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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil empiris penelitian dan pembahasan dari bab 

sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

pemberdayaan terhadap kinerja UMKM dan kesejahteraan pelaku UMKM, serta 

pengaruh kinerja UMKM terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang. 

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberdayaan 

dan Kinerja UMKM Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kota Padang” 

maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja UMKM. Kinerja UMKM yang semakin meningkat setelah adanya 

pemberdayaan tentunya akan membuat usaha mikro, kecil dan menengah 

tersebut menjadi semakin kuat. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pemberdayaan yaitu untuk mendayakan para pelaku usaha sehingga bisa 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

2. Pada penelitian ini variabel pemberdayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Pemberdayaan yang 

baik ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang lainnya yaitu untuk 

menanggulangi masalah kemiskinan di dalam masyarakat. 
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3. Kinerja UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

pelaku UMKM. Artinya jika kinerja usaha meningkat maka tingkat 

kesejahteraan dari pelaku usaha juga akan meningkat. Dengan kinerja 

yang meningkat maka para pelaku usaha pun dapat memiliki taraf hidup 

yang lebih baik daripada sebelumnya. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan mengenai Analisis 

Pengaruh Pemberdayaan dan Kinerja UMKM Terhadap Kesejahteraan Pelaku 

UMKM di Kota Padang, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan badan terkait lainnya agar lebih serius dan fokus dalam menangani 

dan mendalami masalah pemberdayaan. Hal ini dikarenakan banyak hal 

lain selain dari permodalan yang berpengaruh besar terhadap 

perkembangan UMKM seperti kesulitan bahan baku, lokasi usaha dan 

akses menuju lokasi yang kurang memadai. 

2. Kepada swasta dan masyarakat agar saling membantu dalam proses 

pemberdayaan. Hal ini di karenakan untuk mencapai keberhasilan dari 

pemberdayaan tidak hanya tertumpu pada satu pihak saja, melainkan harus 

ada kerja sama dan integrasi dari semua pihak terkait. 

3. Para pelaku UMKM agar lebih giat untuk menjalankan usahanya. 

Diperlukan motivasi dan kesadaran yang tinggi untuk mencapai kinerja 

yang baik sehingga kesejahteraan yang di inginkan bisa tercapai. 
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4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel lain 

serta melakukan pengambilan sampel dengan jumlah yang lebih besar. 


