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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka didapatkan hasil kesimpulan 

penelitian bahwa rata-rata indikator dari jiwa kewirausahaan pemilik Pemancingan 

Karunia, diketahui bahwa jiwa kewirausahaan pemilik Pemancingan Karunia ada 

pada kategori baik yang berarti bahwa jiwa kewirausahaan pemilik Pemancingan 

Karunia dinilai baik oleh karyawan dan dirinya sendiri. Indikator dari jiwa 

kewirausahaan pemilik Pemancingan Karunia adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Pemancingan Karunia memiliki dorongan yang kuat dalam 

menjalankan bisnisnya. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi, 

dimana karyawan merasa bahwa pemilik Pemancingan Karunia perlu untuk 

lebih percaya diri dan yakin akan kemampuan dirinya untuk melakukan 

pengambilan keputusan sendiri. 

2. Pemilik selalu menyelesaikan tugas secara tepat waktu, selalu 

berorientasikan keuntungan dalam bekerja. Pemilik tekun dan tabah dalam 

bekerja serta memiliki tekad untuk bekerja keras. Pemilik juga memiliki 

dorongan yang kuat untuk mencapai keberhasilan usaha dan selalu energik 

dalam bekerja. 

3. Pemilik berani mengambil risiko untuk kemajuan bisnis seperti membuat 

outbound di tempat pemancingan Karunia, dan Pemilik selalu melakukan 

perhitungan yang matang sebelum membuat suatu keputusan. Pemilik selalu 
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memikirkan terlebih dahulu untung ruginya dalam suatu pengambilan 

keputusan. Jika pemilik merasa bahwa peluang keuntungan yang mungkin 

dapat dihasilkan dari pembuatan keputusan tersebut melebihi kemungkinan 

kerugian, maka pemilik akan melakukan pengambilan risiko tersebut. 

4. Pemilik Pemancingan Karunia menilai dirinya mampu menjadi pemimpin 

bagi karyawan di perusahaannya. Pemilik menilai dirinya mampu menjadi 

panutan bagi karyawan, selalu terbuka terhadap kritik dan saran dan mampu 

berkomunikasi dengan baik kepada semua karyawan. 

5. Pemilik Pemancingan Karunia menilai dirinya memiliki ide kreatif sendiri 

yang mendukung keberhasilan pemancingan Karunia, selalu fleksibel dalam 

menjalankan ide-ide, memiliki kemampuan serba bisa untuk menjalankan 

ide, dan mampu untuk melaksanakan ide yang pemilik miliki. Pemilik 

merasa bahwa ide kreatif untuk tempat pemancingan merupakan tantangan 

tersendiri sebab tidak banyak ide yang dapat dijalankan di tempat 

pemancingan yang dapat dilakukan dengan dana terbatas. 

6. Pemilik Pemancingan Karunia menilai dirinya suka untuk mencari peluang 

dalam berbisnis dan pemilik memiliki pandangan dan wawasan yang luas 

sehingga dapat melihat trend yang ada saat ini. 

Hasil analisis terhadap keenam karakter tersebut menunjukan bahwa karakter 

berorientasikan tugas dan hasil dan karakter kepemimpinan merupakan karakter yang 

mendapat skore persepsi paling tinggi dan layak untuk dipertahankan. Sementara 

karakter percaya diri mendapat skore paling rendah, sehingga perlu mendapat 

perhatian untuk diperbaiki dan akan ditawarkan di dalam bagian saran berikut ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah Pemilik perlu mengikuti pelatihan motivasi dan kepercayaan diri 

terutama untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Selain itu pemilik perlu untuk 

lebih memperdalam pengetahuannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pemancingan supaya dengan keahlian yang dimilikinya maka pemilik akan memiliki 

kepercayaan diri yang meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


