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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan wirausahawan suku Tionghoa 

dan Minang adalah terletak pada karakteristik wirausahanya, dimana 

berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terdapat 11 (sebelas) 

karakteristik wirausaha suku Tionghoa dan Minang yang disepakati 

mempengaruhi terhadap besar kecilnya keberhasilan wirausaha pada suku 

Tionghoa dan Minang, adapun karakteristik wirausaha tersebut adalah . (1) 

memiliki modal keuangan; (2) yakin dan percaya diri; (3) memiliki 

pengetahuan dan pengalaman; (4) berani mengambil resiko; (5) kreatif dan 

inovatif; (6) berperilaku jujur; (7) pelayanan prima; (8) bekerjasama dengan 

orang lain/jaringan; (9) disiplin dan kerja keras, (10) gigih dan tidak mudah 

menyerah; (11) selalu bersyukur. 

2. Motivasi berwirausaha siswa SMK di kabupaten Kuantan Singingi provinsi 

Riau Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor termasuk pada kategori 

tinggi, namun demikian dari rata-rata tersebut tidak ada satu respondenpun 

yang memiliki motivasi sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa 

instrumen yang disusun dari hasil penelitian sebelumnya mengacu pada 

karakteristik wirausaha suku Tionghoa dan Minang yang kemudian digunakan 

untuk mengukur tingkat karakteristik dan motivasi wirausaha suku lokal, 

menunjukkan adanya perbedaan dalam hal pemahaman terhadap karakteristik 

dan motivasi wirausaha pada siswa SMK di Kabupaten Kuantan Singingi 

Provinsi Riau tersebut. 

3. Terdapat pengaruh positif dan berkorelasi sangat kuat antara kesuksesan 

berwirausaha suku Tionghoa dan Minang terhadap motivasi berwirausaha 

siswa Artinya karakteritik wirausaha siswa yang lebih tinggi kemungkinan 

dapat memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap motivasi wirausaha 

siswa SMK kelas XII di kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Dan begitu 

pula, jika karakteristik wirausaha siswa rendah maka akan memiliki dan 

menghasilkan motivasi wirausaha siswa yang rendah. Kemudian diperoleh 
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                        dapat diinterpretasikan bahwa jika karakteristik 

wirausaha dengan motivasi wirausaha diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan dalam penelitian ini, maka setiap perubahan skor variabel 

karakteristik wirausaha sebesar satu satuan dapat diestimasikan skor 

karakteristik wirausaha akan berubah sebesar 0,836 satuan X. 

5.2 Implikasi 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik 

wirausaha suku Tionghoa dan Minang secara signifikan terhadap motivasi 

wirausaha siswa, dengan demikian karakteristik wirausaha suku Tionghoa dan 

Minang dapat meningkatkan motivasi wirausaha siswa dan dampaknya sangat 

penting terhadap peningkatan keberhasilan dalam berwirausaha.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keyakinan dan kepercayaan 

diri memiliki pengaruh yang dominan terhadap motivasi berwirausaha siswa. Ini 

menunjukkkan bahwa dengan karakteristik keyakinan dan kepercayaan diri yang 

sudah melekat sebagai sutau kepribadian mempengaruhi siswa untuk memilih 

karir sebagai wirausaha. Siswa perlu dibekali dengan prinsip-prinsip yang salah 

satu sumbernya dapat mengacu pada suku Tionghoa dan Minang dalam 

menjalankan usaha (berwirausaha). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa karakter berani mengambil 

resiko juga berpengaruh terhadap tingginya motivasi berwirausaha siswa SMK di 

Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki 

pengetahuan bahwa berwirausaha memerlukan karakteristik ini dalam menunjang 

keberhasilan usahanya.  

Berdasarkan hasil penelitian terlihat juga bahwa memiliki modal memiliki 

pengaruh terhadap motivasi berwirausaha siswa SMK di kabupaten Kuantan 

Singingi, hal ini juga berkaitan dengan karakter keberanian dalam mengambil 

resiko. Karakter berani mengambil resiko suku Tionghoa ditunjukkan dengan cara 

berani meminjam dengan jumlah yang besar kepada pihak lain. Sementara hasil 

penelitian masyarakat tempatan tidak memiliki keberanian tersebut, karena takut 
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mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa setiap 

usaha yang dijalankan besar kecilnya akan berkonsekuensi pada besar dan 

kecilnya modal keuangan yang dimiliki, namun demikian perlu ditanamkan 

bahwa modal keuangan bukan satu-satunya faktor dalam melakukan usaha 

(berwirausaha) sehingga faktor-faktor lain pada karakteristik yang dimiliki atau 

dijalankan oleh suku Tionghoa dapat menjadi acuan bagaimana mereka 

mendapatkan modal keuangan dengan perhitungan yang objektif dan efisien. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut di atas, penulis memberikan 

rekomendasi untuk menerapkan karakteristik dan motivasi wirausaha suku 

Tionghoa dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa untuk menunjang 

kesuksesan dalam berwirausaha, penanaman karakteristik dan motivasi tersebut 

dapat dilakukan melalui proses pembelajaran (sebagai bahan ajar)/studi kasus, 

pelatihan, magang kerja, seminar dan pembinaan. 

Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini penulis mengakui terdapat 

beberapa hal yang tidak terbahas mengingat luasnya lapangan penelitian dan 

kompleksnya permasalahan penelitian dalam upaya mengungkap faktor-faktor 

keberhasilan dan pendukung terbentuknya karakteristik dan motivasi suku 

Tionghoa dan Minang khususnya di kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. 

Untuk itu penulis merekomendasikan agar kedepannya diteliti variabel bebas 

lainnya yang mempengaruhi terbentuknya, perbedaan dan pola pendidikan dalam 

menanamkan karakteristik dan motivasi wirausaha suku Tionghoa dan Minang 

dalam proses pendidikan, pelatihan dan magang kerja, selain itu penelitian yang 

berkaitan dengan  karakteristik dan motivasi wirausaha yang membedakannya 

antara suku Tionghoa dan Minang dengan masyarakat tempatan pada pelaku 

usaha. 
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