
BAB V  

KESIMPLAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh Minat, Motivasi, Peran 

Suami, Sumber Modal, dan Informasi Teknologi, terhadap Keputusan 

Berwirausaha pada wirausaha perempuan di kecamatan Batealit Jepara, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Dari hasil regresi linear berganda dan uji t pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa kelima koefisien regresi tersebut bertanda positif dan 

signifikan. Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut yakni 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, didapat persamaan regresi sebagai 

berikut : 

Y = 0,364 X1 + 0,185 X2 + 0,215 X3 + 0,227 X4 + 0,150 X5 

2. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa Minat (X1) 

berpengaruh terhadap Keputusan Berwirausaha (Y). Sebagaimana 

diketahui, bahwa nilai t hitung untuk variable Minat (X1) adalah 

Sebesar 3,877 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,002 (df=61-3-1).  

3. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa Motivasi (X2) 

berpengaruh terhadap Keputusan Berwirausaha (Y). Sebagaimana 

diketahui bahwa nilai t hitung untuk variable Motivasi (X2) adalah 

Sebesar 2,124 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,002 (df=61-3-1).  



4. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa Peran Suami 

(X3) berpengaruh terhadap Keputusan Berwirausaha (Y). 

Sebagaimana diketahui bahwa nilai t hitung untuk variable Peran 

Suami (X3) adalah Sebesar 2,512 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,002 

(df=61-3-1).  

5. Berdasarkan dengan perhitungan SPSS diketahui bahwa Sumber 

Modal (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Berwirausaha (Y). Sebagaimana, diketahui bahwa nilai t hitung untuk 

variable Sumber Modal (X4) adalah Sebesar 2,171 sedangkan nilai t 

tabel sebesar 2,002 (df=61-3-1).  

6. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa Informasi 

Teknologi (X5) berpengaruh terhadap Keputusan Berwirausaha (Y). 

Sebagaimana diketahui bahwa nilai t hitung untuk variable Informasi 

Teknologi (X5) adalah Sebesar 2,168 sedangkan nilai t tabel sebesar 

2,002 (df=61-3-1). 

1.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dalam penelitian ini, maka kami 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Dalam penelitian ini Variabel Minat untuk berwirausaha ditunjukkan 

memiliki pengaruh paling besar dalam model persamaan Regresi, Hal ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya bimbingan dalam pembentukan Minat 

melalui seminar maupun pelatihan kerja dari Dinas/instansi terkait 



sehingga perempuan di wilayah Kecamatan Batealit dapat memutuskan 

untuk Berwirausaha. 

b. Dalam penelitian ini Variabel Sumber Modal untuk berwirausaha 

ditunjukkan memiliki pengaruh paling besar kedua dalam model 

persamaan Regresi, Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya 

kemudahan akses modal dari Dinas/instansi terkait sehingga perempuan 

di wilayah Kecamatan Batealit dapat memutuskan untuk Berwirausaha. 

c. Dalam penelitian ini Variabel Peran Suami untuk berwirausaha 

ditunjukkan memiliki pengaruh paling besar ketiga dalam model 

persamaan Regresi, Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya dukungan 

penuh dari suami atau keluarga sehingga perempuan di wilayah 

Kecamatan Batealit memiliki semangat untuk Berwirausaha. 

d. Dalam penelitian ini Variabel Motivasi untuk berwirausaha ditunjukkan 

memiliki pengaruh paling besar keempat dalam model persamaan 

Regresi, Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya bimbingan dalam 

pembentukan motivasi dari Dinas/instansi terkait seperti pada saran 

pertama sehingga perempuan di wilayah Kecamatan Batealit dapat 

memutuskan untuk Berwirausaha. 

e. Dalam penelitian ini Variabel Informasi Teknologi  untuk berwirausaha 

ditunjukkan memiliki pengaruh paling sedikit dalam model persamaan 

Regresi, Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang teknologi 

informasi masih sangat minim dan perlu ditingkatkan mengingat 



informasi sangat membantu dalam menambah jarinangan usaha lebih 

luas, menghemat biaya, dan tentunya membuat pekerjaan lebih mudah. 

f.   Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor selain 

Minat, Motivasi, Peran Suami, Sumber Modal, dan Informasi Teknologi, 

yang mempengaruhi Keputusan Berwirausaha pada wirausaha 

perempuan di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Hal ini 

dikarenakan, dalam penelitian ini kelima variabel tersebut hanya mampu 

menjelaskan 78,3 persen variasi Keputusan Berwirausaha. Penelitian ini 

belum memasukkan variabel atas aspek lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi atau menyempurnakan hasil penelitian ini. 

1.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan – keterbatasan. Dengan 

keterbatasan berikut, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Jumlah responden yang di ambil belum bisa menggambarkan kondisi riil 

yang sesungguhnya. 

b. Hasil pengisian kuesioner masih banyak yang berisi jawaban kosong, hal 

ini dikarenakan aktivitas para responden yang cukup padat, dan jumlah 

pertanyaan yang cukup banyak.  


