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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat disimpulkan orientasi 

kewirausahaan variabel otonomi, variabel inovatif, variabel 

kemampuan mengambil rseiko, variabel proaktif, variabel agresivitas 

dalam bersaing, dan orientasi kewirausahaan secara keseluruhan 

mempunyai kategori yang tinggi baik pria maupun wanita.  

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan orientasi 

kewirausahaan variabel otonomi, variabel inovatif, variabel 

kemampuan mengambil rseiko, variabel proaktif, variabel agresivitas 

dalam bersaing, dan orientasi kewirausahaan secara keseluruhan tidak 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada 

UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran bagi 

pemilik usaha UMKM rumah makan ayam geprek, yaitu : 

1. Pemilik dengan orientasi kewirausahaan yang terkategori tinggi 

diharapkan agar mampu mempertahankan maupun meningkatkan 

orientasi kewirausahaannya. Terdapat dimensi proaktif yang berada 

dalam kategori tinggi, namun memiliki rata-rata skor yang lebih 

rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya maka sebaiknya pemilik 

usaha lebih memperhatikan untuk selalu berpikir kedepan dan tanggap 

dengan perubahan pasar yang tidak menentu. Salah satu caranya 

adalah dengan menyediakan kotak saran atau menginformasikan 

nomor yang dapat dihubungi untuk konsumen memberikan kritik dan 

saran. Hal ini dapat mempengaruhi usaha agar lebih berkembang dan 

tidak hanya bertahan, karena konsumen yang memberikan kritik dan 

saran harus pemilik perhatikan agar masalah dapat diatasi dan 

membuat usaha lebih baik dan maju lagi.   

2. Pemilik dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain misalnya 

seperti bekerjasama dengan perusahaan minuman dan perusahaan 

start up yang menyediakan layanan antar makanan seperti gojek dan 

grab. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi usaha rumah makan 

ayam geprek maupun pihak yang melakukan kerjasama dengan rumah 

makan, seperti mendapat bantuan berupa pencetakan spanduk, 
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pinjaman kulkas untuk tempat minuman, sponsor berupa tempat tisu, 

nomor meja atau gelas. Dan untuk kerjasama dengan perusahaan start-

up yang menyediakan layanan antar makanan seperti gojek dan grab, 

pemilik rumah makan ayam geprek dapat menarik minat pembeli 

karena dapat mudahkan konsumen untuk memesan dan menghemat 

biaya layanan pesan antar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


