BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita
tarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kewirausahaan terhadap peningkatan
pendapatan di masyarakat Desa Kepudibener Turi Lamongan, hal ini hasil

perhitungan F yang menunjukkan nilai 32.467 dengan tingkat probabilitas
0.000 lebih kecil dari signifikansi 5%, Hasil tersebut menunjukkan bahwa F
hitung > f tabel. Dengan melihat asumsi di atas, maka probabilitas lebih kecil
daripada 0,05 dan t hitung 5.698 dan p value (sig) sebesar 0.000 yang di

bawah alpha 5%. Variabel independen mampu menjelaskan variabel
dependen sebesar 53,7%, sedang yang 46,3% sisanya dijelaskan variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti). Hasil uji
koefisien determinasi tersebut memberikan makna, bahwa masih terdapat
variabel independen lain yang mempengaruhi peningkatan pendapatan.
Untuk itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut, terkait dengan topik.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat
diajukan adalah sebagai berikut:
5.2.1. Bagi Masyarakat
Hendaknya meningkatkan kinerja kewirausahaan dengan
melakukan inovasi dalam wirausaha sehingga tetap eksis dalam
mengembangkan usahanya
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5.2.2. Bagi Pemerintah
Hendaknya selalu mendukung setiap UMKM yang dilakukan
masyarakat dengan memberikan pinjaman lunak dan bantuan lain
program yang dapat memberdayakan kewirausahaan masyarakat.
5.2.3. Bagi Peneliti selanjutnya
Hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh
informasi yang lebih lengkap tentang peningkatan pendapatan yang
didasari karena kewirausahaan yang dikembangkan.
5.3. Penutup
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT,
karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan dan koridor ideal, dikarenakan keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan
saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sebagai
masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih
sempurna dan bermanfaat.
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca
pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin.

