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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah Enterpreurial 

leadership pada pengusaha Toko Bahagia, Rembang dilihat dari ketujuh 

dimensi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat able to motivate 

karena dapat memacu semangat kerja karyawan dengan 

memberikan karyawan toko bangunan bonus, serta 

mengarahkan karyawan untuk bekerja dengan tepat ketika 

akan mengirim keramik, batu bata ke tempat konsumen 

terlebih dahulu diperiksa. 

2. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat achievement 

oriented karena memberikan perhatian lebih dalam bisnisnya 

seperti jika ada penambahan item barang penarikan pintu, 

serta melakukan pengawasan dan proses kerja bisnisnya dari 

ketika bahan bangunan seperti keramik datang dari suplier 

hingga dijual kepada konsumen. 

3. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat persistent karena 

memiliki daya tahan terhadap pekerjaan dan tekanan seperti 

ketika ada pesaing toko bahan bangunan lainya, gigih 
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bertindak mengatasi hambatan dan tantangan persaingan 

yang ada seperti ketika ada komplain car rusak dari 

konsumen maka akan diganti yang baru. 

4. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat risk taking karena 

bersedia menanggung kemungkinan kerugian materi ketika 

bahan bangunan tidak laku, kemungkinan kerugian finansial 

dan aspek  sosial  kehidupan, misalnya ketika ada konsumen 

tidak membayar hutang. 

5. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat visionary karena 

pemilik Toko Bahagia memiliki gambaran usaha di masa 

depan dan dapat menceritakan kepada temannya tentang 

usaha yang digelutinya saat ini misalnya tentang omset dalam 

beberapa bulan ke depan. 

6. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat innovativeness 

karena aktif mencari ide baru untuk mengembangkan 

bisnisnya misalnya melalui BBM agar konsumen mudah 

memesan bahan bangunan, mengajak karyawan berpikir guna 

mengembangkan bisnisnya  misalnya melalui sharing atau 

diskusi. 

7. Pengusaha Toko Bahagia memiliki sifat proactive karena 

pemilik toko memberikan respon positif atas peristiwa yang 

terjad, dapat membaca peluang yang terjadi untuk 

mengembangkan usahanya serta mendorong karyawan untuk 
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kreatif dalam bekerja, misalnya menambah item produk 

bahan bangunan yang dijual. 

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

antara lain adalah: 

Pengusaha Toko Bahagia secara umum sudah memiliki sifat  

yang sesuai dengan karakteristik enterpreneurial leadership, 

sehingga disarankan untuk mempertahankan sifatnya yang 

telah sesuai dengan karakteristik pengusaha tersebut untuk 

meningkatkan kinerja tokonya dimasa mendatang, hal ini 

dapat dilakukan dengan cara : 

1. Melakukan inovasi terus menerus dalam hal penambahan 

item bahan bangunan yang dijual seperti menjual bata 

ringan atau hebel, melakukan penambahan item-item baru 

yang melihat letak toko ini di daerah pantai, seperti alat-

alat pada kapal. 

2. Berani mengambil risiko pekerjaan misalnya jika ada 

peluang usaha baru meskipun ada risiko gagal tetap 

mencoba. Misalnya membuka cabang di daerah lain yang 

masih sedikit pesaingnya. 

 


