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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan kepadawanita 

pengusaha pemilik Emerald Dancer Semarang, maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kesuksesan wanita pengusaha 

pengusaha pemilik Emerald Dancer Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Kesukesan Ibu Cindy sebagai pemilik Emerald Dancer 

Semarang dapat dilihat melalui faktor dukungan keluarga dan 

pengetahuan yaitu adanya dukungan keluarga dari suami Ibu 

Cindy yang mampu mendorong Ibu Cindy dalam mencapai 

kesuksesannya, selain itu pengetahuan mengenai budaya dan 

bahasa yang dimiliki Ibu Cindy juga mampu mendorong  Ibu 

Cindy untuk dapat mencapai keberhasilan usahanya. 

2. Kesuksesan Ibu Cindy sebagai pemilik Emerald Dancer 

Semarang juga dapat dilihat melalui faktor ketrampilan 

komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis yaitu kemampuan 

Ibu Cindy dalam menjalin relasi, ketrampilan Ibu Cindy dalam 

berkomunikasi, kualitas personal yang dimiliki Ibu Cindy, dan 

Pengetahuan Ibu Cindy mengenai produk dan layanan. 

Sehingga faktor ketrampilan komunikasi dan pengetahuan 

tentang bisnis yang dimiliki Ibu Cindy mampu mendorong 
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3. wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer Semarang tersebut 

dalam mencapai kesuksesan usahanya. 

4. Kesuksesan Ibu Cindy sebagai pemilik Emerald Dancer 

Semarang juga dipengaruhi oleh faktor kompetensi produk dan 

kemampuan bisnis yaitu kualitas produk dan layanan yang 

dimiliki Emerald Dancer, loyalitas konsumen Emerald Dancer, 

ketersediaan layanan profesional yang dimiliki Ibu Cindy, dan 

keunggulan teknologi yang digunakan Ibu Cindy. Oleh karena 

itu, dalam mencapai kesuksesannya, Ibu Cindy didorong oleh 

faktor kompetensi produk dan kemampuan bisnis yang 

dimilikinya. 

5. Kesuksesan Ibu Cindy sebagai pemilik Emerald Dancer 

Semarang juga dapat dilihat dari faktor ketersediaan sumber 

daya yaitu ketersediaan keuangan yang dimiliki Ibu Cindy 

dalam mencapai kesuksesan usahanya, kemudian ketersediaan 

peluang yang dimiliki Ibu Cindy dalam mendorong 

keberhasilan usahanya, keinginan Ibu Cindy untuk sukses 

dalam menjalankan usahanya, serta hubungan personal yang 

dijalin Ibu Cindy dengan industri. Sehingga dapat diartikan 

bahwa Ibu Cindy memiliki ketersediaan sumber daya yang 

cukup memadai untuk digunakan dalam mengembangkan 

usahanya dan mencapai kesuksesan usahanya. 
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5.2 Saran 

Melalui kesimpulan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 

empat faktor yang sudah dipenuhi wanita pengusaha pemilik Emerald 

Dancer Semarang serta mampu mendorong wanita pengusaha dalam 

mencapai kesuksesan usahanya, akan tetapi terdapat beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan kepada wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer 

Semarang, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik sebaiknya menetapkan visi dan misi untuk Emerald 

Dancer dan berlaku untuk semua pihak yang bekerja dalam 

Emerald Dancer. Karena dengan adanya visi dan misi yang 

tetap, maka suatu perusahaan dapat memiliki pedoman dalam 

menjalankan segala aspek kegiatan untuk dapat mencapai 

keberhasilan yang diharapkan. Selain itu, visi dan misi 

perusahaan juga dapat menjadi landasan dasar dalam strategi 

mengembangkan usaha serta menjadi sarana dalam 

mengidentifikasi arah dan tujuan yang akan dicapai suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, apabila terdapat visi dan misi yang 

tepat dalam Emerald Dancer, maka visi misi tersebut dapat 

membantu pemilik dan penari – penarinya untuk semakin 

termotivasi dalam mencapai kesuksesan bersama. Dan yang 

terpenting adalah tidak hanya berfokus kepada keuntungan yang 

dihasilkan, namun juga dapat menciptakan pola pikir yang 
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2. visioner terhadap Ibu Cindy serta fokus terhadap kesejahteraan 

dan kelancaran usaha Emerald Dancer sendiri. 

3. Pemilik Emerald Dancer Semarang sebaiknya dapat 

mempertahankan faktor – faktor yang berhubungan dengan 

kemampuannya dalam menjalin relasi, yaitu seperti memiliki 

sifat yang ramah, mudah bergaul, memiliki bahasa yang sopan, 

dan ikut aktif dalam ikatan organisasi serta menjalin hubungan 

yang baik dengan para pengusaha lainnya. Karena menurut 

peneliti, faktor tersebutlah yang menjadi keunggulan pemilik 

Emerald Dancer dibandingkan dengan pengusaha sejenis 

lainnya. Sehingga dengan adanya hubungan yang baik dengan 

banyak orang, maka Emerald Dancer dapat memiliki nilai 

positif di mata para vendor dan para pelanggan dan dapat 

semakin menunjang kesuksesan yang diharapkan. 

4. Selain menjalin hubungan baik dengan para pengusaha lainnya, 

pemilik Emerald Dancer sebaiknya juga mempertahankan dan 

meningkatkan hubungan yang baik dengan karyawan atau para 

penari yang bekerja di Emerald Dancer. Hubungan yang baik 

antara pemilik dan penari tersebut sebaiknya tidak hanya sebatas 

hubungan kerja ketika mendapatkan job saja, akan tetapi 

pemilik juga dapat membuat acara – acara kecil misalnya dalam 

rangka memperingati hari ulang tahun Emerald Dancer, 

merayakan hari natal dan tahun baru. Dengan adanya hubungan 
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5. yang baik antara pemilik dan penari, maka Emerald Dancer 

dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan para penari 

juga dapat semakin termotivasi dalam bekerja dan menjadi 

semakin loyal terhadap Emerald Dancer, serta dapat 

menghasilkan bahkan memaksimalkan kesuksesan bersama. 

6. Ibu Cindy sebaiknya dapat lebih meningkatkan kemampuan 

manajerial, yaitu kemampuan untuk mengatur dan 

mengoordinasikan, serta menggerakkan para penarinya ke arah 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan disepakati. 

Kemampuan manajerial tersebut juga dapat mencakup aspek 

kepemimpinan seorang manajer, karena sikap dan perilaku 

seorang kepala perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap 

organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan adanya 

kemampuan manajerial yang baik bagi Ibu Cindy, maka beliau 

dapat memotivasi, mengoordinasikan, dan mengarahkan 

seluruh pihak yang bersangkutan terhadap Emerald Dancer, 

serta dapat memecahkan segala permasalahan yang muncul dan 

menciptakan solusi dan inovasi yang baik. 

7. Ketika dalam sehari terdapat lebih dari satu job, Ibu Cindy 

hendaknya dapat memberikan kepercayaan terhadap salah satu 

penarinya yang ditugaskan untuk meng-handle job lainnya, 

sehingga semua acara yang menggunakan jasa Emerald Dancer 

pada hari yang bersamaan dapat tetap terlaksana dengan baik 
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8. dan lancar. Akan tetapi Ibu Cindy juga harus melatih penari 

yang dipercayainya tersebut untuk dapat meng-handle atau 

mengepalai sebuah job secara profesional seperti yang 

dilakukan Ibu Cindy. Dengan adanya hal tersebut, maka Ibu 

Cindy juga dapat merencanakan program regenerasi untuk 

kelancaran bisnis Emerald Dancer dalam jangka yang panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


