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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa identifikasi karakteristik kewirausahaan pemilik Mahkota Glass 

berdasarkan teori Meredith adalah sebagai berikut : 

1. Percaya Diri 

Pemilik Mahkota Glass memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan 

usahanya. Pemilik memiliki keyakinan yang kuat, memiliki sifat individualitas 

yang mampu memotivasi diri sendiri dan karyawan serta mampu 

mengorganisasikan dan mengawasi jalannya usaha dengan mandiri dan 

optimisme yaitu tidak bergantung kepada orang lain dalam mengambil 

keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik memiliki karakteristik 

kewirausahaan yang ada didalam variabel percaya diri.  

2. Berorientasikan Tugas dan Hasil 

Pemilik Mahkota Glaa memiliki sifat berorientasi pada tugas dan hasil. 

Dibuktikan dengan adanya kebutuhan akan prestasi yang ditunjukkan dengan 

selalu menginginkan hasil yang terbaik, mengutamakan nilai-nilai motivasi, 

ketekunan dan ketabahan serta insiatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemilik Mahkota Glass memiliki karakteristik kewirausahaan yang ada 

didalam teori Meredith.` 
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3. Pengambil risiko 

Pemilik Mahkota Glass memiliki kemampuan untuk mengambil risiko dan 

beliau berani untuk menghadapi dan menyukai segala tantangan dalam 

mencapai usahanya entah kesuksesan maupun kegagalan, dibuktikan dengan 

karakter beliau yang sangat bertanggung jawab akan setiap hasil produk yang 

dikerjakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik memiliki karakteristik 

kewirausahaan yang ada didalam variabel pengambil risiko dalam teori 

Meredith. 

4. Kepemimpinan 

Pemilik Mahkota Glass adalah seseorang yang mampu memotivasi bawahan, 

mengarahkan orang lain, menjabatani komunikasi yang efektif 

sehinggamampu mempengaruhi karyawan untuk bekerja ke arah tujuan yang 

sama dengan baik serta mau menerima semua saran dan kritik yang diberikan 

orang lain untuk usaha  kaca dan alumuniumnya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pemilik mempunyai karakteristik kewirausaan yang ada didalam 

variabel kepemimpinan dalam teori Meredith . 

5. Keorisinilan 

Pemilik Mahkota Glass merupakan seseorang yang memiliki pendapat sendiri 

tidak mengekor pada pendapat orang lain dengan dicerminkan oleh sikap 

kreatif, inovatif dan fleksibel dengan di ukur dari sikap yang tidak pernah 

puas. Dibuktikan dengan pemilik mampu membuat inovasi dari sisa-sisa 

produk yang tidak bisa di jual lagi menjadi mempunyai nilai jual tersendiri. 

Selain itu, pemilik juga seseorang yang fleksibel, mempunyai banyak relasi, 
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serba bisa dalam hal pekerjaan yang di jalankannya dengan selalu mencari 

tahu dan belajar. Dapat disimpulkan bahwa pemilik memiliki karakteristik 

kewirausahaan yang ada didalam variabel keorisinilan dalam teori Meredith. 

6. Berorientasi ke masa depan 

Pemilik Mahkota Glass adalah seseorang yang memiliki presepsi dan 

pandangan jauh kedepan serta terus berupaya untuk lebih berkarya dari 

mencari celah-celah dari peluang yang ada dan terus memperbaiki manajemen 

pekerjaan. Salah satunya adalah beliau memikirkan inovasi apa yang akan 

dicetuskan dan menjadi sebuah produk yang trendsetter untuk jangka waktu 

yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik Mahkota Glass memiliki 

jiwa kewirausahaan yang ada didalam variabel berorientasi ke masa depan di 

teori Meredith. 

 

Dari  hasil kesimpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik 

Mahkota Glass memiliki karakteristik kewirausahaan yang ada didalam teori 

Meredith. Oleh sebab itu Pemilik mempunyai kepercayaan diri yang kuat di dalam 

menjalankan usaha Mahkota Glass dalam bidang kaca dan alumunium, pemilik 

juga merupakan seseorang yang  berorientasikan pada tugas dan hasil, pemilik  

juga seorang pengambil risiko yang menyukai dan berani menghadapi segala 

tantangan, Pemilik dapat bertingkah laku sebagai seorang yang mampu 

memotivasi dan mengarahkan, Pemilik memiliki keorisinilan dengan mempunyai 

pemikiran yang kreatif dan inovatif, fleksibel, memiliki banyak sumber, serba 

bisa, dan mengetahui banyak ha tentang usahanya. Dan yang terakhir, pemilik 
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merupakan seseorang yang berorientasi ke masa depan dengan memiliki presepsi 

pandangan jauh kedepan.  

Menurut presepsi peneliti karakteristik yang paling menonjol pada pemilik 

usaha Mahkota Glass adalah karakteristik kepemimpinan, dibuktikan dengan 

beliau adalah sosok pemimpin yang disegani oleh karyawan-karyawan karena 

kepribadiannya. Pemilik tidak mudah memarahi karyawan apabila melakukan 

kesalahan yang merugikan, melainkan diselesaikan bersama serta diberi nasihat 

agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dalam pengerjaan kaca dan 

alumunium. Pemilik juga tidak pernah menekan karyawan, melainkan 

mendampingi dalam keadaan sulit serta memberi motivasi sesering mungkin. Hal 

tersebut dilakukan agar pemilik memiliki karyawan yang patuh, setia dan 

berkompeten. 

Karakteristik yang paling lemah dari pemilik Mahkota Glass adalah 

karakteristik  Berorientasi ke masa depan dalam manajemen pekerjaan yang 

kurang sistematis dalam struktrur pekerjaan kaca dan alumunium, hal tersebut 

dapat menimbulkan kesalahan yang berulang kali dan kurang cepat dalam 

pengerjaan serta penyelesaian pesanan kaca dan alumunium. Sebaiknya usaha 

Mahkota Glass sudah menerapkan standar operasional prosedur supaya pekerjaan 

lebih mudah, rapi dan tertib dalam struktur manajemen pekerjaan yang baik. 
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5.2 Saran 

 

 Pemilik Mahkota Glass telah memiliki karakteristik kewirausahaan 

yang sesuai dengan teori Meredith, namun terdapat hal yang perlu 

ditingkatkan  lagi oleh pemilik, yaitu  pada Variabel berorientasi ke masa 

depan dalam manajemen pekerjaan kaca dan alumunium sudah cukup baik 

mencangkup sistem manajemen pekerjaan kaca dan alumunium namun lebih 

baik manajemen pekerjaan dirancang dan disusun secara sistematis dalam 

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah sebuah panduan untuk 

menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan yang 

memiliki manfaat untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. 

Sistem tersebut berisi urutan proses melaukan pekerjaan dari awal hingga 

akhir agar pekerjaan lebih efektif untuk dilakukan para karyawan dengan 

biaya serendah-rendahnya (Laksmi,2008) dalam (Riadi,2016). 

Seperti pembuatan schedule material, alat, tenaga dan pelaksanaan 

mempersiapkan kebutuhan material, monitoring kedatangan material yang di 

sesuaikan dengan schedule lapangan, pembuatan gambar kerja, persiapan 

tenaga kerja dan pelaksanaan. 

  


