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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1  Simpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan melalui 

analisis Partial Least Square (PLS) mengenai pengembangan usaha (business 

development) pada pelaku UKM di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Peran pemerintah (government role) berpengaruh signifikan terhadap 

pengembangan usaha (business development) UKM di Kecamatan Pasar 

Rebo, Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh 

peneliti. 

b. Inovasi (innovation) berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha 

(business development) UKM di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. 

c. Literasi keuangan (financial literacy) tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan usaha (business development) UKM di Kecamatan Pasar 

Rebo, Jakarta Timur. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan bahwa 

para pelaku UKM di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur masih memiliki 

tingkat literasi keuangan (financial literacy) yang rendah. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:  

a. Penelitian ini hanya menggunakan 100 kuesioner yang dibagikan kepada 

100 responden karena terdapat keterbatasan waktu dan biaya dalam proses 

penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil hanya berdasarkan pada data 

yang dikumpulkan melalui kuesioner tersebut.  

b. Jumlah variabel yang digunakan terbatas hanya mencakup peran 

pemerintah (government role), inovasi (innovation), literasi keuangan 

(financial literacy) dan pengembangan usaha (business development). 
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Sedangkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel 

pengembangan usaha (business development). 

 

5.3  Saran 

 Adapun saran terkait dengan penelitian dan hasil yang telah dicapai adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah diharapkan dapat lebih 

memberikan peran yang dapat terus meningkatkan perkembangan UMKM 

di wilayah DKI Jakarta, mengingat pentingnya peran dari UMKM tersebut 

bagi daerahnya. Dengan berkembangnya UMKM dapat mengurangi tingkat 

pengangguran dan memperluas tingat lapangan pekerjaan. Selain itu 

UMKM juga dapat membantu mengangkat perekonomian di daerah 

tersebut. Selanjutnya, pemerintah dapat menerapkan system pelatihan 

secara cluster atau dibagi menurut jenis usaha masing-masing. Karena 

menurut hasil riset peneliti di Kantor Suku Dinas Koperas, UMKM dan 

Perdagangan Jakarta Timur, pemerintah hanya memberi pelatihan dengan 

menggabung seluruh jenis usaha pada satu waktu dan tempat secara 

bersamaan. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian 

tentang peran pemerintah (government role), inovasi (innovation), dan 

literasi keuangan (financial literacy) terhadap pengembangan usaha 

(business development). Selain itu, penelitian mendatang diharapkan dapat 

mengkaji ulang dan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi 

pengembangan usaha (business development). 
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