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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode analisis structural equation modeling (SEM) 

dan metode memperoleh data dilakukan dengan aktivitas penyebaran angket 

kepada responden yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan 

startup sebanyak 104 responden aktif yang beroperasi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang bergerak di bidang consumer goods & services, company 

goods & services, e-commerce, creative agency, digital marketing dan news 

portal, maka setelah aktivitas pembahasan dan analisis selesai dilakukan, 
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kini dilanjutkan dengan aktivitas penarikan kesimpulan dan saran sebagai 

berikut: 

1) Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan positif 

mempengaruhi produksi bersih. Hal ini dibuktikan dengan t-value 

yang didapat sebesar 4.10 dan koefisien estimasi sebesar 0.33. Nilai 

tersebut dikatakan signifikan karena t-value > 1.96 dan nilai estimasi 

yang diperoleh memenuhi syarat dan cukup tinggi, menunjukkan 

adanya hubungan yang positif antara variabel laten orientasi 

kewirausahaan dengan variabel laten produksi bersih. 

2) Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, menunjukkan bahwa orientasi pasar positif 

mempengaruhi produksi bersih. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

koefisien estimasi dan t-value yang signifikan, dimana hasil  

dikatakan signifikan karena nilai-t yang diperoleh sebesar 5.07 

merupakan nilai yang lebih besar dari 1.96 dan koefisien estimasi 

sebesar 0.42 yang cukup tinggi. Sehingga, hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat relasi positif antara orientasi 

kewirausahaan dengan produksi bersih. 

3) Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, menunjukkan bahwa orientasi manajemen pengetahuan 

positif mempengaruhi produksi bersih. Hal ini terbukti dengan 

temuan koefisien estimasi yang bernilai positif dan cukup tinggi 
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sebesar 0.39 dan nilai-t sebesar 4.47 yang mana nilai yang diperoleh 

ini telah memenuhi syarat yakni > 1.96. Hasil yang signifikan 

tersebut menjadi bukti bahwa terdapat hubungan positif antara 

orientasi manajemen pengetahuan dengan produksi bersih 

4) Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, menunjukkan bahwa produksi bersih positif 

mempengaruhi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis data yang memperoleh nilai 

koefisien yang lebih tinggi daripada tiga hipotesis sebelumnya, yakni 

sebesar 0.93, begitu juga dengan nilai-t yang diperoleh juga lebih 

tinggi dari tiga hipotesis sebelumnya yaitu sebesar 7.98, temuan ini 

mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara 

produksi bersih dengan keunggulan kompetitif berkelanjutan. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dilakukan diatas, maka selanjutnya peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1) Dengan diterimanya seluruh hipotesis dan dapat disimpulkan bahwa 

penggerak strategis yang terdiri dari orientasi kewirausahaan, 

orientasi pasar dan orientasi manajemen pengetahuan memiliki 

pengaruh signifikan dan positif terhadap produksi bersih yang juga 

secara signifikan mempengaruhi keunggulan kompetitif 

berkelanjutan, maka dengan adanya penelitian ini perusahaan startup 
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perlu memanfaatkan penggerak strategis tersebut secara optimal 

guna menumbuhkan kesadaran dan kemauan untuk melakukan 

praktik lingkungan seperti produksi bersih agar perusahaan startup 

memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang tidak dapat 

ditiru oleh kompetitor.  

2) Dikarenakan penelitian ini menggunakan karyawan yang bekerja 

pada perusahaan startup sebagai responden penelitian, maka pada 

penelitian ini juga menilai tingkat pemahaman karyawan terhadap 

penggerak strategis yang ada pada perusahaan startup tempat 

mereka bekerja berdasarkan item-item pernyataan yang ada pada 

kuesioner yang telah disebar, selain itu pengetahuan terhadap 

produksi bersih juga menjadi indikator siap atau tidaknya karyawan 

terhadap rencana penerapan produksi bersih pada perusahaan tempat 

mereka bekerja. Sehingga, demi mencapai keunggulan kompetitif 

berkelanjutan ada baiknya perusahaan startup untuk melakukan 

sosialisasi terlebih dahulu terkait penggerak startegis dan produksi 

bersih guna memperlancar proses pelatihan untuk aktivitas 

penerapan praktik lingkungan seperti produksi bersih.  

3) Dikarenakan penelitian ini memiliki kekurangan berupa jumlah 

responden yang terbatas dengan batasan wilayah hanya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang 

mengangkat topik dengan pokok bahasan yang sama mampu 

mendapatkan jumlah responden yang lebih banyak dengan variasi 
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umur bisnis perusahaan startup dan jabatan responden yang 

berpartisipasi lebih bervariasi, guna mengetahui tanggapan terkait 

pemahaman dan konsepsi responden yang berada pada top level 

terkait penggerak startegis dan produksi bersih, yang bekerja pada 

perusahaan startup yang telah berada pada tahap maturity.  
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