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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan berbagai hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan, diperoleh 

beberapa kesimpulan mengenai pengaruh perilaku kewirausahaan dan modal usaha terhadap 

keberhasilan usaha pengusaha sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung, sebagai berikut: 

1. Perilaku kewirausahaan dan modal usaha pengusaha sentra rajut Binong Jati di 

Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Begitu juga 

keberhasilan usaha pengusaha sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung sangat 

tinggi. Dapat diartikan bahwa perilaku kewirausahaan, modal usaha dan 

keberhasilan usaha telah berjalan dengan baik, akan tetapi  perlu ditingkatkan lagi, 

karena tidak semua dimensi berada di bawah skor tertinggi. 

2. Perilaku kewirausahaan dan modal usaha secara simultan berpengaruh positif 

terhadap keberhasilan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa, jika semakin 

efektif perilaku kewirausahaan dan modal usaha, akan semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pengusaha sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung. 

3.  Perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa, jika semakin baik perilaku kewirausahaan yang 

dimiliki oleh pengusaha rajut di sentra rajut Binong Jati maka akan semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan pengusaha sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung. 

Ketika seorang pengusaha memiliki perilaku kewirausahaan yang positif maka 

akan dapat meningkatkan volume penjualan sehingga akan tercapainya 

keberhasilan usaha yang diharapkan oleh para pengusaha sentra rajut Binong Jati 

di Kota Bandung. 

4. Modal usaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa, jika semakin besar modal usaha yang dimiliki oleh para 

pengusaha maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pengusaha sentra 

rajut Binong Jati di Kota Bandung. 

5.2 Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa hal mengenai 

pelaksanaan perilaku kewirausahaan dan modal usaha yang dapat meningkatkan keberhasilan 

usaha, yaitu: 

1. Perilaku kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, dengan 

demikian perilaku kewirausahaan perlu di tingkatkan keefektifannya di dalam 

aktivitas organisasi mengingat hal yang di timbulkan dapat membantu dalam 

meningkatkan keberhasilan usaha. Upaya peningkatan perilaku kewirausahaan 

dapat dilakukan dengan meningkatkan kreativitas dalam memproduksi hasil 

rajutan mengingat variabel memiliki kreativitas memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan variabel lainnya.   

2. Modal usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, dengan demikian modal 

usaha perlu di tingkatkan keefektifannya di dalam aktivitas organisasi. Upaya 

peningkatan modal usaha dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kembali 

volume penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih inovatif 

sehingga dapat diterima setiap lapisan masyarakat. 

3. Melalui gambaran keberhasilan usaha, diketahui bahwa persentasi skor paling 

rendah ditunjukan oleh dimensi volume penjualan. Oleh karena itu,pengusaha 

sentra rajut Binong Jati harus mulai fokus membangun keberhasilan usaha dimulai 

dengan meningkatkan volume penjualan. Pendekatan yang dilakukan dapat berupa 

membuat produk-produk yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menyasar 

setiap lapisan masyarakat. Selain itu, pengusaha sebaiknya merancang dan 

melakukan strategi pemasaran yang mengikuti tren saat ini sehingga memudahkan 

konsumen untuk melakukan transaksi pembelian kapanpun dan dimanapun 

mereka berada. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha para pengusaha sentra rajut Binong Jati di Kota 

Bandung seperti strategi pemasaran yang tepat dan lokasi usaha yang strategis. 
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