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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, motivasi 

sociopreneur pemilik perusahaan PT MOSES MITRA SETIA untuk pemenuhan 

kebutuhan air bersih adalah karena pemilik melihat bahwa ada kebutuhan air 

bersih di masyarakat di sekitar perusahaan dimana anak-anak tidak mendapatkan 

akses pada air bersih yang aman untuk diminum secara cukup dalam satu hari. 

Selain itu banyak warga yang memasak menggunakan air yang berasal dari aliran 

sungai dimana air dari aliran sungai banyak tercampur dengan zat-zat yang tidak 

aman untuk diminum ataupun untuk pengolahan makanan. Paparan air yang 

kurang bersih ini membuat anak sakit baik kulit, maupun sakit perut. Berdasarkan 

dimensi motivasi sociopreneur dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Push Factor 

Perasaan pemilik ketika belum mampu berbuat banyak bagi kesejahteraan 

masyarakat adalah merasa bersalah sebab kegiatan sosial yaitu 

memberikan bantuan air bersih kepada warga yang dilakukan pemilik 

masih di skala terbatas dan belum bisa menjangkau dalam ruang lingkup 

yang luas, dan juga tidak bisa di semua aspek yang dibantu. Untuk 

mengatasinya, pemilik  melakukan survei langsung ke masyarakat sekitar, 

dengan cara ikut duduk bersama dengan masyarakat sekitar di warung 

dekat perusahaan untuk mencari tahu seberapa banyak kebutuhan air 
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bersih masyarakat di sekitar perusahaan yang dapat dipenuhi oleh pemilik 

dan siapa saja yang membutuhkannya. Pemilik dari situ mengetahui bahwa 

banyak masyarakat membutuhkan air bersih sehingga hal tersebut menjadi 

faktor yang mendorong pemilik untuk memberikan bantuan berupa air 

bersih Moses. 

2. Pull Factor 

Pemilik melihat bahwa tidak ada usaha dari masyarakat yang memiliki 

kebutuhan air bersih untuk mencari cara agar kebutuhannya tersebut 

terpenuhi. Masyarakat cenderung bersikap pasif saja dan menerimanya, 

padahal kondisi tersebut dapat menciptakan berbagai penyakit yang 

mengancam warga. Peran eksternal dalam pengambilan keputusan pemilik 

ketika menjalankan bisnis ini adalah berperan sebagai fasilitator, 

penggerak atau pendana untuk membantu masyarakat dalam 

meningkatkan diri agar sadar bahwa air bersih merupakan kebutuhan yang 

sangat penting. Hal tersebut diperkuat keterangan karyawan yang merasa 

bahwa pemilik selalu menginginkan untuk membantu sesamanya dengan 

tulus. Manfaat yang dirasakan ketika menjadi seorang sociopreneur adalah 

bagi pemilik hal tersebut menyadarkan pemilik ketika dapat memberi 

orang lain, itu menyadarkan kalau pemilik adalah orang yang diberkati. 

Selain itu ketika tulus dalam memberi kasih, maka tidak akan pernah 

menjadi kurang tapi akan terus diberkati. Selain itu Pemilik menginginkan 

agar produknya mampu bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Air moses 

adalah air demineral yang memiliki kandungan baik bagi tubuh sehingga 



 

 

95 
 

masyarakat yang mengkonsumsinya diharapkan lebih sehat dan mampu 

menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik lagi.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran yang diharapkan 

dapat berguna bagi kemajuan perusahaan sebagai berikut: 

1. Pemilik perlu untuk mengembangkan suatu sistem terstruktur dalam 

menjalankan kegiatan sosialnya. Saat ini pemilik terkesan spontan saja 

dalam melakukan kegiatan sosial sehingga bantuan yang diberikan sering 

tidak maksimal atau tidak tersalurkan kepada orang yang tepat. Pemilik 

dapat bekerja sama dengan dinas sosial  untuk menyasar orang-orang yang 

benar-benar membutuhkan bantuan sehingga dalam menyurvei tidak 

dilakukan sendiri. 

2. Pemilik sebaiknya meneruskan kegiatan sosialnya dengan memberikan 

yang terbaik pada masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini karena 

pemilik telah mendapatkan berkat dari usahanya pada lingkungan tersebut 

sehingga sebaiknya memberikan kembali kontribusi dan berkatnya kepada 

masyarakat sekitar seperti memberikan sembako dan kebutuhan pokok 

lainnya kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. 

 


