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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan hasil penelitian yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap innovation 

pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor Kota Surabaya. 

2. Entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap learning 

orientation pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor Kota 

Surabaya. 

3. Learning orientation berpengaruh signifikan terhadap innovation pada peserta 

Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor Kota Surabaya. 

4. Entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap innovation 

melalui learning orientation pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 

sektor Kota Surabaya. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat 

dianjurkan yaitu : 

1. Dengan persaingan usaha yang ketat oleh sesama UMKM dan ditambah 

dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 2015, maka para pemilik 
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(owner) UMKM diharapkan mampu mengembangkan sikap entrepreneurship 

orientation yang diteruskan dengan melakukan inovasi produk secara baik, 

berani dalam mengambil resiko usaha yang ada dan mampu bertindak proaktif 

dalam mengoperasionalkan usaha agar dapat bertahan dalam persaingan. 

2. Para pemilik UMKM lebih menerapkan learning didalam perusahaan, pemilik 

(owner) yang terus menerus melakukan pertemuan dengan karyawan untuk 

melakukan persamaan tujuan akan membantu seluruh elemen dalam 

perusahaan siap untuk menghadapi MEA 2015. 

3. Pemilik (owner) lebih mengkomunikasikan masalah innovation kepada 

karyawan agar karyawan selalu siap dan menerima innovation yang ada. 

4. Kepada pemerintah, agar lebih giat membina dan mempersiapkan UMKM 

untuk mengahadapi MEA 2015 melalui kegiatan-kegiatan penunjang. 

Pemerintah juga dituntut menjaga regulasi agar UMKM di Indonesia tidak 

terlindas oleh produk asing, karena UMKM di Indonesia merupakan 

penggerak ekonomi mikro yang sangat membantu perekonomian rakyat.  

5. Kepada Universitas di Indonesia, agar selalu menanamkan jiwa entrepreneur 

kepada mahasiswanya agar memiliki orientasi berwirausaha dan tidak lagi 

menjadi orientasi pencari kerja. 

6. Kepada perusahaan dan bank di Indonesia, agar mengadakan pembinaan 

dengan mengadakan kompetisi kewirausahaan kepada wirausahawan. 
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7. Untuk penelitian selanjutnya tentang UMKM diharapkan menggunakan objek 

penelitian yang lebih luas, menetapkan ukuran untuk mengukur performa 

secara lebih spesifik serta menambahkan variabel-variabel lain berdasarkan 

teori-teori yang mendukung. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas 

dan lingkup dari penelitian selanjutnya sehingga lebih baik. 
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