
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpuan 

 Peningkatan kinerja keuangan merupakan tujuan utama dari suatu usaha 

agar dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Peningkatan kinerja 

keuangan adalah harapan dari didirikannya usaha, sehingga dapat dikatakan 

dengan peningkatan kinerja usaha maka menggambarkan kelancaran usaha 

tersebut.  

 Berdasarkan hasil analisis, maka hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai : 

1. Secara parsial variabel diskriminasi gender (X1) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), Ini dikarenakan banyak 

perempuan yang sudah menerima pendidikan yang lebih tinggi, dengan 

adanya pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan seseorang, sehingga perempuan mempunyai 

kemampuan yang sebanding dengan laki-laki, Ini ditunjukkan dalam 

hasil penelitian ini banyak perempuan yang berpendidikan S1 daripada 

SMA ini menunjukkan bahwa perempuan saat ini memiliki banyak 

pengetahuan dan kemampuan yang lebih luas, baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam bekerja. Sehingga antara perempuan dan laki-

laki mempunyai kemampuan yang sama dalam bekerja, Maka 

Diskriminasi gender tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 



Variabel Pengalaman (X2) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan (Y), ini ditunjukkan dengan mayoritas 

responden bekerja > 5 tahun, maka dengan pengalaman yang semakin 

panjang akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan seseorang 

semakin bertambah sehingga akan berpengaruh positif dalam 

meningkatkan kinerja keuangan. 

2. Secara simultan variabel bebas (diskriminasi gender dan pengalaman) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, maka 

variabel diskriminasi gender dan pengalaman secara bersama-sama dapat 

meningkatkan kinerja keuangan.  

 

5.2. Saran 

  Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam 

pelaksanaan penelitian ini, oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat 

dikatakan sempurna, namun demikian diharapkan dapat memberikan 

konstribusi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan lebih lanjut, antara lain : 

1. Dalam Usaha Kecil dan Menengah  

 Hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya faktor 

pengalaman sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kinerja 

keuangan, dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan atau dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam 

menjalankan usahanya, terutama dalam peningkatan kinerja keuangan. 

 



2. Peneliti selanjutnya 

 Dapat dimanfaatka sebagai rujukan dalam melakukan penelitian 

berikutnya terutama mengenai analisis pengaruh diskriminasi gender dan 

pengalaman terhadap kinerja keuangan. 

 Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan 

penelitian ini lebih luas dengan metode kualitatif, atau dengan metode 

kuantitatif dengan menambah variabel yang diteliti yaitu seperti 

variabel-variabel makro ekonomi dalam mempengaruhi kinerja 

keuangan. 

 

 

 

 


