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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, mengenai pengaruh sikap kewirausahaan dan inovasi terhadap
keberhasilan usaha pada pemilik distro pakaian di plaza parahyangan Bandung maka
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Sikap kewirausahaan dari lima indikator yaitu percaya diri, inisiatif, motif
berprestasi, jiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko. Berdasarkan hasil
analisis deskriptif, Sikap kewirausahaan yang dimiliki pemilik distro di plaza
parahyangan Bandung berada dalam kategori cukup baik. Hal ini ditandai
dengan nilai persentase tertinggi pada indikator berani mengambil resiko
menunjukan bahwa pemilik distro berani dalam mengambil resiko terhadap
usaha yang dijalankan, sedangkan nilai persentase terendah ada pada indikator
jiwa kepemimpinan yang diakibatkan pemilik distro tidak mampu mengatasi
permasalahan dan kapan harus membuat keputusan dalam usaha yang
dijalankanya.

2.

Inovasi terdiri dari empat indikator yaitu penemuan, pengembangan,
duplikasi, dan sinetesis Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai persentase
tertinggi pada indikator duplikasi. Hal ini dikarenakan pemilik distro mampu
menduplikasi produk yang sedang ramai dipasaran, meski demikian duplikasi
bukan semata meniru melainkan menambah sentuhan kreatif untuk
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memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Sedangkan
nilai persentase terendah ada pada indikator sinetesis tidak mampu
memadukan produk yang sudah dtemukan dan dibentuk sehingga menjadi
produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru.
3.

Keberhasilan usaha terdiri dari lima indikator yaitu modal, pendapatan,
volume penjualan, output produksi dan tenaga kerja. Berdasarkan hasil
analisis deskriptif, keberhasilan usaha yang dimiliki oleh para pemilik distro
di Plaza Parahyangan Bandung saat ini masih berada dalam kategori cukup
baik. Hal ini ditandai dengan nilai tertinggi pada indikator pendapatan yang
artinya sebagian besar mayoritas pelaku usaha mampu memproleh pendapatan
dari yang ditergetkan, sedangkan nilai terendah ada pada indikator tenaga
kerja yang diakibatkan pelaku usaha mayoritas merasa bahwa dirinya masih
membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk membantu menjalankan produksi
dalam usahanya.

4. Secara parsial, sikap kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada pemilik
distro pakaian di plaza parahyangan berpengaruh signifikan dengan arah
hubungan yang positif. Artinya semakin baik sikap kewirausahaan maka
keberhasilan usahanya akan semakin baik.
5. Secara parsial, inovasi terhadap keberhasilan usaha pada pemilik distro
pakaian di plaza parahyangan berpengaruh signifikan dengan arah hubungan
yang positif. Artinya semakin baik inovasi maka keberhasilan usahanya akan
semakin baik.
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6. Secara simultan, Sikap kewirausahaan dan inovasi berpengaruh signifikan
tehadap keberhasilan usaha di Para pemilik distro pakaian di plaza
parahyangan Bandung.
5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang

diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi
pelaku usaha Para pemilik distro pakaian di plaza parahyangan Bandung maupun
pihak lainnya mengenai pengaruh sikap kewirausahaan dan inovasi terhadap
keberhasilan usaha. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Pada sikap kewirausahaan yang harus diberi fokus perhatian ada pada jiwa
kepemimpinan, sebaiknya pemilik distro pakaian di Plaza Parahyangan
Bandung harus menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri mereka dengan
cara melakukan pelatihan, karena memiliki jiwa kepemimpinan dalam diri
sendiri ini bermanfaat untuk memunculkan keberanian dalam menggapai
keinginan, mengevaluasi diri, menghadapi resiko, dan meguasai diri.
Sehingga dengan memiliki jiwa kepemimpinan usaha yang dijalankan dapat
mencapai titik keberhasilan pada usaha yang dijalankan.
2. Pada inovasi yang harus diberi fokus perhatian ada pada sinetesis, sebaiknya
pemilik distro pakaian di Plaza Parahyangan Bandung mampu memadukan
konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini
meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan
dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru.
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3. Pada keberhasilan usaha yang harus diberi fokus perhatian ada pada tenaga
kerja, karena faktor dari sdm sendiri sangat begitu penting demi
keberlangsungan usaha itu sendiri dapat berjalan sebagaimana apa yang
diinginkan oleh pemilik usaha. sebaiknya pemilik distro pakaian di Plaza
Parahyangan Bandung jika masih merasa membutuhkan tenaga kerja untuk
membantunya menjalankan usaha sebaiknya segera untuk mencari tenaga
kerja yang ahli di bidangnya dan juga berkompeten.
4. Dari hasil penelitian, menunjukan bawha sikap kewirausahaan dan inovasi
terhadap keberhasilan usaha pada pemilik distro pakian di plaza parahyangan
bandung memeiliki pengaruh secara parsial maupun secara simultan atua bisa
dikatakan baik. Maka disarankan untuk para pemilik distro pakaian di plaza
parahyangan bandung untuk terus menambah sikap kewirausahaanya dan
melakukan inovasi pada usahanya. Hal tersebut agar menciptakan kesuksesan
dan keberhasilan usaha pada bisnis mereka.

