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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

disimpulkan bahwa Bapak Dedi Wijaya pemilik Warteg Dedi Wijaya Bapak sutikno 

pemilik Warteg Citra tegal, Bapak Jumadi pemilik Warteg Gaul citra dan Ibu 

Sriwahyuni pemilik Warteg Pelangi semuanya telah memenuhi kriteria kewirausahaan 

menurut Zimmerer, Scarborough, dan Wilson (2008). 

1. Harsat akan Tanggung jawab 

Setiap pemilik warteg memiliki sifat kedisiplinan terhadap usahanya dengan 

selalu mempersiapkan oprasional. Dengan baik Serta disiplin terhadap waktu dengan 

kosisten pada jam buka usahanya selalu tepat waktu dan pemilik bertanggung jawab 

kepada konsumen serta dalam  manajemen usahanya  yang selalu kosisten dengan 

hak kariyawan serta melayani kosumen dengan baik  dan menganggap konsumen itu 

sebagai raja. 

2. Lebih menyukai resiko menengah 

Setiap pemilik warteg seseorang wirausahawan yang mengambil resiko begitu 

saja tapi dengan mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan, 

dapat di ketahui setiap pemilik selalu mempertimbangkan kepeutusan dalam 

menambah menu yang selalu bervariatif dan berusaha membuat konsumen tidak 

merasa bosan. Dalam hal menentukan harga setiap pemilik menetapkan harga menu 

yang lebih murah dari pesaing yang sejenis dan selalu menjaga loyalitas dan 

mengikuti harga standar untuk konsumen dan mempertimbangkan untuk menambah 

cabang baru setiap pemilik memiliki pertimbangan masing-masing dangan melihat 

dari segi modal,  dan lokasi yang stategis. 
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3.Meyakini kemampuan untuk sukses 

 Setiap pemilik warteg selalu meyakini kemampuanya untuk sukses dan percaya diri 

akan usaha yang di jalankanya. Setiap pemilik warteg memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi  dengan dapat menyelesaikan masalah dalam usahanya dan dapat 

mempertahankan  ushanya trus berjalan seperti seorang pengusaha yang sukses. 

Setiap pemilik juga  memiliki rasa optimisserta memiliki ambisi akan kesuksesan 

usahanya rasa optimis itu dapat  mengembangkan usahanya seperti membuka cabang 

di mall dan membuka cabang tidak hanya di daerah tembalang saja ataupunseluruh 

indonesia  

4. Hasrat untuk mendapat umpan balik 

 Hasrat untuk mendapat umpan balik dengan mau menerima masukan atau saran 

dan kirtikan positif/ negatif dan dapat mengevaluasi kinerja dalam usahanya. Setiap 

pemilik warteg selalu menerima saran positif atau pun kritikan negatif  yang berupa 

keluahan dari konsumen ataupun saran dan kritikan dari segi tempat warteg, dan 

setiap pemilik menerima dengan baik, karena pemilik ingin mengetahui kekurangan 

dalam usahanya dan setiap pemilik dapat mengevaluasi kinerja yang ada di usahanya 

seperti mengevaluasi karyawan dan mengevaluasi tempat usahanya.  

5. Tingkat energi yang tinggi 

 Tingkat energi yang tinggi mau bekerja dari lebih jam kerja dan menikatkan 

kinerja dalam usahanya. Setiap pemilik bekerja lebih dari karywanya, pemilik selalu 

meluangkan waktu lebih untuk memperhatikan usahanya dan selalu menilai kinerja 

karywanya pada jam lembur dan memberikan uang lembur kepada karyawan agar trus 

semangat bekerja, setelah itu setiap pemilik akan meningkatkan kinerja karyawan 

dengan mengajarkan cara melayani dengan benar dan bertujuan untuk mengurangi 
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kesalahan- kesalan yang tidak perlu terjadi serta setiap pemilik selalu menyukai 

karyawan yang cekatan giat melayani konsumen dengan baik. 

6. Orientasi masa depan 

 Orientasi masa depan dengan terget ralistis dan selalu mencari peluang baru untuk 

usaha yang di jalankannya. Setiap pemilik warteg memiliki target yang sama dengan 

target dapat menabung stiap bulanya, menu-menu yang di sediakanya habis terjual 

dan selalu tercukupi kebutuhan keluarga dari hasil penjualan usahanya. Tidak hanya 

target ralistis tapi setiap pemilik selalu mencari peluang dengan mencari lokasi yang 

startegis dan permodalan dari berbagai sumber serta mencari peluang bisnis melalui 

media internet. Setiap pemilik merupakan pribadi yang tidak mudah puas meskipun 

usaha yang dijalankan nya sudah berjalan dengan baik. 

7. Ketrampilan dalam mengorganisasi 

Ketrampilan mengorganisasi suatu kemapuan seorang pengusaha untuk mengatur 

karyawannya dengan baik. Setiap pemilik warteg mengatur karyawan atau 

menempatkan kayawan sesuai ketrampilan dan kebeutuhan kerja seperti bagian 

dapaur dan bagian melayani konsumen dan setiap pemilik juga membuat perbagian 

jadwal kerja agar menghindari tumpang tindih  bekerjaan di wartegnya dan selalu 

mengoptimalkan pelanyanan yang terbaik di jam istirahat siang,  

8. Lebih menilai prestasi dari pada uang.  

Lebih menilai prestasi dari pada uang, dalam arti menghargai kinerja karywan yang 

baik dan tidak mengutamakan uang sebagai ukuran kesuksesan. Setiap pemilik selalu 

menghargai karyawan yang berpestasi dalam hal sangat giat melayani konsumen dan 

bekerja dengan baik. Setiap pemilik warteg menghargai itu semua dengan 

memberikan uang bonus tambahan saat memberikan gaji kepada karyawanya, dan 

setiap pemilik pun tidak mengutamakan uang sebagai kesuksesan, setiap pemilik 
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beranggapan kesuksesan itu dapat di lihat dengan kita bisa membantu orang lain 

dengan membuat lapangan kerja dan membuat karyawan bekerja dangan baik serta 

konsumen merasa puas dengan pelayanan yang berikan. Itu merupakan pencapaian 

kesuksesan setiap pemilik warteg. 
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5.2. Saran 

1. Saran untuk Pemilik warteg 

Saran-saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebaiknya 

pemilik Warteg tetap mempertahankan sekaligus memperkuat nilai-nilai 

karakteristik wirausaha dari Zimmerer, Scarborough dan Wilson. (2008), 

karena terbukti telah membuat usahanya menjadi bertahan dan berkembang. 

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi, untuk variabel Hasrat dan 

tanggung jawab , mendapat umpan balik segera untuk selalu mempertahankan 

harga yang bersaing karena usaha Warteg mempunyai banyak pesaing dan 

kepuasan konsumenlah yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli makanan di Warteg. Contohnya dengan memenuhi apa saja yang 

konsumen butuhkan, selain itu selalu menjalankan keuangan dan manajemen 

karyawan warteg secara disiplin juga dapat menambah daya saing dalam dunia 

bisnis kuliner. 

Pemilik warteg seharusnya memberikan perhatian yang khusus  terhadap 

kemampuan trobosan - trobosan baru untuk meningkatkan kualitas produknya 

untuk memajukan usahanya seperti di variabel mengambil keputusan dalam 

pertimbangan menambah menu baru contohnya lebih memberikan variasi 

tambahan menu tidak hanya menu-menu masakan indonesia saja tetapi 

menyediakan masakan-masakan dari luar seperti spageti dan lain-lain.   

2. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel penelitian tidak hanya 

 dari teorinya Zimmerer, Scarborough dan Wilson tetapi dari teori para ahli lainya 

 yang mungkin menjadi sumber informasi, wawasan dan pengetahuan kepada 
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 penelitian tentang karakteristik kewirausahaan , serta sebagai referensi penelitian 

 di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


