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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan teori, hasil penelitian, dan pengujian analisis 

regresi sederhana yang dilakukan mengenai pengaruh keterampilan wirausaha 

terhadap keberhasilan usaha pada Sentra lukisan di Jelekong, Kabupaten 

Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran keterampilan wirausaha pada Sentra lukisan di Jelekong, 

Kabupaten Bandung berada pada kategori cukup tidak terampil. Dalam 

kategori yang cukup tidak terampil tersebut, dimensi keterampilan 

wirausaha yang memiliki penilaian sangat tinggi dalam mempengaruhi 

keberhasilan usaha adalah dimensi keterampilan kewirausahaan personal, 

sedangkan dimensi yang memiliki penilaian yang sangat rendah adalah 

dimensi keterampilan manajemen bisnis. Sehingga keterampilan wirausaha 

pada Sentra lukisan di Jelekong, Kabupaten Bandung ada pada tingkatan 

cukup tidak terampil. 

2. Gambaran keberhasilan usaha pada Sentra lukisan di Jelekong, Kabupaten 

Bandung berada pada kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari dimensi 

yang tertinggi hingga terendah. Dalam kategori yang sedang tersebut, 

dimensi kompetensi dan etika usaha mendapat penilaian yang paling tinggi 

dibandingkan dimensi lainnya, sedangkan yang terendah yaitu dimensi 

produktivitas dan efisiensi dibandingkan dimensi lainnya. Sehingga 

keberhasilan usaha pada Sentra lukisan di Jelekong, Kabupaten Bandung 

ada pada tingkatan sedang 

3. Keterampilan wirausaha terdapat pengaruh positif terhadap keberhasilan 

usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterampilan wirausaha 
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semakin tinggi juga keberhasilan usaha pada Sentra lukisan di Jelekong, 

Kabupaten Bandung. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal 

mengenai keterampilan wirausaha untuk meningkatkan keberhasilan usaha, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Keterampilan wirausaha pada Sentra lukisan di Jelekong, Kabupaten 

Bandung perlu ditingkatkan dalam berbagai dimensinya, terutama dalam 

dimensi keterampilan manajemen bisnis yang berkaitan dengan akuntansi. 

Dengan melakukan perbaikan dalam melakukan pencacatan pada setiap 

kegiatan usaha (akunting) yang memang memiliki nilai terendah pada 

variabel tersebut. Serta disarankan lebih banyak mengikuti organisasi dan 

seminar seminar seputar bisnis untuk mendapatkan lebih banyak 

pengetahuan dan memperluas relasi bisnis. Dengan adanya relasi yang 

lebih luas dapat saling bertukar pikiran dan membuat pola pikir menjadi 

lebih terbuka.  

2. Keberhasilan usaha pada Sentra lukisan di Jelekong, Kabupaten Bandung 

perlu ditingkatkan dengan melakukan perbaikan dalam peningkatan pada 

kepercayaan konsumen yang memang memiliki nilai terendah pada 

variabel tersebut. Meningkatkan kepercayaan konsumen dapat 

dilakukandengan cara membuat website seputas perusahaan dan produk 

yang dijual dengan jujur, kreatif dan rapih serta membuat testimoni untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen.  

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa keterampilan wirausaha berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha, dengan demikian penulis merekomendasikan 

supaya para pemilik galeri lukisan di Jelekong, Kabupaten Bandung terus 

meningkatkan keterapilan wirausaha yang efektif untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha.  Ini karena, tingkat keterampilan wirausaha pada Sentra 

lukisa di Jelekong, Kabupaten Bandung masih dalam kategori cukup 

rendah, dan keberhasilan usaha ada dalam kategori sedang. 

 

 


