
  

138 
 

BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai motivasi 

berprestasi (X1), orientasi ke masa depan (X2), kepemimpinan (X3), jaringan 

usaha (X4), dan menghadapi perubahan (X5) terhadap keberhasilan usaha (Y) 

pada wirausaha butik di Kota Semarang, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi karakteristik kewirausahaan: 

Yang membuat wirausaha termotivasi untuk bersemangat, karena 

mereka menyukai bidang ini dan memiliki passion dalam menjualkan 

produk. Sehingga dalam perencanaan-perencanaan yang ada, 

wirausaha merencanakan strategi dari masing2-masing butik. Selain 

itu wirausaha menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan adanya 

rencana dan target akan apa yang harus dikerjakan serta 

diselesaikannya, dan memiliki dorongan dari dalam diri sendiri 

sebagai motivasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut..  

Wirausaha butik juga memiliki rencana kedepan untuk 

mengembangkan usahanya dan menjalankannya dengan berpikir 

positif sehingga itu merupakan sugesti supaya bersemangat bekerja.  

Dalam kepemimpinannya wirausaha butik tidak melihat kesetaraan 

antara bos maupun karyawan. Tetapi bisa menempatkan diri bersama-

sama dengan karyawan serta mau mendengarkan setiap masukan 

maupun gagasan dari karyawan, sehingga karyawan tetap nyaman 

pada saat bekerja. Wirausaha dapat mengekspresikan gambaran yang 

positif mengenai butiknya dengan melibatkan setiap rencana yang 

dimilikinya kepada karyawan, tidak takut untuk melangkah memulai 

inovasi baru, pandai melihat apa yang menjadi kebutuhan customer, 

dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. 
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Wirausaha memiliki pendapat memiliki dampak dari jaringan usaha 

dengan lebih berkembangnya butik yang dikelola serta dapat 

memudahkan setiap proses beli-jual produk karena adanya jaringan 

usaha. Teman-teman wirausaha membantunya dalam memasarkan 

produknya melalui media social dan lewat mulut ke mulutu kepada 

teman-teman lainnya. 

Dalam menghadapi perubahan wirausaha melihat apa yang menjadi 

keinginan atau kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhan konsumen, dapat menemukan peluang atau 

kesempatan yang ada. Selain itu wirausaha aktif dengan mengadakan 

promo-promo supaya menarik pembeli, lalu bergerak di komunitas 

dan bahkan juga aktif mensupport mahasiswa-mahasiswa unika yang 

ingin berwirausaha. Wirausaha memberikan nilai tambah bagi 

produknya agar berbeda dengan competitor lainnya dengan 

mempunyai ciri khas (pakaian yang langsung dari Arab, produk 

import, kain shibori dan sigimasi yang jarang digunakan dan dijual) 

yang dimiliki oleh butik serta dapat mempertahankan ciri khas 

tersebut. 

Dalam keberhasilan usahanya, wirausaha mengimplementasikan 

gagasannya dengan membagikan gagasan tersebut kepada karyawan, 

wirausaha juga mendengarkan setiap masukan-masukan yang ada 

serta mengkomunikasikan setiap halnya kepada karyawan sehingga 

dapat berjalan secara bersama-sama. Selain itu memanfaatkan waktu 

dengan tetap terjun langsung dalam setiap proses yang dikerjakan 

karyawan tetapi sebelum ke butik wirausaha sudah mempunyai 

rencana akan melakukan apa, mencari cara untuk mempromosikan 

barang serta belajar dari mentor. Wirausaha juga memiliki etos kerja 

yang diterapkan pada karyawan dengan menganggap butik itu juga 

miliknya agar mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab serta 

dapat bekerja dengan hati. 
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2. Motivasi berprestasi (X1) seorang wirausaha tidak berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha (Y) 

3. Orientasi ke masa depan (X2) seorang wirausaha berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha (Y). 

4. Kepemimpinan (X3) wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha (Y) 

5. Jaringan usaha (X4) seorang wirausaha tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha (Y). 

6. Menghadapi perubahan (X5) berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha (Y) 

7. Motivasi berprestasi, berorientasi ke masa depan, kepemimpinan, 

jaringan usaha, menghadapi perubahan (X6) berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha (Y) 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka saran yang bisa diberikan 

adalah: 

1. Bagi Pengusaha 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat bahwa karakteristik wirausaha yang 

sepenuhnya belum diterapkan dalam menjalankan usahanya seperti 

jaringan usaha. Sebaiknya wirausaha butik di Kota Semarang dapat 

menerapkan dan meningkatkan karakter ini agar dapat terus berkembang. 

Seperti dengan bergabung dalam komunitas maupun perkumpulan. 

Melalui perkumpulan tersebut ataupun forum bisnis, akan lebih memiliki 

peluang untuk mengenal pelaku bisnis dengan pelaku usaha yang itu 

berkaitan dengan butik.  

Lalu untuk karakteristik motivasi berprestasi juga belum sepenuhnya 

diterapkan terlihat wirausaha belum memiliki serta memenuhi targetnya, 

sebaiknya wirausaha butik memiliki target apa yang akan dicapai, seperti 

jumlah target yang terjual. Supaya wirausaha tidak cepat menyerah dalam 
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menjualkan produknya. Dari sini juga dapat memberikan motivasi pada 

wirausaha agar dapat lebih mengembangkan usahanya.  

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Lebih baik dapat mengkombinasikan penelitian ini dnegan penelitia lain, 

yang dimana sesama memiliki kesamaan kriteria karakteristik 

kewirausahaan. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat memperbaiki 

dan menyempurnakan mengenai variabel-variabel yang saling 

mempengaruhi.  
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