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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dambil kesimpulan sebagai 

berikut: Karakteristik wirausaha berpengaruh terhadap perkembangan 

usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nila signifikansi t < 0.05 maka 

H1 diterima. Bahwa para pengusaha UMKM mempunyai visi dalam 

menjalankan usahanya, mampu memanfaatkan peluang, 

memperhatikan faktor – faktor kecil yang dapat menghambat usaha, 

cekatan dalam melakukan pekerjaan. 

Modal usaha tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha 

UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nila signifikan t > 0.05 maka H2 

ditolak. Para pengusaha umkm mempunyai modal yang sangat 

terbatas, mereka tidak berani mengambil resiko untuk meminjam ke 

bank. Kondisi UMKM warung makan yang dalami saat ini akibat 

kurangnya dalam mengelola pasar dan sulit menjangkau pasar yang 

lebih luas. Pemasaran yang efektif dan efisen, seperti sarana online dan 

menjalin mitra usaha dapat meningkatkan omzet, keuntungan bahkan 

memperluas jangkauan pasar UMKM. UKM adalah sumber dari 

inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan jumlah wirausaha yang 

kreatif, inovatif, penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam 
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proses produksi untuk menghadapi perubaan permintaan pasar yang 

cepat. 

Strategi pemasaran  berpengaruh terhadap perkembangan usaha 

UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nila signifikansi t < 0.05 maka H3 

diterima. Pengusaha UMKM Warung makan di sambiroto memilih 

segmen pasar yang tepat utuk kemajuan usahanya, mengembangkan 

produk usahanya menjadi lebih baik, mengenalkan produk usahanya 

melalui iklan. 

Manajemen sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap 

perkembangan usaha UMKM.  Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi t > 0.05 maka H4 ditolak. Para pegusaha UMKM Warung 

makan di Sambiroto kurang memberikan pelatihan dan arahan kepada 

karyawannya dalam beretika yang baik dan sopan. Alasan ditolaknya 

hpotesis ini adalah karena sebagain besar responden memiliki 

karyawan berjumlah 1 – 3 orang sebanyak 22 responden (73,3%), 4 – 6 

orang sebanyak 8 responden (26,67%) dan belum memiliki 

pengetahuan baik tentang pengelolaan SDM. Hasil ini juga didukung 

oleh penelitian Berry dkk (2011) yang menyatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia tidak berpengaruh pada perkembangan usaha 

UMKM 

 

 

. 
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5.2.Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah: 

1. Sebaiknya para pengusaha lebih meningkatkan karakteristik 

wirausaha dengan cara lebih cekatan dalam melaksanakan 

pekerjaan, dapat memanfaatkan peluang yang ada, lebih 

bertanggung jawab pada pekerjaan, rela mengorbankan waktu 

untuk keluarga untuk kepentingan usaha, lebih mencintai produk 

yang dihasilkan oleh usaha sendiri, memperhatikan faktor – faktor 

kecil yang dapat menghambat usaha, tidak bergantung kepada 

orang lan, tidak mengutamakan kekayaan, dan sering memberikan 

wewenang kepada orang yang sudah dipercaya. 

2. Sebaiknya para pengusaha lebih meningkatkan modal usaha 

dengan cara menambah jumlah modal dan dapat menggabungkan 

modal sendiri dengan modal orang lain yang berperan sebagai 

mitra usaha. 

3. Strategi pemasaran  dapat ditingkatkan dengan cara dapat memilih 

segmen pasar yang tepat untuk kemajuan usaha, lebih 

mengembangkan produk usaha menjadi lebih baik lagi, membuat 

harga dasar yang sesuai dengan produk yang dijual ( tidak mahal 

dan tidak murah ), mengenalkan produk usaha  melalui iklan, 

memperluas komunikasi dari mulut ke mulut, dan memilih lokasi 

yang strategis yang dapat dijangkau oleh konsumen. 
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4. Sebaiknya para pengusaha UMKM dapat meningkatkan 

manajemen sumber daya manusia yang dimiliki dengan cara 

memiliki karyawan yang mempunyai etika yang baik, misalnya 

dapat melayani sesuai kenginan konsumen (makanan yang 

disajikan sesuai dengan yang dipesan konsumen), memilih 

karyawan yang memadai dalam bisnis, karyawan yang dimiliki 

dapat bekerja sangat kompeten, karyawan dapat bekerja ramah dan 

sopan. 

5. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel dan 

menambahkan jumlah sampel. 
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