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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus memiliki karakteristik Entrepreneurial Leadership menurut teori 

Fernald et al (2005), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada variabel able to motive termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

berarti, pemilik dapat memberikan semangat kerja kepada karyawan 

dengan memberikan insentive pada karyawan yang mampu melampaui 

target yang ditentukan, pemilik dapat memberikan arahan atau masukan 

kepada karyawan contohnya memberikan arahan pada saat briefing untuk 

tugas yang akan datang, pemilik bisa dijadikan panutan bagi karyawan 

misalnya sikap ramah pemilik saat bertemu dengan karyawan selalu 

memberikan sapa dan senyum hal ini mengajarkan kepada karyawan jika 

bertemu dengan karyawaan lain sebaiknya memberikan sapa dan senyum. 

2. Pada variabel achievement orientated termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya, pemilik memiliki target yang jelas serta mampu mengevaluasi 

target yang ditentukan contohnya pada bagian penjualan ditentukan target 

1 orang menjual 3 unit mobil dalam 1 bulan. Pemilik mampu membagi 

tugas dan mengawasi proses kerja karyawan sesuai dengan devisinya 

masing-masing dan menunjuk salah satu karyawan sebagai leader untuk 

membantu pemilik mengawasi proses kerja setiap karyawan. Pemilik 

memberi perhatian yang lebih pada karyawan misalnya menengok 

karyawan atau keluarga karyawan yang sedang sakit atau berduka atau 

melahirkan. 

3. Pada variabel persistent termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik 

dapat mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan contohnya 
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meluruskan masalah yang terjadi antar karyawan agar tidak menganggu 

pekerjaan karyawan tersebut dan karyawan lainnya. Pemilik selalu 

berusaha dalam mengatasi hambatan misalnya terjadi pengirima unit 

mobil yang terlambat pemilik bisa mengatasi customer yang sudah 

menunggu mobil pesanannya, namun pada indicator ini terdapat satu 

karyawan yang tidak setuju karena jika pemilik yang selalu mengatasi 

hambatan maka karyawan merasa tidak dihargai kinerjanya. Pemilik 

melakukan tindakan nyata dalam mengatasi hambatan contohnya jika 

terdapat customer yang marah-marah maka pemilik bisa meredakan 

dengan memberikan penjelasan sedetail mungkin. 

4. Pada variabel risk taking termasuk kategori tinggi. Artinya pemilik 

memperhitungkan resiko sebelum bertindak seperti saat akan membuka 

gedung baru, pemilik memperhitungkan resiko dengan menaikkan biaya 

sehingga pemilik memiliki target yang lebih dari sebelumnya hal ini 

dilakukan agar menutupnya kenaikan biaya saat pembangunan gedung 

baru. Pemilik mempertimbangkan sebelum mengambil sebuah keputusan 

yang tepat misalnya mengajak karyawan meeting maka karyawan akan 

mengetahui hal apa yang akan diatasi dan pemilik bisa 

mempertimbangkan dari usulan dari karyawan tersebut. 

5. Pada variabel visionary termasuk kategori tinggi. Artinya pemilik 

memiliki visi yang jelas yaiu pemilik ingin mengembangkan perusahaan 

dan membuat profit perusahaan semakin baik. Pemilik mampu 

menjelaskan kepada karyawan tentang keadaan perusahaan baik sekarang 

maupun rencana yang akan datang misalnya mengajak meeting karyawan 

untuk menginformasikan posisi perusahaan sekarang dan menjelaskan 

rencana apa yang akan dilaksanakan. Pemilik mampu menjelaskan 

kepada karyawan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh perusahaan 

contohnya dengan mendapat keuntungan yang lebih dari produk jasa 

service. 
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6. Pada variabel innovativeness termasuk kategori tinggi. Kateorgi ini 

memiliki nilai paling tinggi dibanding lainnya. Artinya, pemilik aktif 

mencari ide-ide baru untuk mengembangkan perusahaan contohnya 

dengan menambah sarana dan prasarana yang lebih modern. Pemilik 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan 

pendapatnya untuk rencana kedepan contohnya mengajak diskusi 

karyawan dan mendengarkan saran serta ide untuk rencana ke depan. 

7. Pada variabel proactive termasuk kategori tinggi. Artinya pemilik 

memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi contohnya 

mendengarkan keluh kesah karyawan dan mencarikan solusi. Pemilik 

bisa mencari peluang yang ada seperti memberikan bingkisan bagi 

customer yang membooking service mobil melalui aplikasi online agar 

tidak menunggu antrian lama. Pemilik mendorong karyawan untuk kreatif 

dalam menjalankan pekerjaanya contohnya mengajarkan kepada 

karyawan untuk bekerja secara efisien dan efektif agar target yang 

ditetapkan mudah dicapai. 

5.2. Saran  

1. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya mempertahankan serta 

meningkatkan karakteristik Entrepreneurial Leadership agar bisa 

mengembangkan perusahaan dengan baik lagi di masa yang akan datang. 

2. Pemilik PT. Remaja Adidya Motor Kudus sebaiknya meningkatkan dan 

mengembangkan karakter able to motive terlebih untuk dijadikan panutan 

bagi karyawan seperti disiplin dalam menaati SOP. 

3. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya mengembangkan dan 

meningkatkan karakter achievement orientated terutama pada memberi 

perhatian yang lebih pada karyawan seperti lebih adil dalam memberikan 

penghargaan pada karyawan berprestasi. 

4. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya terus mengembangkan 

dan meningkatkan karakter persistent dalam mengatasi hambatan dengan 
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memberikan kesempatan pada karyawan menyelesaikan hambatan yang 

masih bisa mereka selesaikan terlebih dahulu dan pemilik lebih dekat dengan 

semua karyawan  

5. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya mempertahankan 

karakter risk taking agar perusahaan bisa berkembang dengan 

mempertimbangkan segala resiko dan keputusan yang diambil. 

6. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya mempertahankan 

karakter visionary guna mengembangkan perusahaan dengan memberikan 

penjelasan tentang keadaan perusahaan serta tujuan dan harapan yang 

diinginkan oleh perusahaan 

7. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya mempertahankan 

karakter innovativeness agar perusahaan bisa terus maju dan berkembang 

dengan ide yang dicari dan selalu memberikan kesempatan karyawan untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

8. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sebaiknya  mempertahankan 

karakter proactive dengan mendorong karyawaan untuk kreatif dalam 

menjalankan pekerjaan serta mengembangkan dan meningkatkan peluang 

yang ada. 

9. Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor sebaiknya makin dekat dengan semua 

karyawan agar karyawan bisa lebih terbuka dalam menjalankan pekerjaan. 
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