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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan 

Kewirausahaan dan Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pada 

Sentra Topi Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dapat ditarik 

kesimpulan sebagai  berikut : 

1. Pengetahuan Kewirausahaan pada Pelaku Usaha Sentra Topi Desa Rahayu 

dinilai cukup baik, seperti yang terlihat pada tabel rekapitulasi bahwa 

didapat skor cukup baik dengan indikator terkecil yaitu pada kemampuan 

pemecahan masalah (solusi) disebabkan pelaku usaha memiliki tingkat 

kepercayaan yang rendah kepada pihak eksternal, dalam hal ini orang yang 

kompeten dibidangnya seperti administrasi pemasaran dan hal lainnya. 

2. Keterampilan Wirausaha pada Pelaku Usaha Sentra Topi Desa Rahayu 

dinilai cukup baik. Seperti yang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi 

tanggapan responden terkait variabel keterampilan wirausaha dengan skor 

terendah pada indikator keterampilan wirausaha, hal ini disebabkan pada 

kekurang mampuan pelaku usaha dalam memprediksi pasar serta 

menangkap peluang yang ada. 

3. Keberhasilan Usaha pada Pelaku Usaha Sentra Topi Desa Rahayu dinilai 

cukup baik. Seperti dapat dilihat pada tabel rekapitulasi tanggapan 

responden mengenai keberhasilan usaha dengan skor terendah pada  
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perluasan daerah pemasaran yang paling rendah, hal ini dapat disebabkan 

pada tingkat pemasaran yang tidak tinggi sehingga perluasan usaha tidak 

dapat terjadi. 

4. Secara parsial maupun simultan penelitian ini menunjukkan adanya 

Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Keterampilan Wirausaha 

terhadap Keberhasilan Usaha hal ini ditunjukkan dengan pengujian 

hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari 

Pengetahuan Kewirausahaan dan Keterampilan Wirausaha Terhadap 

Keberhasilan Usaha Sentra Topi Desa Rahayu 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan 

Kewirausahaan dan Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha 

Pada Sentra Topi Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung , 

penelitia mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pelaku usaha sentra topi desa rahayu dalam menjalankan 

usaha : 

1. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Pengetahuan Kewirausahaan 

yang berada pada klasifikasi cukup baik, sebaiknya pelaku usaha lebih 

mempertajam kemampuan dalam mengambil keputusan pada setiap 

permasalahan yang dihadapi, serta dijadikan sebagai pedoman dalam 

menghadapi permasalahan yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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mendokumentasikan permasalahan yang pernah dilalui, misalnya ada 

permasalahan dalam ketidak sesuaian stok barang, hal ini dapat menjadi 

pelajaran dan dilakukan perbaikan dimasa berikutnya. 

2. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Keterampilan Wirausaha pada 

klasifikasi cukup baik, maka hal yang diperlu diperbaiki adalah mengenai 

keterampilan teknis, keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha dan 

keterampilan kedewasaan diri. Keterampilan tersebut dapat dipelajari dari 

berbagai sumber, misalnya mengikuti pelatihan berupa seminar, E-Course, 

atau dengan mempercayakan orang lain yang capable dibidang 

keterampilan tersebut. Dengan keterampilan yang mumpuni maka 

keberhasilan usaha akan mudah diraih. 

3. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Keberhasilan Usaha pada 

klasifikasi cukup baik. Dengan demikian terkait pengetahuan 

kewirausahaan dan keterampilan wirausaha yang meliputi aspek pemasaran 

meski ditingkatkan dan dipertajam agar dapat miningkatkan keberhasilan 

usaha. Dalam aspek pemasaran hal yang mampu mempercepat pergerakan 

dan jangkauan misalnya melalui digital marketing, dengan digital marketing 

jangkauan dalam usaha akan menjadi tidak terbatas, dengan demikian akan 

semakin dekat dengan keberhasilan usaha. 

4. Untuk para pelaku usaha diperlukan kajian mendalam terhadap 

permasalahan-permasalahan yang pernah dilalui dengan demikian ketika 

menghadapi permasalahan baru memiki pertimbangan dengan mengacu 

pada permasalahan sebelumnya, begitupun dengan keterampilan diperlukan 
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pembelajaran lebih dalam lagi agar semua aspek untuk mencapai 

keberhasilan usaha dapat digapai. 

 

 

 


