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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 subyek teknopreneur 

mengenai faktor-faktor yang membentuk spirit teknopreneur menurut Nasution 

(2007) yang membagi faktor tersebut menjadi dua yaitu internal yang terdiri dari 

budaya, pendidikan, dan usia dan factor eksternal yaitu motivasi, kreativitas, 

keberanian menghadapi risiko, pengalaman pendahuluan (prior knowledge), 

kecukupan modal, kelompok referensi dan trend teknologi, didapatkan hasil 

keempat subyek penelitian memiliki:  

Intelejensia teknopreneur yang dapat terlihat dari kemampuan subyek:  

 Mencari peluang bisnis dengan menggunakan IT 

 Mencari sumber informasi akan produk dengan menggunakan IT 

 Memanfaatkan IT untuk mencapai peluang bisnis dan mempromosikan 

dan menjual produk dengan menggunakan IT. 

Penilaian masyarakat atas pekerjaan sebagai teknopreneur:  

 Positif, keempat subyek juga sering bergaul dengan sesama pengguna IT 

mendorong pembentukan perilaku teknopreneur 
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 Memiliki kebiasaan menggunakan dan memanfaatkan IT sehingga 

keempat subyek memiliki latar belakang budaya yang sesuai dengan jiwa 

teknopreneur. 

 

Tingkat pendidikan: 

 Pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan wawasan yang lebih luas 

akan teknopreneur  

 Tingkat pendidikan akan mempermudah penyesuaian diri dengan 

teknologi baru dan perubahannya.  

Usia:  

 Usia yang semakin matang sebagai teknopreneur membuat seorang 

teknopreneur hendaknya mampu bersifat toleran dalam menjalankan 

usahanya  

 Lebih mampu dalam mengendalikan emosi dalam menjalankan usahanya. 

Pola asuh keluarga  

 Pola asuh yang demokratis dengan memberikan kesempatan sebagai 

teknopreneur  

 Memberikan kebebasan yang dinamis, yaitu kebebasan dalam membangun 

kemandirian.  

Motivasi: 

 Subjek penelitian memiliki teknopreneur yang tinggi 
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 Memiliki mental positif  

 Percaya diri yang tinggi 

Kreativitas: 

 Kreativitas teknopreneur yang tinggi terlihat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa keempat subyek penelitian fleksibel terhadap 

perubahan jaman  

 Mampu membuat produk orisinal dan mampu mengkombinasikan ide 

untuk membuat sesuatu yang menarik. 

Keberanian menghadapi risiko : 

 Dalam pekerjaan siap menerima ketidak pastian usaha dan mampu bekerja 

sendiri.  

Pengalaman pendahuluan : 

 Pengalaman kerja yang dilakukan sebelum menjadi seorang teknopreneur, 

hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat 

subyek penelitian memiliki kepribadian yang kuat 

 Memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik dan memiliki keterampilan 

yang mendukung pekerjaan. 

Kecukupan modal: 

 Dalam memulai usaha, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa keempat subyek penelitian memiliki dana investasi 

awal yang memadai 
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 Dana operasional yang cukup untuk pekerjaan sehari-hari dan lebih dari 

satu sumber pendanaan (modal sendiri dan hutang).  

Kelompok Referensi: 

 Tiga subyek penelitian tidak memiliki suatu kelompok referensi atau 

orang-orang yang sudah sukses dalam hal teknologi yang menjadi panutan 

bagi seorang technopreneur dan menjadi target bagi dirinya sendiri dalam 

bekerja. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

subyek penelitian tidak memiliki referensi idea generator dan idea 

champion.  

Trend Teknologi:  

 Teknopreneur memiliki kemampuan untuk memperoleh 

informasi yang menjadi dasar untuk mengetahui arah dari trend 

perkembangan teknologi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Teknopreneur fashion di Semarang perlu lebih mengintegrasikan online 

shop dengan offline shopnya dengan memanfaatkan outlet atau butiknya 

yang terletak di mall untuk konsumen yang ingin mencoba baju yang telah 

dibelinya secara online. Selain itu, adanya toko memudahkan teknopreneur 

untuk melayani komplain dari konsumen secara langsung. 
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2. Teknopreneur fashion perlu untuk membuat komunitas tersendiri. Hal ini 

perlu dilakukan untuk saling bertukar informasi terkait dengan fashion 

terbaru, pasar yang sedang trend maupun bekerja sama antar outlet. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


