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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

 

 Dapat disimpulkan dari hasil analisis yang sudah dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Untuk indikator percaya diri berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

rata-rata kelima pengusaha fashion pria memiliki percaya diri yang tinggi. 

Artinya bahwa kelima pengusaha fashion pria memiliki kepercayaan diri yang 

kuat dalam yakin mampu mengembangkan bisnis atau usaha yang dijalani, 

tidak tergantung pada orang lain berkaitan dengan pengambilan keputusan, 

lebih mengutamakan pekerjaan, optimis usahanya akan berhasil.  

2. Untuk indikator berorientasi pada hasil berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa rata-rata kelima pengusaha fashion pria memiliki orientasi pada hasil 

yang tinggi. Artinya bahwa kelima pengusaha fashion pria memiliki orientasi 

pada hasil yang tinggi dalam memiliki kebutuhan akan prestasi dengan selalu 

memperluas pasar, berorientasi pada laba dengan meningkatkan penjualan 

dan memasarkan produknya untuk segera memperoleh keuntungan, tekun dan 

tabah, tetap konsisten dalam menjalankan usaha, memiliki tekad kerja keras, 

mempunyai motivasi yang kuat, semangat dan penuh kesungguhan dalam 

menjalankan usaha, memiliki inisiatif. 

3. Untuk indikator pengambil resiko berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa rata-rata kelima pengusaha fashion pria memiliki pengambil resiko 

yang tinggi. Artinya bahwa kelima pengusaha fashion pria memiliki 

pengambil resiko yang tinggi dalam mengambil resiko atas barang yang 

kurang laku, menyukai tantangan baru guna memperluas usaha dengan 

menambah variasi produk baru  

4. Untuk indikator kepemimpinan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 



106 
 

rata-rata kelima pengusaha fashion pria memiliki kepemimpinan yang tinggi. 

Artinya bahwa kelima pengusaha fashion pria memiliki pengambil resiko 

yang tinggi dalam memiliki kemampuan mengarahkan karyawan, 

kemampuan bergaul dan menjalin relasi dengan banyak pihak, mempu 

menerima kritik dan saran dari berbagai pihak seperti karyawan dan 

pelanggan. 

5. Untuk indikator keorisinilan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

rata-rata kelima pengusaha fashion pria memiliki keorisinilan yang tinggi. 

Artinya bahwa kelima pengusaha fashion pria memiliki pengambil resiko 

yang tinggi dalam inovatif dan kreatif menciptakan ide baru dalam produk 

dan pemasarannya, menerima berbagai perubahan dan selalu mencoba 

alternatif serta mengembangkan inovasi pada produknya, mempunyai banyak 

sumber dan relasi, serba bisa mampu mengontrol usahanya secara pribadi, 

mengetahui banyak hal berkaitan dengan usahanya seperti harga pesaing di 

lingkungannya. 

6. Untuk indikator berorientasi ke masa depan berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa rata-rata kelima pengusaha fashion pria memiliki pengambil 

resiko yang tinggi 7. Artinya bahwa kelima pengusaha fashion pria memiliki 

orientasi ke masa depan yang tinggi dalam memiliki pandangan jauh ke masa 

depan , memiliki pandangan luas dengan melihat peluang disekitar. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya pengusaha fashion pria tetap konsisten pada karakteristik 

kewirausahaan yang dimilikinya saat ini. Ini dapat dilakukan dengan terus 

konsisten di dunia fashion dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

masalah yang ada diproses usaha, selalu mengembangkan pasar, menambah 

variasi produk ,menyukai tantangan dalam berusaha, dan yakin terhadap 
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kemampuan mengembangkan bisnis. 

2. Sebaiknya pengusaha fashion pria lebih mengembangkan karakteristik 

kewirausahaannya dalam aspek percaya diri yaitu dengan optimis bahwa 

usaha yang dijalaninya akan berhasil, yakin terhadap diri sendiri akan 

kemampuan mengembangkan usahanya, tidak tergantungan kepada orang 

lain, dan sebaiknya pengusaha fashion pria juga lebih mengembangkan ke 

aspek berorientasi pada tugas dan hasil yaitu lebih mengutamakan pekerjaan, 

kebutuhan akan prestasi, memilik tekad kerja keras , dan memiliki motivasi 

yang kuat dalam menjalankan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


