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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Menurut Meredith (2000,5) terdapat 6karakteristik kewirausahaan. 

Karakteristik kewirausahaan tersebut antara lain adalah percaya diri, 

berorientasi tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, 

dan berorientasi ke masa depan. Dari seluruh pembahasan yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa wirausaha yang berlatarbelakang 

pendidikan dasar di Buaran, Pekalongan mempunyai ke-6 karakteristik 

wirausaha menurut teori Meredith (2000;5) dan dalam penerapannya di dalam 

usahanya, mereka menerapkan keseluruhan karakteristik wirausaha tersebut 

dengan baik.  

A. Percaya Diri 

Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

karakteristik wirausaha yaitu percaya diri menurut Meredith (2000) 

karena 80%wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

keyakinan terhadap motif yang dihasilkan, selain itu semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar juga memiliki rasa optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan usahanya dan semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar tidak tergantung pada siapapun dalam hal pengambilan 

keputusan.
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B. Berorientasi Tugas dan Hasil 

Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

karakteristik wirausaha yaitu berorientasi tugas dan hasil menurut 

Meredith (2000), karena semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan 

dasar tekun dalam memeriksa produk batik yang dihasilkan, semua 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki tekad yang kuat 

untuk bekerja keras dan mau mengorbankan waktunya untuk bertemu 

dengan rekan kerja, 80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki standart kualitas pada produk, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki cara untuk menghadapi 

produk yang mengalami kerusakan, semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar memiliki motivasi dalam menjalankan usahanya, dan 

semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar, bersedia untuk 

langsung menyelesaikan permasalahan kecil yang muncul dalam 

perusahaannya. 

C. Pengambil Resiko 

Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

karakteristik wirausaha yaitu pengambilan resiko menurut Meredith 

(2000), karena 80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar selalu 

memperhatikan cuaca sebelum melakukan produksi. 80%wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar berani mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian, dan semua wirausaha berlatarbelakang 
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pendidikan dasar mampu menghadapai persaingan usaha batik yang 

semakin ketat. 

D. Kepemimpinan 

Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

karakteristik wirausaha yaitu Kepemimpinan menurut Meredith (2000), 

karena semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar selaluikut 

terjun langsung dalam pengawasan produksi batik, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar mampu mengatur dan membagi tugas 

karyawan dengan baik, semua wirausaha berlatar belakang pendidikan 

dasar memimpin perusahaan dengan baik walaupun dengan cara yang 

berbeda – beda. 

E. Keorisinilan 

Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

karakteristik wirausaha yaitu keorisinilan menurut Meredith (2000) 

walaupun semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar tidak 

mendaftarkan logo produk atau perusahaan kepada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual, mereka tetap memiliki karakter keorisinilan 

karena 80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor selain itu 80% wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar juga ingin terus mengembangkan dan 

memperbarui motif batiknya. 
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F. Berorientasi ke Masa Depan 

 Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki karakteristik 

wirausaha yaitu berorientasi ke masa depan menurut Meredith (2000) 

karena semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

keyakinan bahwa usaha yang mereka jalani akan bertahan dalam jangka 

panjang, 80% wirausaha berlatar belakang pendidikan dasar memiliki 

cabang usaha, dan semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

juga memiliki cita-cita usaha yang jelas. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian mengenai Identifikasi Karakteristik Wirausaha 

Berlatarbelakang Pendidikan Dasar di Buaran, Pekalongan. Maka saran yang 

dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Percaya Diri 

a. Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak H Nur Khamid supaya memiliki ciri khas terhadap produk 

yang dihasilkan. 

b. Bapak H Nur Khamid selalu hadir di pameran-pameran batik agar 

dapat membantu dalam menginspirasi dan menggali kreativitas untuk 

memproduksi motif sendiri sehinga dapat meminimalisir adanya 

duplikasi motif batik. 

2. Berorientasi Tugas dan Hasil 

a. Bapak H Ibad supayamemiliki standar kualitas terhadap produknya. 
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b. Produk batik yang akan dimanfaatkan untuk dijual lagi, jangan hanya 

di jual pada saat mendekati lebaran saja. Tapi juga dijual dalam waktu 

kurun tertentu. Misalnya, produk batik yang rusak dikumpulkan 

selama 1 bulan, lalu bulan berikutnya di persiapkan untuk dijual 

supaya produk-produk yang rusak tidak menumpuk terlalu banyak. 

3. Pengambilan Resiko 

a. Bapak H Muhammad Abbas supayaberani mengambil resiko yang 

berakibat pada kerugian dengan lebih memberikan kepercayaan 

kepada konsumen.  

b. Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H Slamet Sulistyo, BapakH Nur 

Khamid, dan Bapak H Ibad supaya mengumpulkan uang bersama 

untuk membeli mesin oven. Hal itu dapat dilakukan karena mereka 

memiliki tempat produksi yang berdekatan.  

4. Keorisinilan 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar lebih baik 

mendaftarkan logo produk, motif batik dan perusahaan ke Dirjen Hak 

Kekayaan Intelektual seperti yang dilakukan oleh Batik Keris dan Batik 

Danarhadi di Solo yang mendaftarkan logo produk, motif batik, dan 

perusahaan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual karena jelas duplikasi 

yang dilakukan kompetitor menurut peneliti merugikan perusahaan. 

5. Berorientasi ke Masa Depan 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar agar memperluas 

pemasaran batik dengan cara membuka banyak cabang toko batik sampai 
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di luar kota atau bahkan luar pulau atau dengan memberikan sarana 

pembelian batik melalui media onlain.   


