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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik usaha makanan ringan adalah di dominasi oleh wanita yang 

berstatus menikah dengan usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan 

akhir yang didominasioleh Sekolah Menengah Atas. Dan usaha makanan 

ringan sebagian besar memiliki umur yang sudah cukup lama, dengan status 

menjalankan usaha dibantu oleh buruh serta memiliki omzet dan 

pendapatan  keluarga yang cukup tinggi di kota Payakumbuh. 

2. Dari hasil metode tabulasi silang bahwa variabel jenis kelamin pemilik 

usaha, pengalaman usaha, status dalam menjalankan usaha, modal kerja 

sebulan, jumlah tenaga kerja, jam kerja seminggu dan inovasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan  istri dalam usaha 

makanan ringan. 

3. Sama halnya dengan metode tabulasi silang, dengan menggunakan analisis 

regresi logistik menunjukan bahwa nilai log Odd Ratio variabel jenis 

kelamin pemilik usaha, pengalaman usaha, status dalam menjalankan usaha, 

modal kerja sebulan, jumlah tenaga kerja, jam kerja seminggu dan inovasi 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan  istri dalam usaha 
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makanan ringan.Dan koefisien regresi menunjukan bahwa masing-masing 

variabel bebas memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel terikat. 

 

6.2 Saran 

1. Untuk pemerintah, perlu adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah 

untuk wirausaha wanita terutama usaha makanan ringan mengingat usaha 

makanan ringan di Kota Payakumbuh adalah salah satu usaha makanan 

ringan yang paling potensial di provinsi Sumatra Barat. Serta perlu adanya 

pelatihan dari pihak pemerintah agar wirausaha wanitadapat berkembang 

dengan baik. Seperti, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pembukuan dan 

lain sebagainya.  

2. Untuk wirausaha wanita, perlu adanya inovasi-inovasi baru agar produk 

yang menjadi andalan wirausaha wanita Kota Payakumbuh tetap diminati 

dan tidak ditinggalkon oleh konsumen menggingat begitu banyaknya produk 

makanan ringan yang beredar di pasar. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam wirausaha wanita 

makanan ringan di kota Payakumbuh dengan sampel size yang lebih besar 

dan variabel penelitian yang ditambah.  Sehingga dapat diketahui faktor  

mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat pendapatan wirausaha 

wanita. 

 

 

 


