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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, maka dapat disimpulkan pengusaha King Stiker & 

Variasi memiliki karakteristik wirausaha menurut teori McClelland dan teori 

Scarborough dan Zimmerer sebagai berikut: 

1. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki sikap proaktif dalam 

menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perilaku bisnis 

pemilik King’s Stiker & Variasi yang merupakan pionir dalam bidang 

bisnis stiker karena pemilik King’s Stiker & Variasi memulai bisnis stiker 

sebelum ada orang lain yang menganggap serius binsi tersebut. Selain itu 

pemilik King’s Stiker & Variasi juga tidak takut dalam menghadapi 

masalah dan justru mampu untuk mengarahkan karyawannya dalam 

menyelesaikan masalah.  

2. Pemilik King’s Stiker & Variasi berorientasi pada prestasi. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan kemampuan pemilik King’s Stiker & Variasi yang 

mampu mengidentifikasi peluang, memilih waktu yang tepat untuk 

memasuki pasar dan memanfaatkan peluang sehingga menjadi nyata. 

Pemilik King’s Stiker & Variasi juga selalu berusaha untuk efisien dengan 

mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat serta mengurangi biaya yang 

timbul. Pemilik King’s Stiker & Variasi memilih hanya menjual produk 
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yang memiliki kualitas tinggi, serta memberikan harga yang premium 

untuk pelayanannya yang berkualitas. Dalam menjalankan pekerjaan, 

Pemilik King’s Stiker & Variasi membuat perencanaan yang sistematis 

dengan membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil untuk dapat 

dikerjakan bersama-sama, mengantisipasi hambatan dan mengevaluasi 

alternatif. Pemilik King’s Stiker & Variasi selalu melakukan pengawasan 

sesuai dengan SOP dan standar mutu yang ditetapkannya. 

3. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

konsumennya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan komitmen pemilik King’s 

Stiker & Variasi pada kontrak kerja yang sudah disetujui untuk 

dilaksanakannya. Pemilik King’s Stiker & Variasi selalu berusaha di luar 

kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan, mengorbankan waktu bersama 

keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dijanjikan dan mau 

untuk bekerja bersama dengan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Pemilik King’s Stiker & Variasi juga berusaha membangun kedekatan 

hubungan dengan konsumen, memandang hubungan interpersonal sebagai 

pilar bisnis dan lebih mengutamakan hubungan jangka panjang 

dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek. 

4. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki keinginan untuk bertanggung 

jawab yang besar dalam bisnisnya. Pemilik King’s Stiker & Variasi selalu 

bertanggung jawab dalam membuat keputusan strategis dalam 

pekerjaaannya dan selalu mau untuk bertanggung jawab ketika keputusan 

yang diambilnya salah dengan memperbaiki hasil kerjanya tersebut.  
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5. Pemilik King’s Stiker & Variasi selalu berusaha untuk mengambil risiko 

yang tidak terlalu besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap pemilik 

King’s Stiker & Variasi yang selalu berusaha untuk memilah jenis risiko 

dalam usaha menjadi risiko yang besar dan risiko yang tidak terlalu besar, 

mempertimbangkan semua aspek risiko pekerjaan dan selalu berusaha 

untuk mengantisipasi risiko dalam bisnis sebelum menjalankan suatu 

pekerjaan.  

6. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki kepercayaan diri untuk dapat 

sukses dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini ditunjukkan dari adanya 

kepercayaan diri yang tinggi dari pemilik untuk sukses karena memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, jujur dalam 

bekerja dan selalu konsisten dalam melakukan semua pekerjaannya. 

7. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki keinginan untuk mendapatkan 

kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bisninya. Hal ini 

ditunjukkan dari adanya kemauan pemilik untuk menerima kritik dan 

saran dalam pekerjaan serta selalu memasukkan kritik dan saran tersebut 

untuk perbaikan dalam bisnisnya di masa yang akan datang.  

8. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki energy yang tinggi dalam 

bekerja. Hal ini dapat diketahui dari sikap kerja pemilik King’s Stiker & 

Variasi yang selalu optimis, disiplin dalam kerja dan pantang menyerah 

dalam mencapai tujuannya. 

9. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki orientasi terhadap masa depan 

bisnisnya yang jelas. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki visi yang 
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jelas mengenai arah usahanya dan juga memiliki misi yang sistematis 

mengenai cara perusahaan dalam memenuhi tujuannya.  

10. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki kemampuan mengorganisir 

bisnis yang baik. Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki prioritas dalam 

pekerjaannya, bersedia untuk bekerja sama dengan suppliernya, mau untuk 

berhubungan dengan baik dengan konsumen sehingga di masa depan dapat 

bekerja sama dengan konsumennya serta pemilik selalu berusaha untuk 

bekerjasama dengan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan dalam 

pekerjaannya. 

11. Pemilik King’s Stiker & Variasi memandang bahwa hubungan serta 

pencapaian lebih tinggi dibandingkan uang. Pemilik King’s Stiker & 

Variasi selalu memisahkan antara kepentingan pribadinya dengan 

pekerjaan dan bersikap professional, serta selalu membangun hubungan 

yang baik dengan karyawan dengan menganggapnya menjadi keluarga 

sendiri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pemilik King’s Stiker & Variasi perlu lebih meningkatkan orientasi pada 

efisiensi terutama dengan mengurangi biaya yang timbul dari operasional 

perusahaan. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh King’s Stiker & Variasi 

adalah beban listrik terutama jika sedang lembur karena kena beban 
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puncak. Pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan 

menginvestasikan mesin yang lebih canggih sehingga kapasitas target 

produksi terpenuhi dalam waktu kerja, sehingga mengurangi lembur dan 

beban puncak listrik. 

2. Pemilik King’s Stiker & Variasi perlu mendelegasikan sebagian tanggung 

jawabnya kepada karyawan dan mampu mengarahkan karyawan dalam 

menyelesaikan masalah. Pemilik King’s Stiker & Variasi perlu untuk 

mulai meningkatkan kepercayaannya kepada karyawan dengan 

memberikan tanggung jawab lebih besar kepada karyawan, memberikan 

kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan dan berinisiatif 

sehingga Pemilik King’s Stiker & Variasi memiliki kesempatan untuk 

mengidentifikasi peluang bisnis lain. 

3. Pemilik King’s Stiker & Variasi tidak mengorbankan waktu dengan 

keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, karena 

pemilik King’s Stiker & Variasi harus memiliki karyawan yang 

seharusnya dapat di percaya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di 

saat pemilik King’s Stiker & Variasi sedang ada waktu bersama dengan 

keluarga. 

4. Pemilik King’s Stiker & Variasi harus sebaiknya dapat mempertahankan 

sikap proaktif yang telah dimilikinya, sehingga di masa mendatang dapat 

menjadi perusahaan yang dapat kembali menjadi perusahaan pionir di 

Indonesia.   

 


