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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

untuk mengetahui pengaruh Modal Kerja dan Kompetensi Kewirausahaan 

Terhadap Keberhasilan Usaha (Survey Pada Pengusaha Tahu di Sentra Industri 

Tahu dan Tempe Cibuntu Kota Bandung) maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Modal kerja pengusaha tahu Cibuntu berada pada kategori yang rendah karena 

sebagian besar pengusaha menggunakan modal sendiri yang jumlahnya 

terbatas disamping dari Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) 

sebagai modal pinjaman yang jumlahnya tidak banyak. Tingkat kompetensi 

kewirausahaan pengusaha tahu Cibuntu berada pada kategori sedang artinya 

pengusaha sudah dapat mengelola usahanya dengan baik. Keberhasilan usaha 

yang dimiliki pengusaha tahu Cibuntu berada pada kategori rendah. Artinya, 

keberhasilan usaha yang diraih yang dilihat dari pencapaian labanya masih 

kurang baik. Namun, masih memungkinkan adanya peningkatan-peningkatan 

lain sesuai target pengusaha itu sendiri. 

2. Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha 

pada sentra industry tahu dan tempe Cibuntu. Artinya, semakin besar modal 

kerja yang dimiliki pengusaha tahu Cibuntu maka akan menaikan keuntungan 

usaha pula sehingga tercapai keberhasilan usaha. 
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3. Kompetensi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha 

pada sentra industry tahu dan tempe Cibuntu. Artinya semakin tinggi tingkat 

kompetensi kewirausahaan pengusaha tahu Cibuntu, maka keuntungan yang 

diperoleh akan semakin besar. 

4. Modal kerja dan kompetensi kewirausahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pada sentra industry tahu dan tempe Cibuntu. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan bagi para pemilik 

usaha untuk meningkatkan keberhasilan usahanya adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi kewirausahaan pengusaha tahu Cibuntu yang meliputi kompetensi 

teknik, kompetensi pemasaran, kompetensi keuangan, dan kompetensi 

personal sebaiknya terus dikembangkan lagi sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan usaha. 

2. Modal kerja pengusaha tahu Cibuntu masih cukup rendah. Oleh karena itu, 

diharapkan para pengusaha dapat meningkatkan dan mengelola modal kerja 

yang dimiliki dengan baik agar tercapai efisiensi produksi sehingga 

keberhasilan usaha dapat tercapai. Selain itu para pengusaha bias mengajukan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah untuk usaha kecil 

yang membutuhkan bantuan dana guna mengembangkan usahanya melalui 

lembaga keuangan perbankan yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, BSM, dan 

Bukopin. 
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3. Secara umum kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada sentra industry tahu dan tempe Cibuntu. Untuk itu, diperlukan 

peran semua pihak baik pemerintah dan pihak swasta atau LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) untuk membantu meningkatkan kompetensi yang 

dimiliki baik melalui penyuluhan, pelatihan, pemberian informasi, atau 

mengikuti seminar sehingga dapat meningkatkan keberhasilan usahanya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan studi tentang sentra industri 

tahu dan tempe Cibuntu, diharapkan agar mempertimbangkan variabellainnya 

yang mempengaruhi keberhasilan usaha baik factor internal maupun eksternal 

seperti produktivitas, strategi pemasaran, persaingan, dan sebagainya sehingga 

dapat memberikan hasil dan kontribusi yang maksimal bagi peneliti dan 

perusahaan. 

 


