
 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembinaan PLUT-KUMKM Terhadap 

Peningkatan Pendapatan UMKM Di Kabupaten Tulungagung dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Hasil pengujian pengaruh sesudah mendapatkan pembinaan PLUT- 

KUMKM berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan sebelum mengikuti Pembinaan di PLUT-KUMKM. Sehingga 

apabila pelaku UMKM diharapkan semua mengikuti pembinaan yang 

diakan oleh PLUT-KUMKM tersebut. 

2. Hasil pengujian peerbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima 

pembinaan berpengaruh postif, dari Uji t Paired Sample T-Test 

menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan atau perbedaan pendapatan 

sebelum mengikuti pembinaan dan sesudah mengikuti pembinaan. Uji t 

Paired Sample T-Test menunjukkan ada perubahan signifikan antara 

pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dengan kenaikan 

rata-rata sebesar 176 dari pendapatan awal. Artinya menerima hipotesis 

dimana ada perbedaan signifikan. Sesudah pembinaan yang meliputi 

pelatihan dan pemasaran produk kemampuan mengambil risiko, sikap dan 

mental UMKM meningkat. Kemampuan manajemen seperti produksi, 

SDM, pemasaran dan keuangan juga meningkat entrepreneurship dan 

 

 
 

72 



 

 

73 

 

 

 

 
kemampuan manajemen yang meningkat dapat meningkatkan hasil 

penjualan atau pendapatan UMKM. 

B. Saran 

 

Saran-saran yang perlu peneliti sampaikan baik kepada UMKM maupun 

kepada dinas terkait yang menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan 

teknis lainnya. 

1. Pihak lembaga, baik itu Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), sudah cukup baik 

menyelenggarakan pembinaan. Pembinaan yang diadakan hendaknya 

sesuai dengan usaha dan kebutuhan anggota. Ini tentunya untuk menambah 

pengetahuan dan agar bisa langsung diterapkan kepada usaha masing- 

masingnya. 

2. Bagi UMKM, pembinaan yang berupa pelatihan dan pemasaran produk 

penting untuk menambha wawasan. Peneliti mencermati anggota masih 

enggan ikut karena prosesnya kadang membosankan dan terlalu lama. 

Pembinaan akan berguna sebagai inspirasi dan membuka relasi baru 

sesama anggota. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian sebelum dan sesudah 

melakukan pembinaan di (PLUT-KUMKM).Penambahan variabel atau 

indikator baru perlu dilakukan dalam penelitian yang akan datang agar 

dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian 

yang sedang diteliti. 



 

 

 


