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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Sikap Kewirausahaan 

Dan Kompetensi Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha pad Sentra Kaos Suci 

Bandung dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap Kewirausahaan Sentra Kaos Suci Bandung termasuk kedalam klasifikasi 

Baik, Seperti yang terlihat pada tabel rekapitulasi dimana rata – rata setiap 

indikator berada pada kategori baik. Dari ke enam indikator terdapat indikator 

terkecil yaitu indikator keberanian mengambil risiko, hal ini disebabkan dengan 

kondisi yang seperti sekrang pengusaha tidak berani mengambil risiko lebih 

besar sehingga pengusaha tidak berani dalam mengambil risiko seperti 

melakukan desain baru, menciptakan yang baru dll.  

2. Kompetensi Wirausaha Sentra Kaos Suci Bandung termasuk kedalam klasifikasi 

Cukup Baik, Seperti yang terlihat pada tabel rekapitulasi dimana rata – rata 

setiap indikator berada pada kategori baik. Dari ke empat indikator terdapat 

indikator terkecil yaitu indikator Marketing Competence hal ini disebabkan para 

pengusaha sulit untuk menentukan strategi pemasaran dalam pemasaran kaos 

dikarenakan situasi sekrang membuat pengusaha bingung dalam menjalakan 

usaha.  

3. Keberhasilan Usaha pada Sentra Kaos Suci Bandung berada pada klasifikasi 

cukup baik, untuk masing – masing indikator, indikator Pendapatan 



112 
 

mendapatkan nilai terendah, hal ini disebabkan dengan kondisi pandemic 

sekarang pengusaha harus tutup atas usaha yang di jalankan karena peraturan 

pemerintah agar tidak buka dulu untuk usaha yanag di jalankan. 

4. – Sikap Kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha 

pada Sentra kaos suci Bandung. 

- Kompetensi Wirausaha berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha 

pada Sentra kaos suci Bandung. 

- Sikap Kewirausahaan dan Kompetensi Wirausaha berpengaruh signifikan 

keberhasilan usaha pada Sentra kaos suci Bandung 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Pengaruh Sikap 

Kewirausahaan Dan Kompetensi Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha pada 

Sentra Kaos Suci Bandung, penelitian mengemukakan beberapa saran yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pelaku usaha sentra Kaos Suci Bandung 

untuk meningkatkan Keberhasilan Usaha: 

1. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Sikap Kewirausahaan yang berada 

pada klasifikasi Cukup Baik, sebaiknya para pelaku usaha lebih mengetahui 

pentingnya Sikap Kewirausahaan dalam menjalankan Perusahan untuk 

mencapai keberhasilan usaha dengan terus melakukan perbaikan di segala 

bidang agar usaha dapat mencapai keberhasilan usaha sebagaimana yang 

diinginkan.  

2. Bedasarkan tanggapan responden mengenai Kompetensi Wirausaha yang berada 

pada klasifikasi cukup baik, maka hal yang perlu diperbaiki dalam hal ini adalah 
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pelaku usaha di sentra kaos suci bandung harus lebih aktif dalam mempelajari 

sesuatu yang baru dan memperdalami pengetahuan tentang Technical 

Competence, Marketing Competence, Financial Competence dan Human 

Relation Competence agar tercapainya Keberhasilan Usaha pada usaha yang di 

jalankan. 

3. Keberhasilan Usaha beradap pada klasifikasi Cukup Baik, sudah seharusnya di 

lebih ditingkatkan dengan memperbaiki dan Meningkatkan Sikap 

Kewirausahaan Dan Kompetensi Wirausaha. 

4. Untuk para pelaku usaha di sentra kaos suci bandung agar lebih memanfaatkan 

waktu untuk mempelajari pengetahuan tentang Sikap Kewirausahaan Dan 

Kompetensi Wirausaha serta tidak cepat puas atas apa yang di dapatkan 

sekarang. 

 

 


