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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk menguji 

Pengaruh Produk Dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Wirausahawan Pengolahan Ikan Di Wisata Pantai Pasir Putih 

Trenggalek, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan wirausahawan pengolah ikan, artinya dengan 

wirausahawan membuat produk olahan ikan yang menarik konsumen dan 

mempunyai kualitas produk yang sangat bagus, maka akan mempengaruhi 

peningkatan kesejahteraan yang tinggi. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perilaku 

kewirausahaan terhadap peningkatan kesejahteraan wirausahawan 

pengolah ikan di wisata pasir putih Trenggalek. Pengaruh positif tersebut 

menjelaskan bahwa semakin tinggi perilaku kewirausahaan, maka semakin 

tinggi peningkatan kesejahteraan wirausahawan pengolah ikan dan 

sebaliknya.  

3. Pengujian secara bersama-sama pada variable produk dan perilaku 

kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan wirausahawan pengolah ikan di wisata pantai pasir putih 

Trenggalek. Hal ini membuktikan bahwa apabila terjadi peningkatan pada 

variable produk dan perilaku kewirausahaan secara terus menerus dan 
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bersamaan maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

peningkatan kesejahteraan wirausahawan pengolah ikan.    

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh produk dan perilaku kewirausahaan terhadap peningkatan 

kesejahteraan wirausahawan pengolah ikan di wisata pantai pasir putih 

Trenggalek, maka peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi wirausahawan pengolah ikan di wisata pantai pasir putih 

Trenggalek 

Bagi para wirausahawan pengolah ikan yang sudah sejak lama 

mengolah ikan di wisata pantai pasir putih Trenggalek, diharapkan untuk 

meningkatkan produk dan perilaku kewirausahaan dengan cara 

meningkatkan semangat kerja keras yang didasari dengan kemampuan 

tinggi untuk berkreatifitas dan inovasi yang lebih. Selain itu dapat lebih 

meningkatkan produk yang ada baik kuantitas maupun kualitas agar lebih 

mampu bersaing dengan hasil produk wirausahawan satu dengan 

wirausahawan yang lainnya, serta selalu berfikir untuk terus maju dan 

maju untuk mencapai perubahan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa 

depan.  

Bagi pihak wisata pantai pasir putih, diharapkan dapat meningkatkan 

usaha-usaha dalam menyediakan wadah atau tempat bagi wirausahawan 

pengolah ikan yang memiliki produk hasil olahan ikan yang berkualitas 
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dan perilaku kewirausahaan yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya. 

Bagi masyarakat yang menjalankan atau memulai usaha berwirausaha 

mengolah ikan diharapkan mempunyai produk hasil olahan ikan yang 

berkualitas dan perilaku kewirausahaan yang tinggi merupakan hal penting 

yang dapat menentukan kesejahteraan. 

2. Bagi IAIN Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu 

referensi dan sumber informasi di perpustakaan IAIN Tulungagung serta 

tambahan wawasan keilmuan di bidang ekonomi syariah yang berkaitan 

dengan produk dan perilaku kewirausahaan terhadap peningkatan 

kesejahteraan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat penelitian yang 

lebih luas cakupannya mengenai produk dan perilaku kewirausahaan 

terhadap peningkatan kesejahteraan wirausahawan, dan dengan 

menambahkan variabel lain.  

 

  

 

 

 

 


