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5.15.15.15.1 KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Variabel modal psikologis berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kinerja usaha tani gambir dikenagarian Koto Lamo. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa baik buruknya modal psikologis

usaha tani gambir di Kenagarian Koto Lamo akan mempengaruhi kinerja

usaha.

2. Variabel karateristik entreprenuer berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap kinerja usaha tani gambir di Kenagarian Koto Lamo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin bagus karateristik

entreprenuer usaha tani gambir dikenagarian Koto Lamo maka akan

berdampak pada semakin bagus tingkat Kinerja usahanya.

3. Variabel karateristik Usaha berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kinerja usaha tani gambir di Kenagarian Koto Lamo. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin bagus karateristik Usaha tani

gambir dikenagarian Koto Lamo maka akan berdampak pada semakin

bagus tingkat Kinerja usahanya.

4. Variabel inovasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kinerja usaha tani gambir di Kenagarian Koto Lamo. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin berkualitas bentuk dan desain produk



gambir usaha tani gambir dikenagarian Koto Lamo maka akan

berdampak pada semakin bagus tingkat Kinerja usahanya.

5. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi nilai R Square adalah

sebesar 0,915, angka ini menjelaskan bahwa sebesar 91,57% kinerja

usaha tani gambir dikenagarian Koto Lamo dipengaruhi oleh variabel

modal Psikologis, karateristik entreprenuer, karateristik perusahaan,

inovasi dan sisanya sebesar 8,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

5.25.25.25.2 ImplikasiImplikasiImplikasiImplikasi HasilHasilHasilHasil PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Temuan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting bagi

manajemen usaha tani gambir dikenagarian Koto lamo untuk lebih

memperhatikan dan mengoptimalkan, inovasi, modal psikologis karateristik

entreprenuer dan karateristik Usaha. karena keempat hal tersebut saling

berhubungan dan mempengaruhi kinerja usaha tani gambir di Kenagarian Koto

Lamo.dalam menghadapi Perubahan dan Perkembangan zaman guna untuk

mencapai kinerja yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penilitan dapat dilihat bahwa variabel inovasi

berpengaruh besar terhadap kinerja usaha tani gambir dikenagarian Koto Lamo.

Karena pada dasarnya inovasi adalah perubahan yang terjadi dan berfungsi

sebagai memberikan nilai tambah pada suatu produk, pada proses pengolahan

gambir dikenagarian koto lamo masih menggunakan teknologi sederhana

walaupun sudah lama diperdagangkan. Sehingga kadar chatecin gambir menurun

karena ikut larut dalam air sisa pengepresan. Jadi dalam proses pengolahan



gambir seharusnya menggunakan teknologi yang lebih canggih agar proses

pengolahan lebih mudah , dan hasilnya lebih meningkat.

Sedangkan pada variabel modal psikologis dapat dilihat bahwa, modal

Psikologis berpengaruh terhadap kinerja usaha tani gambir dikenagarian Koto

Lamo, hal tersebut merupakan faktor yang dapat digunakan pengusaha tani

gambir untuk mencapai kinerja usaha yang di inginkan. Pertimbangan modal

Psikologis dalam membuka usaha memiliki pengaruh paling dominan, ini

menjelaskan bahwa dalam memulai usaha harus didasarkan kepercayaan,

keyakinan, dan kemampuan serta bersikap optimis jangan hanya meniru usaha

yang dibuat oleh orang lain.

Sedangkan variabel karateristik entreprenuer yang digunakan pengusaha

tani gambir juga berpengaruh terhadap kinerja usaha, karena pada dasarnya jenis

kelamin laki-laki lebih efektif dalam bekerja dibandingkan perempuan, dan

pengalaman dalam bertani gambir. Semakin lama seseorang bertani maka hasil

usaha akan meningkat. Karena usaha tani gambir ini proses pengolahan masih

tradisional memerlukan tenaga yang kuat. sehingga apabila pengusaha tani gambir

sudah tua maka kinerjanya akan mulai berkurang . jadi pengusaha tani gambir

dalam proses pengolahan gambir lebih cocok dilakukan oleh jenis kelamin laki-

laki supaya hasil efektif.

Dan variabel karateristik Usaha yang digunakan pengusaha tani gambir

juga berpengaruh terhadap kinerja usaha, karena usaha tani gambir berasal dari

tradisi keluarga yang sudah turun temurun, dan dikenagarian koto lamo usaha ini

adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan



sehari-hari. Kinerja usaha tani gambir tergantung dari luas usaha kebun gambir.

Semakin luas usaha maka kinerja usaha akan semakin meningkat. Jadi para

pengusaha tani gambir untuk meningkatkan kinerja usahanya sebaiknya

menambah lahan kebun gambir supaya hasil sesuai dengan yang diinginkan.

5.35.35.35.3 KeterbatasanKeterbatasanKeterbatasanKeterbatasan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian tentang analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja usaha

tani gambir ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Keterbatasan dan kekurangan pada penelitian ini dapat menjadi sumber untuk

penelitian dimasa yang akan datang. Adapun keterbatasan dan kekurangan pada

penelitian ini adalah :

1. Responden yang diambil dalam penelitian ini hanya dalam skala kecil

yaitu 100 responden yang merupakan pemilik dari usaha Tani gambir di

Kenagarian Koto Lamo. Maka hasil penelitian ini hanya dapat diterapkan

pada usaha tani gambir dikenagarian Koto Lamo. saja, sehingga hasilnya

tidak dapat dibandingkannya dengan usaha lain.

2. Lokasi dalam penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah kenagarian

Koto Lamo Maka hasil penelitian ini hanya dapat diterapkan di

kenagarian Koto Lamo, hasil yang sama belum tentu didapatkan jika

penelitian didaerah lain.



5.45.45.45.4 SaranSaranSaranSaran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

5.4.15.4.15.4.15.4.1 BagiBagiBagiBagi PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti SelanjutnyaSelanjutnyaSelanjutnyaSelanjutnya

a. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya fokus pada variabel

modal psikologis, karateristik entreprenuer, karateristik Usaha, dan

inovasi untuk itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa

dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang juga ikut

mempegaruhi kinerja usaha usaha, seperti faktor pengaruh lokasi

usaha tani gambir, guna untuk meningkatkan kinerja usaha tani

gambir.

b. Lokasi dalam penelitian ini masih dalam skala kecil hanya meneliti di

kenaggarian koto lamo, sebaiknya pada penelitian selanjutnya meneliti

lokasi yang lebih luas dan tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga

bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

5.4.25.4.25.4.25.4.2 BagiBagiBagiBagi PihakPihakPihakPihak usahausahausahausaha UsahaUsahaUsahaUsaha tanitanitanitani gambirgambirgambirgambir didididi KenagarianKenagarianKenagarianKenagarian KotoKotoKotoKoto Lamo.Lamo.Lamo.Lamo.

Bagi pihak usaha Usaha tani gambir di Kenagarian Koto Lamo. juga

diharapkan dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih supaya proses

pengolahan gambir lebih mudah dan hasil nya pun lebih maksimal.


