BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh
Orientasi Kewirausahaan (X1) dan Kreativitas (X2) terhadap Kinerja usaha (Y)
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Orientasi kewirausahaan Kawasan pengrajin Boneka Jl. Soekarno Hatta
holis Kota Bandung tergolong cukup baik. Berdasarkan hasil analisis
deskriptif, Orientasi Kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha di
kawasan Sentra Boneka Holis saat ini masih berada dalam kategori cukup
baik. Hal ini ditandai dengan nilai tertinggi pada indikator inovatif
sebagian pelaku usaha yang sudah menerapkan metode baru untuk para
pekerja dan belum banyak dari para pelaku usaha dalam membuat inovasi
pada produk-produk Boneka di Sentra Holis kota bandung. sedangkan
nilai terendah ada pada indikator Pertimbangan pengambilan resiko dalam
bisnis para pelaku usaha harus berani mengambil resiko dalam usaha agar
bisa selalu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam berbisnis.
2. Kreativitas

Kawasan pengrajin Boneka Jl. Soekarno Hatta holis Kota

Bandung dinilai cukup baik. Hal ini ditandai dengan nilai tertinggi pada
indikator cukup baik dalam kemapuan membuat dan menghasilkan
produk-produk terbaru pada Sentra Boneka Holis, sedangkan nilai
terendah ada pada indikator keahlian dalam membuat produk tidak hanya
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menjual mereka juga harus mengetahui banyak dalam hal pembuatan
boneka.
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3. Kinerja usaha pengusaha Kawasan pengrajin Boneka Jl. Soekarno Hatta
holis Kota Bandung tergolong baik. Hal ini ditandai dengan nilai tertinggi
pada indikator pertumbuhan modal karna dengan adanya pertumbuhan
modal yang baik maka akan menunjukan baik nya kinerja usaha pada
sentra holis dan meningkatkan aset penjualan pada Sentra Boneka Holis
Kota Bandung, sedangkan nilai terendah ada pada indikator pertumbuhan
penjualan dalam pertumbuhan penjualan dengan banyak nya produk yang
terjual maka akan meningkatkan pendapatan pada sentra holis sehingga
dengan banyak nya produk yang terjual maka kinerja usaha akan lebih
meningkat.
4. Secara parsial, Orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha pada
kawasan pengrajin Boneka Holis berpengaruh signifikan dengan arah
hubungan yang positif. Artinya semakin baik Orientasi kewirausahaan
maka kinerja usahanya akan semakin baik. Secara parsial, Kreativitas
terhadap kinerja usaha pada kawasan pengrajin Boneka Holis berpengaruh
signifikan dengan arah hubungan yang positif. Artinya semakin baik
Kreativitas maka kinerja usaha akan semakin baik dan Secara simultan,
Orientasi kewirausahaan dan Kreativitas berpengaruh signifikan tehadap
kineja usaha di Kawasan pengrajin Boneka Jl. Soekarno Hatta holis Kota
Bandung
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan
saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dipertimbangkan
sebagai masukan bagi pelaku usaha di Sentra Boneka Holis Kota Bandung
maupun pihak lainnya mengenai pengaruh Orientasi kewirausahaan dan
Kreativitas terhadap kinerja usaha. Adapun saran yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut :
1. Untuk Orientasi Kewirausahaan pada Sentra Boneka Holis Kota Bandung
Para pelaku usaha diharapkan mengadakan survey pada pasar dan
memperoleh informasi agar dapat mengurangi resiko dalam usaha
2. Untuk Kreativitas pada Sentra Boneka Holis Kota Bandung, para pelaku
usaha diharapkan membuat inovasi pada produk agar diminati oleh
konsumen dengan memanfaatkan teknologi agar dapat memperoleh
informasi untuk meningkatkan keahlian dalam membuat produk.
3. Untuk Kinerja usaha pada Sentra Boneka Holis Kota Bandung para pelaku
usaha diharapkan memiliki strategi usaha seperti memperbaiki tampilan
produk dengan membuat desain baru agar dapat meningkatkan pertumbuhan
penjualan.
4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknaya menambahkan variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan unuk menambahkan
variabel Motivasi dan Kompetensi untuk penelitian selanjutnya. Dengan
demikian penelitian diharapkan bisa memperoleh hasil yang maksimal.
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