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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada variabel modal, 

teknologi, dan bantuan pemerintah yang mempengaruhi pendapatan UMKM di 

Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis linier berganda pada variabel modal, teknologi, dan 

bantuan pemerintah diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. 

Sehingga Hₐ diterima dan H₀ ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Modal, Teknologi, dan Bantuan Pemerintah secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan UMKM di 

Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F hitung 

lebih besar dari nilai F tabel. Sehingga Hₐ diterima dan H₀ ditolak. Maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa Modal, Teknologi, dan Bantuan 

Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan UMKM di 

Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada nilai R 

Square diperoleh nilai sebesar 0,351 yang berarti variabel modal, 

teknologi, dan bantuan pemerintah berpengaruh sebesar 35,1% terhadap 

pendapatan UMKM di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai 
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Tengah. Sedangkan 64,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik UMKM di kecamatan Pandawan agar menggunakan modal 

usaha sebaik mungkin dalam menjalankan usaha yakni dengan menambah 

kuantitas dan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar. Selain itu 

memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada dan bantuan yang 

diterima oleh pemerintah mengingat faktor-faktor tersebut berpengaruh 

dalam pendapatan UMKM. Dengan stabil dan meningkatnya pendapatan, 

maka UMKM akan terus bertahan dan berkembang di masa pemulihan 

atau pra pandemi Covid-19 serta tetap bersaing di era digital dan 

perkembangan zaman. 

2. Bagi pemerintah Hulu Sungai Tengah khususnya Dinas Koperasi, 

Perdagangan, dan UMKM agar terus memperhatikan perkembangan 

UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Segala bantuan dan pelatihan 

yang diberikan perlu diawasi apakah digunakan untuk mengembangkan 

usaha. Pelatihan dan seminar tentang pemanfaatan teknologi dan strategi 

pemasaran perlu diadakan untuk UMKM yang ada di Hulu Sungai Tengah 

mengingat pentingnya peran teknologi di era digital ini. Selain itu 
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pembagian bantuan dan pengadaan pelatihan juga harus dilaksanakan 

secara merata diseluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini 

bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau 

pun penelitiannya. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya, jumlah sampel, dan 

tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih 

baik lagi. 

 

 


