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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Penutup 

5.1.1 Kesimpulan 

Bersumber pada hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab IV 

Analisis dan Pembahasan mengenai identifikasi orientasi kewirausahaan 

pada pengusaha bakso di Semarang mencakup variabel inovatif, proaktif 

dan pengambilan Risiko ini dapat disimpulkan : 

 

1. Telah teridentifikasi bahwa tiap pengusaha bakso di Semarang telah 

menerapkan orientasi kewirausahaan yang terdiri dari dimensi 

inovatif, proaktif, dan pengambilan Risiko namun dengan hasil yang 

cukup berbeda. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, 

tanggapan pengusaha bakso di Semarang tentang ketiga dimensi 

orientasi kewirausahaan tergolong tinggi dengan nilai rata-rata 3,91. 

2. Dimensi Inovatif ialah dimensi pertama yang telah diterapkan dan 

tergolong kategori tinggi, dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi 

tanggapan responden dengan rata-rata 3,75. Itu artinya semakin tinggi 

dimensi inovatif yang diterapkan oleh pengusaha bakso di Semarang, 

maka pengusaha telah melakukan inovasi dengan memproduksi bakso 

dengan bentuk dan isi yang bervariasi, mengembangkan ide atau atau 

produk bakso yang ada sebelumnya hingga menjadi produk baru 

untuk menarik konsumen, mampu mengalokasikan dana khusus untuk 

melaksanakan inovasi atau pengembangan produk, pelayanan 

konsumen, meningkatkan fasilitas tempat usaha, bahkan ikut 

bekerjasama dengan mitra lain, dan mau melibatkan karyawan untuk 

menyumbangkan ide atau inovasi dalam usahanya. Pada dimensi 
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inovatif ini terbukti bahwa pengusaha bakso di Semarang sudah 

melakukan inovasi yang berbeda-beda. 

3. Dimensi proaktif ini telah diterapkan dan tergolong dalam kategori 

yang paling tinggi diantara dimensi orientasi kewirausahaan lainnya 

dengan rata-rata 4,05. Itu berarti semakin tinggi dimensi proaktif yang 

diterapkan pengusaha bakso di Semarang, maka pengusaha mampu 

mengantisipasi atau mencari peluang dari menerima kritik, saran dari 

konsumen dengan bilang secara langsung melalui WA, via DM 

Instagram dan media lainnya, melakukan promosi usaha melalui iklan 

radio, koran, atau media sosial usaha bakso, berusaha memiliki 

cadangan dana keuangan untuk pengembangan produk dan 

menyelesaikan masalah usaha di masa mendatang, melakukan riset 

dan percobaan untuk membuat inovasi fasilitas, pelayanan dan proses 

produksi produk yang baru, memperhatikan usaha pesaing pengusaha 

bakso lainnya pada teknologi, fasilitas, pelayanan atau apapun, 

memikirkan segala masalah yang mungkin akan terjadi di masa 

mendatang dan penyelesaiannya.  

4. Dimensi pengambilan Risiko ialah dimensi yang telah diterapkan dan 

termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,92. Ini 

menandakan semakin tinggi dimensi pengambilan Risiko diterapkan 

pengusaha bakso di Semarang, maka pengusaha makin berani dan 

bersedia untuk melakukan inovasi yang berbeda, menjalin hubungan 

kemitraan dengan perusahaan lain, mengeluarkan dana untuk 

melakukan promosi iklan media sosial, koran atau radio, 

mengalokasikan dana untuk renovasi atau perbaikan usaha bakso, 

memproduksi bakso melebihi jumlah dari biasanya. 
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5.1.2 Saran 

Bersumber pada kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

dalam bab IV Analisis dan Pembahasan mengenai identifikasi orientasi 

kewirausahaan pada pengusaha bakso di Semarang yang mencakup 

variabel inovatif, proaktif dan pengambilan Risiko ini, maka dapat 

disimpulkan : 

 

1. Dilihat dari hasil rekapitulasi ketiga dimensi orientasi kewirausahaan 

masuk dalam kategori tinggi, sehingga diharapkan pengusaha bakso di 

Semarang tetap menerapkan dimensi inovatif, proaktif dan 

pengendalian risiko pada usaha mereka dengan menyesuaikan 

teknologi perkembangan jaman dalam pelayanan konsumen di masa 

depan. 

2. Sebaiknya pengusaha bakso di Semarang meningkatkan dimensi 

inovatif dengan menciptakan produk bakso yang sehat dicampur 

dengan sayur-sayuran, tanpa menggunakan fetsin atau mencoba 

menciptakan produk bakso yang berbentuk keripik, melakukan 

pemeliharaan tempat pejualan, selalu mengutamakan kebersihan 

dalam proses penyajian produk bakso. 

3. Sebaiknya pengusaha bakso di Semarang meningkatkan dimensi 

pengambilan resiko dengan berani mencoba terlebih dulu membuat 

produk bakso yang dengan ide produk yang baru, berani melakukan 

kerjasama dengan menyewakan sebagian tempat usaha untuk mitra 

kerja lain atau menerima produk-produk yang dijual sebagai makanan 

pendamping makan bakso dari mitra kerja lain seperti kripik usus atau 

kerupuk. 

 

 

 

 

 


