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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motivasi wanita wirausaha 

dalam menjalankan usaha salon di wilayah Semarang Timur. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui kuosioner 

disertai penjelasan pada pernyataan indikator yang dijawab terhadap 5 responden 

wanita pemilik salon wilayah Semarang Timur. Pemilihan 5 responden dilakukan 

menggunakan teknik Snowball Sampling, dimana sampel diambil melalui proses 

bergulir serta kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. 

 

 Berdasarkan penelitian mengenai identifikasi motivasi wanita wirausaha 

salon wilayah Semarang Timur, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

1) Mayoritas responden wanita wirausaha berusia 40 tahun keatas karena 

pada dasarnya seseorang akan memilih untuk membuka usaha sendiri 

apabila dirasa sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup. 

Selain itu, semua responden berpendidikan rata-rata SMA maka, mereka 

memilih untuk berwirausaha agar dapat memenuhi kebutuhan dan 

mendapatkan pemasukan materi secara langsung dengan mandiri tanpa 

harus bekerja dengan orang lain karena latar belakang usia yang terhitung 

dewasa dan riwayat pendidikan yang kurang tinggi serta kriteria yang 

tidak memenuhi standar untuk bekerja dengan orang lain. 

2) Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor motivasi tertinggi yaitu 

14,33, karena pendidikan merupakan salah satu faktor dengan adanya 

pengetahuan atau bekal ilmu yang dimiliki maka seseorang tentunya 

terdorong untuk merealisakannya. 

3) Motivasi wanita wirausaha salon wilayah Semarang Timur memiliki 

kategori tinggi pada empat faktor yaitu faktor pendidikan, faktor 



43 
 

 
 

emosional, faktor modal dan faktor kemandirian. Jumlah skor tertinggi 

adalah faktor pendidikan dengan skor 14,33. Selanjutnya jumlah skor 

tertinggi kedua adalah faktor kemandirian dengan skor 14. Kemudian 

faktor ketiga terdapat faktor modal dengan skor 13,66 dan terakhir 

terdapat faktor emosional dengan skor 12,66. 

 

5.2 Saran 

 

 Penelitian mengenai identifikasi motivasi wanita wirausaha salon wilayah 

Semarang Timur yang telah dilakukan, dapat diketahi bahwa masih ada hal yang 

perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Maka peneliti menyampaikan saran- 

saran sebagai berikut: 

 

1) Faktor pendidikan dalam memotivasi wanita wirausaha sudah berjalan 

dengan baik, namun alangkah lebih baik jika wanita wirausaha salon dapat 

menambah wawasan ilmu cara berwirausaha dengan dunia online. Selain 

itu wanita wirausaha dapat membangun networking dengan bertukar 

informasi dan ilmu antar sesama wanita wirausaha salon. 

2) Untuk meningkatkan motivasi faktor emosional, sebaiknya wanita 

wirausaha salon dapat lebih meningkatkan dorongan motivasi dari dalam 

diri meskipun lingkungan sekitar tidak memberikan dorongan motivasi 

yang kondusif. Sehingga dalam memutuskan untuk membuka wirausaha 

bukan sekedar ingin memperoleh pendapatan lebih banyak, namun juga 

keinginan menujukkan kemampuan dari dalam diri bahwa wanita mandiri 

dan mampu berprestasi. 

3) Untuk meningkatkan motivasi faktor modal, sebaiknya wanita wirausaha 

salon lebih mengembangkan dalam promosi dengan cara online yang lebih 

luas. Promosi online merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dapat 

dikembangkan dengan endorse orang tertentu seperti di instagram. 

Contoh: selebgram. Wanita wirausaha dapat mengajak selebgram untuk 

membantu mempromosikan usaha dengan memberikan treatment yang 



44 
 

 
 

dimiliki pada salon mereka. Sehingga tidak hanya modal skill yang 

dimiliki, namun modal kreatifitas dan inovasi dapat berjalan dengan baik. 

4) Untuk meningkatkan motivasi faktor kemandirian, sebaiknya wanita 

wirausaha salon dapat mengambil keputusan dengan bertanggung jawab 

terhadap resiko yang berkaitan dengan usahanya. Selain itu, wanita 

wirausaha salon dapat menerapkan pembukuan dengan cara yang lebih 

efektif melalui eletronik sehingga mempermudah dalam pemantauan dan 

perhitungan transaksi pada usaha mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


