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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian teori, hasil penelitian dan pengujian analisis 

regresi yang dilaksanakan mengenai pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap 

keberhasilan usaha pada pengusaha Percetakan Pagarsih Pasar Ulekan Bandung,  

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa perilaku kewirausahaan yang dilakukan pengusaha percetakan 

di Kota Bandung berada pada kategori sebagian besar yang artinya baik. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator paling tinggi hingga yang terendah. Tingkat kejelasan 

jangka pendek merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kejelasan jangka pendek memberikan pengaruh yang 

tinggi terhadap keberhasilan usaha pada pengusaha percetakan Pagarsih Pasar 

Ulekan Bandung. Sedangkan indikator pengaruh paling rendah yaitu tingkat 

sasaran tujuan harian. Adapun indikator yang memiliki skor atau nilai rendah 

lainnya yaitu tingkat pengaruh dari luar perusahaan. 

2. Diketahui bahwa keberhasilan usaha pada pengusaha percetakan Pagarsih Pasar 

Ulekan Bandung berada pada kategori sebagian besar yang artinya baik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan usaha yang dilakukan pengusaha 

percetakan Pagarsih Pasar Ulekan Bandung sudah baik, hal ini dapat dilihat dari 

nilai indikator paling dominan hingga yang terendah yaitu nilai indikator paling 
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tinggi adalah tingkat perkembangan pencapaian laba perusahaan dan nilai 

indikator yang paling rendah ialah yaitu tingkat kesesuaian antara target 

perusahaan dengan laba perusahaan.  

3. Perilaku kewirausahaan yang dilakukan pengusaha percetakan berpengaruh 

positif dengan kategori sedang terhadap keberhasilan usaha. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada pengusaha 

percetakan Pagarsih Pasar Ulekan Bandung yaitu: 

1. Indikator tingkat sasaran tujuan harian merupakan indikator atau faktor yang 

menempati nilai terkecil dari dimensi penentuan tujuan pada variabel perilaku 

kewirausahaan yang diteliti, sehingga harus diperbaiki agar menjadi bagus. 

Sasaran tujuan harian dimaksudkan agar pengusaha percetakan mengetahui 

kegiata yang akan dilakukan hari itu juga. Maka sebaiknya pengusaha percetakan 

Pagarsih Pasar Ulekan Bandung lebih mengoptimalkan sasaran tujuan harian 

agar tujuan pengusaha pada hari itu dijalankan dan tercapai sesuai dengan 

keinginan pengusaha dan para customer/pemesan. Pengusaha harus lebih 

memperhatikan atau memaksimalkan penetapan  tujuan harian. Menetapkan 

tujuan-tujuan harian (baik ditentukan pengaruh-pengaruh luar maupun 

pengendalian pribadi) merupakan dasar keyakinan untuk menjadwal waktu anda. 

Anda harus berorientasikan tujuan, dalam arti bahwa harus mempunyai tujuan-

tujuan jangka panjang dan jangka pendek. (Geoffrey G. Meredith, dkk, 2002:82).  



161 

 

DEBBY DELVIANTI, 2015 
PENGARUH PERILAKU KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEBERHASILAN USAHA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Indikator tingkat pengaruh dari luar perusahaan merupakan indikator atau faktor 

yang menempati nilai terkecil dari dimensi pengaturan pribadi pada variabel 

perilaku kewirausahaan yang diteliti. Hendaknya perusahaan harus lebih 

memaksimalkan peningkatan dan perbaikan pada tingkat pengaruh dari luar 

perusahaan. Rendahnya nilai indikator tingkat pengaruh dari luar perusahaan 

pada variabel perilaku kewirausahaan, perlu mendapat perhatian lebih dari 

pengusaha. Pengusaha harus mengupayakan terhadap tingkat pengaruh dari luar 

perusahaan agar dapat memperbaiki dalam hal perilaku kewirausahaan 

percetakan Pagarsih Pasar Ulekan Bandung. Dalam menggunakan waktu secara 

efektif untuk memahami ide penguasaan waktu yang ditentukan oleh pengaruh-

pengaruh luar dan waktu yang ditentukan melalui pengendalian pribadi anda 

(Geoffrey G. Meredith, dkk, 2002:82). 

3. Indikator tingkat kesesuaian antara target perusahaan dengan laba perusahaan,  

merupakan indikator atau faktor yang menempati nilai kecil dari dimensi laba 

(profitability) pada variabel keberhasilan usaha yang diteliti. Hal ini perlu 

diperhatikan oleh pengusaha percetakan dengan cara mempercepat pekerjaan 

percetakan, tepat waktu dalam pengerjaan percetakan dan tidak mudah percaya 

begitu saja terhadap customer/pemesan yang tidak membayar DP atau uang 

muka. Menurut Henry Faizal Noor (2007:397) laba merupakan tujuan utama dari 

bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Pendapatan 

suatu perusahaan berasal dari penjualan barang dan jasa yang diproduksinya. 


