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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1. Modal usaha tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap daya saing UMKM Kripik Belut Godean, hal tersebut terlihat 

dari hasil analisis yang telah dilakukan yang mendapatkan hasil bahwa 

angka signifkansinya sebesar 0,432 yang berarti lebih besar dari α = 0,05. 

Hal ini berarti variabel modal usaha tidak berpengaruh terhadap usaha 

peningkatan daya saing UMK Kripik Belut Godean. Tidak 

berpengaruhnya variabel modal usaha terhadap daya saing UMK Kripik 

Belut Godean disebabkan karena para pelaku usaha memiliki kemudahan 

dalam mengakses sumber modal baik yang berasal dari lembaga 

perbankan maupun dari perseorangan yang berlandaskan pada asas 

percaya dan tolong menolong antar pelaku usaha.   

2. Sikap kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap daya saing UMK Kripik Belut Godean. Hal ini berarti, semakin 

baik sikap kewirausahaan seorang pelaku usaha maka akan memberikan 

sumbangan pada peningkatan daya saing UMK kripik belut. 

3. Variabel jaringan usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap daya saing UMK Kripik Belut Godean. Dengan demikian 

semakin luas jaringan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha UMK kripik 
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belut makan akan semakin meningkatkan daya saing dari usaha yang 

dijalankannya. 

4. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap daya saing UMK Kripik Belut Godean. Dengan 

demikian semakin baik penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dari para pelaku UMK Kripik Belut Godean, maka akan meningkatkan 

daya saing dari usaha yang dijalankannya. 

5. Secara simultan, variabel modal usaha, sikap kewirausahaan, jaringan 

usaha dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap daya saing UMK Kripik Belut Godean. 

Pengaruh yang diberikan tersebut sebesar 77,70% sedangkan 23% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini 

B. Implikasi 

a. Hasil analisis menunjukkan bahwa modal usaha tidak memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya saing UMK Kripik 

Belut Godean. Karena pada penelitian yang telah ditemukan persoalan lain 

yang lain yakni lokasi usaha yang disediakan oleh pemerintah yang tidak 

strategis. Dan berdasarkan penuturan para pelaku usaha, besar kecilnya 

modal yang dimiliki tidak akan berpengaruh pada kelangsungan usaha 

karena untuk bantuan permodalan sudah mudah untuk didapatkan 

sehingga modal usaha tidak menjadi persoalan bagi para pelaku usaha 

UMK Kripik Belut Godean. 

b. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap kewirausahaan memiliki 

pengaruh yang positif dan sgnifikan terhadap daya saing UMK Kripik 
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Belut Godean. Besarnya pengaruh tersebut yakni sebesar 74,70%. Maka 

dari itu semakin tinggi atau baik sikap kewirausahaan dari serang pelaku 

UMK kripik belut maka akan turut meningkatkan daya saing usaha yang 

dijalankannya. 

c. Dari analisis yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa jaringan usaha 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya saing 

UMK Kripik Belut Godean. Besarnya pengaruh tersebut pada daya saing 

UMKM yakni hanya sebesar 33,40%. Meskipun kecil namun pengaruh 

tersebut akan terus meningkat seiring dengan terus dikembangkan atau 

diperluasnya jaringan usaha yang dimiliki. Dengan demikian, semakin 

banyak atau luasnya jaringan usaha yang dimiliki akan memberikan 

pengaruh yang semakin besar terhadap daya saing UMK Kripik Belut 

Godean. 

d. Berdasarkan hasil perhitungan, variabel pemanfaatan teknologi informasi 

menunjukkan bahwa memberikan pengaruh yang positif dan signiikan 

terhadap daya saing UMK Kripik Belut Godean. Pengaruh tersebut sebesar 

50,80%, yang akan meningkat seiring intensitas penggunaan teknologi 

informasi yang meningkat. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas 

penggunaan teknlogi informasi maka akan memberikan pengaruh yang 

semakin besar terhadap daya saing usaha yang dijalankan oleh para 

pengusaha UMK Kripik Belut Godean. 

e. Modal usaha, sikap kewirausahaan, jaringan usaha dan pemanaatan 

teknologi informasi berdasarkan analisis menunjukkan hasil bahwa secara 

simultan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya 
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saing UMK Kripik Belut Godean. Semakin tinggi modal usaha, sikap 

kewirausahaan, jaringan usaha dan pemanfaatan teknologi informasi akan 

memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap daya saing UMK 

Kripik Belut Godean. Dengan besarnya nilai pengaruh yakni sebesar 77%, 

sedangkan 23% lainya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. 

C. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan dan simpulan yang telah disampaikan, maka 

dari itu peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Perlu memperbaiki sikap kewirausahaannya dengan mengikuti berbagai 

seminar atau pelatihan bisnis baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun 

diluar pemerintah yang dapat menunjang keberlangsungan usahanya. 

2. Memperluas jaringan usaha yang dimiliki dengan mengikuti berbagai 

pameran-pameran atau juga bisa dengan bergabung dengan komunitas-

komunitas pelaku UMK baik di tingkat regional, nasional maupun 

internasional. 

3. Meningkatkan intensitas pemanfaatan teknologi informasi dengan lebih 

sering berlatih atau mengikuti pelatihan penggunaan alat-alat teknologi 

ataupun workshop digital marketing.  

4. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

untuk dapat menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendukung dalam 

peningkatan daya saing UMK Kripik Belut Godean. Baik itu berupa, acara-

acara pameran potensi UMK yang lebih sering, pemberian pelatihan 

penjualan, pemberian pelatihan untuk inovasi produk, pelatihan 

pengembangan dan penggunaan teknologi informasi serta seminar-seminar 
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motivasi untuk para pengusaha semangat dalam melakukan inovasi dan 

mengembangkan usahanya. Pemerintah sebagai pihak yang membuat 

regulasi harus dapat duduk bersama dengan para pelaku usaha Kripik Belut 

agar berbagai permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan dapat 

mencapai titik temu untuk mufakat. Sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat melengkapi kekurangan-

kekurangan yang ada pada penelitian ini sehingga dapat menambah ragam 

wawasan yang berkaitan dengan pengaruh modal usaha, sikap 

kewirausahaan, jaringan usaha dan pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap daya saing UMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


