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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan kepada Event 

Organizer Topeng The Event, maka dapat disimpulkan bahwa Identifikasi 

faktor – faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha pengusaha Event 

Organizer Topeng The Event di Semarang adalah sebagai berikut: 

a) Kesuksesan Event Organizer Topeng The Event dapat dilihat dari 

karakteristik wirausaha yaitu menetapkan visi dan tujuan bisnis yang 

jelas dan tidak pernah berubah dari awal berdiri sampai sekarang. Lalu 

memiliki tanggungjawab yang besar seperti bertanggungjawab 

terhadap lingkungan ditempat usaha, bertanggungjawab terhadap 

pelanggannya , bertanggungjawab terhadap tenaga kerja yang bekerja 

ditempat Event organizer topeng, dan bertanggungjawab terhadap 

sosial. Lalu berani mengambil resiko dan bisa mengambil keputusan 

secara agresif. Lalu mampu menyusun perencanaan bisnis seperti 

melakukan analisa dan mengidentifikasi dalam menyusun perencanaan 

bisnis. 

b) Kesuksesan Event Organizer Topeng The Event dapat dilihat dari letak 

lokasi usaha. Letak tempat Event Organizer Topeng The Event yang 

strategis atau banyak dilalui oleh masyarakat sudah menjadi strategi 

yang ditetapkan oleh pengusaha Event Organizer Topeng. 
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Terdapat dua faktor yang memperngaruhi lokasi usaha Event 

Organizer Topeng yang pertama faktor primer yaitu adanya fasilitas 

jaringan telepon dan listrik ditempat usaha, kemampuan konsumen 

untuk menjangkau tempat usaha, tersedianya tenaga kerja ditempat 

usaha, lalu kedua faktor sekunder yaitu tersedianaya fasilitas 

penunjang lain seperti dekat dengan pusat perbelanjaan dan 

perumahan, dan kemungkinan akan adanya perluasan lokasi tempat 

usaha. 

c) Kesuksesan Event Organizer Topeng The Event dapat dilihat dari 

kemampuan manajerial karena mampu untuk mengatur, 

mengkoordinasikan dan mampu menggerakkan para bawahan kearah 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh Event Organizer Topeng 

The Event dalam hal pengorganisasian seperti selalu menetapkan tugas 

dengan baik dan prosedur yang sudah ditentukan, lalu adanya 

pergerakan dan pengawasan seperti memberikan pembimbingan dan 

menetapkan standar metode penilaian kerja, lalu adanya kreativitas dan 

inovasi yang ditunjukan disetiap pekerjaan seperti kemampuan dalam 

menghadapi tantangan dan selalu memberikan konsep yang baru. 
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5.2 Saran 
 

Saran peneliti yang dapat disampaikan kepada Event Organizer Topeng 

The Event adalah sebagai berikut : 

a) Pemilik Event Organizer Topeng The Event sebaiknya tetap 

mempertahankan dan jangan pernah dirubah atau diganti visi dan 

tujuan bisnis yang sudah dibuat dari awal berdirinya event organizer 

topeng hingga sekarang, karena visi dan tujuan bisnis yang sudah 

diterapkan dapat membantu membentuk kerangka kerja yang baik dan 

optimal, lalu dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan 

komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan maupun vendor – 

vendor yang bekerja sama dengan Event Organizer Topeng The Event. 

b) Pemilik Event Organizer Topeng The Event sebaiknya 

mempertahankan sifat pantang menyerah, selalu menunjukan 

kreativitas dalam hal membuatkan konsep – konsep yang baru atau 

sesuai yang diinginkan oleh client atau pelanggan dan tetap 

mempertahankan komitmen untuk mencapai kesuksesan yang 

diinginkan. Pemilik memiliki keinginan untuk memperluas lokasi 

usaha Event Organizer Topeng The Event agar diketahui oleh banyak 

orang, sebaiknya hal ini dapat segera diwujudkan. 
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c) Pemilik Event Organizer Topeng The Event sebaiknya 

mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang baik dengan 

karyawan yang bekerja di Event Organizer Topeng, dengan client atau 

pelanggan, dan dengan vendor – vendor yang lama atau yang baru agar 

dapat mendapat informasi – informasi terbaru dari Event Organizer 

Topeng The Event dan bisa menciptakan suasana kerja yang sejahtera 

antara pemilik dengan karyawan, pemilik dengan client yang puas 

dengan pelayanannya, pemilik dengan vendor – vendor yang bekerja 

sama dengan Event Organizer Topeng The Event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


