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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan dipenulisan ini, mengenai 

entrepreneur orientation yang dilihat dari lima dimensinya, maka ditarik 

sebuah kesimpulan. 

1. Inovasi 

Dalam dimensi inovasi ini ibu Ariani belum sepenuhnya 

menerapkan inovasi pada usahanya. Ini dapat dilihat dari ibu Ariani 

belum melakukan beberapa indikator dari inovasi, diantaranya 

adalah pembaruan produk dan macamnya, teknologi dan 

administrasi dalam produk dan pasar, berinvestasi teknologi baru, 

kreativitas dan eksperimen, dan tindakan inovasi yang sulit ditiru 

oleh pesaing. Ibu Ariani hanya melakukan indikator SDM 

berkomitmen pada kegiatan inovasi, dengan cara mendengarkan 

sebuah kritik dan saran dari para pelanggan untuk menjadikan 

sebuah pedoman dalam menjalankan atau mengembangkan 

usahanya. 

2. Pengambilan Resiko 

Dalam dimensi pengambilan resiko, ibu Ariani sudah dapat 

dikatakan berani dan sudah menerapkan dimensi pengambilan 

resiko. Ini dapat dilihat bahwa ibu Ariani berani mengurangi bahan 
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baku soto dengan harga yang sama, ketika mengalami sebuah 

kerugian pada hari sebelumnya. Akan tetapi ibu Ariani 

menggunakan pandangan yang konservatif dengan cara kompromi 

terhadap orang sekitarnya. Ibu Ariani juga melakukan peminjaman 

dana kepada suatu lembaga keuangan untuk kelangsungan usahanya 

dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk mencapai suatu tujuan, 

ibu Ariani mengingatkan kepada anak dan karyawan untuk bersikap 

ramah dan sopan kepada pembeli. 

3. Proaktif 

Dalam dimensi proaktif dapat disimpulkan bahwa ibu Ariani 

sudah melakukan dimensi proaktif dalam usahanya. Ini dapat dilihat 

dari kemampuan ibu Ariani berusaha memberikan yang terbaik 

untuk pelanggannya dengan membuatkan soto bedasarkan kemauan 

pembeli. Ibu Ariani juga melakukan peningkatan produk dan 

layanan dengan mendengarkan saran dari konsumen. Ibu Ariani 

tidak bersikap terburu-buru untuk ingin membuka cabang baru ibu 

Ariani masih memikirkan kembali. Tetapi, ibu Ariani tidak 

memanfaatkan teknologi sperti media sosial, atau media cetak untuk 

sebuah promosi. Promosi yang dilakukan hanya dengan strategi 

pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth).  
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4. Kompetitif Agresif 

Dalam dimensi kompetitif agresif dapat disimpulan bahwa 

ibu Ariani berpikir persaingan yang tidak bisa dihindarkan dan harus 

dihadapi. Itu harus dari awal sudah siap dan yang terpenting harus 

percaya diri untuk memulai persaingan. Ibu Ariani tidak 

menunjukkan sikap yang agresif untuk melawan para pesaingnya. 

Ibu Ariani memberikan potongan harga ketika konsumen tersebut 

merupakan seorang pelajar atau anak sekolah. Ibu Ariani tidak 

pernah meniru cara kompetitor yang sudah sukses dalam 

mengembangkan sistem usahanya. Dikarenakan ibu Ariani tidak 

mau mengubah sistem usahanya yang sudah menjadi turun-temurun. 

Ibu Ariani juga sangat memperhatikan tingkat layanan yang 

ditawarkan dan kualitas apa yang dijualnya. Karna, ibu Ariani selalu 

ingin memberikan yang terbaik untuk para konsumen. Maka ibu 

Ariani belum sepenuhnya melakukan kompetitif agresif pada 

usahanya. 

5. Otonomi 

Dalam dimensi ini ibu Ariani sudah bisa dikatakan 

menerapkan dimensi otonomi dalam menjalankan usahanya. Ini 

dapat dilihat dari ibu Ariani melakuakan sebuah pengkoordinasian 

terhadap setiap kegiatan otonom dengan menyuruh karyawannya 

dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian disetiap kegiatan 
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menjalankan usaha sehari-hari ibu Ariani selalu mengontrol dan 

mengatur kerja karyawan. Ibu Ariani juga memiliki sebuah target 

untuk mencapai itu ibu Ariani selalu bersemangat untuk berusaha 

dan menabung. Tetapi ibu Ariani belum menunjukkan budaya yang 

mendorong tindakkan bebas untuk mencari peluang yang ada, ini 

dikarenakan ibu Ariani selalu berdiskusi jika mendapat sebuah 

informasi mengenai sebuah peluang yang ada. 

5.2  Saran  

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengembangkan dimensi inovasi, diharapkan pengusaha 

melakuakan penambahan beberapa macam fasilitas elektronik 

seperti penambahan televisi, agar para pelanggan merasa sedikit 

lebih nyaman saat makan di warung soto ibu Ariani.  

b. Untuk mengembangkan dimensi proaktif, diharpkan untuk kemajuan 

uasaha soto Tanjung Pak Beh, pengusaha dapat menggunakan media 

sosial untuk promosi warung soto Tanjung Pak Beh, supaya promosi 

bukan hanya terjadi dari mulut ke mulut saja tetapi juga 

menggunakan media sosial agar masyarakat yang mengetahui lebih 

luas. 

 

 

 


