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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menguji 

pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha (Survei terhadap 

para Pengusaha di Sentra Industri Keramik Plered), dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara umum gambaran tingkat perilaku kewirausahaan para perngusaha 

di Sentra Industri Keramik Plered termasuk pada kategori tinggi. Nemun 

demikian berdasarkan penelitian yang dilakukan, indikator / unsur 

terendah dari perilaku kewirausahaan adalah dimensi berorientasi ke masa 

depan, hal ini dikarenakan para pengusaha sebagian besar belum memiliki 

rencana pengembangan usaha di masa depan, pengusaha hanya fokus pada 

usaha yang dujalani saat ini.  Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku 

kewirausahaan yang dimiliki pengusaha di Sentra Industri Keramik Plered 

masih belum optimal. 

2. Secara umum gambaran tingkat keberhasilan usaha pada para pengusaha 

di Sentra Industri Keramik Plered secara keseluruhan termasuk pada 

kategori tinggi. Artinya para pengusaha tersebut sebagian besar telah 

mengalami keberhasilan usaha namun keberhasilan usaha tersebut masih 

belum optimal dan masih bisa ditingkatkan lagi. 
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3. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku kewirausahaan berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh 

perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha, maka penulis disini 

mencoba untuk memberikan saran baik kepada para pengusaha maupun kepada 

penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan keberhasilan usaha, yaitu: 

1. Para pengusaha yang menjalankan atau memulai bisnis keramik 

diharapkan memiliki perilaku kewirausahan yang baik. Karena hal itu 

merupakan salah satu modal pengusaha untuk terjun di dunia bisnis dan 

merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Apabila 

perilaku kewirausahaannya kurang baik maka kemungkinan akan 

kegagalan usahanya sangat besar. 

2. Para pengusaha di Sentra Industri Keramik Plered diharapkan dapat 

meningkatkan keberhasilan usahanya. Hal ini dapat dilakukan apabila 

pengusaha bisa lebih berkreasi dalam pembuatan desain - desain baru, 

meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan tidak 

bergantung pada pedagang, maka keberhasilan usaha dapat meningkat. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti melakukan studi 

terhadap Sentra Industri Keramik Plered secara lebih luas lagi seperti 

meneliti faktor - faktor selain faktor perilaku kewirausahaan. Serta 

meneliti Sentra - sentra lainnya yang ada di Kabupaten Purwakarta. 


