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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah ditemukan dalam penelitian di lapangan dan 

setelah diolah dengan menggunakan SPSS tentang Pengaruh Kompetensi 

Wirausaha dan Motivasi Terhadap Kinerja Pemilik Usaha Kecil di Tukak Sadai 

Kabupaten Bangka Selatan yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kompetensi wirausaha dan motivasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

terhadap kinerja. Kemampuan sehebat apapun yang dimiliki seorang 

wirausaha akan pecuma jika tidak disertai dengan motivasi wirausaha untuk 

menjalankan usaha yang tengah ditekuninya. Begitu juga sebaliknya, biarpun 

motivasi dari wirausaha sangat tinggi, tetapi kompetensi yang dia miliki tidak 

mendukung usaha yang di jalankan, usaha tesebut pun tidak akan bejalan 

lama, sehingga kinerja wirausaha semakin menurun. Oleh karena itu selain 

kompetensi yang dimiliki, seoang wirausaha harus mempunyai motivasi yang 

tinggi dalam menjalankan usahanya, agar apa yang telah dijalankan bisa 

berkembang dan berlangsung lama. Kineja wirausaha pun akan semakin baik.   

 Kompetensi wirausaha dan motivasi dan kinerja pemilik usaha kecil di 

Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan masuk kedalam kategori sangat 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel 

kompetensi wirausaha sebesar 4,39, variabel motivasi  sebesar 4,25, dan 

variabel Kinerja sebesar 4,25. 
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2. Kompetensi wirausaha sangat lah penting bagi pemilik usaha kecil karena 

bisa menjadi acuan seberepa besar kemampuan wirausaha untuk memulai 

membuka usaha. Dengan adanya bekal kemampuan yang dimiliki wirausaha, 

mereka akan dapat menumbuhkan ide-ide baru dan mengembangkan 

usahanya agar banyak diminati masyarakat. Wirausaha harus mampu 

menyesuaikan apa yang menjadi usahanya dengan lingkungan dimana dia 

membuka usaha, mencari infomasi bagaimana minat masyakat atas usaha 

yang sedang dilakukan agar usaha yang dimiliki bisa berkembang dan 

semakin baik.  

Kompetensi wirausaha berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap kinerja pemilik usaha kecil di Tukak Sadai Kabupaten Bangka 

Selatan, ini ditunjukkan dari hasil analisis uji t dengan hasil analisis pada 

variabel kompetensi wirausaha bahwa thitung > ttabel (thitung 12,079 > ttabel 1,977 

dan nilai p = 0,000 < 0,05. 

3. Suatu organisasi biasanya dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

melalui kinerja para pegawai yang ada dalam organisasi. Motivasi menjadi 

salah satu hal yag sangat penting bagi seorang wirausaha dalam menjalankan 

usaha, tanpa adanya motivasi wirausaha akan sulit mempetahankan apa yang 

telah menjadi usahanya. Motivasi dari keluarga dan orang-orang terdekat 

menjadi sangat beguna bagi wirausaha. Dengan kebutuhan yang sangat 

banyak untuk keluarga membuat seorang wirausaha akan terus termotivasi 

dan semaksimal mungkin menekuniapayang telah dia usahakan. Tidak hanya 

dari keluarga tapi motivasi diri sendiri dan luar lingkup keluarga pun bisa 
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menjadi motivasi wirausaha, apalagi jika usaha yang dilakukan banyak 

diminati masyarakat. 

 Motivasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja 

pemilik usaha kecil di Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, ini 

ditunjukkan dari hasil analisis uji t dengan hasil analisis pada variabel 

motivasi bahwa thitung > ttabel (thitung 5,077 > ttabel 1,977 dan nilai p = 0,000< 

0,05. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan simpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi 

untuk memungkinkan  penelitian selanjutnya, baik yang bersifat melanjutkan 

penelitian yang sama maupun untuk melengkapi penelitian dimasa yang akan 

datang mengenai pengaruh kompetensi wirausaha dan motivasi, dikarenakan 

kedua variabel independen terhadap kinerja pemilik usaha kecil di Tukak 

Sadai Kabupaten Bangka Selatan ini sebesar 70,2% sedangkan sisanya 29,8% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi, maka bagi penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel-variabel 

independen lainnya yang potensial agar memberikan kontribusi terhadap 

kinerja pemilik usaha kecil di Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. 
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2. Bagi Pemilik Usaha Kecil di Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan 

Diharapkan dapat bermanfaat di dalam mendukung kinerja pemilik 

usaha kecil di Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan di dalam membuat 

rencana serta menentukan arah dan strategi peningkatan usaha yang dilakukan 

di masa yang akan datang. Pemilik usaha bisa belajar memahami dan 

mengetahui bagaimana dan apa yang harus di lakukan untuk usahanya agar 

semakin berkembang dan banyak diminati. 
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