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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai faktor kesuksesan pengusaha wanita PT. 

Intraco Maju Jaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan pendekatan Lee and Stearn, 

factor kesuksesan Ibu Sianin sebagai pengusaha wanita adalah dukungan 

keluarga dan pengetahuan, ketrampilan komunikasi dan pengetahuan 

bisnis ,kompetensi produk dan kapabilitas bisnis, dan ketersediaan sumber 

daya. Faktor kesuksesan yang memiliki nilai paling tinggi atau yang 

terkuat adalah factor dukungan keluarga. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan pengetahuan 

Ibu Sianin dalam menjalankan perannya sebagai pengusaha wanita tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sianin dan suami bersedia bekerjasama 

dalam pembagian waktu, selain itu suami Ibu Sianin juga memberikan ide 

yang berkaitan dengan pengembangan usaha Ibu Sianin. Suami Ibu Sianin 

juga memberikan tambahan modal untuk usaha Ibu Sianin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Ibu Sianin memiliki kebiasaan untuk 

selalu berpikir positif, memiliki perilaku yang santun dan memiliki 

kebiasaan hidup disiplin. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berkomunikasi dan 

pengetahuan bisnis Ibu Sianin tinggi.Hasil ini menunjukkan bahwa Ibu 
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Sianin aktif dalam organisasi profesi seperti organisasi pengusaha 

furniture Semarang dan organisasi pengusaha wanita. Ibu Sianin juga 

memiliki jalinan kerjasama yang baik dengan pelanggannya. Ibu Sianin 

mampu memperkenalkan dan menyampaikan produk Ibu Sianin dengan 

baik ke calon konsumen sehingga konsumen yakin untuk melakukan 

pembelian. Ibu Sianin memiliki rasa percaya diri, dan memiliki sifat yang 

ramah sehingga mudah bergaul dengan orang sehingga Ibu Sianin 

memiliki teman cukup banyak. Ibu Sianin mengerti dan menguasai 

beberapa jenis varian produk furniture sehingga mampu menjelaskan 

produknya dengan baik serta mengikuti perkembangan trend furniture 

yang ada sehingga furniture yang dibuatnya selalu up to date. Hal ini 

membuat Ibu Sianin selalu dapat memenuhi permintaan konsumen.  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi produk dan kapabilitas 

bisnis Ibu Sianin masuk dalam kategori tinggi. Kompetensi produk dari 

Ibu Sianin dianggap baik karena konsumen memiliki kesan yang baik 

terhadap mutu produk furniture Ibu Sianin. Hal ini dapat terjadi karena 

produk furniture Ibu Sianin memiliki perbedaan dengan produk furniture 

perusahaan lain yang dapat dilihat dari Ibu Sianin memiliki produk 

furniture yang inovatif. Ibu Sianin juga selalu menjual produk furniture 

sesuai dengan permintaan konsumen dan selalu memberikan layanan 

profesional. Layanan ini membuat konsumen puas dengan produk 

furniture yang Ibu Sianin jual sehingga konsumen membeli produk 

furniture dari Ibu Sianin lebih dari satu kali dan konsumen lebih memilih 
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produk furniture Ibu Sianin dibanding dengan produk furniture sejenis 

dari perusahaan lainnya. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu Sianin menggunakan modal 

sendiri sebagai modal awal dalam menjalankan usahanya karena Ibu 

Sianin memiliki jumlah uang yang memadai untuk modal awal Ibu Sianin. 

Adanya modal yang memadai  ini membuat Ibu Sianin memiliki siklus 

perputaran uang yang lancar dalam usaha Ibu Sianin sehingga membuat 

kondisi bisnis saat ini tidak menyulitkan perusahaan Ibu Sianin, bahkan 

Ibu Sianin memiliki peluang yang bagus dalam mengembangkan usaha 

serta menguasai pasar furniture. Hal ini dikarenakan Ibu Sianin selalu 

melakukan inovasi untuk mengembangkan usaha Ibu Sianin dan Ibu 

Sianin selalu mengikuti tren furniture yang ada saat ini. Ibu Sianin selalu 

berusaha menambah ilmu dan koneksi dengan cara ikut dan aktif dalam 

organisasi seperti Ikatan Pengusaha Furniture dan Gabungan Pengusaha 

Wanita Indonesia sehingga memiliki hubungan yang baik dengan 

pengusaha furniture lainnya. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan Ibu Sianin untuk 

kesuksesan PT. Intraco Maju Jaya saat ini dan di masa yang akan dating adalah 

sebagai berikut : 
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1. Ibu Sianin sebaiknya menjaga hubungan dengan anggota keluarga karena 

keluarga sangat mendukung dan berperan dalam membantu usaha Ibu 

Sianin. 

2. Ibu Sianin sebaiknya dapat meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkannya sehingga konsumen yang membeli produk Ibu Sianin 

merasa puas dan akan terus melakukan pembelian pada PT. Intraco Maju 

Jaya. 

 

  


