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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan dream 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu mampu untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

karena hal tersebut termasuk pada visi atau impian usahanya dan 

mempunyai kemampuan untuk mewujudkan visi dengan mencari 

pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan decisiveness 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu tegas dalam 

memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak taat pada peraturan 

seperti merokok, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat ketika stok kayu habis dan selalu mempertimbangkan segala 

keputusan dengan hati-hati. 

3. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan doers 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu tidak suka 
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membuang waktu dengan menunda pekerjaan ketika DO (Delivery 

Order) masuk dan langsung bertindak ketika sudah membuat keputusan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan determination 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu memiliki 

komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaannya, 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu yang dikirim dan pantang menyerah ketika ada 

pelanggan yang mengeluh. 

5. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan dedication 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu berdedikasi 

sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan 

usaha dan serius serta semangat dalam bekerja 

6. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan devotion 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu disiplin terhadap 

peraturan yang sudah dibuat dan menyukai pekerjaannya sehingga 

merasa tidak terbebani ketika masalah muncul. 

7. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan details 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu teliti dalam 

menghitung kayu dan menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik 

agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan usaha. 

8. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan destiny 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti keputusan usaha yang penting yang 

diambil pengusaha kayu berdasarkan keputusannya sendiri sehingga 

tidak tergantung pada orang lain serta yakin bekerja dan membuka usaha 

sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan. 
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9. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan dollars 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu tidak 

mengutamakan kekayaan dan mempunyai motivasi utama yaitu 

keberhasilan usaha. 

10. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kewirausahaan distribute 

ditemukan bahwa rata-rata pengusaha kayu memiliki kategori Tinggi 

untuk karakteristik ini. Hal ini berarti pengusaha kayu dapat memberikan 

tugas-tugas dengan jelas kepada karyawan dan memberikan tugas dan 

wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Karakteristik Kewirausahaan Pada 

Pengusaha Kayu Menurut Teori William D. Bygrave”. Peneliti memberikan 

saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini agar pengusaha 

kayu sebaiknya mempertahankan karakteristik kewirausahaan yang dimilikinya 

masing-masing dengan cara terus menerus mengembangkan usaha, tegas, bekerja 

dengan cepat dan tidak menunda-nunda, memiliki komitmen, berdedikasi, 

disiplin, teliti, menggunakan uang untuk pengembangan usaha dan mampu untuk 

mendistribusikan tugas dan kewenangan penuh kepada karyawan kepercayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


