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Bab 5 

PENUTUP 

 

 

5. 1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap para koresponden dan 

pemilik menggunakan teori 10D oleh William Bygrave, kemudian diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

Secara umum, Pak Tony Damitrias selaku pimpinan dari PT. 

Sinar Dunia telah melaksanakan peran dan kewajibannya dalam perusahaan. 

Beliau telah menjalankan perusahaannya dengan baik dan memiliki sepuluh 

poin dalan teori 10D oleh William Bygrave. 

Meskipun demikian, ada beberapa hal dalam penilaian 

mengenai karakteristik kewirausahaan yang belum dilaksanakan secara 

maksimal oleh Pak Tony. Hal tersebut adalah                                                                                                         

       1. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari Visi yang     

 dimiliki perusahaan yakni membawa perusahaan jadi lebih baik serta  

 mensejahterakan karyawan,dimana visi tersebut sudah dapat di wujudkan 

 oleh pak Tony sehingga PT.Sinar Dunia mencapai keberhasilannya, hal ini 

 didukung oleh hasil penelitian yang memiliki nilai rata-rata tinggi pada 

 indikator Dream (Mimpi). 

        2. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari ketegasan 

 yang dimiliki pak Tony, yakni pak Tony dapat memgambil keputusan 

 dengan cepat dan penuh perhatian , dimana bila ada masalah di perusahaan 

 pak Tony dapat mengambil keputusan dengan tegas , hal ini didukung oleh 

 hasil penelitian yang memiliki nilai rata-rata tinggi pada indikator 

 Decisiveness (Ketegasan). 

        3. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari sikap pak 

 Tony yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan, yakni setiap ada 

 permintaan produk baru maka akan segera diproduksi sebagai suatu 

 peluang inovasi baru di perusahaannya, dimana setiap peluang inovasi 
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 baru selalu di ambil untuk mengembangkan usahanya, hal ini didukung 

 oleh hasil penelitian yang memiliki nilai rata-rata tinggi pada indikator   

 Doers (Pelaku) 

          4. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari sikap pak 

 Tony yang bertanggung jawab penuh pada pekerjaannya serta tidak pernah 

 menyerah pada keadaan, yakni pak Tony selalu bertanggung jawab bila 

 pesanan menumpuk ia rela lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya 

 dikarenakan sikapnya yang peduli akan karyawan , hal ini didukung oleh 

 hasil penelitian yang memiliki nilai rata-rata tinggi pada indikator  

 Determinations (Determinasi) 

         5. Karakteristik  Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari waktu yang 

 sebagian besar pak Tony gunakan untuk bekerja, yakni pak Tony sering 

 lupa waktu saat bekerja sehingga pak Tony sering pulang lebih malam dari 

 para karyawannya, dimana pak Tony tidak mengenal lelah dalam 

 bekerja, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang memiliki nilai rata-

 rata tinggi pada indikator  Dedications (Dedikasi). 

        6. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari 

 kesungguhannya dalam bekerja, yakni pak Tony selalu memberi 

 motivasi karyawannya dan  untuk  selalu hati-hati dalam bekerja 

 sehingga hasil  produksi maksimal, diperoleh dari hasil penelitian  yang 

 memiliki nilai rata-rata tinggi pada indikator Devotions  (Pengabdian) 

         7. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari perhatian dan 

 ketelitian pak  Tony dari hal kecil di perusahaan, yakni dari proses 

 produksi sampai analisa produk selalu rutin ia lakukan, dimana 

 ketelitiannya salah satu faktor pendukung pak Tony sehingga dapat 

 sukses sampai sekarang, hal  ini oleh hasil penelitian yang memiliki nilai 

 rata-rata tinggi pada indikator Details (Detail). 

         8. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari kepercayaan 

 dirinya yang tinggi sehingga dapat bertanggung jawab serta tidak 

 bergantung pada orang lain, yakni dalam inovasi produk yang pak Tony 

 putuskan , ia selalu siap dalam menghadapi kemungkinan gagal yang bisa 
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 terjadi, dimana pak Tony berani bertanggung jawab atas segala 

 keputusannya, hal ini oleh hasil penelitian yang memiliki nilai rata-rata 

 tinggi pada indikator Destiny (Takdir) 

         9. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari sikap pak 

 Tony yang selalu mengutamakaan keberhasilan usaha dibanding kekayaan 

 yang diperoleh, yakni pak Tony selalu menginginkan usahanya berhasil 

 meskipun kadang rugi, karena bila seterusnya usaha dapat berhasil maka 

 uang akan datang mengikuti keberhasilan usaha, hal ini oleh hasil 

 penelitian yang memiliki nilai rata-rata tinggi pada indikator Dollars 

 (Uang) 

       10. Karakteristik Kepemimpinan Bapak Tony dapat dilihat dari sikap pak     

 Tony yang dapat memberikan kepercayaan pada karyawan dengan 

 mendistribusikan tugas-tugas pada karyawan , yakni pak Tony 

 memberikan wewenang pada masing masing divisi namun tetap dalam 

 pantauan dan diawasi, hal ini oleh hasil penelitian yang memiliki nilai 

 rata-rata tinggi pada indikator Distributes (Distribusi Tugas) 

 

5. 2 Saran 

 Berikut ini merupakan saran atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

 peneliti: 

        1. Pemilik Sebaiknya selalu memiliki Visi kedepan untuk perusahaannya dan  

 menerima saran dari ke empat Managernya.Agar perusahaannya tercipta 

 hubungan yang baik dan membuat karyawan bekerja dengan sepenuh hati 

 untuk kemajuan Perusahaannya. 

        2. Pemilik lebih bisa mempercayai pekerjaanya kepada semua manager serta 

 karyawan lainnya tetapi tidak lupa mengontrol pekerjaannya tersebut,agar 

 karyawan lebih bisa diberi kepercayaan serta karyawan merasa juga 

 dihargai. 

        3. Pemilik tetap mempertahankan karakter kewirausahaan pada  perusahaan 

 selama ini karena PT.Sinar dunia sendiri tidak bisa berkembang/ 

 bertumbuh sampai  sekarang ini kalau tidak campur tangan beliau. 


