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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.Penutup 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan akan prestasi berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja 

wanita pengusaha, semakin tinggi motivasi wanita pengusaha untuk mencapai 

prestasi dan tujuan maka kinerja yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. 

2. Kebutuhan akan afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja wanita 

pengusaha. Dengan demikian tinggi rendahnya motivasi untuk berafiliasi 

tidak akan mempengaruhi kinerja wanita pengusaha. 

3. Kebutuhan akan dominasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja wanita pengusaha, dengan demikian maka semakin terpenuhi 

kebutuhan pengusaha untuk mendominasi atau memimpin usahanya maka 

kinerja yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. 

4. Kebutuhan akan otonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha, hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kebutuhan 

wanita pengusaha untuk menguasai perusahaan maka akan semakin tinggi 

pula kinerja yang dihasilkan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pengusaha 

Pengusaha dapat memperhatikan variabel motivasi mengenai kebutuhan 

akan prestasi, afiliasi, dominasi dan otonomi yang masih perlu 

ditingkatkan. Dalam kebutuhan akan prestasi disarankan untuk tidak 

menghindari tanggung jawab dalam mengejar target pekerjaan yang ingin 

dicapai, dapat melakukan usaha yang terbaik pada pekerjaan yang sulit, 

dapat memperbaiki kinerja sebelumnya serta memiliki kemauan untuk 

melakukan pekerjaan yang terbaik. Sedangkan dalam kebutuhan akan 

afiliasi masih diperlukan komunikasi dan keharmonisan atau hubungan 

yang baik dengan rekan kerja dan meningkatkan keterbukaan dengan 

sesama rekan kerja serta mencoba lebih ingin bekerja dalam kelompok 

dengan memperhatikan satu sama lain dan lebih memberikan perhatian 

besar kepada orang lain agar kinerja yang dihasilkan semakin optimal. 

Dalam kebutuhan akan dominasi disarankan agar pengusaha dapat 

berperan lebih aktif dalam memimpin usahanya, mencoba untuk 

mempengaruhi orang lain dan berusaha memiliki kendali untuk mengatur 

dan mengarahkan kinerja rekan kerja dalam kelompok sehingga tujuan 

dapat dicapai. Dalam kebutuhan akan otonomi lebih disarankan agar 

pengusaha tetap memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memegang 

kendali atas perusahaan dan yang dapat memimpin karyawan sesuai 
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dengan caranya sendiri tanpa adanya campur tangan atau pendapat orang 

lain sehingga dapat  mencapai target perusahaan yang diinginkan. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih luas antara lain meliputi sampel yang tidak hanya difokuskan pada 

wanita pengusaha saja, namun dapat meliputi keseluruhan entrepreneur. 

Selain itu juga memasukkan variabel potensial lain seperti disiplin kerja, 

kepuasan kerja ataupun hubungan kerja sama yang merupakan variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja pengusaha. 

 

5.3 Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, yakni : 

1. Sampel pada penelitian ini kecil, yaitu hanya difokuskan pada wanita 

pengusaha yang memiliki usaha rumah makan di Kota Semarang sehingga 

tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh wanita pengusaha di Indonesia. 

2. Variabel yang digunakan hanya meliputi kebutuhan akan prestasi, afiliasi, 

dominasi dan otonomi. Masih terdapat variabel-variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini, sehingga masih ada kemungkinan variabel 

lain seperti insentif, lingkungan kerja, maupun kepemimpinan yang dapat 

mempengaruhi kinerja wanita pengusaha. 

 

 

 


