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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Karakteristik Entrepreneurial Leadership pada 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang yaitu sebagai berikut : 

1. Pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang secara 

keseluruhan memiliki Karakteristik Entrepreneurial Leadership menurut 

Teori (Fernald, et all) yang tinggi.   

2. Menurut hasil analisis, Karakter Entrepreneurial Leadership dengan 

variabel :  

Karakteristik Able to Motive pada Pemimpin Perusahaan PT. EMKL 

Wahyu Jaya, Semarang adalah  

a. Melalui pemberian bimbingan kepada seorang karyawan dibagian 

Administrasi Dokumentasi untuk penggunaan aplikasi PIB 

(Pemberitahuan Impor Barang). Kemudian contoh berikutnya 

adalah karyawan di bagian operasional yang bernama Pak Masrian 

yang diberikan arahan mengenai alur dokumen kepengurusan 

barang impor hingga sampai pada Pelabuhan.  

b. Mampu melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi 

karyawan Administrasi Keuangan terkait dengan penundaan 

pembayaran tagihan oleh importir. 
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Karakteristik Achievement Oriented pada Pemimpin Perusahaan 

PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang adalah  

a. Ketika pemimpin berhalangan hadir ke kantor untuk mengawasi 

secara langsung, pemimpin tetap memantau dengan berinisiatif 

melalui telfon atau via chat. Ketika terjadi suatu kejadian dimana 

karyawan bagian operasional dihadapkan pada suatu permasalahan 

saat mengurus dokumen di beacukai maupun di Pelabuhan, 

pemimpin langsung mengambil tindakan menuju lokasi.  

b. Pemimpin paham mengenai kondisi perusahaan saat ini adalah 

mengenai persaingan tarif resmi per kontainer yang dihadapi antar 

perusahaan dibidang yang sama. Pemimpin paham kendala apa 

yang terjadi di perusahaan saat ini adalah proses tertundanya 

penagihan piutang yang harus dibayarkan oleh importir kepada 

perusahaan.  

c. Pemimpin mau mengganti rencana yang sudah direncanakan 

ketika ada masukkan dari karyawan yang lebih baik, seperti 

ditundanya pembuatan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor 

Barang) sebelum kapal bersandar di Pelabuhan untuk tidak 

melakukan pembayaran secara penuh terhadap penanggungan 

pembayaran biaya pada satu pengiriman (salah satu contohnya 

tracking) yang seharusnya di tanggung oleh pihak importir. 

Kemudian salah satu masukkan dari karyawan di bagian 

Administrasi Keuangan adalah untuk tidak melakukan pembayaran 

secara penuh terhadap penanggungan pembayaran biaya pada satu 

pengiriman. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu 

penanggungan biaya pengiriman yang lainnya 
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Karakteristik Persistent pada Pemimpin Perusahaan PT. EMKL 

Wahyu Jaya, Semarang adalah  

a. Tantangan terberat hingga saat ini yaitu mengenai seorang pembeli 

yang tidak memiliki perizinan secara keseluruhan dalam 

pengiriman barang dari luar negeri. Pemimpin mampu mengatasi 

tantangan tersebut tanpa mengeluh dan merasa pesimis. Selain itu, 

pemimpin menunjukkan bahwa dia masih bisa mengembangkan 

perusahaannya adalah saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 

dimana perusahaan harus menambah modal menjadi 4x lipat.  

b. Pemimpin gigih bertindak secara konkrit dalam mengatasi 

hambatan sesulit apapun ditunjukkan dengan pemimpin mengatasi 

adanya suatu permasalahan ketika sistem tracking (pengangkutan) 

ternyata barang memiliki berat yang melebihi kapasitas. Kemudian 

barang tersebut dibagi ke beberapa armada.  

Karakteristik Risk Taking pada Pemimpin Perusahaan PT. EMKL 

Wahyu Jaya, Semarang adalah  

a. Pemimpin yang mampu menanggung apapun resiko yang dialami 

dalam pekerjaannya. Seperti penanggungan biaya proses tracking, 

proses shipping yang dibayarkan terlebih dahulu.  

b. Pemimpin tidak mau bekerja dengan datang ke kantor di hari libur. 

Tetapi, pemimpin mau berkomunikasi melalui handphone kepada 

karyawan atau importir terkait pekerjaan. Pemimpin sudah 

memiliki pelanggan loyal seperti batik Danar Hadi sehingga saat 

ini pemimpin tidak perlu ke Solo untuk menyelesaikan pekerjaan.  
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Karakteristik Visionary pada Pemimpin Perusahaan PT. EMKL 

Wahyu Jaya, Semarang adalah  

a. Pemimpin yang terbuka tentang harapan bisnis di masa depan, 

mampu bercerita dan meyakinkan bahwa bisnis yang 

dijalankan akan berkembang kepada seluruh Karyawan. 

Seperti keinginan untuk memperluas pasar dengan mencari 

pelanggan baru, keinginan untuk bisa mengurus dokumen 

ekspor. Namun, untuk mewujudkan harapan pemimpin, 

membutuhkan sumber daya manusia di bidang pemasaran dan 

kepengurusan dokumen ekspor, serta membutuhkan modal 

lebih untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan.  

b. Pemimpin perusahaan juga memiliki gambaran mengenai 

prospek bisnis dimasa depan. Yaitu meningkatnya 

kepengurusan dokumen dari importir seperti Gajah Duduk dan 

Wadimor. 

5.2 Saran 

  

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pemimpin Perusahaan PT. 

EMKL Wahyu Jaya, Semarang memiliki Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership yang dapat dijalankan. Berikut saran yang dapat peneliti berikan, yaitu 

1. Berdasarkan karakteristik pada variabel Achievement Oriented dimana 

pemimpin dapat memberikan perhatian yang lebih dalam bisnisnya 

ditunjukkan dari pemimpin memahami kendala perusahaan saat ini adalah 

sering tertundanya proses penagihan piutang yang harus dibayarkan importir. 

Dari hal tersebut peneliti memberikan saran kepada Pemimpin Perusahaan PT. 

EMKL Wahyu Jaya, Semarang untuk membuat perjanjian diatas materai 

terkait pembayaran tagihan kepada importir dan mengirim surat peringatan 

apabila importir tidak memenuhi batas perjanjian pembayaran. Kemudian, 
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ketika dua hal tersebut dihiraukan oleh pihak importir, maka pemimpin 

disarankan untuk menghubungi secara langsug kepada pimpinan perusahaan.   

2. Berdasarkan Karakterikstik variabel Visionary yang menyatakan Pemimpin 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang mampu mengkomunikasikan 

harapan bisnisnya kepada Karyawan terkait dengan keinginan Pemimpin 

untuk bisa mengurus dokumen ekspor dan mencari pelanggan baru. 

Disarankan kepada pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang 

ketika ingin memiliki sistem kepengurusan dokumen ekspor, hal yang perlu 

dilakukan adalah menambah karyawan di bagian Administrasi Dokumentasi 

Ekspor. Kemudian, ketika ingin mencari pelanggan baru yang harus dilakukan 

adalah menambah Karyawan di bagian Pemasaran untuk memperluas pasar 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang.  

3. Berdasarkan Karakteristik variabel Risk Taking dimana karakteristik tersebut 

memiliki jumlah score yang paling sedikit dibandingkan dengan karakteristik 

variabel yang lain. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Pemimpin Perusahaan 

PT. EMKL Wahyu Jaya, Semarang mau menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian dalam materi pribadi maupun secara finansial perusahaan. 

Pernyataan tersebut ditunjukkan dari Pemimpin yang selama ini mampu 

menanggung biaya sistem shipping dan tracking terlebih dahulu, dimana 

biaya tersebut seharusnya sudah dibayarkan oleh importir saat barang sudah 

datang di Pelabuhan. Pemimpin melakukan hal tersebut guna memperlancar 

proses pekerjaan. Disamping itu, Perusahaan juga membutuhkan modal yang 

banyak. Peneliti menyarankan untuk melakukan negosiasi antara Perusahaan 

dan pihak importir yang bertujuan agar pihak importir memberikan anggaran 

untuk pembiayaan shipping dan tracking atas barang yang telah dibeli. 

Sehingga Perusahaan tidak selalu menanggungkan biaya tersebut terlebih 

dahulu. 

 


