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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pemilik 

Indonesia Maxi Dinamika Semarang mempunyai karakteristik entrepreneurial 

leadership pada teori Fernald, et.al (2005). Dengan demikian dapar diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter able to motivate 

yang tinggi. Artinya pemilik dapat memberikan semangat kepada 

karyawan karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal, 

dapat mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan keinginan 

pemilik perusahaan serta dapat menjadi teladan bagi karyawan. 

Misalnya, memberikan gaji sesuai dengan kinerja yang dikeluarkan 

misalnya mendaptakan komisi sesuai dengan perusahaan yang didapat 

untuk mengikuti event, memberikan tempat kerja yang nyaman dan 

memberikan cara- cara yang kiat untuk mendapatkan konsumen. Selalu 

mengarahkan karyawan sesuai standart yang sudah ditetapkan, dapat 

menjadi teladan bagi karyawan dengan sikap yang bijaksana dalam 

menentukan dan mengambil keputusan serta keoptimisan yang pemilik 

tunjukan kepada karyawan serta selalu memotivasi karyawan agar 

bekerja lebih baik lagi dan bekerja dengan santai namun serius dalam 

pencapaian target yang ditentukan serta memberikan contoh yang baik 

seperti ide- ide kreatif. 

2.  Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter achievement 

oriented yang tinggi. Artinya pemilik memiliki target yang jelas dalam 

mengadakan event dan fokus pada usaha yang dikerjakannya serta dapat 

mengerjakan tugasnya dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya dan 

selalu mengawasi proses bisnis yang saya jalani setiap harinya. 

Misalnya, selalu memiliki target yang jelas disetiap event yang berbeda 

diseiap  datang hingga pengeluaran dan pemasukan disetiap event yang 
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akan dijalankan , pemilik cukup fokus dalam usahanya walaupun tidak 

hanya memiliki satu pekerjaan sehingga harus membagi waktu, saat 

event diselenggarakan pemilik selalu mengawasi dan melakukan 

pengecekan serta melakukan pengawasan setiap hari melalui 

koordinator manajer yang ada.  

3. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter creative yang 

tinggi. Artinya pemilik dapat melihat peluang yang ada serta dapat 

menciptakan kesempatan dalam kesulitan yang terjadi. 

Misalnya, dengan melihat peluang yang ada dan menyesuaikan kondisi 

yaitu memberikan diskon bagi perusahaan yang sering bergabung serta 

dengan adanya peraturan pemerinah yang baru justru dapat membuat 

pemilik lebih semangat lagi serta terus mengembangkan idenya lagi dan 

pernah mendapatkan rekor muri. 

4. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter flexible yang 

tinggi. Artinya pemilik dapat memberikan respon yang positif terhadap 

perubahan dan dapat bertindak cepat menghadapi perubahan yang 

terjadi. 

Misalnya, dapat merespon positif dengan menyesuaikan harga serta 

dengan adanya peraturan pemerintah yang baru dan dengan adanya 

booth yang sepi justru dapat mengembangkan idenya dengan 

menambahkan booth kuliner serta menjadikan lokasi printer corner dan 

dapat bertindak cepat terhadap perubahan dengan mengikuti teknologi 

masa kini yaitu media sosial instagram yang dijadikan salah satu media 

promosi serta dapat menyesuaikan harga. 

5. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter patient yang 

tinggi. Artinya pemilik selalu sabar dalam mengambil keputusan 

dengan pertimbangan dan selalu sabar dan memastikan kondisi yang 

mendukung dalam mengambil dan menetukan suatu tindakan. 

Misalnya, selalu sabar dan tidak gegabah dalam menentukan keputusan 

dengan melakukan rapat dengan karyawan serta selalu sabar dan 

memastikan kondisi yang mendukung dalam mengambil dan 
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menetukan suatu tindakan dengan membuka kantor cabang baru dikota 

lain serta selalu mempersiapkan dengan lebih matang lagi kebutuhan 

dan keperluan sebelum event berjalan. 

6. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter presistent yang 

tinggi. Artinya pemilik tidak mudah menyerah, berusaha mengatasi 

hambatan dan kesulitan yang terjadi serta tetap bertahan pada 

pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan. 

Misalnya, selalu optimis dan semangat walaupun sepi pengunjung 

maupun perusahaan yang bergabung namun selalu konsisten 

memberikan event yang berkualitas dan kepuasan bagi perusahaan dan 

bagi pencari kerja dan mencari cara agar ramai misalnya dikuatkan lagi 

media promosisnya baik online maupun secara langsung/ MMT. Selalu 

memikirkan cara untuk menemukan ide baru serta solusi dari masalah 

yang ada dan tetap fokus meskipun banyak pesaing. 

7. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter risk taker yang 

tinggi. Artinya pemilik mau dan bersedia menanggung kerugian 

finansial yang kemungkinan akan terjadi serta selalu 

mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. 

Misalnya, ketika event sepi namun selalu menggaji karyawan tepat 

waktu dan selalu mengadakan rapat agar tidak salah dalam mengambil 

keputusan. 

8. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter visionary yang 

tinggi. Artinya pemilik memiliki gambaran mengenai usahanya 

kedepan, dapat menceritakan kepada karyawan mengenai usahanya 

serta menyampaikan rencana serta harapakan kepada karyawan. 

Misalnya, gambaran usaha kedepannya apabila sudah memiliki cukup 

modal ingin membuka kantor baru lagi dan memperbesar jumlah 

kapasitas perusahaan, sharing megenai sejarah usaha yang dikelola agar 

karyawan termotivasi serta menceritakan perkembangan bisnis yang 

dijalankan dan menyampaikan apa yang menjadi harapanya. 
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5.2 Saran   

1. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika sebaikknya dapat mempertahankan 

karakteristik entrepreneurial leadership agar terus dapat 

mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi dikemudian hari. 

2. Pemilik Indonesia Maxi Dinamika sebaiknya juga selalu 

mempertahankan karakter pada presistent dan risk taker agar usaha 

yang dikelola dapat terus berkembang dan maju. 

3.  Pemilik Indonesia Maxi Dinamika sebaiknya terus meningkatkan dan 

mengembangkan lagi karakter achievement oriented terlebih pada 

fokus dengan usaha yang dikerjakan saat ini agar lebih berkembang dan 

dapat hasil yang lebih maksimal lagi. 

4.  Pemilik Indonesia Maxi Dinamika sebaiknya juga sering menceritakan 

kepada karyawan mengenai usahanya agar karyawan termotivasi dan 

dapat bekerja dengan giat dan semangat sehingga dapat menghasilkan 

kinerja yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


