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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari analasis identifikasi krakteristik Entrepreneurial Leadership ini saya 

melakukan observasi kurang lebih 2 bulan, 1 minggu ada yang saya lakukan 

secara penuh, dan minggu-minggu berikutnya 1 minggu 3 kali saya mengunjungi 

gerai-gerai dari Clean Your Shoes Semarang, bertemu langsung dan berinteraksi 

dengan pemilik dan karyawan dalam mencermati kegiatan mereka secara 

langsung hingga mengikuti rapat mingguan dan bulanan yang di lakukan setiap 

hari senin, pemilik dan para karyawan memilik kedekatan yang menurut saya 

sangat baik pemilik merangkul mereka seperti kawan kerja tidak seperti boss dan 

karyawannya. Cara pemilik dalam mendorong semangat dan motivasi dari para 

karyawan efektif dengan adanya tambahan reward jika seorang karyawan 

mengerjakan pekerjaan tambahan selain job desknya dan memberi efek jera secara 

langsung bila ada target yang tidak terpenuhi sehingga membuat karyawan 

meningkatkan kinerja di bulan berikutnya untuk mendapatkan reward yang 

ditawarkan oleh pemilik. Berikut kesimpulannya: 

1. Able to motivate 

Dari analasis kesimpulan dimensi Able To Motivate diatas didapatkan data bahwa 

pemilik sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang dilihat dari perbandingan 

antara indikator sebagai berikut: 

a) Dengan memberikan bonus, uang lembur, tunjangan dan  

b) Memberikan contoh ketika karyawan mengalami kesulitan dalam 

melayani konsumen di toko. 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa pemilik dapat memotivasi para 

karyawannya dengan cara memberikan bonus/tunjangan/uang lembur juga bonus 

entertainment karena dari jawaban ke-3 sampel menunujukan bahwa mereka 
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selalu berusaha untuk bekerja tidak hanya menyelesaikan target namun melebihi 

target dengan mengerjakan jobdesk lebih giat demi mendapatkan bonus walau ada 

karyawan yang masih sibuk kuliah sekalipun. Tidak hanya dengan bonus para 

karyawan pun terpacu untuk bekerja dengan giat karena arahan-arahan yang 

diberika secara langsung oleh pemilik, para sampel menjelaskan bahwa semakin 

mereka mengerti tentang cara pencucian sepatu dengan berbagai bahan maka 

semakin mereka berani dalam mengerjakan sepatu-sepatu pelanggan. 

2.  Achievement Orientated 

Dari analasis kesimpulan dimensi Achievement Orientated diatas di dapatkan data 

bahwa pemilik sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari 

perbandingan antara indikator sebagai berikut: 

a) Memonitor proses berjalanannya bisnis (usaha). 

b) Mengawasi proses bisnis secara keseluruhan detail mulai dari order 

barang atau bahan dari supplier hingga sampai kepada pelayanan atau 

produk yang diberikan kepada pelanggan hingga mengawasi keuangan 

gerai. 

c) Harus dapat mempertimbangkan masukan dari para karyawan jika 

berpotensi baik bagi usaha. 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa pemilik memiliki karakter yang kuat 

dalam mengejar hasil terhadap usahanya terlihat dari penjelasan para sampel 

bahwa mas Satria sebagai pemilik gerai setelah mementori para karyawannya 

maka di tunjuk karyawan yang menurutnya bisa diandalkan untuk menjadi store 

leader dengan mempertimbangkan kinerja dan lama waktu karyawan mengabdi 

dalam bisnis ini untuk dibagi dalam 3 gerai dan dan membantu pemilik dalam 

memonitori seluruh kegiatan atau proses bisnis tiap gerai dan akan di laporkan 

setiap minggunya ke pemilik untuk di evaluasi. Tidak hanya itu pemilik juga 

merupakan orang yang terbuka akan ide-ide atau masukan dari para karyawan 

yang memberi masukan ketika sedang sharing untuk kemajuan bersama dalam 

bisnis ini, bahkan pamilik menambahkan salah satu menu dalam pelayanan jasa 

bisnisnya yang idenya berasal dari karyawan. 
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3. Creative 

Dari analasis kesimpulan dimensi Creative diatas di dapatkan data bahwa pemilik 

sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari perbandingan antara 

indikator sebagai berikut: 

a) Mampu melihat peluang meski dalam situasi dan keadaan yang sedang 

tidak mendukung pada bisnis serupa dan 

b) Memberikan trend baru (memberi menu atau layanan jasa yang baru). 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa pemilik merupakan orang yang jeli 

dalam memperhatikan peluang dari kesimpulan jawaban tiap sampel didapat 

contoh dengan gerakan tukar benefit yang ditawarkan oleh Clean Your Shoes 

untuk bisnis-bisnis yang sedang trend dalam lingkup sekitaran bisnis Clean Your 

Shoes sendiri. Dan dalam bisnis serupa pemilik mampu memberikan trend baru 

dengan menambahkan menu baru yang idenya juga berasal dari saran para 

pelanggan yang sudah di pertimbangkan yaitu pelayanan express cleaning yaitu 

pelayanan mencuci sepatu secara detail yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 

hari. 

4. Flexible 

Dari analasis kesimpulan dimensi Flexible diatas di dapatkan data bahwa pemilik 

sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari perbandingan antara 

indikator sebagai berikut: 

a) Mampu beradaptasi dengan perubahan ketika ada persaingan  mampu 

memberikan sebuah inovasi baru seperti dalam promosi untuk lebih 

menarik minat pelanggan seperti diskon,dll. 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa pemilik sebagai pengusaha jasa tidak 

takut dengan persaingan harga, karena menurutnya perusahan jasa yang terpenting 

adalah bagaimana menjaga dan meningkatan trust dan kualitas untuk pelanggan 

quality control selalu ditingkatkan, maka dari itu Clean Your Shoes selalu 
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memberikan pelayanan dan promosi baru contohnya delivery order untuk 

penjemputan sepatu. 

 

5. Patient 

Dari analasis kesimpulan dimensi Patient diatas di dapatkan data bahwa pemilik 

belum memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari perbandingan antara 

indikator sebagai berikut: 

a) Dalam suatu kondisi dimana minat pelanggan terhadap produk jasa cuci 

sepatu menurun secara tiba-tiba maka tidak boleh langsung mengambil 

tindakan untuk menutup toko ataupun obral harga secara ekstrim, tetapi 

menyusun strategi terlebih dahulu secara sistematis agar tidak merugikan 

pihak manapun. 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa pemilik merupakan orang yang 

tenang dan tidak terlalu mengambil pusing jika sedang terjadi problem di bisnis, 

seperti saat membuka cabang di Unnes karena tanpa survey yang memadahi dan 

matang maka menjadi gerai yang paling sepi tetapi tetap dijalani, di usahakan dan 

di jadikan sebuah pembelajaran. Dan menyediakan form persetujuan untuk setiap 

pengunjung yang memilik sepatu berwarna putih untuk mecegah terjadinya 

kesalah pahaman antara pihak Clean Your Shoes dan pelanggan dan 

meminimalisir konflik. Tetapi ada satu kendala yang membuat pemilik tidak 

memnuhi kriteria dari karakteristik patient dari jawaban sampel didapat bahwa 

pemilik blunder dalam membuka gerai Clean Your Shoes yang berada di UNNES 

dan mengakibatkan gerai tersebut menjadi gerai paling sepi saat ini akibat 

membuka cabang hanya bermodalkan rasa percaya diri tanpa adanya survey lebih 

lanjut atau detail. 

6. Persistent 

Dari analasis kesimpulan dimensi Persistent diatas di dapatkan data bahwa 

pemilik sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari 

perbandingan antara indikator sebagai berikut: 



  

70 

 

a) Mengatasi tekanan pekerjaan yang dialami misalnya saat ada komplain 

terhadap pelanggan karena sepatu yang di cuci tersebut masih terlihat 

kotor maka pemilik harus siap memberikan pelayanan cuci ulang secara 

gratis (asuransi). 

b) Tindakan nyata saat ada hambatan misal ketika gerai sedang sepi maka 

dilakukan promosi lebih gencar. 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan dari jawaban tiap sampel bahwa pemilik 

merupakan orang yang menjalani bisnisnya karena hobi dan tidak menganggap 

tekanan sebagai masalah justru sebagai bahan pembelajaran dan sharing, jika 

terjadi konflik dengan pelanggan maka pelanggan akan di edukasi terlebih dahulu 

mengenai penangan sepatu dengan berbagai bahan. Jika pelanggan kurang puas 

maka akan dilakukan proses pencucian ulang tentunya dengan saran-saran terbaik 

dari tim,melakukan musyawarah dan mengganti sepatu sesuai dengan nilai sepatu 

tersebut. Pemilik pun tidak takut dengan adanya usaha-usaha yang serupa 

bermunculan karena pada dasarnya sebuah usaha jasa memang sangat mudah 

untuk ditiru jadi tetap yang terpenting adalah fokus dalam mengembangkan 

kualitas dan menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 

7. Risk-Taker 

Dari analasis kesimpulan dimensi Risk-taker diatas di dapatkan data bahwa 

pemilik sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari 

perbandingan antara indikator sebagai berikut: 

a) Ketika ada resiko produk tidak laku mampu untuk mempromosikan dan 

menjualnya kembali atau dimanfaatkan sebagai sarana lain. 

b) Menanggung kemungkinan terjadinya kerugian finansial dalam bekerja, 

misalnya ketika terjadi kebakaran 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan dari jawaban tiap sampel bahwa pemilik 

akan memberikan sebuah promo gencar biasanya pada waktu sepi pertangah/akhir 

bulan contohnya sekarang setiap tanggal 17-18 tiap bulan diadakan promosi mencuci 3 

pasang dengan harga 100 ribu untuk mengejar target, karena dalam perusahaan jasa 

tidak ada barang yang tidak laku, jadi jika gerai sepi akan di lakukan promo 
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dengan gencar. Untuk kerugian-kerugian secara finansial yang terjadi akibat ulah 

orang ataupun alam semuanya sudah di persiapkan pencegahan sejak awal seperti 

prosedur dalam bekerja untuk keselamatan kerja dan asuransi. 

8. Visionary 

Dari analasis kesimpulan dimensi Visionary diatas di dapatkan data bahwa 

pemilik sudah memenuhi karakteristik variable ini, yang di lihat dari 

perbandingan antara indikator sebagai berikut: 

a) Mampu menyiapkan dan menggambarkan beberapa rencana kedepan 

tentang perusahaan. 

b) Berdiskusi mengenai rencana usaha kedepan dengan para karyawan. 

c) Mampu meyakinkan karyawan atau rekan kerja tentang prospek bisnis 

atau usahanya. 

Dalam variabel ini dapat disimpulkan dari jawaban tiap sampel bahwa pemilik 

merupakan orang yang visioner karena pandangan pemilik yang ingin membuat 

Clean Your Shoes tidak hanya sebagai jasa cuci sepatu yang dikenal oleh 

masyarakat tetapi juga ingin jadi sebuah jasa sepatu One Stop Service yang 

nantinyan bisa membenahi sepatu yang sudah rusak, dan membuka berbagai 

cabang baru di kota semarang. Pemilik sendiri merupakan orang yang terbuka 

sering berkomunikasi dan sharing dengan para karyawannya baik secara langsung 

bertemu saat berkunjung ke gerai-gerai ataupun melalui grup social media yang 

dibuat oleh pemilik khusus untuk saling monitoring satu sama lain dalam 

organisasinya, meminta saran dan juga membicarakan tentang prospek Clean 

Your Shoes dimasa mendatang, pemilik juga dapat meyakinkan para rekan kerja 

dan karyawan terkait masa depan bisnis dari Clean Your Shoes dengan mengajak 

secara langsung untuk melihat proses pengerjaan dan transaksi dalam gerai, juga 

ketersediaan peralatan dan bahan yang lengkap. 

 

Dari ke 8 variable identifikasi karakteristik Entrepreneurial Leadership dimensi 

Able to motivate, Achievement Orientated, Creative, Flexible, Persistent, Risk 
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Taker dan Visionary memenuhi identifikasi kesesuaian dengan karakteristik 

pemilik, tetapi untuk dimensi Patient didapat ketidaksesuaian yang sangat krusial 

yaitu kegegabahan pemilik dalam membuka sebuah cabang gerai tanpa adanya 

survey yang memadahi sehingga menjadikan gerai UNNES menjadi gerai paling 

sepi dan tidak menunjukan hasil yang maksimal. 

5.2 Saran 

Untuk itu saya hanya ingin memberikan satu saran saja kepada Mas Satria yang 

permasalahannya terdapat pada dimensi Patient untuk kedepannya saat akan 

membuka cabang lagi untuk dilakukan observasi dan survey pasar yang lebih teliti 

dan teratur sehingga data tentang pasar yang diperlukan untuk membuka cabang 

terpenuhi dan tidak mengulang kesalahan sebelumnya hanya dengan survey 

seadanya dan memberanikan diri untuk membuka cabang akhirnya Gerai UNNES 

menjadi gerai paling sepi karena survey dan persiapan yang kurang matang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


