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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data mengenai strategi pengelolaan wirausaha

budidaya jamur tiram, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelola Rumah Jamur telah melakukan strategi usaha yang baik dalam

mengembangkan usahanya, dimana pengelola melakukan startegi wirausaha

dengan melakukan manajemen yang baik sesuai dengan fungsi manajemen,

mempersiapkan usaha jamur tiram dengan baik, memilih bibit jamur tiram

yang unggul, merawat tanaman jamur tiram yang telah dibudidayakan,

menganalisis peluang bisnis jamur tiram dan memperbaharui jenis makanan

yang disajikan yang nantinya dapat menunjang kualitas dan kuantitas

usahanya.

2. Berkaitan dengan visi dan misi yang dibuat pengelola yaitu meningkatkan

taraf ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, pengelola mengajarkan

bagaimana cara budidaya jamur tiram kepada seluruh karyawannya,

memotivasi karyawan untuk membuka usaha sendiri dan pantang menyerah.

Pengelola juga memberikan reward kepada karyawan yang tidak melanggar

perturan agar menjadi motivasi untuk lebih giat bekerja.

3. Pengelola sangat berperan penting untuk kemajuan usahanya. Maka dari itu,

pengelola harus cekatan dalam melihat situasi yang memungkinkan

usahanya disukai masyarakat, yaitu dengan cara menginovasikan makanan



57

dan mempersilahkan siapa saja yang ingin mengetahui pembudidayaan

jamur tiram miliknya agar lebih banyak dikenal masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penelitian, berikut ini diuraikan

saran peneliti sebagai berikut:

1. Aspek yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas usahanya

adalah pelebaran lahan budidaya dan juga tempat makan para pengunjung.

Selain itu juga lahan parkir perlu juga dilakukan pelebaran mengingat

banyaknya pengunjung yang datang. Karyawan juga perlu penambahan

mengingat banyaknya pengunjung dan harus menunggu lama pesanan

datang.

2. Pemerintah juga harus lebih banyak memperhatikan usaha mandiri yang

berpotensi di daerah-daerah kecil agar wirausahawan di Indonesia semakin

banyak dan dapat meningkatkan ekonomi keluarganya tanpa harus menjadi

pengangguran ataupun mengharapkan kerja di pemerintahan.

3. Diharapkan agar karyawan Rumah Jamur segera membuka usahanya sendiri

agar semakin terbuka banyak lapangan kerja di kabupaten Asahan. Dengan

begitu, semakin kecil pula frekuensi pengangguran di daerah Asahan.


