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BAB V.Penutup 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik, rata-

rata tertinggi sebesar 3,92 terdapat pada indikator meningkatkan keterampilan teknis 

dan manajerial, sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,06 terdapat pada indikator 

meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu. 

Pengembangan jiwa wirausaha UMKM rata-rata tertinggi sebesar 3,99 terdapat pada 

indikator percaya diri, sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,23 terdapat pada 

indikator keorisinilan. 

2. Dari pernyataan regresi pembinaan pemerintah memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap jiwa wirausaha UMKM. Nilai konstanta sebesar 1,410 

menunjukan nilai Peningkatan Jiwa Wirausaha UMKM(Y) jika Pembinaan 

Pemerintah(X) bernilai 0 (konstan). Koefisien regresi untuk Peningkatan Jiwa 

Wirausaha UMKM(Y) sebesar 0,658 dan bertanda positif yang menunjukan bahwa 

setiap terjadi kenaikan pada pembinaan pemerintah (X) sebesar satu satuan maka 

akan meningkatkan Peningkatan jiwa wirausaha UMKM(Y) sebesar 0,658 satuan. 
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5.2  Saran 

1. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini sedikit banyak dapat dijadikan bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran untuk peneliti lain yang secara langsung maupun 

tidak langsung tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang serupa. 

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut 

mengingat dari presentase pengaruh pembinaan pemerintah terhadap jiwa wirausaha 

UMKM kota bandung sebesar 40,7%, sedangkan sisanya sebesar 59,3% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini. Untuk itu perlu diadakan 

pertambahan variable seperti motivasi pribadi, kepribadian, usia, tingkat pendidikan, 

keluarga, lingkungan sosial, latar belakang budaya dan pola asuh keluarga. guna 

meningkatkan kinerja pemerintah dan UMKM. 

2. Bagi pemerintah, perlu mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah 

yang dapat mengoptimalkan program pembinaan, sehingga peningkatan jiwa 

wirausaha dapat terus berada pada tingkat yang memuaskan serta selalu berada pada 

trend peningkatan yang positif.  Seperti dapat memberikan informasi penting dalam 

mengantisipasi kendala dan hambatan usaha kecil, membuat program pembinaan dari 

kasus usaha kecil yang dibina, melakukan peninjauan usaha kecil secara berkala 

untuk mengamati perkembangannya dan pembinaan yang dinilai sebagai pencapai 

target diberikan penghargaan sehingga memicu para pembina yang lainnya untuk 

membuat program yang lebih baik. 

. 
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3. Bagi pelaku UMKM, Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi 

yang bermanfaat dalam membantu pelaksanaan program pembinaan usaha kecil, 

sehingga para pelaku UMKM sudah mengetahui hak apa saja yang akan mereka 

dapatkan bila mengikuti pembinaan dan jangan merasa sungkan atau malu untuk 

bertanya kepada pembina, selain itu diharap para pelaku UMKM aktif dalam program 

pembinaan sehingga jiwa wirausaha mereka bisa meningkat sesuai dengan program 

pemerintah. 

 


