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BAB  V 

PENUTUP  

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor  

motivasi berwirausaha pada wirausaha wanita Itni Linorita selaku pemilik 

usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Penelitian dilakukan 

dengan berbagai cara yaitu dengan wawancara pemilik usaha yaitu Itni 

Linorita, observasi lokasi usaha dan mendokumentasikan kegiatan cara 

pembuatan. Hasil wawancara tersebut  kemudian di rangkum, dianalisis dan 

ditarik kesimpulkan berdasarkan data yang telah terkumpul saat wawancara. 

Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dimana terdapat kriteria-kriteria pada hasil penelitian.  

Berdasarkan penelitian mengenai identifikasi faktor-faktor motivasi 

berwirausaha pada wirausaha wanita Itni Linorita selaku pemilik usaha 

Emy’s Craft Gallery Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Motivasi wirausaha berdasarkan teori MCClelland pada 

Emy’s Craft Gallery Semarang sangat memenuhi kriteria 

dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap narasumber 

yaitu pada faktor kebutuhan akan prestasi sesuai dengan 
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indikator pertama yang dikemukakan oleh Suryana yaitu 

dorongan untuk lebih unggul yang dibuktikan dengan adanya 

inovasi yang diciptakan oleh narasumber, memiliki banyak 

reseller sehingga produk lebih cepat dikenal, menggunakan 

media promosi dengan pemakaian pribadi yang kemudian 

laku hingga sekarang, juga mampu melihat peluang yang ada. 

Indikator kedua adalah berani mengambil resiko dibuktikan 

dengan menerima order baik jumlah banyak maupun sedikit, 

memenuhi permintaan pesanan yang cukup banyak dengan 

mengajak para ibu rumah tangga yang membutuhkan 

pekerjaaan. Pemilik juga berani bertangungjawab walaupun 

kesalahan tidak secara langsung dari pemilik melainkan dari 

jasa pengiriman barang.  

Indikator yang ketiga adalah menyukai tantangan dibuktikan 

dengan beliau berani untuk membuka usaha baru yang belum 

pernah dicoba sebelumnya melainkan hanya sekedar hobi dan 

beliau yakin bahwa usaha tersebut akan terus maju dan 

sukses. 

2. Kebutuhan akan afiliasi juga memenuhi kriteria yang sudah 

ditetapkan oleh Suryana yaitu indikator yang pertama lebih 

menyukai persahabatan dibuktikan dengan beliau 

menganggap pesaingnya sebagai teman sehingga tidak ada 
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yang namanya persaingan diantara penjual dan pemilik juga 

rela membantu pesaingnya jika ada kesulitan.  

Indikator yang kedua membangun hubungan baik secara 

pribadi dengan orang lain dibuktikan dengan pemilik 

menganggap supplier juga sebagai teman sama halnya dengan 

pesaing karena dengan membangun hubungan perteman 

dengan supplier terasa akan lebih menyenangkan dan leluasa 

dibawa enjoy. Selain itu pemilik juga menegur baik-baik 

kepada supplier apabila terjadi kesalahan saat pengiriman dan 

meminta pertanggungjawaban.  

Indikator yang ketiga yaitu memelihara hubungan baik 

dengan karyawan dan konsumen dibuktikan dengan sikap 

pemilik terhadap konsumen sangat ramah dan selalu 

memberikan solusi yang terbaik untuk konsumen dan selalu 

menerima masukan dari konsumen. Selain itu juga walaupun 

beliau tidak memiliki karyawan tetap melainkan keluarga 

yang membantu dalam kegiatan produksi, maka sikap pemilik 

sangat baik.  

3. Kebutuhan akan kekuatan juga memenuhi kriteria dibuktikan 

dengan indikator yang pertama yaitu keinginan untuk 

mengontrol dan mengatur orang lain. Pemilik sama sekali 

tidak memiliki sikap tersebut karena  karyawan  adalah 

keluarganya sehingga bersikap dengan sewajarnya dan 
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apabila memiliki kesalahan beliau meminta dengan baik 

untuk memperbaiki. Indikator yang kedua adalah  memiliki 

tanggungjawab terhadap kinerja dibuktikan dengan beliau  

memastikan bahwa produk rapi sesuai pesanan, 

tanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat, 

tanggungjawab terhadap pengiriman dan memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya agar 

kedepannya lebih maju serta selalu  memperlakukan 

karyawan dengan baik.  Indikator yang ketiga adalah senang 

bersaing, dibuktikan dengan selalu bersyukur dengan apa 

yang diberikan karena rejeki orang berbeda-beda, menerima 

dengan lapang dada atas apa yang telah diperbuat oleh 

tangan-tangan jail yang telah mengambil foto produk tanpa 

ijin.   

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai identifikasi faktor-faktor 

motivasi wirausaha pada wirausaha wanita Itni Linotita pemilik Emy’s Craft 

Gallery Semarang maka adapun hal yang masih perlu diperbaikidan 

ditingkatkan kembali. Maka, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut : 
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1. Beliau perlu menambahkan produk-produk baru yang dapat 

digunakan oleh non muslim, karema hal tersebut dapat 

menjadi peluang yang baru bagi wirausaha. Selain itu juga 

menambah konsumen diberbagai kalangan tidak hanya 

dikalangan muslim namun dikalangan non muslim bahkan 

bisa juga membuat pernak-pernik bagi pria seperti 

gelang,kalung,dsb.  

2. Beliau harus berani untuk membuka stand di mall khususnya 

mall yang menengah kebawah seperti Java Mall dan Sri Ratu. 

Hal ini disarankan karena biaya untuk membayar stand bazar 

disana juga relatif murah dibandingkan dengan Dp Mall dan 

Paragon. Dengan adanya perluasan pasar di daerah mall 

tersebut maka akan lebih banyak menjangkau orang-orang 

yang akan melihat produk-produk tersebut karena 

pengunjung yang berdatangan dari kalangan remaja, anak-

anak, orangtua, kalangan muslim, kalangan non muslim, pria 

dan wanita. Selain di mall, beliau juga bisa memasrkan 

produknya dengan cara mengikuti sosial media 

penyelenggara event untuk mengetahui event-event yang 

akan diadakan di Semarang. Beliau juga bisa memasarkan 

produknya setiap hari minggu pagi di area CFD Simpang 

Lima Semarang karena area tersebut adalah moment dimana 

orang-orang berkumpul dengan teman, sahabat dan keluarga 
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sehingga dapat menjangkau orang bnyak.. Selain itu juga ada 

yang dinamakan pasar semawis, beliau juga bisa setiap hari 

jumat-minggu mendirikan stand disana.Karena disana saat ini 

juga kebanyakan banyak kaum muslim baik orang tua 

maupun yang masih remaja. Beliau juga tidak perlu khawatir 

karena disana juga ada berbagai penjual aksesoris, baju, skin 

care,dsb.  

 


