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                                                   BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari hasil analisis pembahasan yang diperoleh melalui kuesioner dan 

wawancara kepada para responden dapat ditarik kesimpulan bahwa orientasi 

kewirausahaan yang dimiliki para pengusaha rumah makan padang skala UMKM 

di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang termasuk 

dalam kategori tinggi. Berikut adalah kesimpulan lima dimensi orientasi 

kewirausahaan yang dimiliki pengusaha: 

1. Dimensi inovasi memiliki kategori tinggi.  

Inovasi yang dilakukan pada produk masakan terutama pada penambahan 

menu-menu baru (mie padang, nasi goreng padang, sate padang), 

percampuran dengan bumbu menu Jawa Timur (mangut pedas, ayam 

bumbu kalasan), dan membuat masakan dengan kepedasan moderat. Proses 

administrasi usaha juga telah menggunakan sistem pembukuan online 

melalui aplikasi di komputer sehingga praktis serta adanya inovasi pada 

proses produksi masakan (rendang) sehingga dapat tahan lebih lama.  

2. Dimensi pengambilan risiko memiliki kategori tinggi.  

Pengambilan risiko yang dilakukan oleh pengusaha yaitu pantang 

menyerah dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari walaupun terkadang 

makanan tidak habis terjual, berani menerima banyak pesanan dengan 
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keterbatasan karyawan, tegas dalam mengambil keputusan saat menangani 

komplain, dan tidak segan memberhentikan karyawan yang mencuri. 

Dalam menjalankan risiko bisnis, pengusaha mengambil tindakan nyata 

dengan secara langsung terjun ke proses produksi hingga pelayanan ke 

konsumen untuk memastikan usahanya berjalan dengan baik.  

3. Dimensi proaktif memiliki kategori tinggi.  

Sikap proaktif pengusaha ditunjukkan dengan mengidentifikasi keinginan 

pelanggan, mampu mengantisipasi dan bertindak atas perkembangan 

kompetitor, memberikan solusi untuk memecahkan masalah dalam 

usahanya, serta telah menggunakan teknologi untuk memasarkan usahanya 

melalui keikutsertaan gofood dan pembuatan akun di media sosial 

(instagram). 

4. Dimensi agresivitas kompetitif memiliki kategori tinggi.  

Hal ini dibuktikan dengan kesiapan pengusaha dalam menghadapi pesaing, 

melakukan persaingan keuangan dengan memberikan potongan harga atau 

bonus untuk setiap pembelian dalam jumlah tertentu, melakukan pemasaran 

melalui peningkatan pelayanan usaha dan kualitas masakan, menekan biaya 

produksi agar harga jual bersaing, serta aktif memasarkan produknya baik 

melaui media cetak (brosur) maupun di media sosial (gofood dan 

instagram). 
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5. Dimensi otonomi memiliki kategori tinggi.  

Sikap otonomi dibuktikan dari sikap pengusaha yang melibatkan karyawan 

dalam memantau usaha dan menerapkan sentralisasi (kepemimpinan 

terpusat). Pengusaha telah memberi kewenangan kepada karyawan untuk 

menjalankan tugas tertentu dan membangkitkan jiwa kewirausahaan pada 

karyawannya secara langsung dengan motivasi. Selain itu, pengusaha juga 

terus berupaya melakukan tindakan bebas untuk memajukan usaha dengan 

selalu terlibat dalam proses memasak agar rasa masakan tidak berubah, dan 

pelayanan prima ke setiap konsumen (cepat dan sopan). 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

peneliti kepada pengusaha rumah makan padang skala UMKM di Kecamatan 

Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang adalah: 

1) Pengusaha dapat mencoba hal baru atau mulai melakukan eksperimen 

baru yang melibatkan kreativitas dalam produk masakan maupun dalam 

pelayanan rumah makan seperti mencoba resep-resep masakan padang yang 

baru atau memberi pakaian adat minang dan ikat kepala pada karyawannya 

sebagai ciri khas. 

2) Pengusaha dapat memperluas dan mengembangkan usahanya dengan 

berani menambah modal usaha melalui bank (Kredit Usaha Rakyat yang 
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memiliki bunga rendah) atau koperasi yang diperuntukkan khusus untuk para 

UMKM sehingga modal tidak terbatas pada tabungan atau uang pribadi. 

3) Pengusaha dapat memberikan promosi harga untuk menarik minat 

masyarakat, seperti potongan harga berdasarkan berat badan, promo di hari 

raya (17 Agustus, Natal, Tahun Baru, Hari Pahlawan). Pengusaha juga dapat 

memberikan promo berupa kartu member dan voucher pembelian. Misalnya: 

setelah pembelian ke sepuluh, gratis 1 porsi makanan untuk menarik 

konsumen. 


