
 

62 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Penghasilan Suami, Minat, 

Motivasi dan Sumber Modal terhadap peluang perubahan Keputusan Wanita 

untuk Berwirausaha (Studi Kasus Industri Pengolahan Makanan) di Kota 

Payakumbuh dengan melakukan uji Binnary Logistik maka dapat disimpulkan 

sebagi berikut :  

a. Variabel yang signifikan terhadap Keputusan Wanita untuk Berwirausaha 

adalah Penghasilan Suami, Minat dan Sumber Modal. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Wald, jika nilai wald > dari nilai chi-square berarti variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Diketahui 

nilai chi-square ((3,841) dengan perolehan nilai Wald Penghasilan Suami 

(5,249), Minat (9,528) dan Sumber Modal (4,190).  

b. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Wanita 

untuk Bekerja sebagai Wirausaha adalah Motivasi. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Wald, jika nilai wald < dari nilai chi-square berarti variabel 

bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Diketahui nilai chi-square ((3,841) dengan perolehan nilai Wald Motivasi 

(0,000). 

c. Berdasarkan nilai odds ratio variabel bebas yang telah terbukti signifikan 

memiliki kecenderungan/peluang terhadap variabel terikat. Peluang wanita 

untuk berwirausaha pada variabel Minat dengan kategori Mempunyai 
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minat (1) adalah sebesar  34,667 kali peluang wanita untuk berwirausaha  

pada variabel Minat dengan kategori Lainnya / tidak berminat (0). Peluang 

wanita untuk berwirausaha pada variabel Sumber modal dengan kategori 

Modal sendiri (1) adalah sebesar 10,196 kali peluang wanita untuk 

berwirausaha pada variabel sumber modal dengan kategori lainnya  (0). 

Sedangkan Peluang wanita untuk berwirausaha pada variabel penghasilan 

suami dengan kategori ≥ Rp 1.800.000 (1) adalah 8,480  kali peluang 

wanita untuk berwirausaha pada variabel penghailan suami dengan 

kategori < Rp 1.800.000 (0). 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa saran perlu diberikan 

untuk meningkatkan peluang Keputusan Wanita Untuk Berwirausaha (Studi 

Industri Pengolahan Makanan di Kota Payakumbuh) melalui variabel Penghasilan 

Suami, Minat dan Sumber Modal antara lain : 

a. Dengan melihat bahwa Penghasilan Suami secara berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap peluang perubahan keputusan kerja wanita 

untuk berwirausaha. Maka sebaiknya dengan meningkatkan penghasilan 

suami wanita sehingga dapat memanfaatkan penghasilan suami tersebut 

untuk meningkatkan modal usaha sehingga kemampuan dari wanita dalam 

mengembangan usahanya semakin lebih besar.  

b. Sedangkan dari variabel minat, diharapkan kepada pemerintah Kota 

Payakumbuh ikut serta menumbuhkan minat untuk berwirausaha sejak 

dini, sehingga lebih banyak tercipta wirausaha-wirausaha lain yang akan 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  
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c. Sedangkan dari variabel Sumber Modal, sebaiknya pemerintah maupun 

swasta dapat membantu wanita dalam segi modal kerja,salah satunya 

dengan memberikan pinjaman modal karena ini sangat membantu untuk 

kelangsungan usaha dari wanita tersebut, karena apabila modal untuk 

berwirausaha lancar maka sangat dapat mendorong keinginan wanita 

untuk memulai usahanya tersebut.  


