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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dengan singkat, 

padat, dan detail, dapat disimpulkan bahwa Bapak Henry Yuarta selaku 

pemiliki sekaligus pemimpin perusahaan dalam bidang jasa yaitu Ngguyu 

Event Organizer sudah memiliki karakteristik kepemimpinan kewirausahaan 

(Leadpreneur) yang tercakup dalam kepribadian seorang Leadpreneur yaitu 

SUCCEED.  

1.  Self-Confident 

Bapak Henry Yuarta adalah seorang Leadpreneur yang  

sudah memiliki kepercayaan diri yang baik, misalnya dalam 

berbicara, memimpin, mengambil keputusan, negosiasi, tenang 

dalam menghadapi kondisi kritis, dan berani mengambil resiko.  

2.  Utilize 

Kemampuan yang sudah dimiliki dalam memanfaatkan 

tenaga karyawan, Bapak Henry Yuarta bukan seorang pemimpin 

yang mengintimidasi karyawannya untuk bekerja. Selama bekerja, 

karyawan diberikan pelatihan dan evaluasi untuk menumbuhkan 

serta memaksimalkan kinerja mereka.   

3. Cashflow Spirit 

Pada kenyataannya Perusahaan miliki Bapak Henry Yuarta 

yaitu Ngguyu Event Organizer tidak pernah mengalami kondisi 
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kritis masalah keuangan. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan 

bahwa beliau sudah memiliki Cashflow Spirit dan dapat mengatur 

cashflow perusahaan dengan otomatis. Kecermatan dan 

ketelitiannya dalam menganalisa laporan keuangan juga ditularkan 

pada karyawan divisi keuangan, serta sistem gaji yang baik juga 

memuaskan para karyawannya. 

4.  Charismatic 

Ada beberapa kemampuan berwirausaha yang sudah 

dimiliki dalam diri Bapak Henry Yuarta yang memberikan karisma 

dan menarik perhatian, yaitu mampu bekerja sama dan professional 

terhadap karyawan maupun klien atau konsumen. Nilai-nilai 

kehidupan yang menjadi prinsip hidupnya, membuat beliau mampu 

memperlakukan karyawan dengan baik sampai karyawannya 

merasa bahwa Bapak Henry Yuarta seorang sahabat yang sekaligus 

dapat menjadi inspirator atau motivator bagi mereka. 

5.  Energetic 

Selama bekerja, Bapak Henry Yuarta tidak pernah 

mengalami kejenuhan atau kebosanan dalam bekerja karena beliau 

sudah menemukan passion dalam pekerjaannya dan beliau selalu 

berenergi atau bersemangat untuk bekerja. Karyawannya pun 

menilai bahwa Bapak Henry Yuarta sudah mampu bekerja dengan 

baik serta mamapu bekerja sama untuk meningkatkan, 
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mengembangkan, dan mempertahan Ngguyu Event Organizer 

hingga saat ini. 

6.  Emphatetic 

Kepedulian sudah dimiliki Bapak Henry Yuarta terhadap 

karyawannya yang terbukti dalam meningkatkan dan 

mengembangkan diri setiap saat merupakan sebuah bukti nyata 

untuk menilai bahwa beliau adalah seorang Leadpreneur yang 

baik. Ketika karyawan berada dalam masalah, beliau berusaha 

untuk selalu peka dan mengajak berbincang untuk memberikan 

solusi berdasarkan pengalamannya. 

7. Drive 

Kemampuan Drive sudah dimiliki oleh Bapak Henry 

Yuarta yang terlihat dalam mengarahkan karyawan agar dapat 

mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, beliau membantu 

karyawan agar dapat bekerja sebaik mungkin. Selain itu beliau juga 

melakukan pendekatan dan pendampingan intensif untuk 

membentuk daya juang dan dedikasi yang tinggi dalam diri para 

karyawannya. Kemampuan dan cara Bapak Henry Yuarta dalam 

memimpin dan mengarahkan karyawan sesuai visi, misi, dan 

tujuan perusahaan membuat beliau sudah menjadi pemimpin yang 

baik bagi mereka. 
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5.2.  Saran 

Walaupun Bapak Henry Yuarta sudah memiliki karakteristik 

kepemimpinan kewirausahaan (Leadpreneur) yang tercakup dalam 

kepribadian seorang Leadpreneur yaitu SUCCEED, masih terdapat beberapa 

hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar beliau menjadi pribadi yang 

lebih baik dari sebelumnya. Beberapa hal tersebut antara lain, 

Kemampuannya dalam mengatur cashflow perusahaan juga harus 

ditingkatkan agar menjadi lebih baik, serta jangan terlalu 

mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan masalah keuangan. 

Prestasi yang telah dicapai perusahaan sekarang ini tak lepas dari 

kemampuan karyawan divisi keuangan yang mampu menerapkan 

segala ilmu yang telah beliau ajarkan, maka kerja keras mereka juga 

harus diperhitungkan. 

Disamping hal tersebut, Bapak Henry Yuarta harus tetap semangat 

dalam menghadapi tantangan yang menghadang, karena masih banyak hal 

yang hebat dan luar biasa sedang menanti beliau. Penulis berharap bahwa 

Bapak Henry Yuarta mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan 

sepenuhnya, menjaga dan mengembangkan nama baik Ngguyu Event 

Organizer yang telah terukir dalam benak klien atau konsumennya, serta 

mampu membawa Ngguyu Event Organizer sampai ke tingkat nasional. 
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