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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan cara pemilik dalam menerapkan 5 dimensi orientasi 

kewirausahaan adalah sebagai berikut : 

1. Dimensi Inovasi 

Pemilik tidak melakukan inovasi  pada usahanya, tetapi 

beliau hanya melakukan penambahan lauk pelengkap saja. Dimana 

hal tersebut juga sudah dilakukan pengusaha lainnya. Pemilik juga 

belum melakukan perubahan dalam proses administrasinya masih 

sama seperti dulu. Pemilik mengelola keuntungan yang didapat 

hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk ditabung 

saja.  

Pemilik melibatkan  karyawan dalam menciptakan menu 

baru dengan menanyakan rasa makanan tersebut sudah pas atau 

belum. Pemilik juga melakukan eksperimen terlebih dahulu 

sebelum menciptakan produk baru, semisal saat akan menciptakan 

produk telur bacem pemilik mencoba terlebih dahulu dan 

menanyakan kepada Ibu Ninik apakah rasanya sudah pas atau 

belum.  
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2. Dimensi Pengambilan Risiko 

Pemilik  kurang berani dalam mengambil risiko dalam 

usahanya, karena beliau hanya fokus untuk meneruskan usahanya 

saja. Adapun risiko yang mau tidak mau dihadapi pemilik saat soto 

maupun lauk yang dijual tidak habis, sehingga pemilik mengalami 

risiko kerugian penjualan.  Pemilik juga kurang agresif dalam 

mengambil keputusan di usahanya, dengan tidak membuat 

keputusan yang dapat menimbulkan risiko di usahanya. Beliau 

hanya ingin meneruskan usaha dari generasi sebelumnya saja.  

Pemilik juga kurang berani dalam menambah modal di 

perbankan, karena pemilik tidak ingin berurusan dengan pihak 

bank terkait masalah pinjam meminjam. Pemilik juga tidak 

berencana untuk membuka cabang, dan lebih berfokus kepada 

perluasan tempat usaha saja. 

3. Dimensi Proaktif 

Pemilik cukup proaktif dalam mencari peluang  diusahanya. 

Pemilik mampu mengidentifikasi keinginan pelanggan dengan cara 

melakukan pemantauan secara langsung, sehingga pemilik dapat 

lebih memahami keinginan dari pelanggan dalam penyajian 

sotonya. Pemilik juga memiliki solusi dalam memecahkan masalah 

yang ada. Pemilik juga mampu menghadapi perkembangan 
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teknologi saat ini dengan membuat denah lokasi sebagai petunjuk 

arah bagi pelanggan luar kota. 

Pemilik kurang proaktif dalam mengantisipasi 

perkembangan dari pesaing, karena pemilik berkeyakinan rejeki 

sudah ada yang mengatur. 

4. Dimensi Agresivitas Kompetitif 

Pemilik kurang agresif dalam menanggapi pesaing, 

dengan tidak menyiapkan strategi dalam menghadapi pesaing. 

Pemilik juga tidak berhasil melakukan strategi pemotongan harga 

untuk menambah pelanggan. Pemilik juga tidak meniru prakek 

bisnis dari pesaing yang lebih sukses. 

Pemasaran yang dilakukan oleh pemilik cukup baik,  

karena berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan, dan juga berupaya untuk tetap 

menjaga kualitas bahan baku soto.  

5. Dimensi Otonomi 

Pemilik mampu mengatur kegiatan usahanya, dengan ikut 

terjun langsung dalam kegiatan usahanya. Pemilik menjadi 

sentralisasi kepemimpinan dalam usaha soto selan, karena beliau 

yang menentukan setiap keputusan yang dibuat. Pemilik juga 

berkeinginan untuk memperluas tempat usaha soto selan, karena 

hal tersebut dinilai lebih efektif daripada membuka cabang. 
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Pemilik sampai saat ini belum membangkitkan jiwa 

kewirausahaan dari karyawannya, karena pemilik masih ingin 

fokus dalam meneruskan usahanya. 

5.2. Saran  

Saran yang dapat diberikan kepada pemilik dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Sebaiknya pemilik menciptakan menu baru yaitu dengan 

menciptakan menu soto seafood, sehingga hal itu akan menambah 

peluang baru dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

usahanya. Karena tempat usaha soto selan berada di dekat kawasan 

pecinan, diharapkan menu soto seafood ini dapat menjadi menu 

andalan baru di usaha Soto Selan. 

2. Pemilik harus lebih aktif lagi dalam meneruskan usahanya, bukan 

hanya mengikuti alur dari generasi sebelumnya. Dengan cara 

mengamati perkembangan dari pesaing yang lebih sukses, pemilik 

dapat mencontoh praktek bisnis yang dilakukan pesaing dengan 

menyediakan televisi atau  bisa juga dengan mendengarkan musik 

maupun berita lewat radio.  

3. Pemilik juga harus lebih berani dalam mengambil risiko, dengan 

menerima pesanan dari pelanggan, ataupun juga menerima jasa 

catering untuk acara-acara tertentu. 

4. Sebaiknya pemilik mulai fokus untuk membuka cabang baru, dan 

tidak hanya fokus untuk memperluas tempat usahanya saja. 
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Dengan tidak membuka warung baru, tetapi hanya menyewa stand 

makanan di Semawis. Dimana hal itu tidak akan terlalu menyita 

waktu pemilik, karena hanya buka 3 hari dan saat malam hari saja. 

5. Pemilik mulai menunjuk orang kepercayaan atau tangan kanan 

yang bisa diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan usaha soto 

selan, sehingga saat beliau tidak datang kegiatan usaha soto selan 

tetap berjalan dengan lancar. 
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