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BAB V 

KESIMPUL AN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil   dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi 

orientasi kewirausahaan pada Pak Dwi pemilik Soto Ayam Pak Moel 

menurut 5 dimensi Lumpkin & Dess adalah sebagai berikut: 

1. Dimensi Inovasi 

 Pada dimensi inovasi Pak Dwi tidak melakukan inovasi 

sesuai indikator yang dikatakan Lumpkin & Dess. 

2. Dimensi Pengambilan Risiko 

   Pada dimensi pengambilan risiko Pak Dwi melihat 

peluang dan mengambil risiko untuk membuka usaha Soto 

Ayam Pak Moel sendiri. Risiko itu diambil oleh Pak Dwi ketika 

ada pelanggan dari Soto Ayam Pak Moel yang ibunya kelola 

melakukan permintaan untuk buka Soto Ayam Pak Moel sendiri 

pada saat pagi hari. Pak Dwi tidak berani dalam proyek-proyek 

berisiko dan tidak lagi menemukan peluang baru di jalan 

pekunden tengah. 
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3. Dimensi Proaktif 

  Dalam dimensi proaktif Pak Dwi tidak melakukan 

reaksi apapun untuk mencari peluang baru maupun 

mengantisipasi perkembangan pesaing. Pak Dwi tidak 

mengangap ada persaingan dalam bisnis usaha soto ayam. Pak 

Dwi juga beranggapan rejeki manusia sudah ada yang mengatur 

dan ada porsinya sendiri-sendiri. Pengembangan produk utama 

Soto Ayam Pak Moel juga tidak didukung oleh pengembangan 

sumber daya manusia, sehingga produk soto hanya terkesan 

seperti itu saja. 

4. Dimensi Agresivitas Kompetitif 

  Pada dimensi agresivitas kompetitif Soto Ayam Pak 

Moel, Pak Dwi memberikan harga yang lebih rendah dari 

kompetitor. Bukan karena ingin bersaing tapi harga Soto Ayam 

Pak Moel dari dulu memang murah. Pak Dwi juga belajar dari 

Ibu Sri yang mengelola Soto Ayam Pak Moel terlebih dahulu, 

tapi Pak Dwi juga masih membantu ibunya pada sore hari.  Pak 

Dwi juga tidak menganggap adanya persaingan dalam dunia 

bisnis soto ayam. 
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5. Dimensi Otonomi 

   Dalam dimensi otonomi Pak Dwi melakukan kerja tim 

bersama-sama dengan Ibu Novi. Namun kepemimpinan tetap 

terpusat pada Pak Dwi selaku pemilik usaha Soto Ayam Pak 

Moel. Dalam hal penerus soto, Pak Dwi belum memikirkan 

penerus untuk usaha Soto Ayam Pak Moel. 

 

1.4 Saran 

 Saran juga diberikan penulis untuk kemajuan usaha Soto Ayam 

Pak Moel yang dikelola oleh Pak Dwi. Saran dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Inovasi merupakan hal yang penting, sebaiknya Pak Dwi melakukan 

inovasi pada produk Soto Ayam Pak Moel agar menarik minat konsumen, 

misalnya dengan memproduksi Soto Kambing atau Soto Bebek dengan 

bumbu khas Soto Ayam Pak Moel. Sebaiknya Pak Dwi melakukan 

eksperimen agar daging yang digunakan tidak prengus / berminyak. Soto 

ini bisa saja sulit ditiru oleh pesaing bila menggunakan bumbu khusus. 

2. Pengambilan Risiko tidak hanya dapat dilakukan di lokasi berjualan 

yang sekarang dilakukan. Untuk mengembangkan usahanya Pak Dwi 

sebaiknya memulai dengan proyek-proyek yang ada, misalnya seperti 
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membuka stan di lokasi bazar / festival kuliner yang sekarang mulai 

sering diadakan.  

3. Sikap proaktif erat kaitannya dengan mencari peluang baru, tapi 

peluang tersebut dapat diambil ketika ada sumber daya manusia yang 

mampu melakukannya. Pada saran yang dikemukakan penulis pada 

dimensi inovasi, peluang terlihat dalam menginovasi produk utama Soto 

Ayam Pak Moel menggunakan daging bebek atau kambing. Pak Dwi 

sebaiknya juga mengembangkan sumber daya manusia untuk mengolah 

bebek / kambing agar tidak berminyak dan bau. Pengembangan sumber 

daya manusia dapat dilakukan dengan pembelajaran cara mengolah 

daging bebek atau kambing tidak berminyak dan bau. Pembelajaran dapat 

didapat dari internet atau buku-buku yang dijual di toko buku. 

4. Agresivitas Kompetitif 

Sikap agresivitas kompetitif juga menunjang sikap kewirausahaan. 

Sebaiknya Pak Dwi lebih agresif dengan cara mencari peluang baru 

melalui teknologi yang sudah berkembang. Banyak teknologi yang 

sedang berkembang untuk menunjang kegiatan usaha misalnya dengan 

jasa pengiriman pesanan melalui aplikasi seperti go-food. Pak Dwi bisa 

mendaftarkan Soto Ayam Pak Moel pada aplikasi tersebut, sehingga bila 

ada pelanggan ingin memesan dan meminta dikirim dapat dilakukan 

melalui aplikasi go-food. 
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5. Otonomi merupakan salah satu kerja tim yang masuk dalam 

karakteristik kewirausahaan. Pak Dwi sebaiknya mulai mencari penerus 

apabila Pak Dwi ingin mengembangkan Soto Ayam Pak Moel dengan 

membuka cabang baru atau berjualan di stan bazar dan festival kuliner. 

Pencarian penerus bisa dari keluarga sendiri seperti adiknya, tetapi 

pengambilan keputusan tetap secara sentralisasi pada Pak Dwi. Sehingga 

Pak Dwi masih bisa mengontrol kegiatan cabang usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


