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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan penelitian yang berjudul entrepreneurial leadership pada pengusaha bus 

pariwisata PO. Efisien Kudus adalah sebagai berikut : 

1. Variabelable to motivate  termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha bus pariwisata 

mampu meningkatkan semangat kerja karyawannya dan dapat mengarahkan 

karyawannya untuk bekerja lebih baik. 

2. Variabel variabel achievement oriented termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha 

bus pariwisata telah memberikan perhatian yang lebih dalam bisnis atau usaha yang 

dikerjakan, mampu mendelegasikan tugas dengan baik, mampu mengawasi proses 

kegiatan di perusahaan secara keseluruhan, dan mau untuk mengganti rencana yang 

telah direncanakan apabila ada masukan yang lebih baik. 

3. Variabelcreative termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha bus pariwisata Aktif 

dalam mencari ide baru mengenai produk atau proses bisnis baru, mampu melihat 

peluang yang terjadi di pasar, dan mengajak orang lain untuk berpikir guna 

menciptakan produk atau bisnis baru 

4. Variabel flexible termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha bus pariwisata mampu 

memberikan respon positif dan bertindak lebih cepat dalam merespon perubahan yang 

terjadi. 

5. Variabelpersistent termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha bus pariwisata mampu 

mengatasi tekanan dalam pekerjaan, mampu mengambil tindakan konkrit, mampu 

mengatasi hambatan sesulit apapun, dan tetap menjalankan pekerjaannya meski penuh 

tantangan. 
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6. Variabel risk Taking termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha bus pariwisata 

bersedia menanggung kemungkinan terjadinya kerugian financial perusahaan dan 

bersedia menanggung kemungkinan terjadinya kerugian dalam aspek sosial 

kehidupan. 

7. Variabelvisionary termasuk kategori tinggi, artinya pengusaha bus pariwisata 

Memiliki gambaran tentang usahanya di masa depan, mampu menceritakan kepada 

karyawan tentang perkembangan bisnisnya, mampu menyampaikan rencana dan 

harapan usahanya di masa depan kepada karyawan dan mampu meyakinkan karyawan 

tentang prospek bisnis atau usahanya. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas,dapat dilihat bahwa pengusaha bus pariwisata PO. 

Efisien Kudus memiliki sikap entrepreneurial leadership yang tinggi, akan tetapi 

beberapa saran dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pimpinan perusahaan bus pariwisata PO. Efisien Kudus dapat 

mempertahankan variabel entrepreneurial leadership nya yang sudah termasuk dalam 

kategori tinggi. Seperti mempertahankan dimensi able to motivate dengan tetap 

memberikan bonus apabila karyawan mampu memenuhi target kinerja sesuai SOP 

perusahaan 

2. Untuk pimpinan perusahaan diharapkan terus meningkatkan dimensi creative, seperti 

membuat rute baru di area luar Pulau Jawa, Bali dan Madura, seperti tujuan ke Pulau 

Sumatera. Sebaiknya, pemilik perusahaan terus berinovasi agar dapat bersaing dengan 

perusahaan bus pariwisata lainnya.  

3. Berkaitan dengan hasil rekapitulasi keseluruhan, variabel rata – rata terendah terdapat 

di variabel flexible. Hal ini berarti perusahaan harus meningkatkan kembali kepekaan 

terhadap perubahan yang terjadi dan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap 
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perubahan tersebut, seperti contohnya, mempermudah proses pemesanan dengan 

membuat aplikasi pemesanan secara online. 

 

 


