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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil koefisien korelasi (R) menunjukan tingkat keeratan hubungan 

antar variable bebas dengan variiabel terikat dengan nilai sebesar 

99,2% yang menunjukan besarnya 99,2% dari pendapatan 

dipengaruhi oleh Modal Kerja, Jumlah Tenaga Kerja dan juga 

Bahan Baku. 

 

2. Hasil koefisien determinasi (R square) menunjukan hasil 98,4% 

yang menunjukan besarnya 98,4% pendapatan dipengaruhi oleh  

Modal Kerja, Tenaga Kerja dan Bahan Baku. Sedangkan sisanya 

ialah 1,6% dipengaruhi oleh variable lain yangb tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

3. Hasil dari uji t pada variabel Modal (X1) secara parsial menunjukan 

nilai signifikansi sebesar 0,049 yang menunjukan bahwa 0,049 < 

0,050 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel Modal (X1) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadapa variable Pendapatan (Y) sehingga hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti terbukti benar. 

 

4. Hasil dari t pada Variabel Tenaga (X2) secara parsial menunjukan 

nilai  signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukan bahwa 0,001 < 

0,050 maka H0 ditolak Ha diterima. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja (X2) memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan (Y) sehingga 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti terbukti benar. 

 

5. Hasil dari t pada variable Bahan Baku (X3) secara parsial 

menunjukan nilai signifikansi sebsesar 0,41 yang menunjukan 

bahwa 0,041 < 0,050 maka H0 ditolak Ha diterima. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Bahan Baku (X3) memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan (Y) 

sehingga hipotesis yang diajukan oleh peneliti terbukti benar. 
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6. Hasil uji F menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,000 

yangmenunjukan bahwa 0,000 < 0,050 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan dari variable Modal (X1), Jumlah Tenaga Kerja (X2) dan 

Bahan Baku (X3) terhadap variabel Pendapatan (Y). 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

didapatakansehingga peneliti bisa memberikan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan untuk pedagang warun bakso bisa menjaga 

kualitas produk yang dihasilkan  dari segi kualitas dan 

kuantitas untuk mempertahankan jumlah pelanggan atau  

bahkan bisa meningkatkan jumlah pelanggan sehingga 

pendapatan yang diperoleh bisa meningkat. 

 

2. Disarankan untuk pedagang warung bakso untuk bisa lebih 

kreativ dan inovati untuk bisa mengembangkan produknya, 

sehingga produk lebih bervariatif sehingga bisa menarik 

pelanggan untuk mencoba produk dari warung bakso 

tersebut. 

 

3. Disarankan bagi pemilik atau pengelolah warung bakso 

untuk lebih memperhatikan kebersihan dan lokasi 

didirikanya usaha, karena posisi tempat warung bakso 

sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha. 


