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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu : (1) faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberahasilan wirausaha pada bisnis usaha tahu baso 

di Ungaran Kabupaten Semarang adalah  X1 yaitu motivasi. Dimana 

motivasi Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 

sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung 3,678 > 2,059, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 memiliki pengaruh X1 terhadap Y. Dimana 

motivasi yang dimiliki seorang wirausaha sangat mempengaruhi 

keberhasilan bisnis usaha tahu baso. Sehingga dalam variabel bebas 

motivasi X1 mempengaruhi keberhasilan usaha. 

(2) terdapat faktor-faktor yang tidak mempengaruhi keberhasilan 

wirausaha pada bisnis usaha tahu baso yaitu : (a). Pendidikan (X2) 

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 

0,947>0,05 dan nilai t hitung -0,068<2,059, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. 

Dimana sebanyak 30 responden tahu baso tidak menempuh pendidikan 

yang tinggi, sehingga pada variabel bebas pendidikan X2 tidak 

mempengaruhi keberhasilan usaha tahu baso. (b) pengalaman (X3) 

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 

0,801>0,05 dan nilai t hitung -0,255<2,059, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. 

Pada variabel bebas pengalamn X3 dimana seorang wirausaha tahu baso 

sebelumnya tidak memiliki pengalamn yang serupa dalam melakukan atau 

menjalankan bisnis tahu baso. Sehingga pengalaman wirausaha tahu baso 

tidak mempengaruhi keberhasilan wirausaha tahu baso di Ungaran 

Kabupaten Semarang. (c) usia (X4) Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X4 
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terhadap Y adalah sebesar 0,513>0,05 dan untuk nilai t hitung -

0,665<2,059, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti 

tidak terdapat pengaruh X4 terhadap Y. Dalam variabel bebas usia X4 

seorang wirausaha tahu baso tidak mempengaruhi keberhasilan usaha tahu 

baso. karena usia berapapun baik seorang wirausaha tahu baso maupun 

wirausaha yang lain bisa sukses atau berhasilan dalam menjalankan usaha 

bisnis, sehingga usia tidak mempengaruhi keberhasilan wirausaha tahu 

baso. (d) lingkungan (X5) Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X5 terhadap 

Y adalah sebesar 0,343>0,05 dan untuk t hitung 0,968<2,059, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh 

X5 terhadap Y. Dimana pda variabel bebas lingkungan X5 tidak 

mempengaruhi keberhasilan wirausaha tahu baso. Karena lingkungan yang 

berdampak positif terdapat pada lingkungan keluarga yang memberikan 

dukungan dan motivasi kepada wirausaha tahu baso. Sedangkan 

lingkungan luar atau teman tidak ada dukungan positif dalam mendukung 

dan memotivasi. Sehingga dalam variabel bebas lingkungan tidak 

memiliki pengaruh terhadap keberhasilan wirausaha tahu baso di Ungaran 

Kabupaten Semarang. 

 

5.2. Saran.  

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dari hasil penelitian ini, 

maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

Wirausaha tahu baso diharapkan lebih meningkatkan motivasi 

yang dimiliki agar mampu mempertahankan eksistensi dari usaha tahu 

baso untuk generasi berikutnya serta tetap mengalami keuntungan dimasa 

akan datang. Karna dari kesimpulan diatas didapatkan hasil yang 

berpengaruh terhadap kesuksesan wirausha atahu baso di Ungaran 

Kabupaten Semarang ialah Motivasi. Dengan meningkatkan motivasi 

dapat tetap bersaing dikanca persaingan global saat ini.  

Bagi penelitian lain yang berminat untuk mendalami bidang 

kewiraushaan terkait dengan keberhasilan usaha disarankan untuk  
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mengembangkan motivasi  ini dengan mengembangkan metode yang sama 

pada usah yang berbeda.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


