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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh e-commerce, 

literasi keuangan, dan kecakapan manajerial terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM pengrajin tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas. Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. E-commerce dalam hal ini adalah pemasaran maupun jual beli secara 

online mempengaruhi secara positif terhadap peningkatan pendapatan pada 

UMKM pengrajin tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok.  

2. Literasi keuangan atau pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan juga 

mempengaruhi secara positif terhadap peningkatan pendapatan pada 

UMKM pengrajin tahu.  

3. Kemampuan manajerial berpengaruh secara positif terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM pengrajin tahu. Manajer yang cakap akan mampu 

mengelola sumber daya yang ada dalam UMKM tersebut dengan baik. 

Sistem pengelolaan sumber daya yang baik akan mendukung 

keberlangsungan usaha. 

B. Implikasi 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada, diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dalam hal 

ini Disperindagkop, diharapkan terus mendorong serta memberikan 

sarana dan prasarana yang dapat terus mendorong penerapan dari e-

commerce, literasi keuangan, dan kecakapan manajerial sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM Kabupaten 

Banyumas, selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi 

para pelaku UMKM dalam hal pengetahuan serta pengaplikasian dari 

E-commerce, Literasi Keuangan, dan Kecakapan Manajerial. Penelitian 

ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi UMKM agar dapat 

lebih baik dalam menjalankan usahanya.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

wawasan yang lebih baik mengenai e-commerce, literasi keuangan, 

kecakapan UMKM, dan pengertian mengenai UMKM. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dapat dijadikan sebagai 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti berpengaruh 

sebesar 83,9 persen terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Dengan 

demikian, perubahan variabel peningkatan pendapatan UMKM dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel E-commerce, Literasi Keuangan, dan 

Kecakapan Manajerial sebesar 83,9 persen. Sedangkan 16,1 persen dapat 
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dijelaskan pada variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga dapat 

meningkatkan pendapatan UMKM. 


