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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi berganda pada 

penelitian tahap pertama diperoleh hasil bahwa modal usaha berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Hal ini dikarenakan modal 

usaha adalah bagian penting dalan proses maupun langkah awal 

terbentuknya suatu usaha, adanya modal yang cukup sudah memenuhi 

syarat awal mendirikan suatu usaha. 

2. Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi berganda pada 

penelitian tahap pertama diperoleh hasil bahwa karakteristik wirausaha 

berpengaruh terhadap kinerja UKM. Hal ini dikarenakan adanya jiwa dan 

karakter wirausaha yang tertanam pada pengusaha mampu memberikan 

kontribusi besar atas pemikiran-pemikiran yang dimiliki untuk 

diaplikasikan terhadap usahannya untuk terus bisa bersaing dan tumbuh 

menjadi usaha yang sehat dan berkompeten. 

3. Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi berganda pada 

penelitian tahap pertama diperoleh hasil bahwa teknologi informasi 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UKM. Hal ini 



101 

 

dikarenakan teknologi informasi mendukung system produksi UKM 

tersebut. Adanya teknologi informasi juga memberikan dampak yang positif 

untuk efisiensi waktu dan biaya produksi sehingga produsen mampu 

memenuhi permintaan pasar. Informasi yang didapat mampu melihat 

peluang pasar yang ada. 

4. Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis SWOT diketahui bahwa 

kinerja suatu UKM menentukan perkembangan UKM tersebut. Teknologi 

baru dan peranan modal dari luar membantu memajukan suatu usah dan 

menjadikan usaha tersebut maju dan mampu berkembang pesat. Factor 

pangsa pasar yang ada memberikan hasil dan pendapatan yang meningkat. 

Adanya kekuatan yang didukung (1) Demand Pull Strategy memperkuat 

daya tarik faktor-faktor penyusun pada sisi permintaan terhadap produk-

produk industri melalui berbagai bentuk upaya yang sesuai dengan keadaan 

dan kebutuhannya, dan (2) Supply Push Strategy memperkuat daya dukung 

faktor-faktor pendorong pada sisi kemampuan daya pasok untuk 

memperlancar kegiatan produksi untuk mempunyai dayasaing, sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhannya. 
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B. Keterbatasan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, masih terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Sampel penelitian yang digunakan hanya terbatas pada modal usaha, 

karakteristik wirausaha dan teknologi informasi yang diteliti di perusahaan 

manufaktur sektor industri di Kabupaten Bantul. 

2. Penelitian ini belum memasukkan variabel lain yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap kinerja UKM. 

3. Keterbatasan dana sehingga sulit untuk mendapatkan informasi-informasi 

lainnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

saran penelitian ini antara lain: 

1. penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah untuk lebih 

berfokus kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk 

meningkatkan pembekalan pengetahuan yang lebih signifikan, dan 

membantu proses permodalan. 

2. Penelitian selanjutnya untuk memperbarui periode penelitian dan 

memperluas sampel penelitian. Misalnya sampel yang digunakan seluruh 

perusahaan yang terdaftar Kabupaten Bantul dengan periode penelitian 

yang lebih update. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel lain yang memiliki 

pengaruh terhadap kinerja UKM, seperti: Jumlah karyawan, Pendidikan dan 

lain-lain. 

4. Memperpanjang waktu penelitian agar hasil lebih maksimal. 


