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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai 

Analisa Pengaruh Kompetensi SDM, Penguasaan Teknologi dan Modal 

terhadap Kinerja UMKM di masa Pandemi Covid 19 di Provinsi DIY maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap variabel kompetensi 

SDM  berengaruh  negatif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di 

masa pandemi covid 19 di Provinsi DIY. Dengan demikian maka 

hipotesis 1 di terima 

5.1.2 Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap variabel Penguasaan 

Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

UMKM di masa pandemi Covid 19 di Provinsi DIY. Dengan 

demikian maka hipotesis 2 di terima. 

5.1.3 Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap variabel Modal 

berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di masa pandemi Covid 

19 di Provinsi DIY. Dengan demikian maka hipotesis 3 di terima. 

5.1.4 Pengujian yang dilakukan secara simultan terhadap variabel 

Kompetensi SDM (X1), Penguasaan Teknologi (X2) dan Modal (X3) 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja UMKM (Y). 

Dengan demikian maka hipotesis 3 di terima. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

a. Faktor-faktor Variabel yang mempengaruhi kinerja UMKM dalam 

penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel bebas, semenara masih 

banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM di masa 

pandemi, namun tidak diteliti dalam penelitian ini. 

b. Sampel dalam penelitian ini hanya sebesar 102 sampel. Dan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, 

sehingga sangat mungkin bersifat subyektif, akan lebih baik jika 

ditambahkan teknik wawancara, sehingga hasil penelitian yang diperoleh 

lebih lengkap. Selain itu penelitian ini tidak mengkategorikan skala usaha 

sesuai dengan bidang usaha yang ada. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan 

mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan untuk 

penelitian yang akan datang agar dapat memperbaiki hal-hal berikut: 

5.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang nantinya tertarik untuk meneliti 

terkait topik sejenis, diharapkan agar teknik pengumpulan data lewat 

kuesioner dilengkapi dengan teknik wawancara agar mendapatkan hasil 
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yang maksimal dan lebih akurat. Selain itu disarankan agar para peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti topik sejenis agar menambah jumlah 

sampel yang akan diteliti agar hasil penelitian lebih objektif 

5.3.2 Bagi Para pelaku UMKM 

Bagi parah pelaku UMKM disarankan agar memperhatikan 

tingkat kompetensi yang dimiliki oleh SDM nya agar dapat 

memberikan kinerja yang lebih maksimal, selain itu disaran kan juga 

agar meningkatkan pengetahuan tentang teknologi agar dapat 

menjangkau pasar yang lebih luas. 
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