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dalam memberikan variasi menu dan tata letak ruangan, mempunyai rencana 

jangka panjang untuk usaha burjo agar dapat bersaing dan terus memperluas 

usaha burjo, dapat mengantisipasi ancaman yang terjadi di internal maupun 

eksternal usaha, kemudian pemilik warung meningkatkan kekuatan dan 

mengendalikan kelemahan yang ada di warung burjonya dan pemilik warung 

dapat memotivasi karyawan agar semangat bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Karakteristik Wirausaha pada penjual bubur kacang hijau disekitar 

kampus UNDIP yang dikelompokkan menjadi 2 kualifikasi yaitu 

Administrative entrepreneurs dan  innovative entrepreneur.  
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1. Administrative entrepreneurs ( Wirausaha Handal ) berada diskor 

3,88 masuk dalam kategori tinggi, karena seorang wirausaha bubur kacang 

hijau yang handal memilikki rasa percaya diri dalam mengelola usahanya, 

disiplin dan mempunyai rencana, mau mengembangkan kapasitas diri 

sendiri dan usahanya, bekerja keras untuk mengelola usahanya, dapat 

menangkap peluang disekitar usahanya serta tangguh dalam bersaing. 

Karaktersitik ini merupakan syarat utama untuk mengembangkan 

wirausaha yang tangguh dan unggul. 

2.  Innovative entrepreneurs ( Wirausaha Tangguh dan Unggul ) 

menunjukkan skor 3,82 dan masuk dalam kategori Tinggi, karena seorang 

wirausaha bubur kacang hijau yang tangguh dan unggul dapat 

mengantisipasi ancaman internal maupun eskternal, meningkatkan 

kerjsama yang saling menguntungkan, berpikir stratejik untuk 

kelangsungan usaha dalam jangka panjang/jangka pendek, kreatif, dan 

mengendalikan kelemahan yang ada di warung burjo. Karakteristik ini 

merupakan karakter yang dimilikki pengusaha pada umumnya. 

Dengan demikian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa karakteristik wirausaha pada penjual 

bubur kacang hijau disekitar kampus Universitas Diponegoro 

dikategorikan tinggi dengan 2 karakter wirausaha handal dan karakter 

wirausaha tangguh&unggul. 

5.2 SARAN 
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1. Mengaktifkan kembali perkumpulan paguyuban bubur kacang 

hijau yang ada dikampus UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 

dengan tujuan menjaga hubungan sesama wirausaha bubur kacang hijau 

dan menambah  relasi kerjasama antar sesama penjual bubur kacang hijau.  

2. Menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha kerupuk, 

pengusaha jajanan makaroni, pengusaha jajanan pisang cokelat yang 

menitipkan produk diwarung burjo agar usaha bubur kacang hijau 

berkembang lebih maju. 
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