BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

KESIMPULAN
Mengacu dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian telah didapat bahwa variabel jumlah pengunjung
berpengaruh secara positif terhadap pendapatan UMKM. Hal ini
menunjukkan bahwa jumlah pengunjung merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di objek wisata
religi Asmoroqondi, karena dengan banyaknya wisatawan yang
datang maka pola konsumsi akan semakin meningkatkan.
2. Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Semakin
bertambahnya

modal

maka

meningkatnya

produksi

barang

diperdagangkan yang berarti pula akan meningkatkan pendapatan
pendagang.
3. Pengalaman kerja berpengaruh secara positif terhadap pendapatan
UMKM. Semakin lamanya pengalaman kerja maka ketrampilan
semakin tinggi.

B.

SARAN
Berdasarkan dari beberapa kesimpulan, maka akan dikemukakan
beberapa saran yaitu sebagai berikut :
1.

Saran Untuk Pelaku UMKM
a. Dalam meningkatkan jumlah pengunjung pelaku UMKM dapat
bekerja sama dengan pengelola yayasan Maulana Ibrohim
Asmoroqondi dalam meningkatkan atau menjaga sarana prasarana
agar lebih menunjukkan daya tarik bagi para pengunjung.
Sehingga wisatawann berasa nyaman, serta letak dan keangotaan
pedagang di koordinasikan dengan baik.
b. Dalam meningkatkan pendapatan perlu adanya peningkatan modal,
dengan penambahan banyaknya pinjaman lunak dari pihak
setempat.
c. Perlu adanya pelatihan bahasa sebagai penunjang komunikasi
antara pedagang dengan wisatawan asing
Para Pelaku UMKM di sekitar yang baru menjalankan
usahanya harus meningkatkan lagi wawasan serta pengalaman yang
dimilikinya yang mungkin dapat dikembangkan dalam individu,
sehingga memperlihatkan kesempatan untuk pelatihan bagi Pelaku
UMKM yang baru untuk dapat tumbuh dan bahkan berkembang di
bawah situasi yang buruk dan menegangkan. Selain itu juga para
Pelaku UMKM harus semakin memperhatikan kinerjanya dengan
cara

menerapkan

praktek-praktek

manajemen

sumber

daya

manusia

yang

lebih baik

lagi apabila ingin

meningkatkan

pendapatan, karena berdasarkan hasil penelitian bahwa peningkatan
kualitas manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan
pendapatan UMKM.
d.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Dari model yang dihasilkan oleh penelitian ini maka terdapat
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini meneliti
hanya sebatas

factor-faktor internal. Dimana untuk penelitian

selanjutnya dapat

menggunakan metode yang berbeda untuk

mengeksplor variabel-variabel eksternal UMKM

