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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian tentang Motivasi 

Perempuan Berwirausaha Di Semarang (Studi Kasus Pada Ibu Anna Pemilik Soto 

Banyumas Di Semarang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan akan prestasi sudah dapat dilaksanakan, hal ini dibuktikan 

dengan pemilik Soto Banyumas Ibu Anna menambahkan variasi menu 

makanan berupa gorengan dan menu minuman berupa soft drink dan 

juice, mempunyai resep yang khas sehingga menimbulkan rasa yang 

berbeda dengan tempat lain, dalam memasarkan produk Soto Banyumas 

Ibu Anna menggunakan delivery order dan membagi brosur yang 

sangat bermanfaat untuk memikat konsumen dan untuk meningkatkan 

omzet dengan melakukan evaluasi harga, meningkatkan kualitas 

pelayanan dan membuat menu special serta Soto Banyumas Ibu Anna 

bersedia menerima pesanan dalam jumlah besar yang berfungsi untuk 

menambah pelanggan dan meningkatkan pendapatan. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan dapat diperlihatkan oleh pemilik Soto 

Banyumas Ibu Anna seperti dapat mengarahkan karyawan untuk 

mematuhi semua perintah pemilik dan karyawan menjalankan 

pekerjaan dengan baik, pemilik merasa bangga memiliki usaha rumah 
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makan karena memiliki penghasilan sendiri sesuai dengan keahlian 

memasak yang dimiliki, pemilik merasa dihormati sebagai pemilik 

rumah makan dan pemilik juga menghormati orang lain sebagai 

pelanggan dan pemilik dapat mengambil keputusan sendiri dalam 

menentukan hari untuk berjualan. 

3. Kebutuhan akan affiliasi dilakukan pemilik Soto Banyumas Ibu Anna 

dengan membina hubungan dan berteman dengan pelanggan, mitra dan 

pesaing, tetapi tidak berteman erat, pemilik jarang berkomunikasi 

dengan pesaing tetapi mereka tidak mempunyai permasalahan, pemilik 

selalu bersikap ramah, sopan dan selalu memberikan senyuman kepada 

pelanggan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan menjaga nama baik 

rumah makan dan pemilik melakukan kerja sama yang baik dengan 

mitra seperti pedagang kerupuk, keripik, sayuran, daging dan es batu. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan dari kesimpulan yang didapat, maka saran yang diberikan 

adalah : 

1. Untuk meningkatkan kebutuhan akan prestasi, sebaiknya wirausaha 

rumah makan harus mempunyai pemikiran yang inovatif dan kreatif 

dalam meningkatkan kualitas produknya, menciptakan sebuah 

pelayanan pelanggan yang baik dengan memahami apa yang pelanggan 

butuhkan, sehingga pelanggan dapat terlayani dengan baik, serta harus 
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tekun dan ulet dalam merealisasikan keinginannya sehingga kebutuhan 

akan prestasi dapat lebih terpenuhi.  

2. Untuk meningkatkan kebutuhan akan kekuasaan, sebaiknya wirausaha 

dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada karyawan dalam 

bekerja sehingga karyawan merasa diperhatikan, dapat mengatur 

karyawan sesuai dengan pekerjaanya dan mengambil segala keputusan 

sendiri karena mereka harus bertanggung jawab serta berani mengambil 

resiko dalam segala hal yang berkaitan dengan usahanya.  

3. Untuk meningkatkan kebutuhan akan afiliasi, sebaiknya wirausaha 

rumah makan lebih banyak berhubungan dan berkomunikasi dengan 

wirausaha lain yang sejenis agar dapat lebih saling mengenal dan 

menjalin hubungan baik serta dapat menjalin komunikasi antar sesama 

wirausaha rumah makan dan supaya dapat memiliki mitra untuk 

dijadikan peluang dalam mengembangkan usaha yang sudah dimiliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


