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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif inovasi ekplorasi terhadap kinerja perusahaan. 

Hal ini berarti semakin besar inovasi eksplorasi pada UKM maka semakin 

besar kinerja bisnisnya. 

2. Terdapat pengaruh positif inovasi eksploitasi terhadap kinerja perusahaan. 

Hal ini berarti semakin besar inovasi eksploitasi pada UKM maka 

semakin besar kinerja bisnisnya. 

3. Ada pengaruh postif interaksi antara eksploratif dan eksploitatif dalam 

strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan di UKM. Ini berarti bahwa 

semakin baik inovasi eksplorasi dan eksploitasi maka kinerja bisnis UKM 

batik di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat. 

4. Terdapat perbedaan hubungan antara inovasi ekplorasi terhadap kinerja 

perusahaan antara UKM yang berukuran mikro dengan UKM yang 

berukuran kecil. Hal ini berarti perusahaan dengan ukuran yang lebih 

besar akan mampu melakukan inovasi ekplorasi yang lebih baik 

dibandingkan perusahaan yang kecil sehingga akan meningkatkan kinerja 

bisnisnya. 
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5. Tidak terdapat perbedaan hubungan antara inovasi eksploitasi terhadap 

kinerja perusahaan antara UKM yang berukuran mikro dengan UKM 

yang berukuran kecil. Hal ini berarti baik UKM mikro maupun kecil 

memiliki inovasi eksploitasi yang sama dalam meningkatkan kinerja 

bisnisnya. 

5.2.  Saran 

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi UKM Batik di Kabupaten Bantul. 

1. UKM yang sudah besar, hendaknya melakukan inovasi eksplorasi, 

dengan melakukan perubahan secara besar-besaran pada proses 

layanan kepada konsumen, agar sesuai dengan tuntutan dari konsumen 

atas layanan yang sudah ada selama ini, dengan terus menciptakan 

layanan yang baru dan bereksperimen agar layanan ini sesuai dengan 

permintaan pasar. Selain itu perusahaan harus mampu memanfaatkan 

peluang baru dalam pasar baru dan didukung dengan penggunaan 

saluran distribusi yang baru yang lebih tepat waktu. 

2. Untuk UKM yang masih berukuran mikro hendaknya lebih efektif 

meningkatkan inovasi ekploitasi, dengan melakukan perubahan kecil 

pada layanan yang sudah ada, seperti memperbaiki penyediaan jasa 

yang sudah ada, secara teratur melaksanakan adaptasi kecil untuk 

terhadap layanan yang sudah ada, memperkenalkan perbaikan jasa, 

pasar lokal, m meningkatkan efisiensi penyediaan layanan dan 

memperluas layanan klien.  




