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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Wanita Muslim untuk Menjadi Wirausaha 

di kota Semarang” dari hasil data di lapangan dapat disimpulkan bahwa: 

Faktor keluarga terdiri dari pengkaderan, dorongan keluarga. Faktor 

terpaksa terdiri dari karena kebutuhan, faktor sengaja diciptakan terdiri dari 

mengisi waktu luang, penghasilan tambahan, tidak mendapat kerjaan, faktor 

pendidikan  terdiri dari tingkat pendidikan, pelatiahan non formal, pendidikan 

formal, yang mempengaruhi minat wanita muslim berwirausaha. Analisis 

regresi linier menunjukkan seberapa besar konstribusi variabel independen 

dalam upaya mempengaruhi variabel dependen dapat diwakili besarnya 

koefisien determinasi yang dinotasikan dalam besarnya R Square adalah 0,875 

atau 85,7%. Hal ini berati besar 0,875 kemampuan model regresi dari 

penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Sedangkan sisanya 

(100%-85,7%=14,3%) di pengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diperhitungkan dalam analisis penelitian ini persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Y= 3,067+0,522X1+0,116X2+1,032X3+0,108X4 

Sedangkan dari uji t Dari hasil uji t atau pengujian secara invidual 

yang dilakukan terbukti bahwa variabel T hitung untuk variabel Faktor 
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keluarga diperoleh sebesar 3,218 sedangkan signifikansinya 0,03 ( lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0,05). Untuk variabel Faktor terpaksa diperoleh sebesar 

0,829 sedangkan signifikansinya 0,413 (lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05). Untuk variabel sengaja diciptakan diperoleh sebesar 10,247 sedangkan 

signifikansinya 0,00 (lebih kecil dari 0,05), untuk variabel faktor pendidikan 

1,013 sedangkan signifikansinya 0,318 (lebih besar dari 0,05). Jadi hasil 

perhitungan spss faktor yang signifikan mempengaruhi minat wanita muslim 

berwirausaha adalah faktor keluarga dan faktor sengaja diciptakan karena nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05. 

Selanjutnya dari hasil analisis uji F didapat F hitung sebesar 51,065 

lebih kecil dari 0,05 maka, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

jiwa wirausaha atau dapat dikatakan faktor keluarga, faktor terpaksa, sengaja 

diciptakan, faktor pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel pembentukan minat wanita muslim berwirausaha.  

Dari data yang diolah dapat diketahui faktor sengaja diciptakan 

merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi minat wanita 

muslim untuk berwirausaha dengan tingkat signifikansinya 0,00 lebih kecil 

dari taraf signifikan 0,05). 

1.2 Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Sehubungan adanya faktor keluarga, faktor terpaksa, faktor sengaja 

diciptakan, faktor pendidikan yang mempengaruhi minat wanita muslim 
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berwirausaha IWAPI kota Semarang. Maka disarankan agar wanita wirausaha 

muslim semakin tumbuh dalam memulai kegiatan usaha. Disisi lain 

diharapkan dapat mengubah sikap dari pencari kerja atau ibu rumah tangga 

menjadi pencipta lapangan kerja atau berwirausaha mempunyai sifat optimis 

dan percaya diri yang tinggi dalam memulai usaha.  Dan diharapkan IWAPI 

kota Semarang, agar lebih meningkatkan kajian-kajian yang berkaitan tentang 

bisnis atau wirausaha melalui pelatihan-pelatihan, seminar, yang berkaitan 

tentang kewirausahaan agar jiwa wirausaha pada wanita muslim meningkat. 

1.3 Penutup 

Alhamdulillah segala puji dan puja milik Allah SWT semata atas 

bimbingan dan petunjuk-Mu penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis sadar 

bahwa apa yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahas maupun isi yang 

terkandung. 

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, mmenyadarkan penulis 

akan kekurang sempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan saran 

kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. 

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 

diharapkan penulis demi kesempurnaan  penulisan berikutnya. Semoga 

penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca.Amin. 


