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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. 

Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

1. UMKM sudah memiliki kreativitas untuk meningkatkan kinerja usaha 

mereka, salah satu kreativitas dari responden yang paling menonjol adalah 

kemauan mereka untuk menerima masukan / saran dari orang lain demi 

kebaikan dan peningkatan kinerja usaha mereka. 

2. UMKM telah melakukan inovasi. Inovasi yang paling menonjol adalah 

inovasi produk. Sedangkan ada keterbatasan dalam melakukan inovasi 

proses, penambahan rasa baru, dan membuat kemasan baru pada usaha 

mereka. 

3. Kinerja yang dimiliki oleh UMKM juga mengalami peningkatan, dalam 

penelitian ini terlihat bahwa peningkatan pendapatan dan laba dalam 1 

tahun terakhir menjadi bukti yang paling kuat bahwa kinerja UMKM dari 

masing – masing responden mengalami peningkatan. 

4. Dari hasil pengujian secara parsial atau individual, variabel kreativitas 

memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja UMKM, namun variabel 
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inovasi tidak memberikan pengaruh terhadap variabel kinerja UMKM di 

Kota Semarang. Variabel kreativitas menjadi variabel yang dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja UMKM. 

5. Dari hasil pengujian secara simultan atau bersamaan, seluruh variabel 

bebas yaitu kreativitas dan inovasi secara bersama – sama memberikan 

pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja UMKM di Kota Semarang. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis 

mencoba untuk memberikan saran atau masukan yang diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi para pemilik usaha untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

1. UMKM disarankan terus menggali dan mencari ide – ide baru untuk 

mengembangkan usahanya dan agar mampu berinovasi lebih lagi, misalnya 

ide untuk membuat menu makanan yang baru, menambah pilihan rasa baru, 

membuat kemasan yang unik dan menarik atau ide untuk membuka cabang 

baru agar skala usaha lebih besar. Dan mempertahankan sikap fleksibel 

yang mampu beradaptasi dengan permintaan konsumen, menerima keluhan 

dan saran dari konsumen agar dapat menyelesaikan masalah. 

2. Untuk penelitian berikutnya, disarankan dapat menambah variabel – 

variabel lainnya, dalam melakukan studi kasus atau penelitian terhadap 

UMKM di Kota Semarang secara lebih detail dan luas, dengan 
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mempertimbangkan faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja usaha. Sehingga dapat memberikan hasil yang 

maksimal dan bermanfaat bagi peneliti maupun bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




