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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SimpuIan 

1. Karakteristik wirausahawan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro 

Timur. Artinya para pelaku UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur 

belum mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk meraih peluang 

mengonsepkan ide atau merangkul pasar dan belum adanya 

kesiapan untuk mengambil resiko. 

2. Modal mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada 

UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur. Artinya apabila sebuah 

usaha memiliki modal yang besar, memungkinkan usaha tersebut 

mengalami perkembangan usaha yang tinggi. 

3. Inovasi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada 

UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur. Artinya seorang pelaku 

usaha yang memiliki inovasi yang luas dan berkembang maka usaha 

yang dimilikinya juga akan ikut berkembang. 

4. Pemahaman akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro 

Timur. Artinya para pelaku UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur 

belum mengerti benar mengenai proses akuntansi dan menyajikan 

laporan keuangan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. 

5. Secara simultan keempat variabel bebas mempunyai pengaruh 

terhadap perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan 

Metro Timur.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini 

adalah : 

1. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk mengupayakan 

memiliki karakteristik wirausahawanyang baik dan memadai agar 

mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik. 

2. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk tetap 

mempertahankan modal yang diberikan untuk usahanya sehingga 

usaha tersebut mengalami perkembangan usaha yang tinggi. 

3. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk tetap 

mempertahankan inovasi yang dilakukan untuk usahanya sehingga 

dengan adanya inovasi tersebut usaha mengalami perkembangan. 

4. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk mengupayakan 

memiliki pemahaman akuntansi yang baik dan memadai agar mampu   

menerapkan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. 

5. Disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel 

lainnya untuk mengetahui yang menjadi faktor perkembangan usaha. 

Seperti kompetensi wirausaha, pembinaan usaha,jaringan usaha dan 

persaingan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB V
	PENUTUP
	A. SimpuIan
	1. Karakteristik wirausahawan tidak mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur. Artinya para pelaku UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur belum mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk meraih peluang ...
	2. Modal mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur. Artinya apabila sebuah usaha memiliki modal yang besar, memungkinkan usaha tersebut mengalami perkembangan usaha yang tinggi.
	3. Inovasi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur. Artinya seorang pelaku usaha yang memiliki inovasi yang luas dan berkembang maka usaha yang dimilikinya juga akan ikut berkembang.
	4. Pemahaman akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur. Artinya para pelaku UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur belum mengerti benar mengenai proses akuntansi dan menyajikan laporan keu...
	5. Secara simultan keempat variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha pada UMKM Kuliner di Kecamatan Metro Timur.
	B. Saran
	Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah :
	1. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk mengupayakan memiliki karakteristik wirausahawanyang baik dan memadai agar mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik.
	2. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk tetap mempertahankan modal yang diberikan untuk usahanya sehingga usaha tersebut mengalami perkembangan usaha yang tinggi.
	3. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk tetap mempertahankan inovasi yang dilakukan untuk usahanya sehingga dengan adanya inovasi tersebut usaha mengalami perkembangan.
	4. Disarankan pada para pelaku UMKM Kuliner untuk mengupayakan memiliki pemahaman akuntansi yang baik dan memadai agar mampu   menerapkan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.
	5. Disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lainnya untuk mengetahui yang menjadi faktor perkembangan usaha. Seperti kompetensi wirausaha, pembinaan usaha,jaringan usaha dan persaingan usaha.
	DAFTAR LITERATUR



