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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 Karakteristik kewirausahaan yang dimiliki pengusaha toko Oldman 

Project menurut teori karakteristik kewirausahaan dari Arthur Kuriloff dan 

John M. Mempil telah diterapkan dengan baik, yaitu : 

1. Memiliki komitmen terhadap tugas karena sudah mengikuti 

perkembangan pasar dan trend yang ada di pasaran.  Toko 

Oldman ini menggunakan media online untuk promosi, 

penjualan, hingga pengiriman barang melalui berbagai sosial 

media yang ada. Inovasi produk yang baru pada toko Oldman 

adalah menjual aksesoris pria seperti tas, gelang, dompet, 

sabuk, dasi dan masih banyak yang lainnya. Cara pemilik 

Oldman memajukan toko adalah dengan terus berkreasi dan 

selalu update tentang bentuk fashion yang sedang trend saat ini, 

tentunya juga dengan mmepertimbangkan harga yang akan 

diberikan untuk konsumen. 

2. Memilih risiko moderate (yaitu risiko dengan biaya minimum 

tetapi hasilnya juga cukup baik dan risikonya tidak tinggi atau 

tidak merugikan secara material), karena memiliki teman yang 

banyak, mulai dari teman semasa kuliah dan teman sesama 

bisnis saat ini, pemilik sering mneedapatkan atau bertukar 
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pikiran dengan temannya sesama pebisnis, tidak gegabah dalam 

mengambil keputusan. 

3. Mencari dan melihat peluang karena pemilik melakukan 

perubahan inovasi pada usaha yang digeluti ini dengan 

menambah varian model, memperoleh ide inovasi dengan 

melihat bisnis lain yang sudah berkembang pesat, 

memanfaatkan atau merespon peluang yang muncul dalam 

usaha yang di geluti, dan ketelitian yang dilakukan pemilik toko 

Oldman Project adalah meneliti  tiap ada barang yang masuk. 

Pemiliki terus melakukan update dengan cara menambah stok 

barang baru baik berupa kaos, kemeja, celana, topi maupun 

aksesori yang dapat menarik minat konsumen. Pemilik juga 

selalu berusaha mengembangkan usahanya dengan melihat apa 

yang diminati oleh konsumen agar produk yang dijual tidak 

ketinggalan jaman.  

4. Memiliki obyektivitas, karena pemilik selalu fokus dengan apa 

yang telah dijalankan saat ini, pemilik selalu berpikir tentang 

bagaimana membesarkan usaha dengan persaingan yang tajam, 

pemilik toko Oldman selalu mengajarkan kepada karyawan 

bahwa keberhasilan akan didapat jika  mau berusaha keras. 

5. Kebutuhan akan umpan balik, karena evaluasi kinerja karyawan 

secara periodik, misal dalam periode 1 bulan pemilik 

melakukan rekapitulasi mengenai sikap kerja, pemilik 
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mengajarkan karyawan untuk selalu ramah dan melayani 

pembeli dengan baik.  

 

6. Optimis dalam situasi yang tidak familiar, karena  pemilik 

beranggapan jika percaya diri penting ditanamkan terhadap 

sebuah usaha, yakin terhadap kemampuan diri sendiri sehingga 

tidak memerlukan bantuan orang lain, dan pemilik  Oldman 

Project   selalu meminta saran kepada kerabat atau orang lain 

untuk kemajuan usaha, memiliki keyakinan yang tinggi akan 

usahanya hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini toko 

Oldman Project masih terus berkembang dan diminati oleh 

konsumen. 

7. Sikap terhadap uang, karena pemilik Oldman Project  paham 

tentang melihat uang sebagai sumber daya, penghasilan usaha 

Pemilik  Oldman Project tidak untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi, meyisihkan dana untuk kebutuhan usaha, dan dapat 

mengatur pendapatan dengan baik. 

8. Adanya pengelolaan secara proaktif sudah dilakukan dan 

diterapkan pemilik toko Oldman Project dengan baik, karena 

pemilik  Oldman Project melakukan inovasi dalam usaha 

dengan memberikan diskon pada waktu, pemilik  Oldman 

Project memiliki ide-ide ke depan untuk kemajuan usaha dan 

akan membuka cabang di luar kota.  
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5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Sebaiknya pemilik toko Oldman Project dapat 

mempertahankan karakteristik kewirausahaan yang 

dimilikinya saat ini. Caranya adalah dengan sering 

mengikuti update produk baru yaitu mengikut keinginan 

pasar dan trend produk laku dijual. 

2. Tetap melakukan inovasi baru  misalnya dengan tetap 

memproduksi celana dan jaket jeans karena masih laku 

keras di pasaran. 

3. Lebih memotivasi karyawan dengan memberikan bonis dan 

sharing ide baru supaya toko lebih maju. 

4. Membuka cabang di kota lain seperti Kudus. 

 


