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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Hasil analisis faktor diketahui bahwa dari tujuh variabel yang diteliti 

(minat, motivasi, modal, pemberdayaan diri, kemandirian, informasi 

teknologi dan lingkungan keluarga) terdapat dua faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur di Kabupaten 

Tulungagung yaitu faktor 1 dan faktor 2. Adapun faktor 1 terdiri dari 

variabel pemberdayaan diri, variabel kemandirian dan variabel lingkungan 

keluarga. Sedangkan faktor 2 terdiri dari variabel minat dan variabel 

informasi teknologi. Dalam penelitian ini, variabel minat dan variabel 

motivasi disimpulkan tidak berpengaruh terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur di Kabupaten Tulungagung. 

2. Hasil Uji F diketahui bahwa faktor 1 (variabel pemberdayaan diri, 

kemandirian dan lingkungan keluarga) dan faktor 2 (minat dan informasi 

teknologi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur di Kabupaten Tulungagung secara simultan. 

3. Hasil Uji t diketahui bahwa faktor 1 (variabel pemberdayaan diri, 

kemandirian dan lingkungan keluarga) berpengaruh signifikan terhadap
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keputusan wanita menjadi entrepreneur di Kabupaten Tulungagung 

sedangkan faktor 2 (variabel minat dan informasi teknologi) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur 

di Kabupaten Tulungagung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin bermanfaat, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah 

wawasan dalam rangka mendokumentasikan dan menginformasikan hasil 

penelitian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di Jurusan 

Ekonomi Syariah yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian atau 

penyelesaian tugas yang akan datang selain jurnal dan buku yang telah 

tersedia di perpusatakaan. Selain itu pihak kampus agar lebih memperhatikan 

dan berupaya meningkatkan kualitas karya tulis penelitian bagi mahasiswa. 

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung 

Untuk wanita di Kabupaten Tulungagung, ini bisa dijadikan sebagai 

acuan bahwa wanita dapat menghasilkan banyak keuntungan dengan 

berwirausaha. Wanita bisa mandiri dan juga bisa memanfaatkan potensi diri. 

Selalu semangat untuk menjadi lebih tangguh dan bisa berdiri di kaki sendiri. 

Seperti Ibu Kartini yang tidak pernah pudar semangatnya.  
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3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Penelitian ini tentunya masih jauh dari penelitian yang sempurna 

karena adanya keterbatasan dari peneliti sehingga diharapkan penelitian 

selanjutnya agar dapat menjelaskan secara lengkap dengan menambah teori 

yang mendukung. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

lebih memperbanyak responden sehingga akan mendapatkan informasi yang 

lebih banyak dan lebih mendalam dengan menambahkan sejumlah variabel 

atau faktor yang mungkin diperlukan. 

 


