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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa Identifikasi Karakteristik Usaha Pemilik PT Comodore 

Menurut Teori Geoffrey G. Meredith adalah  

1. Percaya Diri : Dari hasil responden yang didapat bahwa percaya diri  

pemilik usaha PT Comodore termasuk kategori tinggi karena usaha yang 

mereka jalankan sampai saat ini dapat maju dan berkembang, mampu 

bersaing dengan para kompetitor lain, dan percaya kepada kemampuan 

dan keyakinan suatu usaha  

2. Berorientasikan Tugas dan Hasil : Dari hasil responden yang didapat 

bahwa berorientasikan tugas dan hasil pemilik usaha PT Comodore 

termasuk kategori tinggi karena adanya orientasi  tugas dan hasil, 

mewujudkan inovasi perusahaan, memberikan motivasi kepada karyawan, 

bisa bekerja sama dalam team, mewujudkan inisiatif di waktu yang akan 

datang  dan menghadapi semua masalah didunia kerja baik internal 

maupun eksternal.  

3. Pengambil Resiko : Dari hasil responden yang didapat bahwa 

berorientasikan pengambil resiko pemilik usaha PT Comodore termasuk 

kategori tinggi karena mereka menyukai tantangan yang menjadikan 

mereka lebih kreatif, dan setiap usaha pasti ada resikonya, serta harus siap 

dan berusaha dengan resiko yang paling kecil, memiliki keyakinan dalam 

mengambil keputusan. 

4. Kepemimpinan : Dari hasil responden yang didapat bahwa Kepemimpinan 

pemilik usaha PT Comodore termasuk kategori tinggi karena mereka dapat 

membagi dan mengatur tugas setiap karyawan dengan baik, setiap konflik 

dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, dapat memberikan motivasi bagi 
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karyawan untuk lebih giat dan disiplin dalam bekerja, mendengarkan 

berbagai saran dan kritik dalam setiap mengambil keputusan. 

5. Keorisionilan : Dari hasil responden yang didapat bahwa keorisinilan 

pemilik usaha PT Comodore termasuk kategori tinggi karena mereka 

memiliki desain tersendiri agar produk yang dihasilkan memiliki ciri khas 

dan nilai, selalu mengikuti perkembangan model sesuai degan trend 

terbaru, mempunyai ide pengembangan usaha dimasa datang dengan terus 

menambah model dan desain tersendiri, memiliki ide pengembangan 

usaha di masa datang seperti membuka toko dan cabang. 

6. Berorientasi kemasa depan : Dari hasil responden yang didapat bahwa 

berorientasikan ke masa depan pemilik usaha PT Comodore termasuk 

kategori tinggi karena memiliki pandangan kedepan yaitu  perlengkapan 

pesta dapat lebih maju lagi, membuka cabang dan adanya peningkatan 

penjualan diberbagai kota, memiliki sifat tidak pernah puas dengan 

keberhasilan saat  ini karena sebagai penyemangat dalam usaha, dan juga 

memiliki tujuan yang dicapai dalam usahanya yaitu produk dikenal oleh 

masyarakat luas serta bermanfaat bagi masyarakat dengan cara  mengikuti 

pameran dan promosi. 

 

5.2 Saran 

 

Saran yang bisa peneliti berikan kepada perusahaan adalah: 

1. Terkait dengan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel percaya diri 

memiliki skor yang tinggi namun indikator optimis dalam usaha  memiliki 

skor rendah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kompetitor sehingga 

pemilik sulit dalam memasarkan produk. Pemilik perlu meningkatkan 

optimisme dalam menghadapi kompetitor agar mampu memperluas 

segmen pasar khususnya di luar kota Semarang. Dengan cara menonjolkan 

kelebihan produk PT Comodore, membuat produk yang trend dan di 

gemari oleh konsumen, mempromosikan produk lewat media sosial, 

meninjau lokasi yang akan dipasarkan seperti Pulau Kalimantan, Sumatra. 
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Upaya ini dilakukan agar mampu bersaing dengan para kompetitor dan 

meningkatkan segmen pasar sehingga produknya dikenal oleh masyarakat 

dan Jika produknya berhasil dipasarkan maka adanya peningkatan 

pembelian kemudian jumlah barang yang diproduksi juga meningkat. 

Setelah berhasil memasarkan disarankan membuka toko atau outlet agar 

semakin dekat dengan para konsumen. Karena sejauh ini pemilik hanya 

memiliki toko yang letaknya di Jl. gg pinggir no 23 Semarang. 

2. Hasil penelitian tentang variabel kepemimpinan, pernyataan tentang       

“Dapat mengatur karyawan sehingga usaha dapat berjalan dengan baik“ 

kerja perlu adanya peningkatan walaupun memiliki skor tinggi namun 

pemilik tetap harus stabil dalam mengatur karyawan. Contohnya 

mengunjungi lokasi produksi karena sering kali pemilik hanya 

mendapatkan informasi dari tangan kanan saja tanpa melihat di lapangan. 

Pemilik mengajak berkomunikasi dengan karyawan, serta mendengarkan 

keluhan apa saja yang terjadi dalam perusahan agar pemilik tahu dan 

mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian hubungan 

pemilik maupun karyawan membaik sehingga meningkatkan kinerja 

karyawan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


