
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Modal Usaha dan 

KarakteristikWirausaha terhadap Perkembangan Usaha pada Sentra Kaos Suci 

Bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari analisis deskriptif dan verifikatif pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpuan bahwa mayoritas tanggapan responden terhadap variable Modal 

Usaha pada Sentra Kaos Suci Bandung dinilai cukup baik/sedang. Artinya 

secara umum Modal Usaha pada Sentra Kaos Suci Bandung masih perlu 

ditingkatkan. Persentase tertinggi terdapat pada indicator hambatan dalam 

mengakses modal eksternal dan pemanfaatan modal tambahan, sedangkan 

persentase terendah terdapat pada indicator struktur modal dan keadaan 

usaha setelah menambah modal. 

2. Dari analisis deskriptif dan verifikatif pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpuan bahwa mayoritas tanggapan responden terhadap variable 

Karakteristik Wirausaha pada Sentra Kaos Suci Bandung dinilai cukup 

baik/sedang. Artinya secara umum Karakteristik Wirausaha pada Sentra 

Kaos Suci Bandung masih perlu ditingkatkan. Persentase tertinggi terdapat 

pada indicator tanggung jawab pribadi dan orientasi pada masa depan, 

sedangkan persentase terendah terdapat pada indicator kemampuan 

manajemen. 



3. Dari analisis deskriptif dan verifikatif pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpuan bahwa mayoritas tanggapan responden terhadap variable 

Perkembangan Usaha pada Sentra Kaos Suci Bandung dinilai cukup 

baik/sedang. Artinya secara umum Perkembangan Usaha pada Sentra Kaos 

Suci Bandung masih perlu ditingkatkan. Persentase tertinggi terdapat pada 

indicator perluasan pasar peningkatan jumlah penjualan, dan peningkatan 

volume produk sedangkan persentase terendah terdapat pada indicator 

peningkatan jumlah tenaga kerja. 

4. Secara simultan, Modal Usaha Dan Karakteristik Wirausaha berpengaruh 

signifikan terhadap Perkembangan Usaha pada Sentra Kaos Suci Bandung 

dengan kontribusi yang diberikan sebesar 83,4%, sedangkan sisanya 

sebesar 16,6% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak 

diteliti. Secara parsial, Modal Usaha berpengaruh signifikan terhadap 

Perkembangan Usaha pada Sentra Kaos Suci Bandung dengan kontribusi 

yang diberikan sebesar 37,9%. Secara parsial, Karakteristik Wirausaha 

berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Usaha pada Sentra Kaos 

Suci Bandung dengan kontribusi yang diberikan sebesar 45,5%. 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian tentang 

Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha terhadap Perkembangan Usaha pada 

Sentra Kaos Suci Bandung, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan modal usaha untuk perusahaan, pelaku usaha pada 

sentra kaos suci Bandung perlu memiliki keterampilan dalam mengelola 



struktur modal dan memiliki perencanaan keuangan, sehingga Baik atau 

buruknya struktur yang berdampak langsung terhadap posisi finansial 

perusahaan, terutama kehadiran utang yang cukup besar hingga membebani 

kinerja perusahaan dapat teratasi dengan baik. 

2. Untuk dapat meningkatkan karakteristik wirausaha pelaku usaha dapat 

untuk meningkatkan kemampuan manajemen, agar usaha tersebut dapat 

terorganisasi, dengan mengatur kebutuhan dan keperluan 

perusahaan/industry, agar usaha tersebut dapat memperoleh keuntungan 

yang masimal setelah melakukan penjualan. 

3. Perkembangan Usaha pada Sentra kaos suci Bandung masih berjalan cukup 

baik . maka dengan itu di harapkan dapat untuk meningkatkan factor factor 

yang mempengaruh dalam perkembangan usaha. Dengan melakukan 

pemasaran yang lebih luas lagi, agar dapat meningkatkan penjualan. 

4. pengaruh antara modal usaha dan karakteristik wirausaha terhadap 

perkembangan usaha di Sentra kaos suci Bandung bisa dibilang baik, pada 

kondisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk lebih mampu 

menerapkan modal usaha dan karakteristik wirausaha yang baik pada 

perusahaan tersebut agar terciptanya perkembangan usaha yang maksimal 

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 


