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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian mengenai Motivasi Berwirausaha pada pemilik 

usaha di Jalan Fatmawati Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Motivasi berwirausaha pada pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang 

memiliki kategori tinggi pada tiga variabel motivasi wirausaha menurut 

Mc. Clelland yaitu Kebutuhan terhadap Prestasi, Kebutuhan terhadap 

Afiliasi, dan Kebutuhan terhadap Kekuasaan. Kebutuhan tertinggi pada 

pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang adalah Kebutuhan terhadap 

Afiliasi dengan skor 56,8. Kebutuhan tertinggi yang kedua merupakan 

kebutuhan terhadap Prestasi dengan skor 54,7. Dan kebutuhan terendah 

dari 3 kebutuhan adalah kebutuhan terhadap kekuasaan dengan skor 49. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa kebutuhan terhadap afiliasi 

merupakan kebutuhan tertinggi, artinya responden pemilik usaha di Jalan 

Fatmawati Semarang mencerminkan hidup sebagai makluk sosial. Mereka  

menyukai hubungan persahabatan kepada karyawan, konsumen, pemasok, 

dan pesaingnya daripada adanya persaingan yang ketat diantara pemilik 

usaha.  

3. Mayoritas responden pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang 

merupakan Laki-laki. Usia pemilik usaha terbanyak berusia antara 52-67 

tahun yang dapat dikatakan merupakan generasi pertama, sedangkan usia 

36-51 dan usia 20-35 dapat dikatakan generasi pertama atau merupakan 

generasi penerus. Dan jenis usaha terbanyak pada responden pemilik usaha 

di Jalan Fatmawati Semarang merupakan usaha Rumah Makan.  

 

 



53 
 

5.2. Saran  

 Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan Kebutuhan terhadap Prestasi sebaiknya responden 

pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang lebih dapat mengembangkan 

bisnisnya seperti cara-cara pemasaran yang lebih baru, misalkan delivery 

order atau menggunakan jasa Go-food pada pemilik usaha rumah makan, 

membuat akun di Instagram, Facebook dsb ataupun marketplace seperti 

Tokopedia, shopee, BukaLapak, dll untuk meningkatkan promosi maupun 

penjualan melalui online agar tidak hanya mendapatkan pesanan di toko 

tetapi juga dapat memasarkannya secara online.  

2.  Untuk meningkatkan kebutuhan terhadap Afiliasi sebaiknya responden 

pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang membuat ataupun 

mengusulkan kepada kelurahan setempat untuk membuat suatu organisasi 

yang berisi seluruh pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang agar 

mereka dapat mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan baik 

walaupun bersaing. Atau mengusulkan dibetuknya Koperasi seperti 

Koperasi Simpan Pinjam dimana koperasi ini dapat digunakan oleh 

anggota yang terdiri dari pemilik usaha yang berada di Jalan Fatmawati 

Semarang untuk menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. 

Tujuan dibentuknya Koperasi Simpan Pinjam ini untuk membantu 

anggotanya dalam mengembangkan usaha. 

3. Untuk meningkatkan kebutuhan terhadap kekuasaan sebaiknya responden 

lebih meningkatkan kualitas dalam hal produk maupun pelayanannya dan 

memiliki pembeda dengan pesaingnnya sehingga konsumen lebih 

mengenal usaha responden serta meningkatkan keunggulan kompetitif. 

 

 

 


