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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada Perusahaan Karaoke Paradise, Resto dan Bar di Bandungan 

mempunyai rata-rata score keseluruhan 4,51 hasil tersebut menunjukan bahwa 

pemimpin memiliki jiwa Entrepreneurial Leadership yang tinggi dan terbukti 

pemimpin dapat memberikan motivasi bekerja kepada karyawan berupa 

arahan langsung, pemimpin selalu mengawasi kinerja karyawan dan selalu 

memperhatikan fasilitas perusahaan, pemimpin sangat gigih dalam 

mengembangkan perusahaanya, pemimpin berani mengambil resiko dan 

menjadi mediator karyawan.  Berikut data menurut hasil dan pembahasan : 

1. Pada Karakteristik Able to motivated pemimpin perusahaan 

mendapatkan score rata-rata 4,54. Pemimpin mampu memberikan 

motivasi terhadap karyawannya dan memberikan bimbingan agar 

karyawannya mampu bekerja dengan semangat dan memahami apa 

yang harus dilakukan saat bekerja, sebagai contohnya adalah 

pemimpin memberikan arahan mengenai cara kasir dan administrasi 

dalam menggunakan komputer. 

2. Pada karakteristik Achievement oriented  pemimpin perusahaan 

mendapatkan score rata-rata 4,65. Pemimpin sangat memperhatikan 

fasilitas perusahaan seperti mic, LCD, TV dan audio setiap hari agar 

tidak terjadi masalah saat pelangaan menggunakan fasilitas tersebut, 

pemimpin juga sangat mendengarkan keluhan dari karyawan melalui 

briefing yang diadakan setiap bulan sehingga permasalahan yang 

terjadi bisa segera di tangani. 

3. Pada karakteristik Persistent pemimpin mendapatkan score rata-rata 

4,48. Pemimpin juga sangat gigih dalam memperjuangkan 
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perusahaanya, seperti pada saat tahun lalu terjadi bentrok antara ormas 

dan pihak perushaan karena terjadi salah paham antara keduanya, 

pemimpin sangat memperjuangkan usahanya dan tidak menyerah 

dalam mengambil jalur hukum untuk membuat usahanya tetap bisa 

berjalan dengan kondusif. 

4. Pada karakteristik Risk Taking pemimpin perusahaan mendapatkan 

score rata-rata 4,45. Pemimpin perusahaan juga berani mengambil 

resiko untuk perusahaanya jika sedang terjadi kerugian social seperti 

menjadi mediator untuk para karyawan jika sedang terjadi masalah 

5. Pada karakteristik Visionary pemimpin mendapatkan score rata-rata 

4,47. Pemimpin selalu melihat keadaan pasar dan selalu membuat ide-

ide baru guna mencari pasar baru dan tidak membuat pelanggan 

menjadi jenuh dengan perusahaan, maka dari itu pemimpin perusahaan 

ini juga tidak takut dalam mengambil resiko untuk membuat suatu 

gagasan ide baru bagi perusahaan. Pemimpin mampu menciptakan 

sesuatu yang fresh bagi perusahaaan agar perusahaan tetap bisa 

bertahan di era yang sangat modern ini, sebagai contoh adalah dengan 

menambahkan fasilitas berupa spa dan salon yang bisa membuat 

pelanggan tertarik untuk mencoba dan menjadi loyal terhadap 

perusahaan. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

Pemimpin harus lebih berani dalam mengambil resiko dan 

menangani setiap masalah yang terjadi pada perusahaan dan 

lebih mempersiapkan jika terjadi sesuatu pada perusahaan 

seperti saat bentrok ormas dan lebih memperketat keamanan 

perusahaan serta pemimpin harus lebih meningkatkan perhatian 
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fasilitas perusahaan serta kinerja karyawan Karaoke Paradise, 

Rsto dan Bar di Bandungan ini. 

 

 

 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian 

yang serupa dengan variable yang lain mengenai karakteristik 

Entrepreneurial Leadership serta memperdalam permasalahan 

yang akan diteliti pada saat awal observasi dan wawancara, 

sehingga peneliti dapat memahami permasalahan tersebut. 

 

 

  


