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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Hasil dari data dan analisis pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan 

pembahasannya adalah: 

Orientasi kewirausahaan wirausaha CV. NARABEL SEMARANG ditinjau dari 

lima dimensi yaitu: otonomi, pengambilan resiko, inovatif, proaktif, dan agresif 

dalam persaingan. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa CV. NARABEL 

SEMARANG mempunyai rata-rata skor 104,9 dan termasuk dalam kategori sesuai. 

Dimensi otonomi mendapat hasil akhir yaitu 110,0 dan termasuk dalam kategori 

sangat sesuai. Artinya wirausaha CV. NARABEL sudah sesuai dalam menerapkan 

sistem otonomi dan mampu untuk terus mendorong karyawannya untuk bekerja 

semakin baik sehingga dapat memajukan CV. NARABEL. Dimensi pengambilan 

resiko mendapat hasil akhir yaitu 96,0 dan termasuk dalam kategori sesuai. Artinya 

wirausaha CV. NARABEL sudah sesuai memiliki sikap keberanian dalam 

mengambil resiko untuk membuat keputusan bagi perusahaan dan terus berupaya 

untuk berani mengambil resiko yang dapat menguntungkan bagi CV. NARABEL. 

Dimensi inovatif mendapat hasil akhir yaitu 98,0 dan termasuk dalam kategori 

sesuai. Artinya wirausaha CV. NARABEL sudah sesuai dalam memiliki jiwa 

inovatif yang mampu mengembangkan perusahaannya, selain itu masih memiliki 

ide inovatif lainnya yang dapat digunakan CV. NARABEL untuk menjadi pembeda 

dengan pesaing lainnya. Dimensi proaktif mendapat hasil akhir yaitu 114,5 dan 
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termasuk dalam kategori sangat sesuai. Artinya wirausaha CV. NARABEL sudah 

sangat sesuai dalam menjalankan sikap proaktif dalam perancangan dan penerapan 

sistem kerja yang membuat kegiatan kerja lebih baik dengan begitu memudahkan 

karyawan dalam bekerja dan mampu menaikkan performance karyawan. Dimensi 

agresif dalam persaingan mendapat hasil akhir yaitu 106,0 dan termasuk dalam 

kategori sesuai. Artinya wirausaha CV. NARABEL sudah sesuai menerapkan sikap 

agresif dalam persaingan dengan melakukan penetrasi pasar agar terus dapat 

bersaing di pasaran. 

5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan antara lain adalah: 

Wirausaha CV. NARABEL SEMARANG sebaiknya dapat lebih meningkatkan 

kesesuaian orientasi kewirausahaannya yang sudah di kategori sesuai. Hal-hal yang 

dapat dilakukan adalah: 

a. Dimensi pengambilan resiko mendapat skor paling rendah sebesar 96,0. 

Saran yang diberikan adalah wirausaha harus berani mengambil resiko 

untuk terus meningkatkan kapasitas produksi bumbu tabur CV. NARABEL. 

Peningkatan kapasitas produksi ini juga berguna untuk memenuhi kenaikan 

permintaan tidak terduga bumbu tabur pada hari raya sehingga wirausaha 

sudah siap akan permintaan tidak terduga tersebut. Dengan adanya pabrik 

yang baru memungkinkan wirausaha untuk menambah mesin mixer dan 

timbangan sehingga mampu menambah kapasitas produksi bumbu tabur 

CV. NARABEL. 
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b. Dimensi inovatif mendapat skor sebesar 98,0. Saran yang diberikan adalah 

wirausaha sebaiknya menambah bagian pekerjaan baru yaitu bagian 

inovasi. Bagian inovasi memiliki tugas untuk terus membuat 

pengembangan produk bumbu tabur Venusku. Bagian inovasi ini berfokus 

pada pengembangan produk secara berkelanjutan sehingga dan terus 

membuat pembeda dari pesaing. Selain itu terus mampu menginovasi 

produk semakin baik dan semakin baik lagi sehingga pesaing kesulitan 

mengimbangi inovasi produk bumbu tabur CV. NARABEL. 

c. Dimensi agresif dalam persaingan mendapat skor sebesar 106,0. Saran yang 

diberikan adalah wirausaha harus mau untuk mempelajari media online saat 

ini, tidak hanya bergantung kepada karyawannya saja. Wirausaha bisa 

belajar menggunakan media online dari karyawannya dan anak-anaknya. 

Pada akhirnya wirausaha bisa menjalankan media online tersebut sendiri 

dan bisa mengelola media online CV. NARABEL sehingga memberikan 

informasi terbaru tentang produk bumbu tabur CV. NARABEL. 

  


