
 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan motivasi 

berwirausaha pengusaha Mie Sumatra di Semarang masuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator motivasi berwirausaha menurut 

teori Mc.Clelland yaitu : 

1. Need for achievement. Pengusaha Mie Sumatra di Semarang 

memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Hal ini 

dibuktikan bahwa para pengusaha Mie Sumatra di Semarang 

memiliki keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin 

mendapatkan omset yang optimal, berfokus pada 

pengembangan dan perluasan bisnisnya serta membuat Mie 

Sumatra dengan rasa sesuai dengan selera konsumen Semarang. 

2. Need for affiliation. Pengusaha Mie Sumatra di Semarang 

memiliki kebutuhan untuk berinteraksi/berkomunikasi yang 

tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa para pengusaha Mie Sumatra di 

Semarang memiliki keinginan untuk membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan para 

pelanggan,supplier,konsumen serta karyawan. 

3. Need for power. Pengusaha Mie Sumatra di Semarang memiliki 

kebutuhan untuk berkuasa yang tinggi. Hal ini dibuktikan 



 

 

 

 

bahwa para pengusaha Mie Sumatra di Semarang memiliki 

keinginan untuk mengontrol dan mengatur seluruh aktifitas 

kerja karyawan, mempengaruhi karyawan untuk mengikuti cara 

kerja yang diinginkan serta selalu bertanggung jawab terhadap 

seluruh aktifitas di tempat usaha. 

Sedangkan motivasi berwirausaha terkuat dari pengusaha Mie Sumatra 

di Semarang terkuat adalah need for achievement yang menunjukkan nilai 

indeks tertinggi yaitu 83,14 dengan indicator tertinggi yaitu keinginan untuk 

berusaha mendapatkan omset yang optimal. Jadi motivasi utama pengusaha 

Mie Sumatra untuk berwirausaha adalah mendapatkan omset seoptimal 

mungkin. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat indikator yang hanya 

mendapatkan nilai indeks sedang yaitu keinginan untuk membangun hubungan 

yang baik dengan pemasok/supplier tepung atau mie dan keinginan untuk 

memberikan pengaruh pada karyawan untuk mengikuti cara kerja yang 

diinginkan pemilik. Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Need for achievement, pemilik disarankan untuk menjaga stabilitas 

dalam mendapatkan omset yang optimal, berfokus pada pengembangan 

dan perluasan bisnisnya dan menjaga kepercayaan selera konsumen di 

Semarang.  

2. Need for affiliation, walaupun mayoritas pemilik restoran Mie Sumatra 

membeli mie jadi, namun sebaiknya tetap menjaga hubungan dengan 



 

 

 

 

pemasok tepung. Sehingga ketika pasokan mie jadi sedang kosong, 

restoran tetap dapat menghubungi supplier tepung dan mendapatkan 

pasokan tepung untuk membuat mie sendiri.  

3. Need for power, pemilik sebaiknya mampu mengarahkan karyawannya 

dengan memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas dan tepat bagi 

karyawannya supaya karyawan mengetahui dengan jelas apa yang 

menjadi tanggung jawabnya. Selain itu pemilik juga sebaiknya 

memberikan peraturan waktu/jam kerja yang jelas bagi karyawan dan 

tidak lupa untuk memberikan sanksi keterlambatan supaya para 

karyawan disiplin dalam hal waktu bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


