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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  characteristic of entrepreneur  

terhadap keberhasilan usaha, dengan sub variabel independen percaya diri, 

inisiatif, motivasi prestasi, kepemimpinan, berani mengambil risiko. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 41 wirausahawan konveksi di kota 

Kudus. Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian statistik terdapat pengaruh antara percaya diri terhadap 

keberhasilan usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

konveksi di kota Kudus. Hal ini terlihat pada nilai thitung 2,319 lebih besar 

dari ttabel 1,690 (2,319 >1,690), dengan tingkat signifikasi 0,026 dibawah 

5%.  

2. Hasil pengujian statistik terdapat pengaruh antara inisiatif terhadap 

keberhasilan usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

konveksi di kota Kudus. Hal ini terlihat pada nilai thitung 2,109  lebih besar 

dari ttabel 1,690 (2,109 >1,690), dengan tingkat signifikasi 0,042 dibawah 

5%.  

3. Hasil pengujian statistik terdapat pengaruh antara motivasi berprestasi 

terhadap keberhasilan usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) konveksi di kota Kudus. Hal ini terlihat pada nilai thitung 2,331 

lebih besar dari ttabel 1,690 (2,331 >1,690), dengan tingkat signifikasi 

0,026 dibawah 5%.  

4. Hasil pengujian statistik terdapat pengaruh antara kepemimpinan 

terhadap keberhasilan usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) konveksi di kota Kudus. Hal ini terlihat pada nilai thitung 3,295 

lebih besar dari ttabel 1,690 (3,295 >1,690), dengan tingkat signifikasi 

0,002 dibawah 5%. 

5. Hasil pengujian statistik terdapat pengaruh antara berani mengambil 

risiko terhadap keberhasilan usaha pada Usaha Mikro Kecil dan 
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Menengah (UMKM) konveksi di kota Kudus. Hal ini terlihat pada nilai 

thitung 2,570 lebih besar dari ttabel 1,690 (2,570 >1,690), dengan tingkat 

signifikasi 0,015 dibawah 5%.  

6. Terdapat pengaruh secara simultan antara characteristic of entrepreneur 

(percaya diri, inisiatif, motivasi prestasi, kepemimpinan, berani 

mengambil risiko) terhadapkeberhasilan usaha pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) konveksi di kota Kudus. Hal ini terlihat pada 

nilai Fhitung 8,453 lebih besar dari Ftabel 2,485 (8,453 >2,485), dengan 

tingkat signifikansi 0,000 di bawah 5%. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, meliputi: 

1. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya perlu dikaji lebih mendalam 

mengenai variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi secara 

signifikan keberhasilan usaha, karena masih banyak variabel yang 

berpengaruh terhadap keberhasilana usaha. 

2. Penelitian ini hanya mengfokuskan untuk  wirausahawan  konveksi 

mikro di kota Kudus dan hanya meneliti Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang lingkupnya masih kecil. Variabel yang 

digunakan yaitu  characteristic of entrepreneur  yang meliputi percaya 

diri, inisiatif, motivasi berprestasi, kepemimpinan, dan berani mengambil 

risiko terhadap keberhasilan usaha. 

3. Peneliti ini masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, oleh 

karenanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih komprehensif.  

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran untuk penelitian selanjutnya 

meliputi: 

1. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pihak yang 

terkait/wirausahawan untuk memperkuat  characteristic of entrepreneur 
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mulai dari percaya diri, inisiatif, motivasi berpretasi, kepemimpinan, 

berani mengambil risiko karena telah terbukti semakin kuat karakter 

wirausaha maka tingkat keberhasilan juga meningkat. 

2. Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

sama disarankan untuk lebih memperbanyak  sampling penelitian di kota 

Kudus. 

3. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan 

variabel-variabel lainya yang dapat mempengaruhi intensi pengambilan 

pembiayaan pengusaha mikro di lembaga keuangan mikro syariah, 

karena masih banyak variabel yang berpengaruh terhadap intensi 

pengambilan pembiayaan pengusaha mikro. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya untuk bidang yang sama 

 

D. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillahi rabbil a’lamin  atas kehadirat Allah SWT , 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis  

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta 

salam semoga tatap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW 

yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan 

baik dalam segi bahasa, penyusunan kalimat, penyajian, sistematika maupun 

analisisnya. sehingga penulis sangat mengharapkan kritik ,saran bagi para 

pembaca dan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

wawasan, membawa manfaat bagi pembaca dan diri penulis Aamiin ya robbal 

alamin. 

 


