modal
Kesulitan Pemasaran

0%
Kendala pengelolaan

Gambar 6
Kendala dalam pengelolaan BUMDesa

Pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa 49% masalah
pengelolaan BUMDesa yang tergolong sering muncul adalah
tentang kurangnya modal. Selama ini modal kas desa yang
dipakai juga telah didukung oleh pihak ke tiga seperti peran
serta warga namun kurang memenuhi jumlah bila
dibandingkan dengan kebutuhan operasional dan modal
kerja. Masalah modal menurut penjelasan beberapa pengurus
terkait dengan masalah kepercayaan warga pada pengelola
BUMDesa. Selain itu 28% faktor kesulitan pemasaran,
terutama BUMDesa yang memproduksi makanan kemasan
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atau kuliner, serta pemasaran agriwosata dan hasil pertanian
dan perikanan selain memanfaatkan jalur relasi yang telah
ada. Sehingga BUMDesa tidak berani menambah kapasitas
produksi.
Disamping itu, kendala yang cukuk berarti meskipun
kecil sebanyak 14% adalah tentang figur kepemimpinan
BUMDesa yang dipandang kurang sesuai dengan profil bisnis
BUMDesa atau dipandang kurang memiliki kemamuan
mengelola organisasi dan SDM, serta adanya konflik antar
anggota yang belum terselesaikan.

30%

Penambahan Modal
Usaha
Pelatihan untuk
anggota dan Pengurus
Punya jaringan
pemasaran
Rekrutmen anggota
yang memiliki keahlian
Perlu pengawasan kerja

31%

35%
26%

25%
20%
15%

10%
5%

14% 12%
8% 8%
1%

0%

Sistem gaji dan bagi
hasil yang jelas

Solusi Pengembangan BUMDesa

Gambar 7
Solusi pengembangan BUMDesa

Pada Gambar 7 diketahui bahwa 31% solusi yang
disampaikan anggota BUMDesa adalah perlunya ada
kegiatan pelatihan untuk anggota dan pengurus. Pelatihan
yang dimaksudkan adalah pelatihan manajemen dan
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kewirausahaan,
serta
pemasaran.
Selain
itu
26%
menyampaikan solusi pengembangan BUMDesa adalah
dengan menambah modal usaha, dan 14% anggota merasa
perlu membangun jaringan distribusi dan pemasaran. Di satu
sisi terdapat 12% anggota BUMDesa yang menyampaikan
solusi pengembangan dengan cara melakukan rekurtmen
anggota yang memiliki keahlian dalam organisasi bisnis, yang
menurut anggota BUMDesa sebagian anggota atau pengurus
tidak memiliki kecakapan mengelola usaha. Kemudian
diketahui juga bahwa 8% menyampaikan perlunya
pengawasan kerja pengurus BUMDesa serta penetapan sistem
bagi hasil yang perlu diperjelas dan transparan.
1.3. Analisis Inferensial Hubungan antar Variabel
Analisis inferensial dalam penelitian ini akan
dipaparkan melalui data tabulasi silang yang selanjutnya
analisis korelasi dilakukan menggunakan rumus Chi Square
(Kai kuadrat), yakni untuk mengetahui perbandingan dan
hubungan antara yang di observasi dengan yang diharapkan.
Hasil analisis tabulasi silang dapat diketahui sebagai
berikut.
Tabel 16. Hubungan antara Moral kerja dan Kinerja Anggota
Moral kerja
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Total
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Kinerja anggota
Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

48
1
0

98%
2%
0%

7
10
1

39%
56%
6%

0
0
7

0%
0%
100%

49

100%

18

100%

7

100%
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Data pada Tabel 16 tersebut dapat digambarkans
sebagai berikut.
100%

Kinerja

98%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

56%
39%
0%

Sangat Baik
2%

0%

0%6%

Baik
Sedang

Sangat
Tinggi

Tinggi

Sedang

Moral Kerja

Gambar 8
Korelasi antara moral kerja dan kinerja BUMDesa

Tabel 16 dan Gambar 8 menunjukkan bahwa anggota
BUMdesa yang memiliki moral kerja tergolong sangat tinggi
98% tergolong menunjukkan kinerja sangat baik, demikian
pula anggota yang memiliki moral kerja sedang menunjukkan
kinerjanya memperoleh penilaian sedang. Hal ini berarti
bahwa semakin tinggi moral kerja anggota BUMDesa maka
makin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai
dengan analisis kai kuadrat sebagai berikut.
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Tabel 17. Analisis hubungan antara moral kerja dan Kinerja
Anggota

Tabel 17 menunjukkan nilai probabilitas kai kuadrat
sebesar 0,000 (p<0,05) yang berarti ada korelasi antara
tingkatan moral kerja dengan penilaian kinerja anggota
BUMDesa.
Selanjutnya dapat diketahui korelasi yang menunjukkan
tingkatan motivasi kerja dengan penilaian kinerja anggota
BUMDesa sebagai berikut.
Tabel 18. Hubungan antara Motivasi kerja dan Kinerja Anggota
Motivasi kerja

Sangat Baik

Baik

Sedang

Sangat Tinggi

35

71%

4

22%

2

29%

Tinggi
Sedang
Rendah

12
2
0

24%
4%
0%

6
4
4

33%
22%
22%

2
2
1

29%
29%
14%

49

100%

18

100%

7

100%

Total

64

Kinerja anggota
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Data pada tabel 18 dapat di gambarkan dalam grafik
berikut.
80%

71%

70%
60%
50%
40%
30%

29%
22%

33%
29%
24%

Sangat Baik
29%
22%

20%
4%

10%

22%
14%

Baik
Sedang

0%

0%
Sangat
Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Gambar 9
Korelasi antara motivasi kerja dan kinerja BUMDesa

Tabel 18 dan Gambar 9 menunjukkan bahwa anggota
BUMdesa yang memiliki motivasi kerja tergolong sangat
tinggi 71% tergolong menunjukkan kinerja sangat baik,
demikian pula anggota yang memiliki motivasi kerja yang
tinggi 33% menunjukkan nilai kategori kinerja yang tinggi,
dan 29% anggota yang memiliki motivasi kerja tergolong
sednag memiliki kategori penialaian kinerja dalam kategori
sedang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi kerja
anggota BUMDesa maka makin tinggi pula kinerja yang
dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan analisis kai kuadrat
sebagai berikut.
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Tabel 19. Analisis hubungan antara Motivasi kerja dan Kinerja
Anggota

Tabel 19 menunjukkan nilai probabilitas kai kuadrat
sebesar 0,000 (p<0,05) yang berarti ada korelasi antara tingkat
motivasi kerja dengan penilaian kinerja anggota BUMDesa.
Selanjutnya dapat diketahui pula gambaran antara
pengalaman berwirausaha pada anggota BUMDesa dengan
hasil penilaian kinerja sebagai berikut.
Tabel 20. Hubungan pengalaman usaha dengan Kinerja Anggota
Pengalaman usaha
4 – 5 tahun
3 – 4 tahun
2 – 3 tahun
Kurang lebih 1 tahun
Belum pernah
Total
Chi Square Pearson
Asymp. Sig. (2 sided)
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Kinerja anggota
Sangat Baik

Baik

Sedang

17
23

35%
47%

0
1

0%
6%

0
0

0%
0%

7
2
0

14%
4%
0%

5
5
7

28%
28%
39%

0
3
4

0%
43%
57%

49

100%

18

100%

7

100%

59,950
0,000
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Hasil analisis data sebagaimana Tabel 18 menunjukkan
bahwa 35% anggota BUMDesa yang memiliki inerja yang
sangat baik sebelumnya telah memiliki pengalaman di
wirausaha antara 4-5 tahun, dan 47% anggota BUMDesa yang
memperoleh kinerja sangat baik juga berpengalaman di
bidang wirausaha antara 3-4 tahun. Sedangkan 57% anggota
BUMDesa yang memperoleh penilaian kinerja dalam kategori
sedang belum pernah memiliki pengalaman berwirausaha,
dan terdapat pula 47% anggota BUMDesa yang memperoleh
nilai kinerja dalam kategori sedang baru memiliki
pengalaman berwirausaha kurang dari 1 tahun.
Selanjutnya nilai pearson chi square atau kai kuadrat
sebesar 59,950 dengan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05)
yang menunjukkan bahwa antara pengalaman berwirausaha
dengan kinerja anggota BUMDesa dalam megelola usaha
memiliki hubungan yang signifikan. Hal tersebut jelas dari
data bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki
anggota BUMDesa maka akan semakin tinggi nilai kinerja
yang dihasilkan, demikian pula sebaliknya, makin sedikit
pengalaman di bidang usaha maka makin rendah kinerja
yang dihasilkan.
Penilaian antara latar belakang pendidikan dengan
kinerja anggota BUMDesa dapat diketahui sebagai berikut.
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Tabel 21. Analisis hubungan jenjang pendidikan dengan Kinerja
Anggota
Jenjang
Pendidikan

Kinerja anggota
Sangat Baik

Baik

Sedang

Sarjana
Diploma
SMA/ Sederaat

9
8
15

18%
16%
31%

1
3
3

6%
17%
17%

0
0
3

0%
0%
43%

SMP/ Sederajat
SD

11
6

22%
12%

8
3

44%
17%

4
0

57%
0%

Total

49

100%

18

100%

7

100%

Chi Square Pearson

0,254

Asymp. Sig. (2 sided)

0,067

Tabel 21 menunjukkan 57% anggota BUMDesa dengan
latar belakang pendidikan SMP atau sederajat memperoleh
nilai kinerja dalam kategori sedang, demikian pula 43%
anggota BUMDesa dengan latar belakang pendidikan SMA
memiliki nilai kinerja dalam kategori sedang. Sedangkan 17%
anggota yang memiliki latar belajang pendidikan SD
memperoleh nilai hasil kinerja tergolong baik. Namun
demikian pila dikaji antara penilaian hasil kinerja dengan
latar belakang pendidikan, yang memperoleh penilaian
kinerja yang sangat baik dan yang baik relatif merata di
semua latar belakang pendidikan, artinya jenjang pendidikan
anggota BUMDesa tampak tidak memiliki pengaruh atau
hubungan dengan pencapaian hasil kinerja anggota
BUMDesa.
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Hal tersebut juga dapat diketahui dari nilai pearson chi
square atau kai kuadrat sebesar 0,254 dengan probabilitas
sebesar 0,067 (p>0,05) yang menunjukkan bahwa antara latar
belakang pendidikan anggota BUMDesa dengan kinerja
anggota BUMDesa dalam megelola usaha tidak memiliki
hubungan.
Keterkaitan atau hubungan antara moral kerja denga
pengalaman kerja dapat diketahui sebagai berikut:
100%

Moral Kerja

100%

96%
83%

80%
50%

60%

36%
36%
30% 27%
20%

40%
20%

0%0%

4%0%

8%8%

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang

0%
4-5
3-4
2-3 kurang Belum
tahun tahun tahun lebih 1 pernah
tahun

Gambar 10
Korelasi antara moral kerja dengan pengalaman berwirusaha
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Tabel 22. Analisis hubungan pengalaman berwirausaha dengan
moral kerja

Gambar 10 memberikan keterangan bahwa anggota
BUMDesa yang memiliki pengalaman dalam berwirausaha
lebih besar juga memiliki moral kerja yang lebih tinggi,
demikian juga sebaliknya, semakin sedikit pengalaman dalam
berwirausaha maka makin kecil moral kerja anggota
BUMDesa. Hal tersebut juga dibuktikan dengan analisis kai
kuadrat yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000
(p<0,05) yang berarti ada hubungan antara pengalaman
mengelola usaha dengan moral kerja anggota BUMDesa.
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Moral Kerja

100%

90%

82%
67%

80%

70%

78%

60%
Sangat Tinggi

40%
20%

0%

10%
0%

18%
0%

19%
14%

17%
13%

11%
11%

Tinggi
Sedang

Gambar 11
Korelasi antara moral kerja dengan jenjang pendidikan
Tabel 23. Analisis hubungan jenjang pendidikan dengan moral
kerja

Gambar 11 menunjukkan anggota BUMDesa dengan
moral kerja yang sangat tinggi ada pada hampir seluruh
berbagai jenjang pendidikan, demikian pula anggota
BUMDesa yang memiliki moral kerja kategori sedang ada
pada semua berbagai jenjang pendidikan. Hal ini dapat
dikatakan bahwa jenjang pendidikan tidak memiliki
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hubungan dengan tinggi rendahnya moral kerja anggota.
Hasil uji kai kuadrat diketahui nilai kai sebesar 0,788 dengan
p = 0,183 (p>0,05) yang berarti bahwa jenjang pendidikan atau
latar belakang pendidikan anggota BUMDesa tidak memiliki
korelasi dengan tinggi rendahnya moral kerja.

Motivasi Kerja

100%

94%
75%

80%

67%

60%

60%
40%
20%

36%
27%
25%
20%
18%
18%
13%
13%
10%
8% 10%
6%
0%
0%
0%
0%

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

0%
4-5
tahun

3-4
tahun

2-3
tahun

± 1 Belum
tahun pernah

Gambar 12
Korelasi antara motovasi kerja dengan pengalaman wirausaha
Tabel 24. Analisis hubungan pengalaman wirausaha dengan
motivasi kerja
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Motivasi Kerja

Gambar 12 menunjukkan anggota BUMDesa dengan
motivasi kerja yang sangat tinggi sebagian besar dimiliki oleh
anggota BUMDesa yang memiliki pengalaman dalam
berwirausaha antara 4 sampai 5 tahun dan antara 3 sampai 4
tahun. Sedangkan anggota BUMDesa yang kurang memiliki
pengalaman atau belum memiliki pengalaman di bidang
pengelolaan usaha cenderung memiliki motivasi kerja yang
tergolong sedang dan sebagian motivasi kerjanya rendah. Hal
ini dapat dikatakan bahwa pengalaman mengelola usaha
memiliki hubungan dengan tinggi rendahnya motivasi kerja
anggota. Hasil uji kai kuadrat diketahui nilai kai sebesar
48,952 dengan p = 0,0000 (p<0,05) yang berarti bahwa
pengalaman mengelola usaha memiliki korelasi dengan tinggi
rendahnya motivasi kerja anggota BUMDesa.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73%

67%

60%
48%
33%
20%
20%

18%
9%
0%
0%

14%
5%

48%
26%

33%

Sangat Tinggi
Tinggi

13%
13%

0%
0%

Sedang
Rendah

Gambar 13
Korelasi antara motovasi kerja dengan jenjang pendidikan
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Tabel 25. Analisis hubungan jenjang pendidikan dengan motivasi
kerja

Gambar 13 menunjukkan bahwa sebagian besar angota
BUMDesa yang memiliki motivasi kerja tergolong sangat
tinggi, tinggi, sampai dengan tingkatan yang rendah ada pada
hampir seluruh anggota dengan berbagai latar belakang
pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semua latar
belakang jenjang pendidikan anggota tidak berkaitan dengan
motivasi kerjanya. Hasil analisis kai kuadrat telah
membuktikan nilai chi sebesar 8,384 dengan probabilitas 0,746
(p>0,05) yang berarti bahwa jenjang pendidikan anggota
BUMDesa tidak memiliki hubungan dengan motivasi
kerjannya.
2.
Bahasan Hipotesis
2.1. Korelasi antara Moral kerja dengan Kinerja
Sebagaimana hasil pengujian hipotesis secara simultan
melalui analisis regresi yang telah dipaparkan pada Bab
sebelumnya,
serta
analisis
inferensial
yang
telah
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membuktikan bahwa ada korelasi yang saling terkait antara
tingkat moral kerja dengan kinerja anggota BUMDesa.
Hasil pembuktian dalam penelitian ini juga mendukung
penelitian sebelumnya seperti yang diikemukakan Dunggio
(2013); Adelina (2011), dan Hendri (2010), yang membuktikan
adanya pengaruh positif moral kerja terhadap kinerja
karyawan. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa
antara moral kerja dengan kinerja memiliki tingkat hubungan
yang tergolong cukup kuat, dengan kontribusi masingmasing lebih dari 60%. Adanya hubungan moral kerja dengan
kinerja karyawan tersebut dapat memberikan gambaran
bahwa dalam kegiatan pengelolaan BUMDesa, secara sistem
manajemen membutuhkan moral kerja yang positif dalam arti
suasana batin yang menyenangkan yang menumbuhkan
gairah kerja sehingga setiap anggota BUMDesa memiliki
antusias yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Dalam
penelitian Werang (2014), bahwa karyawan yang memiliki
moral kerja yang tinggi dapat mendorong tercapainya kinerja
secara optimal, dan menunjukkan kemauan untuk
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kerja maupun ekstra
dalam organisasi atau kelompok, agar terbentuk keintiman
dan hubungan kerja yang baik dan berorientasi pada tujuan
perusahaan.
Dalam pencapaian kinerja sebagaimana analisis
inferensial juga membuktikan bahwa moralitas yang
menyangkut semangat, antusias, ketahanan, dan inisiatif
untuk mencapai hasil suatu pekerjaan memiliki keterkaitan
dengan pengalaman anggota BUMDesa dalam mengelola
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usaha pada masa-masa sebelumnya. Semakin banyak
pengalaman dalam mengelola usaha baik secara kelompok
atau secara individual maka makin besar pencapaian hasil
kinerja yang dapat diperoleh. Sehingga moral kerja dan
pengalaman kerja seseorang dapat berjalan seiring, atau
anggota BUMDesa yang memiliki lebih banyak pengalaman
relatif dengan moral kerjanya yang baik akan mengupayakan
pencapaian kinerja secara bersama-sama anggota lainnya,
yang bersifat saling mendukung.
Adanya hubungan antara moral kerja dengan kinerja
anggota BUMDesa di Jawa Timur dapat memberikan
gambaran bahwa moral kerja anggota yang sebagian besar
tergolong tinggi dapat memberikan sumbangan efektif pada
pencapaian kinerja yang baik. Artinya seseorang anggota
ataupun pengurus BUMDesa hanya dapat bekerja dengan
baik apabila memiliki moral kerja yang tinggi, dan kinerja
yang baik dibentuk oleh moral kerja yang tinggi. Moral kerja
tidak hanya tumbuh dari dalam diri orang itu saja, melainkan
memerlukan perpaduan baik dari dirinya sendiri, atasan, dan
lingkungan kerjanya. Pihak manajemen atau pengelola
BUMDesa dalam hal ini harus mampu menjaga dan
menumbuhkan moral kerja pada seluruh anggotanya.
2.2. Korelasi antara Motivasi Kerja dan Kinerja
Diterimanya hipotesis sebagaimana hasil analisis uji
parsial melalui regresi yang telah disampaikan dalam Bab
sebelumnya dapat diketahui bahwa motivasi kerja memiliki
hubungan dengan kinerja anggota BUMdesa di Jawa Timur.

76

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur

Selain itu hasil analisis melalui statistik inferensial juga
membuktikan bahwa tingkatan motivasi kerja seseorang
memiliki hubungan dengan pencapaian hasil kerja. Semakin
tinggi motivasi kerja yang dilakukan maka akan semakin
tinggi pula capaian hasil kinerja yang diperoleh, yang hal
tersebut dibuktikan dengan anggota yang memiliki kinerja
tergolong sangat baik cenderung memiliki tingkatan
motiovasi kerja yang tinggi.
Terbuktinya hipotesis yang menyatakan ada hubungan
antara motivasi kerja dengan kinerja anggota BUMdesa dalam
penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya
seperti penelitian yang dilakukan Larasati dan Gilang (2014);
Setiawan (2013); dan Yusuf (2010) yang menyimpulkan
bahwa motiovasi kerja karyawan memiliki hubungan dan
memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja karyawan.
Demikian pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Hastuti
(2014) yang menyimpulkan bahwa penilaian motivasi kerja
seseorang memiliki korelasi yang cukup erat dengan
penilaian kinerjanya, meskipun tidak sepenuhnya penilaian
kinerja dipengaruhi oleh motivasi kerja seseorang.
Menurut
Munandar
(2014),
masalah
yang
mempengaruhi motivasi kerja dengan kinerja karyawan
adalah hal yang cukup unik, karena dibalik keberhasilan
suatu perusahaan dan kesuksesan karyawan terdapat
perjuangan besar dari setiap karyawan. Munandar (2014) juga
menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang diikuti dengan
laju pertumbuhan pendapatan sangat berkaitan kuat dengan
faktor internal dan eksternal perusahaan. Semua hal termasuk
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sumberdaya manusia, retensi dan produksi harus dikelola
dengan baik untuk mencapai produktivitas perusahaan.
Munandar (2014) menjelaskan bahwa produktivitas
merupakan pencapaian kinerja, dan merupakan aset berharga
yang dihasilkan oleh karyawan yang memiliki motivasi untuk
memberikan nilai pencapaian pada perusahaan. Motivasi dari
karyawan ini berguna untuk tetap menjalankan dan
mempertahankan eksistensi perusahaan, demikian halnya
dalam pengelolaan BUMDesa, motivasi kerja para
anggotanya, dan motivasi kerja yang lebih tinggi pada
pengurus BUMDesa yang dapat diteladani oleh seluruh
anggotanya akan menjadi daya dorong atau motivasi yang
dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil kerja
BUMDesa. Setiap perusahaan atau BUMDesa akan menuju
kerugian atau kebangkrutan apabila kurang memberikan
perhatian terhadap hal-hal yang dapat menumbuhkan
motivasi kerja pada anggotanya, karena motivasi kerja
dengan kinerja anggota BUMDesa memiliki korelasi yang
relatif cukup kuat.
2.3. Korelasi simultan antara Moral kerja dan Motivasi
Kerja dengan Kinerja
Diterimanya hipotesis secara simultan dalam penelitian
ini, sebagaimana hasil analisis statistik inferensial yang juga
membuktikan masing-masing variabel bebas memberikan
pengaruh dan adanya hubungan dengan kinerja, pada
prinsipnya hampir sama dengan hasil penelitian Fatimah
(2010); Bechtold, Mark (2011), Dayo (2014); dan Hastuti (2015)
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yang menyimpulkan bahwa moral kerja dan motivasi kerja
memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan, moral
kerja serta motivasi kerja memiliki hubungan yang kuat
dengan kinerja kartyawan Terbuktinya hipotesis secara
simultan maupun secara parsial tentang moral kerja dan
motivasi kerja dengan kinerja karyawan dapat memberikan
gambaran bagaimana kinerja karyawan atau pegawai
BUMDesa di berbagai daerah di Jawa Timur.
Hasil penelitian Hastuti (2014), menjelaskan bahwa
kinerja (performance) merupakan gambaran tentang tingkat
pencapaian atau hasil yang dapat diperoleh dari suatu
kegiatan yang terencana atau terprogram. Kegiatan kerja
tersebut memiliki target dan sasaran serta tujuan dari
organisasi yang ditetapkan dalam strategic planning yang
seluruh sumber daya manusianya dilibatkan.
Karyawan yang memiliki moral kerja dan motivasi kerja
cenderung lebih produktif dibandingkan dengan karyawan
memiliki moral kerja dan motivasi kerja yang rendah. Banyak
perusahaan menyatakan kesulitan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan moral kerja dan memotivasi karyawannya,
namun hal tersebut sekilas mudah dikatakan. Demikian
halnya dengan pengelolaan BUMDesa, yang setiap anggota
BUMDesa memiliki selera dan kebutuhan masing-masing,
sehingga setiap anggota BUMDesa juga memiliki moral dan
motivasi kerja yang berbeda satu sama lain.
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pengaruh moral
kerja dan motivasi terhadap kinerja anggota BUMDesa
sebagai berikut:
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a. Anggota BUMdesa yang memiliki moral kerja dan
motivasi kerja lebih produktif. Jika angngota BUMDesa
merasa puas dan senang maka akan menyelesaikan
tugas kerjanya dengan cara yang mengesankan,
kemudian hasilnya akan menjadi lebih baik. Disisi lain
karyawan akan cenderung memberikan motivasi dan
menumbuhkan daya juang dan semangat kerja pada
anggota lainnya. Hal tersebut sangat penting karena
pada akhirnya akan membangun budaya perusahaan
atau BUMDesa yang penuh motivasi dan moral kerja
yang baik.
b. Pengambil keputusan dan harapan praktis. Dalam
pengelolaan BUMDesa penting untuk melibatkan
anggota dalam proses pengambilan keputusan, tapi
untuk menciptakan harapan yang realistis dalam proses,
anggota yang memiliki moral kerja dan motivasi kerja
yang baik akan berupaya mengembangkan organisasi
dengan cara memberikan saran dan pendapat tentang
apa yang harus dilakukan oleh personil ataupun tim
tanpa perlu instruksi dari pimpinan.
Peran BUMDes adalah selain memperkuat PADes, juga
upaya mendorong peningkatan masyarakat yang dapat di
tempuh dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan
cara memberi nilai tambah produk masyarakat, dalam
mengembangkan kemampuan SDM sehingga mampu
memberikan nilai tambah pengelolaan aset ekonomi desa,
menintegrasi produk-produk ekonomi pedesaan sehingga
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memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar
(Rahmadanik, 2016). Untuk itulah pihak pengelola BUMdesa
dituntut untuk mampu meningkatkan moral kerja dan
motivasi kerja sebagai satu kebijakan pengelolaan dan
mampu meningkatkan kinerja setiap anggota BUM desa agar
dapat mencapai misi-misi dan visi yang diharapkan bersama.
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Bagian 5
Penutup
1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dan data-data serta hasil
analisis dan bahasan yang disampaikan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut.
a. Penelitian yang mengambil sampling 74 anggota dan
pengurus BUMDesa di Jawa Timur ini memilih
BUMDesa sebagai objek kajian, di 10 kabupaten di Jawa
Timur, dengan BUMDesa yang telah beroperasi
sekurang-kurangnya 6 bulan atau satu semester. Data
dikumpulkan melalui observasi dan angket penelitian,
serta wawancara yang diperlukan untuk mendukung
data observasi.
b. Hasil penelitian membuktikan bahwa moral kerja
memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja, dan
setiap tingkatan moral kerja berkaitan erat dengan
tingkat kinerja yang dihasilkan tiap anggota BUMDesa.
Anggota BUMdesa yang memiliki moral kerja yang
tinggi sebagian besar memperoleh penilaian kinerja
yang baik, demikian pula sebaliknya, moral kerja
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c.

d.

e.

f.

anggota yang sedang akan memperoleh hasil kinerja
pada kategori sedang.
Hasil analisis uji hipotesis juga membuktikan bahwa
motivasi kerja anggota berhubungan dengan kinerja
anggota, yang hal tersebut secara inferensial dibuktikan
dengan frekuensi anggota BUMDesa yang memiliki
motivasi kerja tergolong tinggi memperoleh hasil kinerja
yang tinggi, dan sebaliknya anggota dengan motivasi
kerja yang rendah memiliki nilai kinerja yang tergolong
sedang.
Hasil pengujian hubungan dan pengaruh secara
simultan diketahui bahwa secara bersama-sama moral
kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja
anggota BUM Desa, dengan kualitas hubungan yang
tergolong sangat erat. Moral kerja dan motivasi kerja
secara bersama-sama memberikan kontribusi atau
sumbangan efektif terhadap capaian kinerja sebesar
91,9%.
Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa moral
kerja anggota memiliki hubungan dengan pengalaman
anggota dalam mengelola usaha, yang artinya anggota
BUMDesa yang memiliki pengalaman berwirausaha
yang cukup lama memiliki moral kerja yang lebih baik
dibandingkan anggota yang memiliki pengalaman
mengelola usaha yang lebih kecil atau yang belum
memiliki pengalaman mengelola usaha.
Hasil analisis inferensial juga membuktikan bahwa
anggota BUMDesa yang memiliki pengalaman
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berwirausaha atau mengelola suatu usaha bisnis
memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan
dengan anggota yang belum pernah mengelola suatu
usaha.
g. Faktor jenjang pendidikan anggota BUMDesa tidak
memiliki korelasi terhadap moral kerja ataupun motivasi
kerja. Anggota yang memiliki moral kerja yang tinggi
dan motivasi kerja yang tinggi terdiri dari anggota
dengan berbagai latar belakang jenjang pendidikan.
2.
Saran
2.1. Untuk Pengelola BUMDesa
Dari hasil temuan yang telah dipaparkan dalam Bab
bahasan dan kesimpulan ini, maka ada beberapa startegi yang
bisa dilakukan yaitu:
a. Disarankan agar dalam pengelolaan BUMDesa perlu
melibatkan
dan
mengajak
masyarakat
untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan operasional kerja
BUMDes. Adanya keterlibatan dan partisipasi
masyarakat akan mendorong munculnya berbagai
aspirasi pengembangan sehingga program peningkatan
ekonomi yang dikeleola BUMDesa segera dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di desa
tersebut.
b. Disarankan agar dalam mengelola sumber daya manusia
meskipun proses rekrutmen belum dibuat dengan
kualifikasi dan standart perusahaan, namun hal yang
mendasar yang perlu dijadikan pertimbangan adalah
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pengalaman mengelola usaha, moral kerja, dan motivasi
kerja yang penting sebagai pertimbangan untuk
mengukur capaian kinerja BUMDesa. Meskipun
terdapat anggota yang belum atau tidak memiliki
pengalaman bidang wirausaha, pihak pengelola dapat
melakukan pengembangan kualitas anggota dengan
memberi atau mengikutkan dalam program pelatihan
dan keterampilan wirausaha atau dalam bidang
pemasaran.
c. Disarankan agar pihak BUMDesa dapat mengakomodasi
semua usaha atau industri kecil rumah tangga yang ada
di desa, sehingga melahirkan kebersamaan yang saling
membantu pada sesama pelaku usaha. Dalam hal ini
BUMDesa tidak hanya sekedar wadah tetapi juga dapat
berperan dalam bidang pemasaran, memberikan
pelatihan bagi para pelaku usaha yang modal usahanya
ditanggung secara bersama-sama.
2.2. Untuk Pemerintah Kabupaten dan Propinsi
Dalam mengimplementasikan program pengelolaan
usaha desa (BUMDesa) akan mengalami cukup kendala,
mulai dari modal usaha, pengelolaan aset, dan sumber daya
manusia yang tidak jarang kendala tersebut sering muncul
akibat kepentingan politik praktis pemerintah desa maupun
dari segi sumber daya manusia. Untuk itu beberapa unit
usaha BUMDes yang masih dalam proses berangkat atau
belum memenuhi target hasil yang diharapan maka
pemerintah daerah propinsi dan khsuusnya pemerintah
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kabupaten perlu menyusun dan menetapkan standart dan
ketentuan tentang pengelolaan BUMDesa, standart spesifikasi
dalam sistem rekrutmen anggota, dan melakukan
pendampingan serta memberikan pelatihan pengelolaan
usaha dan pemasaran
2.3. Untuk Peneliti
Diketahui adanya hubungan antara moral kerja dan
motivasi kerja dengan kinerja, serta adanya keterkaitan antara
pengalaman mengelola usaha dengan moral kerja, motivasi
kerja dan kinerja anggota BUMDesa, maka hasil analisis dan
bahasan yang dipaparkan dapat dijadikan acuan untuk
mengkaji hubungan atau pengaruh pengalaman kerja
pengelola BUMDesa sebagai variabel prediktor untuk
menggali tingkat moral kerja, motivasi kerja, ataupun kinerja.
Disarankan pula untuk mengkaji faktor yang menjadi kendala
pengelolaan BUMDesa sebagai variabel prediktor untuk
mengetahui tingkatan kinerja BUMDesa.
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