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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk dimensi Able to motivate  berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk 

dimensi ini  termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha 

toko mas memiliki karakteristik entrepreneurial leadership untuk 

dimensi able to motivate yang tinggi. 

2. Untuk dimensi achievement orientated berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk 

dimensi ini  termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha 

toko mas memiliki karakteristik entrepreneurial leadership untuk 

dimensi achievement orientated yang tinggi. 

3. Untuk dimensi creative berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk dimensi ini  

termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha toko mas 

memiliki karakteristik entrepreneurial leadership dimensi creative 

yang tinggi. 

4. Untuk dimensi fleksible berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk dimensi ini  
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termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha toko mas 

memiliki karakteristik entrepreneurial leadership dimensi fleksible 

yang tinggi. 

5. Untuk dimensi patient berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk dimensi ini  

termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha toko mas 

memiliki karakteristik entrepreneurial leadership dimensi patient 

yang tinggi. 

6. Untuk dimensi persistent berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk dimensi  ini  

termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha toko mas 

memiliki karakteristik entrepreneurial leadership dimensi 

persistent yang tinggi. 

7. Untuk dimensi risk taker berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk dimensi ini  

termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha toko mas 

memiliki karakteristik entrepreneurial leadership dimensi risk 

taker yang tinggi. 

8. Untuk dimensi visionary berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pemilik Toko Mas untuk dimensi ini  

termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya pengusaha toko mas 

memiliki karakteristik entrepreneurial leadership dimensi 

visionary yang tinggi. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Sebaiknya pemilik toko mas dapat mempertahankan 

karakteristik entrepreneurial leadership yang dimilikinya saat 

ini. Hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dimensi 

able to motivate adalah memberikan tunjangan hari raya 

lebaran berupa uang setiap tahun, untuk tahun berikutnya tetap 

memberikan tunjangan hari raya tersebut berupa uang ataupun 

dapat ditambah dengan tunajngan hari raya berupa uang dan 

parsel. Begitu pula untuk dimensi lainnya. 

2. Untuk pemilik Toko Mas Gajah sebaiknya dapat meningkatkan 

dimensi fleksible dan visionary. Untuk dimensi fleksible dapat 

ditingkatkan dengan: 

a. Melakukan strategi baru misalnya dengan memberikan 

harga promosi dan harga diskon, sebaiknya pemilik Toko 

Mas Gajah mampu mengikuti strategi pesaingnya tersebut 

agar dapat bersaing dengan toko lainnya.  

b. Melakukan strategi baru dengan memberikan sistem 

pengumpulan poin yang nantinya poin tersebut bisa di 
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tukarkan dengan hadiah, Toko Mas Gajah sebaiknya 

mengikuti cara pesaing untuk menarik konsumennya.  

c. Mengikuti trend model emas terbaru agar dapat bersaing 

dengan toko mas yang lain.  

Untuk dimensi visionary dapat ditingkatkan dengan: 

a. Mampu menceritakan rencananya ke depan kepada 

karyawan serta mengkomunikasikan harapannya 

tentang usahanya kepada karyawan.  

b. Memiliki visi yang jauh kedepan untuk menjadi 

pengusaha toko mas yang menguasai pangsa pasar di 

kota Jepara dengan menjunjung tinggi kepercayaan, 

kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi para 

konsumennya.  

c. Memiliki visi jauh ke depan untuk menjadi toko emas 

terbesar, terpecaya, terbaik dan terdepan dalam 

penyedia varian emas perhiasan. 

3. Untuk pemilik Toko Mas Kidang sebaiknya dapat 

meningkatkan dimensi visionary. Untuk dimensi visionary 

dapat ditingkatkan dengan: 

a.  Mampu menceritakan rencananya ke depan kepada 

karyawan serta mengkomunikasikan harapannya 

tentang usahanya kepada karyawan.  
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b. Memiliki visi yang jauh kedepan untuk menjadi 

pengusaha toko mas yang menguasai pangsa pasar di 

kota Jepara dengan menjunjung tinggi kepercayaan, 

kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi para 

konsumennya.  

c. Memiliki visi jauh ke depan untuk menjadi toko emas 

terbesar, terpecaya, terbaik dan terdepan dalam 

penyedia varian emas perhiasan. 

4. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 

dilakukan perbandingan beberapa toko mas di kota lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


