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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data dan 

keterangan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kondisi lingkungan 

terhadap persepsi pelaku Pedagang Angkringan di Jepara atas pemahaman 

laba.  

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman masa lalu 

terhadap persepsi pelaku Pedagang Angkringan di Jepara atas pemahaman 

laba.  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kebutuhan terhadap 

persepsi pelaku Pedagang Angkringan di Jepara atas pemahaman laba.  

4. Terdapat pengaruh positif signifikan antara kondisi lingkungan, 

pengalaman masa lalu dan kebutuhan secara bersama-sama terhadap 

persepsi pelaku Pedagang Angkringan di Jepara atas pemahaman laba.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, menyatakan kondisi lingkungan, 

pengalaman masa lalu dan kebutuhan mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap persepsi pelaku Pedagang Angkringan di Jepara atas pemahaman 

laba. Berdasarkan hal tersebut maka saran yang diberikan penulis adalah: 
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1. Sebaiknya pihak keluarga semakin mendukung usaha mereka sebagai 

pedagang Angkringan di Jepara. Lingkungan persaingan antar pengusaha 

Angkringan di Jepara agar dibuat kondusif dengan menghindari konflik 

antar pengusaha angkringan. Kondisi lingkungan sekitar Angkringan agar 

selalu dibersihkan pedagang sendiri agar mendukung perkembangan 

usaha. 

2. Walaupun pendidikan para pedagang telah cukup untuk menjadi 

pengusaha, sebaiknya mereka memprioritaskan pendidikan putra-putri 

mereka bila perlu sampai gelar sarjana. Sehingga nantinya usaha yang 

dirintis orangtua dapat diteruskan dan dikembangkan agar lebih besar. 

Para pedagang yang pernah mengikuti pelatihan dan hasilnya dapat 

membantu perkembangan usaha, sebaiknya menularkan ilmunya kepada 

pedagang lain, sehingga dapat sukses bersama. Para pedagang yang telah 

cukup lama usaha Angkringan di sebaiknya ikut membimbing pedagang 

baru agar mentaati aturan pemerintah dan menjaga kebersihan lingkungan 

demi kelangsungan usaha bersama Angkringan di Jepara. 

3. Para pedagang sebaiknya memiliki cita-cita agar usaha Angkringannya 

dapat lebih maju dan berkembang. Walaupun pedagang Angkringan di 

Jepara sudah dapat memenuhi kebutuhan keuangan, sebaiknya mereka 

menyisihan penghasilan untuk menabung dan membuat laporan kuangan 

kecil agar ketika memiliki kebutuhan mendadak tidak memiliki kesuitan 

keuangan. Setelah sukses Angkringan di sebaiknya pedagang memiliki visi 
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untuk melebarkan usaha di daerah lainnya, sehingga makanan khas Jepara 

dapat dinikmati mayarakat secara luas. 

4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya diambil obyek yang lebih luas, 

seperti pengusaha furniture di Jepara atau UMKM serta penambahan 

variabel penelitian sehingga akan dikatahui persepsi pemahaman laba tiap 

pengusaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


