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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja 

karyawan UMKM terhadap pembangunan perekonomian karyawan di 

CV. Fairuz Group khususnya yang bertempat tinggal di Dukuh 

Kedungabanteng Desa Wonorejo Karanganyar Demak. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya uji statistik koefisien regresi secara parsial 

(uji t) diperoleh nilai sebesar 5.048 dengan signifikansi 0.000 dengan 

menggunakan batas signifikansi 0.05. Sehingga dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, dengan arah koefisien 

positif. Dengan demikian, hal tersebut berarti nilai t hitung lebih besar 

dibandingkan dengan t tabel (5.048 > 1.985), maka dapat dikatakan 

bahwa H0 ditolak serta Ha1 diterima. Ha1 menyatakan bahwa 

“Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja UMKM 

terhadap pembangunan perekonomian karyawan di CV. Fairuz Group 

khususnya yang bertempat tinggal di Dukuh Kedungabanteng Desa 

Wonorejo Karanganyar Demak.”. Hal ini berarti kinerja suatu usaha 

dapat mempengaruhi keberlangsungan semua komponen yang ikut 

andil dalam usaha itu sendiri. Salah satunya yaitu perekonomian suatu 

karyawan yang bekerja di usaha tersebut. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kontribusi 

UMKM terhadap pembangunan perekonomian karyawan di CV. 

Fairuz Group khususnya yang bertempat tinggal di Dukuh 

Kedungabanteng Desa Wonorejo Karanganyar Demak.. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya uji statistik koefisien regresi secara parsial 

(uji t) diperoleh nilai sebesar 3.029 dengan signifikansi 0.008 dengan 

menggunakan batas signifikansi 0.05. Sehingga dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, dengan arah koefisien 

positif. Dengan demikian, hal tersebut berarti nilai t hitung lebih besar 

dibandingkan dengan t tabel (3.029 > 1.985), maka dapat dikatakan 

bahwa H0 ditolak serta Ha2 diterima. Ha2 menyatakan bahwa 

“Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kontribusi 

UMKM terhadap pembangunan perekonomian karyawan di CV. 

Fairuz Group khususnya yang bertempat tinggal di Dukuh 

Kedungabanteng Desa Wonorejo Karanganyar Demak.”. Hal ini 

berarti kontribusi yang diberikan oleh suatu usaha dapat 

mempengaruhi jalannya kehidupan ekonomi pada karyawan yang 

bekerja di usaha tersebut. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa 

keterbatasan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil 

penelitian. Selain itu, juga berdampak terhadap kekurangan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat di dalam 

penelitian ini yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Keterbatasan referensi tentang riset maupun penelitian-penelitian 

sebelumnya, sehingga dapat mengakibatkan penelitian yang dilakukan 

ini memiliki banyak kelemahan pada hasil penelitian maupun pada 

analisis yang telah dijabarkan. 

2. Keterbatasan mengenai perolehan data penelitian, yaitu perolehan 

data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, hal 

tersebut dikarenkan terkadang tidak menggambarkan atau 

menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya di 

atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti di masa yang akan datang 

a. Dalam hal agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik 

serta dengan didukung oleh teori yang kuat, maka disarankan 

untuk lebih lagi memperbanyak referensi penelitian yang mampu 

mendukung teori-teori serta topik penelitian yang akan diteliti 

b. Mengenai pengambilan topik yang sama dari penelitian ini, maka 

disarankan untuk menyempurnakan penelitian dalam hal data 

penelitian serta teori-teori penelitan. Tentang penyempurnaan 

penelitian misalnya dengan menambah variabel-variabel 

independen (bebas) di luar penelitian ini. Selain itu, juga 

disarankan untuk menggunakan pendekatan penelitian yang lain 

dengan tema atau topik yang sama dalam penelitian ini, 

mengingat banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. 

2. Bagi UMKM konveksi CV. Fairuz Group yang terdapat di Dukuh 

Kedungbanteng, Desa Wonorejo Karanganyar Demak 

Sebagai usaha yang meskipun hanya berskala kecil maupun 

menengah tentunya tetap harus memperhatikan kinerja usaha agar 

usaha yang dijalankan dapat bertahan serta mampu berkembang di 

masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan jika kinerja usaha 

tergolong baik maka akan berdampak baik pula pada keberlangsungan 

suatu usaha. Dengan demikian, maka akan berdampak terhadap 

pembangunan ekonomi masyarkat, khususnya bagi karyawan yang 

bertempat tinggal di sekitar usaha tersebut. Demikian pula dengan 

adanya usaha tersebut, maka akan terdapat kontribusi yang diberikan 
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oleh usaha, salah satunya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar usaha yang akan berdampak pada pembangunan 

perekonomian masyarakat sekitar usaha tersebut. 

3. Bagi pemerintah 

Pada penelitian ini telah terbukti bahwa kinerja dan kontribusi 

UMKM konveksi CV. Fairuz mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap pembangunan perekonomian karyawan di CV. Fairuz Group 

khususnya yang bertempat tinggal di Dukuh Kedungabanteng Desa 

Wonorejo Karanganyar Demak.. Dengan demikian, maka saran bagi 

pemerintah adalah untuk membantu mendirikan maupun 

menjembatani suatu usaha meskipun hanya berskala kecil di setiap 

desa-desa yang tergolong masih memiliki tingkat ekonomi yang 

rendah. Selain itu, pemerintah juga dapat mengapresiasi bagi 

masyarakat yang mempunyai jiwa berwirausaha agar tidak mudah 

untuk putus asa, karena suatu usaha meskipun hanya berskala kecil 

dapat berpengaruh secara positif bagi pembangunan ekonomi 

karyawan, khususnya yang bertempat tinggal disekitar usaha. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillahirabbilalaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terdapat kekurangan serta 

kehilafan dalam proses penyusunan tugas akhir dalam masa perkuliahan 

ini. Hal tersebut dapat menyadarkan penulis bahwa ketidaksempurnaan 

adalah milik manusia, namun kesempurnaan sepenuhnya hanya miliki 

Allah SWT. Begitu pula termasuk pada skripsi yang disusun oleh 

penulis. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang dapat membangun, 

sangat penulis harapkan agar berguna untuk perbaikan di dalam 

penelitian yang akan datang. Sebagai akhir kata, penulis mengharapkan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta 

khususnya bagi penulis sendiri di masa yang akan datang. Aamiin ya 

Rabbal „alaamiin. 


