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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah motivasi 

pemilik Ultraa Store berdasarkan teori Mc Clelland dan berdasarkan hasil 

penelitian dapat kemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan akan kekuasaan pemilik masuk dalam kriteria tinggi (4). Hal 

ini terlihat dari kebutuhan akan kekuasaan yang ditinjau dari keinginan 

pemilik melebihi pesaing dalam hal pelayanan yang memuasakan, 

kenyamanan tempat, kelengkapan produk, keberagaman produk yang 

semua memiliki kriteria yang tinggi. Kebutuhan akan kekuasaan ini juga 

didukung oleh rata – rata pendapat karyawan yaitu 3,75 yang termasuk 

kategori tinggi. 

2. Kebutuhan akan prestasi pemilik masuk dalam kriteria tinggi (2,94). Hal 

ini terlihat dari kebutuhan akan kekuasaan yang ditinjau dari keinginan 

pemilik melebihi pesaing dalam hal pelayanan yang memuasakan, 

kenyamanan tempat, kelengkapan produk, keberagaman produk yang 

semua memiliki kriteria yang tinggi. Kebutuhan akan kekuasaan ini juga 

didukung oleh rata – rata pendapat karyawan yaitu 2,92 yang termasuk 

kategori tinggi. Selain didukung oleh karyawan, didukung juga oleh 

pelanggan (rata – rata pendapat karyawan yaitu 2,72 yang termasuk 

kategori tinggi). 



 

 

39 

3. Kebutuhan akan afiliasi pemilik masuk dalam kriteria tinggi (3). Hal ini 

terlihat dari kebutuhan akan afiliasi yang ditinjau dari keinginan pemilik 

membantu melayani konsumen, berkomunikasi dengan pelanggan, 

mengikuti asosiasi pemilik Rockshop dan berkomunikasi dengan pemilik 

Rockshop lain. Kebutuhan akan afiliasi ini juga didukung oleh rata – rata 

pendapat karyawan yaitu 3,09 yang termasuk kategori tinggi. Selain 

didukung oleh karyawan, didukung juga oleh pelanggan (rata – rata 

pendapat karyawan yaitu 2,75 yang termasuk kategori tinggi) 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasan 

Pemilik selalu menyiapkan produk yang lengkap mengingat pelanggan 

masih merasa bahwa produk Ultraa Store belum lengkap sehingga dapat 

melebihi pesaing.. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan akan prestasi 

Pemilik melengkapi produk serta menyediakan produk yang lebih up to 

date dari pesaing karena baik karyawan dan pelanggan masih merasa 

bahwa produk Ultraa Store kurang lengkap dan kurang up to date. 

3. Untuk memenuhi kebutuhan akan afiliasi 

Pemilik lebih mendekatkan diri pada pelanggan dengan sering 

mengunjungi Ultraa Store mengingat pelanggan merasa bahwa pemilik 
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jarang membantu melayani konsumen. Hal ini diperlukan untuk mencari 

tahu langsung dari pelanggan produk apa yang diinginkan. 
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