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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Deskripsi motivasi wanita berwirausaha (faktor keluarga, faktor 

pengalaman dan fasilitas, faktor penghargaan dan peluang, faktor 

keingingan pribadi, faktor aktualisasi diri, faktor potensi diri dan faktor 

pengangguran) dan keberhasilan usaha (efisiensi usaha, perluasan produk 

yang dijual, profitabilitas dan kepercayaan publik) termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya wanita pengusaha online shop di Semarang 

memiliki motivasi tinggi dalam berwirausaha dan keberhasilan usahanya 

juga tinggi. Ketujuh faktor diatas merupakan faktor-faktor yang 

memotivasi dan mendorong seorang wanita pengusaha dalam membangun 

sebuah usaha hingga mencapai sebuah keberhasilan usaha. 

2. Faktor Keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang 

3. Faktor Pengalaman dan Fasilitas tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha online shop di Semarang 

4. Faktor Penghargaan dan Peluang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang 
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5. Faktor Keinginan Pribadi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang 

6. Faktor Aktualisasi Diri berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang 

7. Faktor Potensi Diri tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang 

8. Faktor Pengangguran tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang 

9. Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, Faktor Penghargaan 

dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor Aktualisasi Diri, Faktor 

Potensi Diri dan Faktor Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas dan hasil penelitian yang sudah 

dicantumkan pada bab sebelumnya, maka berikut merupakan saran yang dapat 

dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Sebaiknya wanita pengusaha mempertahankan bahkan meningkatkan 

faktor-faktor yang memotivasinya dalam berwirausaha agar mereka dapat 

memiliki semangat dan dorongan dalam menjalankan usaha sehingga 

kinerja mereka dapat jauh lebih optimal dalam mencapai keberhasilan 

usaha. 
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2. Pada faktor keluarga, wanita pengusaha dapat meningkatkan motivasi 

dengan cara terbuka dan saling bertukar pikiran dengan anggota keluarga 

lainnya agar mendapatkan masukan dan dorongan dari anggota keluarga 

dalam menjalankan usahanya sehingga hal ini dapat meningkatkan 

motivasi wanita dalam berwirausaha. 

3. Pada faktor penghargaan dan peluang, wanita pengusaha dapat 

meningkatkan ambisinya dengan cara tidak cepat puas pada keadaan yang 

dimiliki saat ini sehingga dapat terus mendorong wanita dalam 

menjalankan usahanya hingga mencapai sebuah keberhasilan usaha demi 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta meningkatkan status sosial 

mereka di masyarakat.  

4. Pada faktor aktualisasi diri, wanita pengusaha dapat meningkatkan 

dorongan pada dirinya untuk membuktikan kemampuan mereka kepada 

orang lain bahwa mereka bisa dan dapat berhasil dalam membangun dan 

menjalankan sebuah usaha sehinnga membuat mereka semakin termotivasi 

dalam menjalankan usahanya hingga mencapai sebuah keberhasilan. 

5. Pada faktor pengalaman dan fasilitas, wanita pengusaha dapat menambah 

pengalaman-pengalaman yang lebih banyak seperti menambah ilmu-ilmu 

terakit kewirausahaan, belajar berbagai usaha atau bisnis baru, belajar 

mempraktekkan cara bisnis baru dari seorang entrepreneur senior untuk 

dijadikan bekal dalam menjalankan dan mengembangkan usaha agar 

adanya faktor ini dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop yang mereka jalankan. 
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6. Pada faktor keinginan pribadi, wanita pengusaha dapat menumbuhkan 

keinginan dalam diri mereka masing-masing untuk menjadi wanita yang 

mandiri dan memiliki pendapatan sendiri sehingga tidak hanya bergantung 

kepada orang lain, dimana hal ini dapat menjadi dorongan besar dalam diri 

wanita pengusaha untuk mencapai keberhasilan usaha online shop yang 

mereka jalankan. 

7. Pada faktor potensi diri, wanita pengusaha tidak boleh puas dengan apa 

yang sudah mereka capai sekarang ini, dan mereka harus terus 

meingkatkan kemampuan mereka serta mencari tantangan-tantangan baru 

agar mereka terus terdorong untuk menjalankan dan mengembangkan 

usaha mereka sehingga faktor ini dapat berpengaruh bagi wanita 

pengusaha dalam mencapai keberhasilan usaha. 

8. Pada faktor pengangguran, wanita pengusaha harus memiliki rasa takut 

tersendiri ketika menjadi seorang pengangguran yang dapat membuat 

mereka terus berusaha untuk membangun usaha mereka sendiri dan agar 

dengan adanya faktor ini dapat memotivasi mereka untuk mencapai 

keberhasilan usaha. 

 

 

 

 


