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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pengolahan data 

mengenai pengaruh pinjaman modal SPP dan sikap wirausaha terhadap 

perkembangan usaha dagan di Kecamatan Sumbergempol, maka dapat 

diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa secara 

parsial  pinjaman modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan usaha dagang di Kecamatan Sumbergempol. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor pinjaman modal semakin 

meningkat, maka akan semakin meningkat pula perkembangan usaha 

dagang di Kecamatan Sumbergempol dan sebaliknya jika faktor-faktor 

pinjaman modal semakin menurun, maka akan semakin menurun pula 

perkembangan usaha dagang di Kecamatan Sumbergempol. Dengan 

demikian H1 teruji, sebab pinjaman modal merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa secara 

parsial sikap wiausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan usaha dagang di Kecamatan Sumbergempol. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik sikap wirausaha, maka akan 
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semakin meningkat pula perkembangan usaha dagang di Kecamatan 

Sumbergempol dan sebaliknya jika sikap wirausaha semakin buruk, 

maka akan semakin menurun pula perkembangan usaha dagang di 

Kecamatan Sumbergempol. Dengan demikian H2 teruji, sebab sikap 

wirausaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan usaha. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dari kedua variabel yairu 

pinjaman modal dan sikap wirausaha secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perkembangan usaha dagang di Kecamatan 

Sumbergempol. Hal tersebut menunjukkan perkembangan usaha 

dagang di Kecamatan Sumbergempol sangat dipengaruhi oleh 

pinjaman modal SPP dan sikap wirausaha. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi BUMDesa Bersama Sumbergempol 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

pimpinan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan 

Sumbergempol dan hendaknya lebih memberikan pinjaman modal 

yang sesuai terhadap anggota dan memberikan pelatihan agar dapat 

memberikan keterampilan dalam berwirausaha. 
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2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan 

acuan penelitian yang akan datang terutama bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian terutama berkaitan 

dengan pinjaman kodal SPP dan sikap wirausaha terhadap 

perkembangan usaha dagang, serta diharapkan dapat memperdalam 

penelitian dengan menambah variabel-variabel yang lebih banyak dan 

variatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


