
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen training berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

dependen SME’s performance. Penelitian ini mempunyai konsistensi yang 

sama dengan jurnal yang ditulis oleh Ismail et al (2017).  

2. Variabel independen access to finance berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel dependen SME’s performance. Penelitian ini mempunyai konsistensi 

yang sama dengan jurnal ditulis oleh Sitharam dan Hoque (2016) dan Kinyua 

(2016).  

3. Variabel independen access to information technology berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen SME’s performance. Penelitian ini 

mempunyai konsistensi yang sama dengan jurnal yang ditulis oleh Moorthy et 

al (2012), Sitharam dan Hoque (2016), Olusola dan Oluwaseun (2013), dan 

Abdullah dan Rosli (2015). 

4. Variabel independen entrepreneurial skills berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen SME’s performance. Penelitian ini mempunyai 

konsistensi yang sama dengan jurnal yang ditulis oleh Moorthy et al (2012), 

Kinyua (2016), dan Sitharam dan Hoque (2016. 
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5.2 Keterbatasan 

 Adapun keterbatasan dalam menjalankan penelitian ini adalah: 

1. Sedikitnya jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini. 

2. Responden yang mengisi kuesioner secara asal karena sibuk untuk membaca 

dan mengisi kuesioner dengan hati-hati yang menyebabkan data yang diterima 

tidak akurat. 

3. Sampel yang diambil untuk penelitian ini hanya dari UKM kota Batam saja 

sehingga hasil penelitian belum akurat. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Berikut sejumlah rekomendasi dari penulis untuk peneliti selanjutnya dan 

pemilik usaha kecil menengah : 

1. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengambil jumlah sampel 

yang lebih banyak supaya hasil data yang diolah dapat menjadi lebih akurat. 

2. Kepada pemilik UKM, diharapkan untuk meluangkan sedikit waktu dalam 

membaca pertanyaan kuesioner dan menjawab pertanyaan dengan baik dan 

benar. 
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