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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk dimensi percaya diri berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pengusaha rumah makan di Tanah Mas 

untuk dimensi ini  termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya 

pengusaha rumah  makan di Tanah Mas memiliki kepercayaan diri 

yang kuat dalam menjalankan usaha Rumah Makan, tidak 

tergantung pada orang lain dalam menjalankan usaha, dan 

pengusaha rumah makan optimis dalam melangkah kedepan seperti 

terus bertahan meskipun persaingan semakin ketat dan banyak 

yang mencoba di bisnis kuliner Rumah Makan di Tanah Mas.  

2. Untuk dimensi berorientasi pada tugas dan hasil berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa ternyata  rata-rata pengusaha rumah 

makan di Tanah Mas untuk dimensi ini  termasuk dalam kategori 

Tinggi.  Artinya pengusaha rumah makan di Tanah Mas memiliki 

tekad kerja keras dalam menjalankan usaha, berorientasi pada 

keberhasilan usaha, dan memiliki ketekunan dalam bekerja dan 

ketabahan dalam menjalankan usaha Rumah Makan di Tanah Mas. 

3. Untuk dimensi pengambilan resiko dan suka tantangan berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa ternyata  rata-rata pengusaha 

rumah makan di Tanah Mas untuk dimensi ini  termasuk dalam 
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kategori Tinggi.  Artinya pengusaha rumah makan di Tanah Mas 

siap untuk mengalami kerugian pada saat pengunjung rumah 

makan berkurang sehingga pendapatan berkurang,dan siap 

terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam bisnis Rumah 

Makan di Tanah Mas. 

4. Untuk dimensi kepemimpinan berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa ternyata  rata-rata pengusaha rumah makan di 

Tanah Mas untuk dimensi ini  termasuk dalam kategori Tinggi.  

Artinya pengusaha rumah makan di Tanah Mas memiliki sifat 

keteladanan yang dapat dicontoh para karyawan, pengusaha rumah 

makan ingin tampil beda dalam menjalankan usaha yaitu dengan 

menciptakan karya yang berbeda, dan pengusaha rumah makan 

dapat menerima kritik dan saran demi kemajuan usaha Rumah 

Makan di Tanah Mas. 

5. Untuk dimensi keorisinilan berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ternyata  rata-rata pengusaha rumah makan di Tanah Mas 

untuk dimensi ini  termasuk dalam kategori Tinggi.  Artinya 

pengusaha rumah makan di Tanah Mas dapat menuangkan 

imajinasi dalam menjalankan usaha dan memiliki menu khas 

Rumah Makan di Tanah Mas yang membedakan dengan rumah 

makan yang lain. 

6. Untuk dimensi berorientasi ke masa depan berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa ternyata  rata-rata pengusaha rumah 

makan di Tanah Mas untuk dimensi ini  termasuk dalam kategori 
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Tinggi.  Artinya pengusaha rumah makan di Tanah Mas memiliki 

persepsi cara pandang untuk mengembangkan usaha Rumah 

Makan di Tanah Mas di masa depan misalnya membuka cabang, 

dan tidak cepat puas dengan karya yang sudah ada karena ingin 

lebih memajukan usaha Rumah Makan di Tanah Mas. 

 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Sebaiknya pemilik rumah makan dapat mempertahankan 

karakteristik entrepreneurhip yang dimilikinya saat ini. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara menciptakan menu baru, 

menambah bumbu rasa masakan khas yang membedakannya 

dengan pesaing, menambah fasilitas sehingga konsumen lebih 

puas dan dapat bersaing lebih baik. 

2. Sebaiknya pengusaha rumah  makan di Tanah Mas dapat lebih 

berani mengambil resiko yaitu siap untuk mengalami kerugian 

pada saat pengunjung Rumah Makan di Tanah Mas berkurang 

sehingga pendapatan berkurang serta siap terhadap 

kemungkinan terjadinya kegagalan dalam bisnis Rumah Makan 

di Tanah Mas  , dan sebaiknya pengusaha rumah makan di 

Tanah mas dapat lebih berorientasi pada masa depan yaitu 

dengan memiliki persepsi cara pandang untuk mengembangkan 



82 

 

usaha Rumah Makan di Tanah Mas dimasa depan misalnya 

membuka cabang serta tidak cepat puas dengan karya yang 

sudah ada karena ingin lebih memajukan  usaha Rumah Makan 

di Tanah Mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


