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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. Kesimpulan 

Dari seluruh pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Bapak Bambang Purwanto belum memiliki karakteristik kepemimpinan 

seorang Leadpreneur yang tercakup dalam LEAD. 

5.1. Live the Vision 

Pemilik adalah pemimpin yang memiliki visi, namun belum 

dapat menyampaikan visinya kepada karyawan, namun memiliki 

tujuan yang disampaikan secara tegas dan jelas kepada karyawannya. 

Untuk kriteria yang pertama dalam karateristik kepemimpinan seorang 

Leadpreneur, pemilik masih belum dapat menghidupi visinya, karena 

visi tersebut belum tersalurkan dan belum dapat ditangkap sebagai 

suatu kekuatan pendorong oleh para karyawannya. 

5.2. Encourage 

Untuk kriteria yang kedua, pemilik merupakan seorang 

pemimpin yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada 

karyawannya. Setiap karyawan melakukan setiap pekerjaan dengan 

penuh antusias dalam menghadapi tantangan yang baru setiap hari.  
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5.3. Arrange 

Pemilik adalah seorang pemimpin yang memiliki perencanaan 

dan mampu mengorganisasikan serta mengimplementasikan 

perencanaannya dengan baik. Pemilik tidak hanya memiliki rencana, 

namun pemilik merencanakan setiap rencana yang pemilik miliki 

untuk dilaksanakan dari hari ke hari.  

5.4. Direction 

Dan yang terakhir, pemilik sudah mampu memberikan arahan-

arahan kepada karyawan agar tetap berjalan dalam visi dan misi 

Harapan Diesel. Arahan untuk tetap folus memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada para pelanggan dalam segala macam kondisi. 

 

6. Saran 

Dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas, adapun saran dari 

peneliti adalah untuk para wirausahawan dan terutama bagi pemilik 

dibutuhkan jiwa kepemimpinan supaya usaha yang di kelolanya tidak berhenti 

di tengah jalan. Seorang wirausahawan yang berhasil adalah seorang 

wirausahawan yang mampu memadukan jiwa usahanya dengan jiwa 

kepemimpinan yang disebut Leadpreneurship.  

Seorang wirausahawan paling tidak harus memiliki karakteristik 

seorang Leadpreneur, antara lain 
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1. Pemilik harus memiliki visi dan mampu menyampaikan visi serta 

tujuan usahanya kepada seluruh karyawannya, sehingga setiap 

karyawan dapat lebih percaya diri dengan apa yang mereka 

kerjakan karena tujuannya jelas. Visi merupakan dasar sebelum 

sebuah usaha itu dibentuk dan didirikan. Visi yang disampaikan 

kepada karyawan akan membuat karyawan lebih kreatif  dan 

semangat untuk mencapai tujuan tersebut.  

2. Pemilik juga harus dapat memberikan dorongan melalui 

pendekatan-pendekatan khusus, konseling atau refreshing  dengan 

makan siang bersama, terutama bagi karyawan yang sedang 

mengalami stress kerja, kejenuhan atau permasalahan dalam 

pekerjaan mereka. Dorongan harus diberikan setiap saat dan 

kepada setiap karyawan, baik karyawan yang bermasalah maupun 

yang tidak bermasalah.  

3. Pemilik harus memiliki rencana seperti rencana harian, bulanan 

atau rencana tahunan sehingga usaha yang dimiliki memiliki target 

yang harus dicapai serta memiliki rencana yang matang untuk 

mewujudkan target tersebut. Rencana yang dibuat sebaiknya 

berupa program-program sehingga dapat diterima oleh karyawan 

dan dapat di kerjakan dengan maksimal.   

4. Pemilik harus mampu mengarahkan dan mengontrol segala 

kegiatan karyawan. Pengarahan melalui briefing dan evaluasi 



51 
 

sudah cukup baik, namun akan lebih baik jika arahan juga 

diberikan saat di lapangan sehingga karyawan dapat dengan mudah 

mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Arahan juga dapat 

diberikan pemilik saat waktu senggang, jam istirahat, atau saat 

pemilik memiliki kesempatan bersama dengan karyawan. 

 Di samping keempat hal tersebut di atas, pemilik sebagai seorang 

wirausahawan juga  harus dapat membaca peluang, memiliki sikap mental 

seorang pemimpin, seperti pantang menyerah, memberikan dampak positif, 

aspirasinya selalu didengar bawahanya, dan masih banyak lagi. Penulis 

berharap pemilik dapat menjadi seorang wirausahawan yang memiliki jiwa 

kepemimpinan untuk memajukan usaha yang pemilik kelola dan dapat 

mewujudkan visi pemilik, yaitu menjadikan Harapan Diesel pemimpin usaha 

genset di Jawa Tengah. 
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