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bahwa keberhasilan usaha dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain ialah memiliki 

visi dan tujuan bisnis, berani mengambil risiko dan uang, mampu menyusun perencanaan 

usaha, mengorganisir sumber daya dan implementasinya, sanggup bekerja keras, mampu 

membangun hubungan dengan pelanggan, tenaga kerja, pemasok dan lain sebagainya 

serta memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan.  

Secara keseluruhan hasil pengolahan data terhadap variabel percaya diri dan 

berani mengambil risiko berpengaruh secara bersama – sama maupun individu terhadap 

keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang diperkuat dengan 

hasil analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi Y = (2,417) + 0,497X1 + 

0,118X2 dimana Y ialah keberhasilan usaha, X1 ialah percaya diri dan X2 ialah berani 

mengambil risiko. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan Uji t dan Uji F 

dimana pada Uji t dari pengujian regresi pada variabel percaya diri, menunjukkan 

perolehan hasil bahwa tingkat signifikan 0,000 < 0,05 serta nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

yaitu 9,777 > 2,006. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel percaya diri 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota 

Semarang, maka 𝐻𝑎1 diterima dan 𝐻𝑜1 ditolak karena terdapat pengaruh antara variabel 

percaya diri dan berani mengambil risiko. Untuk hasil Uji t dari pengujian regresi pada 

variabel berani mengambil risiko, menunjukkan perolehan hasil bahwa tingkat signifikan 

0,010 < 0,05  serta nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 2,685 > 2,006. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel berani mengambil risiko berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang, maka 𝐻𝑎2 diterima dan 𝐻𝑜2 

ditolak karena terdapat pengaruh antara variabel berani mengambil risiko terhadap 

keberhasilan usaha. 

Sedangkan untuk hasil dari Uji F menunjukan bahwa tingkat signifikan 0,000 < 

0,05 serta nilai dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 70,194 > 3,16. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini yaitu percaya diri dan berani 

mengambil risiko secara bersama berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM makanan 

ringan di Kota Semarang, maka 𝐻𝑎3 diterima sedangkan 𝐻𝑜3 ditolak karena pecaya diri 

dan berani mengambil risiko secara bersama – sama berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha. 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

1.2. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini diambil dari hasil analisis dan 

pembahasan yang ditelah dikemukakan diatas, yaitu : 

1. Percaya diri memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UMKM 

makanan ringan di Kota Semarang, 

2. Berani mengambil risiko memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

UMKM makanan ringan di Kota Semarang, serta 

3. Percaya diri dan berani mengambil risiko secara bersama juga memiliki 

pengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota 

Semarang. 

 

1.3. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan untuk 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagi UMKM 

Melihat dari kesimpulan pada penelitian ini didapati hasil bahwa variabel 

percaya diri dan berani mengambil risiko memiliki pengaruh secara individu 

maupun bersama – sama terhadap keberhasilan usaha pada UMKM makanan 

ringan di Kota Semarang khususnya pada sentra industri kerupuk, keripik, 

peyek dan sejenisnya. Maka peneliti memiliki saran agar indikator ataupun 

aktivitas yang ada pada setiap variabel percaya diri dan berani mengambil 

risiko dapat terus diterapkan dalam mengelola usahanya untuk menuju 

keberhasilan usaha. Dimana pemilik UMKM harus lebih bekerja keras dengan 

penuh tanggung jawab dalam menghadapi segala tantangan usaha diikuti 

dengan sikap yang ramah dalam menjaga hubungan baik dengan konsumen, 

karyawan hingga pemasok dimana hal tersebut dapat meningkatkan omzet, 

penjualan hingga jumlah pelanggan untuk menuju keberhasilan usaha. Oleh 

karena itu hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada UMKM makanan 

ringan di Kota Semarang maupun pada sektor usaha lain. 
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2. Bagi Pemerintah 

Melihat hasil penarikan kesimpulan pada penelitian ini didapati saran yang 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah yaitu dalam upaya 

memberdayakan UMKM di Kota Semarang, pemerintah tidak hanya 

membahan mengenai cara membuat produk baru ataupun kemudahan dalam 

peminjaman modal usaha. Akan tetapi pemerintah dapat mengadakan 

pelatihan mengenai kiat – kiat penerapan sebuah jiwa kewirausahaan percaya 

diri dan berani mengambil risiko yang dapat diterapkan dalam mengelola 

usaha menuju keberhasilan, karena dua jiwa kewirausahaan tersebut terbukti 

memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Masukan yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

dapat mencari untuk ditambahkan dan digali lebih dalam mengenai berbagai 

variabel lain yang dapat memperngaruhi keberhasilan usaha sehingga dapat 

diterapkan untuk semua jenis usaha. 
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