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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari teori Lumpkin dan Dess 1996 dapat disimpulkan jika orientasi 

kewirausahaan beserta indikator-indikatornya merupakan kebutuhan utama 

serta faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha seperti Bapak 

Suteja di dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis Virgin Cake & 

Bakery, Tlogosari-Semarang.  

2. Dimensi otonomi dalam orientasi kewirausahaan terlihat dari kemampuan 

Bapak Suteja untuk mendelegasikan  wewenang pada para karyawan sesuai 

kemampuan yang mereka miliki meskipun di dalam memberikan wewenang 

tersebut Bapak Suteja sering menemui banyak kendala seperti kurang seriusnya 

para karyawan dalam meeting dan kurangnya pengetahuan karyawan akan 

jenis roti / cake baru yang akan diproduksi. Dan dalam gaya 

kepemimpinannya, Bapak Suteja menerapkan sifat demokratis dimana Bapak 

Suteja membebaskan para karyawannya untuk mengeluarkan ide-ide yang 

berkaitan dengan kemajuan Virgin Cake & Bakery. Selain itu Bapak Suteja 

juga memiliki hubungan yang dekat dengan para karyawan di Virgin Cake & 

Bakery karena Bapak Suteja selalu membantu mereka mencari jalan keluar atas 

permasalahan yang tengah mereka hadapi dan juga Bapak Suteja sangat 
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memperhatikan sekali kebutuhan para karyawan dengan menyediakan berbagai 

fasilitas untuk menunjang kenyamanan karyawan saat bekerja.  

3. Dimensi inovatif dalam orientasi kewirausahaan terlihat dari kreativitas yang 

dimiliki oleh Bapak Suteja dalam menciptakan jenis roti dan cake yang baru 

(bentuk maupun varian rasa), bentuk kemasan dan pada media promosi 

penjualan dengan menggunakan media sosial. Inovasi yang dilakukan Bapak 

Suteja ini yang akhirnya memberikan dampak positif bagi tingkat penjualan 

Virgin Cake & Bakery, Tlogosari-Semarang. 

4. Dimensi proaktif dalam orientasi kewirausahaan dapat dilihat dari sikap 

inisiatif Bapak Suteja dalam memperkenalkan roti dan cake baru ke pasar serta 

kefokusan Bapak Suteja dalam pencapaian tujuan jangka panjang yang terkait 

dengan pencapaian omzet dan pengembangan bisnis Virgin Cake & Bakery, 

Tlogosari-Semarang. Selain itu dimensi proaktif ini juga dapat dilihat dari 

kemampuan yang dimiliki Bapak Suteja dalam menemukan peluang baru yang 

terjadi di pasar dengan berdasarkan perkembangan selera konsumen terhadap 

varian rasa dan bentuk dari roti / cake. 

5. Dimensi berani mengambil risiko dalam orientasi kewirausahaan dapat dilihat 

dari sifat Bapak Suteja yang selalu memperhatikan informasi-informasi terkait 

dengan bisnis bakery yang dijalankan, seperti : informasi tentang inovasi yang 

akan dilakukan Virgin Cake & Bakery bisa membuat kenaikan jumlah 

konsumen atau tidak, informasi tentang supplier bahan baku apakah akan 

menaikkan harga bahan bakunya atau tidak jika permintaan terhadap roti / cake 
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yang diproduksi mengalami peningkatan serta informasi munculnya para 

pesaing baru. 

6. Dimensi agresif dalam bersaing dapat dilihat dari sikap Bapak Suteja dalam 

mempertahankan kualitas roti dan cake olahannya di persaingan pasar dengan 

tetap menjaga dan mempertahankan kebersihan serta cita rasa roti / cake yang 

diproduksi (bisa melalui penggunaan bahan baku berkualitas, penggunaan 

resep yang sama dan penggunaan komposisi bahan baku dengan benar) 

maupun dengan melakukan strategi promosi melalui pemberian diskon pada 

pembeli yang membeli roti / cake dalam jumlah banyak atau adanya promo 

paket hantaran untuk event-event tertentu (Natal / Imlek / Lebaran / dan 

lainnya). 

5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan sistem penjadwalan pengawasan oleh Bapak Suteja lebih rutin lagi, 

terutama untuk bagian produksi. Misalnya dalam seminggu, Bapak Suteja 

melakukan pengawasan di bagian produksi Virgin Cake & Bakery, Tlogosari 

setiap hari Senin – Rabu – Jumat pada jam 08.00. Sistem penjadwalan 

pengawasan ini ditujukan agar Bapak Suteja bisa mengetahui kinerja karyawan  

bagian produksi serta untuk mencegah terjadinya kesalahan yang akan terjadi 

dalam proses produksi. 
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2. Memberikan sanksi yang tegas pada karyawan yang tidak mendengarkan pada 

saat meeting maupun pada karyawan yang kinerjanya tidak bagus. Pemberian 

sanksi ini ditujukan supaya para karyawan bisa lebih fokus dalam bekerja dan 

agar wewenang yang telah disampaikan oleh Bapak Suteja bisa diterima serta 

dilaksanakan dengan baik oleh para karyawan itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


