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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial ada satu variabel yang berpengaruh terhadap pengembangan 

usaha dan ada dua variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan usaha yaitu variabel modal usaha (X1) dapat dilihat dari 

hasil uji t dimana nilai thitungsebesar 2,951 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 

ttabel 1,97623 dan tingkat signifikansinya 0,004 lebih kecil dari 0,05 maka 

berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Pendampingan (X2) dengan 

nilai thitungsebesar (-2,680) besar dari ttabel 1,97623 dan tingkat 

signifikansinya 0,008 lebih kecil dari 0,05maka berpengaruh negatif 

terhadap pengembangan usaha. Pada pelatihan (X3) dengan nilai nilai 

thitungsebesar 1,680 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar ttabel 1,97623 dan 

tingkat signifikansinya 0,095 lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh 

terhadap pengembangan usaha. 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari modal usaha (X1), 

pendampingan (X2), dan pelatihan (X3), secara simultan berpengaruh 

terhadap pengembangan usaha UKM. Hal ini dapat dilihat dari uji F di 

mana nilai Fhitung> Ftabel (4,817 > 2.62) dan nilai signifikansi sebesar 0,003, 

dimana nilai ini lebih kecil dari α sebesar 0,05 (0,003 < 0,05).
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3. Hal ini berarti bahwa secara persial modal usaha, dan pealtihan yang 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha yaitu modal usaha, dan secara 

persial modal usaha, pengembangan, dan pelatihan berpengaruh positif 

terhadap pengembangan usaha UKM. 

B. Saran-Saran  

1. Dari hasil penelitian telah didapat bahwa modal usaha (X1) adalah 

variabel yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha UKM, maka 

disarankan bagi usaha kecil menengah di Desa Tabanio agar 

mempertahankan modal usaha yang diberikan oleh program kelompok 

usaha bersama (KUBE). 

2. Program kelompok usaha bersama (KUBE) agar meningkatkan 

pendampingan dan pelatihan bagi usaha kecil menengah (UKM) yang 

mendapatkan modal usaha dengan lebih mengawasi dan memotivasi 

pada usaha yang dijalankan masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan 

yang berkaitan dengan usaha kecil menengah (UKM) yang ada pada 

Desa Tabanio. 

 

 


