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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan kepada sampel pada 

penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 1 orang sekretaris dan 2 orang buruh.  

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan gambaran umum responden pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden 

Keterangan Pemilik Sekretaris Karyawan 

F % F % F % 

Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

1 

0 

 

100% 

0% 

 

0 

1 

 

0% 

100% 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

Usia: 

a. 20-30 th 

b. 31-40 th 

c. 41-50 th 

 

0 

0 

1 

 

0% 

0% 

100% 

 

1 

0 

0 

 

100% 

0% 

0% 

 

1 

1 

0 

 

50% 

50% 

0% 

TOTAL: 1 100% 1 100% 2 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata sebagian 

besar responden yang menjadi pemilik pada penelitian ini berjenis kelamin laki-

laki, sekretarisnya berjenis kelamin perempuan dan karyawan 2 orang laki-laki. 

Usia pemilik antara 41-50 tahun dan sekretaris antara 20-30 tahun, sedangkan 

karyawan berusia antara 20-30 tahun (1 orang) dan antara 31-40 tahun (1 orang). 
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4.2. Identifikasi enterpreurial leadership pada pengusaha Toko Bahagia, 

Rembang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi enterpreurial 

leadership pada pengusaha Toko Bahagia, Rembang ditinjau dari berbagai 

dimensi yaitu: 

4.2.1. Dimensi Able to Motivate 

Able to motivate berarti seorang pemimpin harus dapat memotivasi 

anak buah atau karyawan. Motivasi merupakan hal mendasar yang penting 

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada penelitian ini diukur 

dengan indikator: 

(3) Memacu semangat kerja karyawan untuk kinerja maksimal, misalnya 

memberikan bonus bulanan ketika konsumen yang dilayani merasa puas 

atau tidak ada komplain, saat menyiapkan barang untuk di packing dan 

tidak tertinggal saat pengiriman, seperti ketika pengiriman semen dan 

keramik sesuai dengan nota pembelian dan tidak kurang, sehingga dapat 

merugikan. 

(4) Mengarahkan karyawan untuk bekerja tepat, misalnya saat pengiriman 

barang terdapat beberapa barang seperti batu bata, keramik dan semen, 

sehingga tidak dapat 1x kirim ke konsumen, maka pemilik toko 

mengarahkan untuk mengirim barang yang di butuhkan konsumen terlebih 

dahulu, seperti bata dan keramik di kirim pertama dan selanjutnya 

mengirim semen. 
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Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi Able to Motivate 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik 

toko 

Jawaban  sekretaris Jawaban Buruh 

I 

Jawaban Buruh 

II 

1 Apakah Pemilik toko 

bahagia dapat memacu 

semangat kerja 

karyawan untuk kinerja 

maksimal, misalnya 

memberikan bonus 

bulanan? Mengapa 

demikian? 

 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

memacu semangat 

kerja karyawan 

untuk kinerja 

maksimal dengan 

memberikan 

motivasi  kepada 

karyawan agar  

meningkatkan 

kinerjanya. 

Pemilik toko bahagia 

dapat memacu 

semangat kerja 

karyawan untuk 

kinerja maksimal, 

biasanya ditoko ini 

memberikan bonus 

tahunan, bonus 

sangat penting untuk 

memotivasi. 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

memacu 

semangat kerja 

karyawan untuk 

kinerja 

maksimal 

dengan memberi 

bonus dapat 

meningkatkan 

semangat kita, 

agar kerja 

semakin bagus. 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

memacu 

semangat kerja 

karyawan untuk 

kinerja 

maksimal 

dengan memberi 

bonus,  agar 

kerjanya 

bersemangat 

dan pelayanan 

dengan pembeli 

baik. 

2 Apakah pemilik toko 

bahagia dapat 

mengarahkan karyawan 

untuk bekerja tepat, 

misalnya saat 

pengiriman barang 

terdapat beberapa 

barang yang tidak dapat 

satu kali kirim ke 

konsumen, maka 

pemilik toko 

mengarahkan untuk 

mengirim barang dua 

kali? Mengapa 

demikian? 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

mengarahkan 

karyawan untuk 

bekerja tepat 

dengan menjadikan 

dua kali bila tidak 

cukup dan akan 

memprioritaskan 

barang yang 

penting atau akan 

dipakai terlebih 

dahulu. 

Pemilik toko bahagia 

dapat mengarahkan 

karyawan untuk 

bekerja tepat dengan 

mengirim barang 

prioritas yang akan di 

pakai konsumen 

terlebih dahulu pada 

pengiriman barang-

barang yang sangat 

banyak dan mobil 

truck tidak bisa jalan 

dijalan tersebut. 

  

Pemilik toko 

bahagia dapat 

mengarahkan 

karyawan untuk 

bekerja tepat 

jika tidak bisa 

satu kali 

pengiriman, 

maka akan 

dilakukan dua 

kali pengiriman, 

dan sudah 

dikonfirmasi 

dengan pembeli 

dahulu. 

  

Pemilik toko 

bahagia dapat 

mengarahkan 

karyawan untuk 

bekerja tepat 

dengan 

memgirim 

barang-barang 

yang penting 

terlebih dahulu, 

agar tukang 

pembeli tidak 

menganggur. 

  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban pemilik 

toko dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka menyatakan bahwa 

pemilik toko bahagia dapat memacu semangat kerja karyawan untuk kinerja 

maksimal misalnya memberikan bonus tahunan, agar karyawan lebih semangat 

bekerja. Pemilik toko bahagia dapat mengarahkan karyawan untuk bekerja 
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tepat, misalnya pemilik akan mengarahkan karyawan untuk menjadikan dua 

kali bila tidak cukup dan akan memprioritaskan barang yang penting atau akan 

dipakai terlebih dahulu, biasanya kalau tidak bisa satu kali pengiriman, maka 

akan dilakukan dua kali pengiriman, dan sudah dikonfirmasi dengan pembeli 

dahulu, diarahkan untuk barang-barang yang penting untuk di kirim terlebih 

dahulu, agar tukang pembeli tidak menganggur. 

 

4.2.2. Dimensi Achievement orientated 

Achievement Oriented Leader merupakan salah satu tipe pemimpin 

yang menemukan, menciptakan atau juga membangun bisnis atau usahanya 

dengan tepat waktu.  Pada penelitian ini diukur dengan indikator: 

(1) Memberikan perhatian yang lebih dalam bisnis toko bangunan agar dapat 

berkembang dengan pesaingnya, seperti penambahan item tarikan pintu 

yang di jual sehingga dapat mengikuti tren yang sedang berkembang. 

(2) Menyelesaikan tugas dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya, seperti 

dalam pengiriman bahan bangunan ke tempat pelanggan, contohnya ketika 

mengirim semen dilakukan pengecekan agar tidak ada kesalahan ketika 

sudah sampai ke konsumen. 

(3) Mau untuk mengawasi proses bisnis dari awal hingga akhir, seperti 

mengecek keramik yang akan datang hingga pengiriman keramik tersebut 

ke konsumen.  

(4) Mau mengganti rencana yang telah direncanakan apabila ada masukan 

yang lebih baik, seperti ketika ada pengiriman semen ke konsumen, tetapi 
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ketika karyawan memberi pendapat untuk mengirim keramik dahulu agar 

dapat mengirim lebih cepat sehingga pemilik toko ini mengganti 

jadwalnya agar lebih efisien. 

(5) Mencapai tujuan toko bangunan yaitu mencapai profit semaksimal 

mungkin, seperti menjual keramik motif yang tidak di miliki pesaing 

dengan harga yang berbeda sedikit. 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi  Achievement 

orientated 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik 

toko 

Jawaban  

sekretaris 

Jawaban 

Buruh I 

Jawaban 

Buruh II 

3 Apakah pemilik toko 

bahagia memberikan 

perhatian yang lebih 

dalam bisnis toko 

bangunan agar dapat 

berkembang dengan 

pesaingnya, seperti 

penambahan item 

penarikan pintu? Apa 

alasannya? 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

perhatian yang 

lebih dalam bisnis 

toko bangunan 

untuk masalah 

barang jualan alat 

bangunan harus 

lengkap, agar 

pembeli tidak 

kecewa saat 

mencari barang 

bangunan di toko 

ini. 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

perhatian yang 

lebih dalam 

bisnis toko 

bangunan 

karena di toko 

bahagia banyak 

penjualannya 

barang dan 

sudah lengkap 

tetapi kalau ada 

pembeli yang 

tidak ada maka 

akan di catat 

agar bila banyak 

peminat maka 

akan di carikan. 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

perhatian yang 

lebih dalam 

bisnis toko 

bangunan jika  

ada barang 

habis dan ada 

barang yang di 

cari pembeli 

tetapi belum 

ada maka saya 

laporkan ke 

pemilik. 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

perhatian yang 

lebih dalam 

bisnis toko 

bangunan 

dengan cara 

karyawan di 

beri tugas 

sendiri- 

sendiri agar 

dapat 

menambahkan 

item-item 

yang sering di 

tanyakan 

tetapi belum di 

jual. 

4 Apakah pemilik toko 

bahagia dapat 

menyelesaikan tugas 

dengan baik sekaligus 

mengawasi prosesnya, 

seperti dalam 

pengiriman bahan 

bangunan ke tempat 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

menyelesaikan 

tugas dengan baik 

sekaligus 

mengawasi 

prosesnya dengan 

pengiriman barang 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

menyelesaikan 

tugas dengan 

baik sekaligus 

mengawasi 

prosesnya 

karena ditempat 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

menyelesaikan 

tugas dengan 

baik sekaligus 

mengawasi 

prosesnya 

karena pasti di 

Pemilik toko 

bahagia dapat 

menyelesaikan 

tugas dengan 

baik sekaligus 

mengawasi 

prosesnya 

karena 
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pelanggan dicek dulu? 

Mengapa demikian? 

bangunan ke 

pelanggan harus di 

cek dahulu agar 

tidak ada 

kekurangan atau 

kelebihan barang 

saat proses 

pengiriman . 

toko bahagia 

pada  

pengiriman 

barang ,ada 

yang mengecek 

barang tersebut. 

cek tiap 

pengiriman 

barang, agar 

tahu kalau ada 

barang yang 

kurang dan 

yang lebih. 

kadang-

kadang 

pemilik 

mengawasi 

ketika barang 

tersebut 

datang dan 

keluar di cek 

dahulu. 

5 Apakah pemilik toko 

bahagia mau untuk 

mengawasi proses 

bisnis dari awal hingga 

akhir, seperti mengecek 

keramik yang akan 

datang hingga 

pengiriman keramik 

tersebut ke konsumen? 

Apa alasannya? 

Pemilik toko 

bahagia mau untuk 

mengawasi proses 

bisnis dari awal 

hingga akhir 

dengan cara 

keramik yang 

datang dan yang 

dikirim harus di 

cek, agar keramik 

tersebut tidak ada 

yang pecah atau 

cacat produk. 

Pemilik toko 

bahagia mau 

untuk 

mengawasi 

proses bisnis 

dari awal hingga 

akhir bila ada 

barang yang 

datang pasti ada 

yang mengecek, 

agar tidak dapat 

menerima 

barang yang 

cacat, bila ada 

barang yang 

cacat maka tidak 

akan diterima. 

Pemilik toko 

bahagia mau 

untuk 

mengawasi 

proses bisnis 

dari awal 

hingga akhir 

dengan 

mengecek 

barang yang 

baru datang 

agar 

kondisinya 

tidak rusak 

yang diterima. 

 

Pemilik toko 

bahagia mau 

untuk 

mengawasi 

proses bisnis 

dari awal 

hingga akhir 

dengan cara 

kadang-

kadang 

pemilik ikut 

mengawasi 

ketika 

pengecekan 

barang datang 

tersebut. 

 

6 Apakah pemilik toko 

bahagia mau mengganti 

rencana yang telah 

direncanakan apabila 

ada masukan yang 

lebih? Apa alasannya? 

Pemilik toko 

bahagia mau 

mengganti rencana 

yang telah 

direncanakan 

apabila kalau ada 

masukan yang lebih 

baik dan 

menguntungkan 

akan di 

pertimbangkan 

untuk di ganti 

rencana tersebut. 

- - - 

7 Apakah pemilik 

berusaha untuk 

mencapai tujuan toko 

bangunan yaitu 

mencapai profit 

semaksimal mungkin, 

seperti menjual 

keramik motif yang 

tidak di miliki pesaing 

dengan harga yang 

berbeda sedikit? 

Mengapa? 

Pemilik berusaha 

untuk mencapai 

tujuan toko 

bangunan dengan 

mecari motif 

keramik yang 

berbeda dari toko 

lain, agar dapat 

menambah 

keuntungan. 

- -  

- 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban pemilik 

toko dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka menyatakan bahwa  

pemilik toko bahagia memberikan perhatian yang lebih dalam bisnis toko 

bangunan agar dapat berkembang dengan pesaingnya, seperti penambahan item 

penarikan pintu, dapat menyelesaikan tugas dengan baik sekaligus mengawasi 

prosesnya, seperti dalam pengiriman bahan bangunan seperti semen, cat, batu 

bata, genteng, sebelum dikirim ke tempat pelanggan dicek dulu, pemilik toko 

bahagia mau untuk mengawasi proses bisnis dari awal hingga akhir, seperti 

mengecek keramik yang akan datang hingga pengiriman keramik tersebut ke 

konsumen, pemilik toko bahagia mau mengganti rencana yang telah 

direncanakan apabila ada masukan yang lebih baik, pemilik berusaha untuk 

mencapai tujuan toko bangunan yaitu mencapai profit semaksimal mungkin, 

seperti menjual keramik motif yang tidak di miliki pesaing dengan harga yang 

berbeda sedikit. 

Untuk pertanyaan keenam dan ketujuh, sekretaris dan karyawan atau 

butuh tidak menjawab karena mereka tidak mengetahui apakah pemilik toko 

bahagia mau mengganti rencana yang telah direncanakan apabila ada masukan  

lebih baik dan tidak mengetahui apakah pemilik berusaha untuk mencapai 

tujuan toko bangunan yaitu mencapai profit semaksimal mungkin.  

 

4.2.3. Dimensi Persistent 

Entrepreneurial leader juga adalah seorang yang gigih dalam 

memperjuangkan apa yang menjadi impiannya. Keteguhan merupakan 
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karakter yang lahir dari sikap ulet, yaitu kemampuan untuk tidak mudah 

menyerah apabila mengalami kegagalan. Pada penelitian ini diukur dengan 

indikator: 

(1) Memiliki daya tahan terhadap tekanan pekerjaan, misalnya ketika ada 

banyak persaingan dalam bidang yang sama seperti banyaknya toko 

bangunan. 

(2) Bertindak konkrit saat ada hambatan yang timbul, misalnya ketika batu 

bata yang dikirim belum sampai ke konsumen, karena mobil tersebut 

sedang mogok atau terkena ban bocor padahal konsumen sudah 

menunggu, maka pemilik menghubungi untuk memberitahu hambatan 

tersebut ke konsumen, sehingga konsumen tidak resah mengunggu batu 

bata tersebut. 

(3) Gigih bertindak mengatasi hambatan, misalnya ketika konsumen 

komplain, seperti ketika ada komplain tentang cat yang rusak atau keras, 

sehingga dapat ditukarkan dengan cat yang sama. 

(4) Terus bertahan pada pekerjaan meski penuh tantangan, misalnya ketika 

harga semen di toko pesaing lebih murah, maka pemilik toko tersebut 

harus menurunkan harga tersebut sehingga dapat bersaing walaupun 

dengan resiko laba berkurang atau tidak laba. 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi  Pesistent 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik toko Jawaban  

sekretaris 

Jawaban 

Buruh I 

Jawaban 

Buruh II 
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8 Apakah pemilik toko 

bahagia memiliki daya 

tahan terhadap tekanan 

pekerjaan, misalnya 

ketika ada banyak 

persaingan dalam 

bidang yang sama 

seperti banyaknya toko 

bangunan? Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

memiliki daya tahan 

terhadap tekanan pekerjaan 

karena pesaing akan 

semakin banyak, dengan 

adanya persaingan tersebut 

maka  akan semakin maju. 

- - - 

9 Apakah pemilik toko 

bahagia bertindak 

konkrit saat ada 

hambatan yang timbul, 

misalnya ketika batu 

bata yang di kirim 

belum sampai ke 

konsumen, maka 

pemilik menghubungi 

untuk memberi tahu  

hambatan tersebut ke 

konsumen? Apa 

alasannya? 

Pemilik toko bahagia 

bertindak konkrit saat ada 

hambatan yang timbul 

karena biasanya konsumen 

minta cepat-cepat, sehingga 

dapat memprioritaskan 

konsumen yang 

membutuhkan bahan 

bangunan cepat-cepat untuk 

di pakai dan memberi tahu 

konsumen bila ada 

pengiriman yang di tunda. 

Pemilik 

toko 

bahagia 

bertindak 

konkrit 

saat ada 

hambatan 

yang 

timbul 

karena 

biasanya 

pemilik 

toko 

bahagia 

mengawasi 

pengiriman 

tersebut, 

sehingga 

dapat 

terkirim 

dengan 

tepat. 

Pemilik toko 

bahagia 

bertindak 

konkrit saat 

ada 

hambatan 

yang timbul 

karena pasti 

ada 

perhatian 

kalau barang 

belum 

terkirim dan 

mobil 

pengiriman 

belum 

datang 

dicarikan 

mobil 

lainnya. 

Pemilik 

toko 

bahagia 

bertindak 

konkrit 

saat ada 

hambatan 

yang 

timbul 

karena ikut 

bertindak 

kalau tidak 

bisa 

mengirim 

juga akan 

di 

panggilkan 

Tossa 

untuk 

mengirim 

ke 

konsumen 

agar tidak 

telat. 

10 Apakah pemilik toko 

bahagia gigih bertindak 

mengatasi hambatan, 

misalnya ketika 

konsumen komplain, 

seperti apa? Apa 

alasannya? 

Pemilik toko bahagia gigih 

bertindak mengatasi 

hambatan masalah ketika 

komplain saat sanyo tidak 

bisa digunakan tetapi dengan 

perbaikan sedikit maka 

dapat mengatasi komplain 

tersebut atau dengan 

mengajarkan kepada 

konsumen tentang kerusakan 

pada sanyo tersebut. 

Pemilik 

toko 

bahagia 

gigih 

bertindak 

mengatasi 

hambatan 

dengan 

cara 

pemilik 

toko kalau 

ada barang 

yang rusak 

,seperti cat 

yang sudah 

mengeras 

atau rusak 

maka 

boleh di 

tukarkan 

karena 

sudah 

Pemilik toko 

bahagia 

gigih 

bertindak 

mengatasi 

hambatan 

ketika 

kadang-

kadang ada 

cat yang 

rusak tetapi 

bisa di atasi 

dengan 

ditukar yang 

baru. . 

Pemilik 

toko 

bahagia 

gigih 

bertindak 

mengatasi 

hambatan 

dengan 

mengganti 

baru 

apabila ada 

kerusakan. 
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terlalu 

lama. 

11 Apakah pemilik toko 

bahagia terus bertahan 

pada pekerjaan meski 

penuh tantangan, 

misalnya ketika harga 

semen ditoko pesaing 

lebih murah, maka 

pemilik toko tersebut 

harus menurunkan 

harga? Apa alasannya? 

Pemilik toko bahagia terus 

bertahan pada pekerjaan 

meski penuh tantangan pasti 

dan harus menambah 

kekurangan barang yang ada 

agar semakin lengkap dan 

konsumen tidak repot-repot 

untuk membeli di tempat 

lain. 

- - - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban 

pemilik toko dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka menyatakan 

bahwa   pemilik toko bahagia memiliki daya tahan terhadap tekanan pekerjaan, 

misalnya ketika ada banyak persaingan dalam bidang yang sama seperti 

banyaknya toko bangunan, pemilik toko bahagia bertindak konkrit saat ada 

hambatan yang timbul, misalnya ketika batu bata yang di kirim belum sampai 

ke konsumen, maka pemilik menghubungi untuk memberi tahu  hambatan 

tersebut ke konsumen, pemilik toko bahagia gigih bertindak mengatasi 

hambatan, misalnya ketika konsumen komplain ditanggapi dengan cepat 

sehingga konsumen tidak kecewa, pemilik toko bahagia terus bertahan pada 

pekerjaan meski penuh tantangan, misalnya ketika harga semen ditoko pesaing 

lebih murah, maka pemilik toko tersebut harus menurunkan harga. 

Untuk pertanyaan kedelapan dan kesebelas, sekretaris dan karyawan 

atau butuh tidak menjawab karena mereka tidak mengetahui apakah  pemilik 

toko bahagia memiliki daya tahan terhadap tekanan pekerjaan dan apakah 

pemilik toko bahagia terus bertahan pada pekerjaan meski penuh tantangan. 
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4.2.4. Dimensi Risk Taking   

Risk Taking merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

entrepreneurial leader yaitu harus berani mengambil resiko serta tidak takut 

untuk mencoba sesuatu yang masih belum pasti tingkat keberhasilannya.  Pada 

penelitian ini diukur dengan indikator: 

(1) Bersedia menanggung kemungkinan kerugian materi, misalnya jika ada 

semen kadaluwarsa, keramik pecah. 

(2) Bersedia menanggung kemungkinan kerugian finansial, misalnya jika ada 

konsumen yang tidak membayar hutang di toko bangunan tersebut. 

(3) Bersedia menanggung kemungkinan kerugian dalam aspek sosial 

kehidupan, misalnya tidak mengikuti perkumpulan karena lembur saat ada 

barang bangunan datang. 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi  Risk Taking 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik toko Jawaban  sekretaris Jawaban 

Buruh I 

Jawaban Buruh 

II 

12 Apakah pemilik toko 

bahagia bersedia 

menanggung 

kemungkinan 

kerugian materi, 

Pemilik toko bahagia 

bersedia menanggung 

kemungkinan kerugian 

materi karena toko 

mesti ada untung dan 

Pemilik toko 

bahagia bersedia 

menanggung 

kemungkinan 

kerugian materi 

Pemilik toko 

bahagia 

bersedia 

menanggung 

kemungkinan 

Pemilik toko 

bahagia bersedia 

menanggung 

kemungkinan 

kerugian materi 
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misalnya jika ada 

semen kadaluarsa, 

keramik pecah?  Apa 

alasannya? 

 

rugi, kalau ada 

kerugian harus di 

tanggung kalau 

keramik  yang pecah 

akan di jual lebih 

murah, sehingga rugi 

tersebut tidak terlalu 

besar. 

seperti keramik 

yang pecah pasti 

dibuang tetapi bisa 

di jual dengan harga 

yang murah juga 

dan semen bila 

pecah juga bisa 

dijual kiloan. 

kerugian 

seperti materi 

barang-barang 

yang rusak, 

tetapi kalau 

keramik 

biasanya dijual 

lebih murah. 

jika kadang-

kadang ada 

kerusakan 

keramik yang 

pecah dan tidak 

bisa di jual 

dengan harga 

normal lagi. 

 

13 Apakah pemilik toko 

bersedia menanggung 

kemungkinan 

kerugian financial, 

misalnya jika ada 

konsumen yang tidak 

membayar hutang 

tersebut? Apa 

alasannya? 

Pemilik toko bersedia 

menanggung 

kemungkinan kerugian 

financial dengan cara  

biasanya toko 

bangunan memberikan 

hutang kepada 

konsumen tetapi dilihat 

apakah orang tersebut 

bisa di percaya, tetapi 

juga banyak orang 

yang tidak membayar 

hutang tersebut, tetapi 

itu resiko dari 

pekerjaan ini. 

- - - 

14 Apakah pemilik toko 

bersedia menanggung 

kemungkinan 

kerugian dalam aspek 

sosial kehidupan, 

misalnya tidak 

mengikuti 

perkumpulan karena 

lembur saat ada 

bahan bangunan 

datang? Mengapa? 

Pemilik toko bersedia 

menanggung 

kemungkinan kerugian 

dalam aspek sosial 

kehidupan seperti jika 

ada rapat gereja maka 

datang meskipun jam 

toko belum selesai, jika 

ada sumbangan 

pembangunan jalan 

dari RT atau RW ikut 

menyumbang. 

- - - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban pemilik 

toko dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka menyatakan pemilik 

toko bahagia bersedia menanggung kemungkinan kerugian materi, misalnya jika 

ada semen kadaluarsa, keramik pecah, pemilik toko bersedia menanggung 

kemungkinan kerugian financial, misalnya jika ada konsumen yang tidak 

membayar hutang tersebut, pemilik toko  bersedia menanggung kemungkinan 
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kerugian dalam aspek sosial kehidupan, karena  ada rapat gereja maka datang 

meskipun jam toko belum selesai, jika ada sumbangan pembangunan jalan dari 

RT atau RW ikut menyumbang. 

Untuk pertanyaan ketiga belas dan keempat belas, sekretaris dan 

karyawan atau butuh tidak menjawab karena mereka tidak mengetahui apakah  

pemilik toko bersedia menanggung kemungkinan kerugian financial, apakah 

pemilik toko bersedia menanggung kemungkinan kerugian dalam aspek sosial 

kehidupan. 

 

4.2.5. Dimensi Visionary 

Seorang Entrepreneurial leader harus mampu menggambarkan dan 

menjelaskan tentang masa depan usahanya, dimana dia dan orang-orang di 

sekitarnya akan berada, serta seperti apa mereka kelak.  Pada penelitian ini 

diukur dengan indikator: 

(1) Memiliki gambaran usaha di masa depan, yaitu seperti menggambarkan 

usaha toko bangunannya kedepannya, membuka cabang atau di perbesar 

pada toko tersebut. 

(2) Mampu menceritakan pada teman atau rekan kerja tentang usaha yang 

digelutinya yaitu toko bangunan. 

(3) Mampu mengkomunikasikan harapan bisnisnya kepada rekan kerja atau 

suplier, konsumen. Misalnya memberikan gambaran tentang toko 

bangunannya atau omset semen dalam 1 tahun kedepan. 
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(4) Mampu menyakinkan rekan kerja, konsumen, suplier tentang prospek 

bisnisnya, seperti mampu meyakinkan prospek bisnisnya kepada suplier 

semen, sehingga dapat di beri kepercayaan agar dapat hutang. 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi  Visionary 
No Pertanyaan Jawaban Pemilik toko Jawaban  sekretaris Jawaban 

Buruh I 

Jawaban Buruh 

II 

15 Apakah pemilik toko 

bahagia memiliki 

gambaran usaha di 

masa depan yaitu 

seperti menggambarkan 

usaha toko 

bangunannya ke 

depannya, membuka 

cabang atau di perbesar 

pada toko tersebut? 

Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

memiliki gambaran 

usaha di masa depan 

karena namanya orang 

usaha kalau sudah jalan 

pasti ingin 

memperbesar usahanya 

tersebut. 

Visi saya ke depan 

adalah 

mengembangkan usaha 

toko bangunan menjadi 

terbesar di daerahnya 

(Rembang).  

- - - 

16 Apakah pemilik toko 

bahagia dapat 

menceritakan pada 

teman atau rekan kerja 

tentang usaha yang 

digelutinya yaitu toko 

bangunan? Apa 

alasannya? 

Pemilik toko bahagia 

dapat menceritakan 

pada teman atau rekan 

kerja tentang usaha 

yang digelutinya 

tentang harapan 

berkembangnya bisnis 

ini ke depannya. 

- - - 

17 Apakah pemilik toko 

bahagia mampu 

mengkomunikasikan  

harapan bisnisnya 

kepada rekan kerja, atau 

supplier, konsumen. 

Misalnya memberikan 

gambaran tentang toko 

bangunannya atau 

omset semen dalam satu 

tahun ke depan ? 

Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

mampu 

mengkomunikasikan  

harapan bisnisnya 

kepada rekan kerja, 

atau supplier, 

konsumen dengan 

menjelaskan tentang 

gambaran ke depannya 

tentang bisnis ini, 

tentang omset dalam 

satu bulan atau 

beberapa bulan ke 

depan. 

- - - 

18 Apakah pemilik toko 

bahagia mampu  

meyakinkan rekan 

kerja, konsumen, 

Pemilik toko bahagia 

mampu  meyakinkan 

rekan kerja, konsumen, 

supplier tentang 

Pemilik toko 

bahagia mampu  

meyakinkan rekan 

kerja, konsumen, 

Pemilik toko 

bahagia 

mampu  

meyakinkan 

Pemilik toko 

bahagia mampu  

meyakinkan 

rekan kerja, 
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supplier tentang 

prospek bisnisnya? 

Mengapa? 

prospek bisnisnya 

sehingga dapat 

mendapatkan jaminan 

hutang dan distributor. 

supplier tentang 

prospek bisnisnya 

karena pasti ada 

hubungan dengan 

distributor dan sales 

sehingga dapat 

meyakinkan agar 

dapat hutang dulu. 

 

rekan kerja, 

konsumen, 

supplier 

tentang 

prospek 

bisnisnya 

karena 

biasanya ada 

sales yang 

memberi 

kepercayaan 

untuk hutang. 

 

konsumen, 

supplier tentang 

prospek 

bisnisnya karena 

banyak sales 

yang telah 

percaya kepada 

pemilik toko 

bahagia, 

sehingga dapat 

hutang terlebih 

dahulu. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban 

pemilik toko dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka 

menyatakan pemilik toko bahagia memiliki gambaran usaha di masa depan 

yaitu seperti menggambarkan usaha toko bangunannya ke depannya, 

membuka cabang atau di perbesar pada toko tersebut. Visi pemilik ke depan 

adalah mengembangkan usaha toko bangunan menjadi terbesar di daerahnya 

(Rembang), pemilik toko bahagia dapat menceritakan pada teman atau rekan 

kerja tentang usaha yang digelutinya yaitu toko bangunan, pemilik toko 

bahagia mampu mengkomunikasikan  harapan bisnisnya kepada rekan kerja, 

atau supplier, konsumen. Misalnya memberikan gambaran tentang toko 

bangunannya atau omset semen dalam satu tahun ke depan, pemilik toko 

bahagia mampu  meyakinkan rekan kerja, konsumen, supplier tentang 

prospek bisnisnya. 

Untuk pertanyaan kelima belas, keenam belas dan ketujuh belas, 

sekretaris dan karyawan atau butuh tidak menjawab karena mereka tidak 

mengetahui apakah pemilik toko bahagia memiliki gambaran usaha di masa 

depan, pemilik toko bahagia dapat menceritakan pada teman atau rekan 
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kerja tentang usaha yang digelutinya, mampu mengkomunikasikan  harapan 

bisnisnya kepada rekan kerja, atau supplier, konsumen. 

 

4.2.6. Dimensi Innovativeness 

Inovatif merupakan sifat wirausaha  yang selalu aktif mencari ide, 

mengajak orang lain untuk mendirikan bisnis baru, dan mendorong orang lain 

untuk kreatif dalam menciptakan bisnis baru. Pada penelitian ini diukur 

dengan indikator: 

(1) Aktif mencari ide baru untuk mengembangkan bisnisnya misalnya dengan 

menyediakan website online untuk pemesanan bahan bangunan atau 

perlengkapan bangunan.  

(2) Mengajak karyawan berpikir guna mengembangkan bisnis tersebut dengan 

cara diskusi dengan karyawan, seperti berdiskusi dengan penambahan 

produk baru atau menambah produk baru contohnya berdiskusi tentang 

motif keramik yang laku dan penambahan warna cat yang di cari 

konsumen. 

(3) Mendorong karyawan  untuk kreatif dalam menciptakan bisnis baru diluar 

bisnis toko bangunan. 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi  

Innovativeness 
No Pertanyaan Jawaban Pemilik toko Jawaban  

sekretaris 

Jawaban Buruh 

I 

Jawaban Buruh II 

19 Apakah pemilik toko 

bahagia aktif mencari 

ide baru untuk 

mengembangkan 

bisnisnya, misalnya 

dengan menyediakan 

website online untuk 

pemesanan bahan 

bangunan atau 

perlengkapan bangunan 

? Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

aktif mencari ide baru 

untuk mengembangkan 

bisnisnya biasanya 

hanya dengan 

mengirim gambar dari 

Bbm ke konsumen agar 

lebih mudah. 

- - - 

20 Apakah pemilik toko 

bahagia mengajak 

karyawan berpikir guna 

mengembangkan bisnis 

tersebut dengan cara 

diskusi dengan 

karyawan tentang 

penambahan produk 

baru? Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

mengajak karyawan 

berpikir guna 

mengembangkan bisnis 

tersebut dengan cara 

diskusi dengan 

karyawan tentang 

penambahan produk 

baru untuk 

memaksimalkan 

potensi yang ada, 

seperti pemilik 

menanyakan produk 

yang sering di cari 

konsumen tetapi toko 

ini belum 

mempunyainya. 

Pemilik toko 

bahagia 

mengajak 

karyawan 

berpikir 

guna 

mengemban

gkan bisnis 

tersebut 

dengan cara 

diskusi 

dengan 

karyawan 

tentang 

penambahan 

produk baru 

dengan  

kadang-

kadang saya 

memberikan 

pendapat 

tentang 

penambahan 

produk-

produk yang 

akan dijual. 

Pemilik toko 

bahagia 

mengajak 

karyawan 

berpikir guna 

mengembangka

n bisnis tersebut 

dengan cara 

diskusi dengan 

karyawan 

tentang 

penambahan 

produk baru 

dengan  kadang-

kadang saya 

juga 

memberikan 

pendapat saya 

tentang 

penambahan 

produk baru 

tersebut. 

Pemilik toko 

bahagia mengajak 

karyawan berpikir 

guna 

mengembangkan 

bisnis tersebut 

dengan cara 

diskusi dengan 

karyawan tentang 

penambahan 

produk baru 

dengan biasanya 

tanya kepada kita 

tentang barang 

yang habis dan 

sering di cari 

tetapi belum 

mempunyai 

barang tersebut. 

21 Apakah pemilik toko 

bahagia mendorong 

karyawan untuk kreatif 

dalam menciptakan 

bisnis baru di luar 

bisnis toko bangunan? 

Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

mendorong karyawan 

untuk kreatif dalam 

menciptakan bisnis 

baru di luar bisnis toko 

bangunan seperti 

pengembangan toko, 

misalnya  mendorong  

karyawan  untuk 

melakukan bisnis via 

online dengan promosi 

di media sosial  

- Pemilik toko 

bahagia tidak 

mendorong 

karyawan untuk 

kreatif dalam 

menciptakan 

bisnis baru di 

luar bisnis toko 

bangunan 

karena tidak 

membuka 

cabang.  

Pemilik toko 

bahagia tidak 

mendorong 

karyawan untuk 

kreatif dalam 

menciptakan 

bisnis baru di luar 

bisnis toko 

bangunan karena 

toko ini utamanya 

menjual bahan 

bangunan.  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban pemilik 

toko dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka menyatakan  pemilik 

Toko Bahagia aktif mencari ide baru untuk mengembangkan bisnisnya, biasanya 

hanya mengirim gambar (misalnya gambar contoh pintu, motif keramik, semen, 

dll) dari BBM ke konsumen agar lebih mudah, pemilik toko bahagia mengajak 

karyawan berpikir guna mengembangkan bisnis tersebut dengan cara diskusi 

dengan karyawan tentang penambahan produk baru, pemilik toko bahagia 

mendorong karyawan untuk kreatif dalam menciptakan bisnis baru di luar bisnis 

toko bangunan seperti pengembangan toko, misalnya  dengan mendorong  

karyawan  untuk melakukan bisnis via online dengan promosi di media sosial. 

Untuk pertanyaan kesembilan belas dan dua puluh satu, sekretaris dan 

karyawan atau butuh tidak menjawab karena mereka tidak mengetahui apakah 

pemilik toko bahagia aktif mencari ide baru untuk mengembangkan bisnisnya, 

pemilik toko bahagia mendorong karyawan untuk kreatif dalam menciptakan 

bisnis baru.  

 

4.2.7. Dimensi Proactive 

Proaktif merupakan sifat  pengusaha yang dapat memberikan respon 

positif terhadap peristiwa yang terjadi, mampu melihat dan membaca peluang 

yang terjadi di pasar, memberikan kebebasan orang lain menciptakan bisnis 

baru dan mendorong orang lain untuk menjadi kreatif. Pada penelitian ini 

diukur dengan indikator: 
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(1) Memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi. Misalnya jika 

ada persaingan dalam bahan bangunan terdapat selisih harga, maka di 

kurangi laba untuk tetap dapat bersaing dalam bahan-bahan bangunan. 

(2) Melihat dan membaca peluang yang terjadi di pasar untuk 

mengembangkan usahanya.  Misalnya menambah jumlah stock barang 

bangunan, seperti stock cat pelapis anti bocor, genting dan asbes di tambah 

ketika musim hujan atau pada saat mendekati idul fitri banyak konsumen 

yang membeli cat tembok. 

(3) Mendorong karyawan untuk kreatif dalam menjalankan pekerjaannya. 

Misalnya memberikan masukan kepada konsumen ketika memilih motif 

keramik atau memberi masukan dalam warna cat agar serasi dengan 

perlengkapan. 

  

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

pihak perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Dimensi  Proactive 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik toko Jawaban  

sekretaris 

Jawaban 

Buruh I 

Jawaban 

Buruh II 

22 Apakah pemilik toko 

bahagia memberikan 

respon positif terhadap 

peristiwa yang terjadi, 

misalnya jika ada 

persaingan dalam 

bahan bangunan 

terdapat selisih harga, 

maka dikurangi laba 

untuk tetap dapat 

bersaing dalam baha-

bahan bangunan? 

Mengapa demikian?  

Pemilik toko bahagia 

memberikan respon 

positif terhadap 

peristiwa yang terjadi 

jika toko harus mau 

menurunkan laba 

agar dapat harga yang 

murah, sehingga 

banyak pembeli yang 

akan beli di toko ini. 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

respon positif 

terhadap 

peristiwa yang 

terjadi dengan 

toko lain 

memiliki selisih, 

kalau ada selisih 

dari toko lain 

biasanya di 

samakan dengan 

toko tersebut. 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

respon 

positif 

terhadap 

peristiwa 

yang terjadi 

jika selisih 

harga di toko 

bahagia 

dapat 

menyamaka

n harga 

dengan 

pesaingnya 

Pemilik toko 

bahagia 

memberikan 

respon positif 

terhadap 

peristiwa yang 

terjadi dengan 

biasanya 

pembeli tidak 

komplain 

tentang harga 

karena sudah 

memiliki 

harga 

termurah dari 

pada toko 
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tetapi juga 

ada harga 

yang lebih 

murah dari 

pada 

pesaingnya. 

lainnya. 

23 Apakah pemilik toko 

bahagia melihat dan 

membaca peluang yang 

terjadi dipasar untuk 

mengembangkan 

usahanya. Misalnya 

menambah jumlah stok 

bahan bangunan ketika 

musim hujan atau pada 

saat mendekati idul 

fitri? Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

melihat dan membaca 

peluang yang terjadi 

dipasar untuk 

mengembangkan 

usahanya karena pasti 

pada bulan-bulan 

tersebut akan 

ditambah stoknya, 

seperti saat idul fitri 

banyak orang akan 

membeli cat, kuas 

cat, minyak 

cat,keramik, dll 

sehingga perlu 

banyak stok 

digudang. 

Pemilik toko 

bahagia melihat 

dan membaca 

peluang yang 

terjadi dipasar 

untuk 

mengembangka

n usahanya 

karena  pasti 

toko akan 

menambah stok 

yang ada di 

gudang saat 

bulan-bulan 

tertentu. 

Pemilik toko 

bahagia 

melihat dan 

membaca 

peluang 

yang terjadi 

dipasar 

untuk 

mengemban

gkan 

usahanya 

karena pasti 

dapat 

melihat 

peluang, 

karena kalau 

bulan-bulan 

tertentu stok 

di gudang 

lebih banyak 

dari pada 

bulan-bulan 

biasanya. 

Pemilik toko 

bahagia 

melihat dan 

membaca 

peluang yang 

terjadi dipasar 

untuk 

mengembangk

an usahanya 

karena 

biasanya 

mengambil 

banyak ketika 

memasuki 

bulan tertentu,  

karena 

memiliki 

penjualan 

yang tinggi 

juga. 

24 Apakah pemilik toko 

bahagia mendorong 

karyawan untuk kreatif 

dalam menjalankan 

pekerjaannya, misalnya 

memberikan masukan 

kepada konsumen 

ketika memilih motif 

keramik atau memberi 

masukan dalam warna 

cat agar serasi dengan 

perlengkapan? 

Mengapa? 

Pemilik toko bahagia 

mendorong karyawan 

untuk kreatif dalam 

menjalankan 

pekerjaannya dan 

harus bisa 

mengarahkan 

pembeli mana yang 

baik, sehingga 

konsumen merasa 

puas dengan produk 

dari toko ini. 

Pemilik toko 

bahagia 

mendorong 

karyawan untuk 

kreatif dalam 

menjalankan 

pekerjaannya 

dengan cara 

pemilik toko 

bahagia 

mengarahkan 

karyawannya 

untuk 

memberikan 

pendapatnya 

yang bagus, 

agar pembeli 

tidak bingung. 

Pemilik toko 

bahagia 

mendorong 

karyawan 

untuk kreatif 

dalam 

menjalankan 

pekerjaanny

a agar 

pembeli 

tidak begitu 

kerepotan 

untuk 

menentukan 

pilihan, 

kadang-

kadang kami 

memberikan 

masukan 

agar lebih 

baik. 

Pemilik toko 

bahagia 

mendorong 

karyawan 

untuk kreatif 

dalam 

menjalankan 

pekerjaannya 

karena 

biasanya kami 

memberi 

beberapa 

masukan 

untuk pembeli 

agar tidak 

kesulitan saat 

mencari 

produk-produk 

tersebut. 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  jawaban pemilik toko 

dan sekretaris serta 2 orang buruh konsisten, mereka menyatakan  pemilik toko 

bahagia memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi, misalnya jika 

ada persaingan dalam bahan bangunan terdapat selisih harga, maka dikurangi laba 

untuk tetap dapat bersaing dalam bahan-bahan bangunan, pemilik toko bahagia 

melihat dan membaca peluang yang terjadi dipasar untuk mengembangkan 

usahanya. Misalnya menambah jumlah stok bahan bangunan ketika musim hujan 

atau pada saat mendekati Idul Fitri banyak orang akan membeli cat, kuas cat, 

minyak cat,keramik, dll sehingga perlu banyak stok digudang. Pemilik toko 

bahagia mendorong karyawan untuk kreatif dalam menjalankan pekerjaannya, 

misalnya memberikan masukan kepada konsumen ketika memilih motif keramik 

atau memberi masukan dalam warna cat agar serasi dengan perlengkapan, harus 

bisa mengarahkan pembeli mana yang baik, sehingga konsumen merasa puas 

dengan produk dari toko ini, pemilik Toko Bahagia mengarahkan karyawannya 

untuk memberikan pendapatnya yang bagus, agar pembeli tidak bingung. 

 

4.3. Rekapitulasi Dimensi Entrepreneurial Leadership Secara Keseluruhan 

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan pada  bagian 

sebelumnya maka dapat dilakukan rekapitulasi sebagai berikut: 

 

 

 

 



44 

 

Tabel  4.8. Hasil Rekapitulasi Dimensi Entrepreneurial Leadership Secara Keseluruhan  

No Dimensi Keterangan Interpretasi  

1 Able to motivate Pemilik  Toko Bahagia dapat memacu semangat kerja karyawan untuk kinerja 

maksimal misalnya memberikan bonus tahunan, agar karyawan lebih 

semangat bekerja. Pemilik toko bahagia dapat mengarahkan karyawan untuk 

bekerja tepat, misalnya pemilik akan mengarahkan karyawan untuk 

menjadikan dua kali bila tidak cukup dan akan memprioritaskan barang yang 

penting atau akan dipakai terlebih dahulu, biasanya kalau tidak bisa satu kali 

pengiriman, maka akan dilakukan dua kali pengiriman, dan sudah 

dikonfirmasi dengan pembeli dahulu, diarahkan untuk barang-barang yang 

penting untuk di kirim terlebih dahulu, agar tukang pembeli tidak menganggur 

Memiliki kemampuan  

able to motivate karena 

dapat memacu semangat 

kerja karyawan, serta 

mengarahkan karyawan 

untuk bekerja dengan 

tepat. 

2 Achievement 

oriented 

Pemilik Toko Bahagia memberikan perhatian yang lebih dalam bisnis toko 

bangunan agar dapat berkembang dengan pesaingnya, seperti penambahan 

item penarikan pintu, dapat menyelesaikan tugas dengan baik sekaligus 

mengawasi prosesnya, seperti dalam pengiriman bahan bangunan ke tempat 

pelanggan dicek dulu, pemilik toko bahagia mau untuk mengawasi proses 

bisnis dari awal hingga akhir, seperti mengecek keramik yang akan datang 

hingga pengiriman keramik tersebut ke konsumen, pemilik toko bahagia mau 

mengganti rencana yang telah direncanakan apabila ada masukan yang lebih 

baik, pemilik berusaha untuk mencapai tujuan toko bangunan yaitu mencapai 

profit semaksimal mungkin, seperti menjual keramik motif yang tidak di 

miliki pesaing dengan harga yang berbeda sedikit 

Memiliki  kemampuan  

achievement oriented 

karena memberikan 

perhatian lebih dalam 

bisnisnya, serta 

melakukan pengawasan 

dan proses kerja bisnisnya 

3 Persistent Pemilik Toko Bahagia memiliki daya tahan terhadap tekanan pekerjaan, 

misalnya ketika ada banyak persaingan dalam bidang yang sama seperti 

banyaknya toko bangunan, pemilik toko bahagia bertindak konkrit saat ada 

hambatan yang timbul, misalnya ketika batu bata yang di kirim belum sampai 

ke konsumen, maka pemilik menghubungi untuk memberi tahu  hambatan 

Memiliki kemampuan  

persistent karena 

memiliki daya tahan 

terhadap pekerjaan dan 

tekanan, gigih bertindak 
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tersebut ke konsumen, pemilik toko bahagia gigih bertindak mengatasi 

hambatan, misalnya ketika konsumen komplain ditanggapi dengan cepat 

sehingga konsumen tidak kecewa, pemilik toko bahagia terus bertahan pada 

pekerjaan meski penuh tantangan, misalnya ketika harga semen ditoko pesaing 

lebih murah, maka pemilik toko tersebut harus menurunkan harga 

mengatasi hambatan dan 

tantangan persaingan 

yang ada  

4 Risk Taking Pemilik Toko Bahagia bersedia menanggung kemungkinan kerugian materi, 

misalnya jika ada semen kadaluarsa, keramik pecah, pemilik toko bersedia 

menanggung kemungkinan kerugian financial, misalnya jika ada konsumen 

yang tidak membayar hutang tersebut, pemilik toko bersedia menanggung 

kemungkinan kerugian dalam aspek sosial kehidupan, karena ada rapat gereja 

maka datang meskipun jam toko belum selesai, jika ada sumbangan 

pembangunan jalan dari RT atau RW ikut menyumbang., dan apabila ada 

barang datang sudah ada orang untuk mengawasi barang datang tersebut 

Memiliki kemampuan  

risk taking karena 

bersedia menanggung 

kemungkinan kerugian 

materi, kemungkinan 

kerugian finansial dan 

aspek  sosial  kehidupan   

5 Visionary Pemilik Toko Bahagia memiliki gambaran usaha di masa depan yaitu seperti 

menggambarkan usaha toko bangunanya ke depannya, membuka cabang atau 

di perbesar pada toko tersebut, pemilik toko bahagia dapat menceritakan pada 

teman atau rekan kerja tentang usaha yang digelutinya yaitu toko bangunan, 

pemilik toko bahagia mampu mengkomunikasikan  harapan bisnisnya kepada 

rekan kerja, atau supplier, konsumen. Misalnya memberikan gambaran tentang 

toko bangunannya atau omset semen dalam satu tahun ke depan, pemilik toko 

bahagia mampu  meyakinkan rekan kerja, konsumen, supplier tentang prospek 

bisnisnya 

Memiliki kemampuan  

visionary karena pemilik 

Toko Bahagia memiliki 

gambaran usaha di masa 

depan dan dapat 

menceritakan kepada 

temannya tentang usaha 

yang digelutinya saat ini 

6 Innovativeness Pemilik Toko Bahagia aktif mencari ide baru untuk mengembangkan 

bisnisnya, biasanya hanya mengirim gambar dari Bbm ke konsumen agar lebih 

mudah, pemilik toko bahagia mengajak karyawan berpikir guna 

mengembangkan bisnis tersebut dengan cara diskusi dengan karyawan tentang 

penambahan produk baru, pemilik toko bahagia mendorong karyawan untuk 

kreatif dalam menciptakan bisnis baru di luar bisnis toko bangunan seperti 

Memiliki kemampuan  

innovativeness karena 

aktif mencari ide baru 

untuk mengembangkan 

bisnisnya, mengajak 

karyawan berpikir guna 
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pengembangan toko, misalnya  mendorong  karyawan  untuk melakukan bisnis 

via online dengan promosi di Media sosial. 

 

mengembangkan 

bisnisnya 

7 Proactive Pemilik Toko Bahagia memberikan respon positif terhadap peristiwa yang 

terjadi, misalnya jika ada persaingan dalam bahan bangunan terdapat selisih 

harga, maka dikurangi laba untuk tetap dapat bersaing dalam baha-bahan 

bangunan, pemilik toko bahagia melihat dan membaca peluang yang terjadi 

dipasar untuk mengembangkan usahanya. Misalnya menambah jumlah stok 

bahan bangunan ketika musim hujan atau pada saat mendekati Idul Fitri 

banyak orang akan membeli cat, kuas cat, minyak cat,keramik, dll sehingga 

perlu banyak stok digudang. Pemilik toko bahagia mendorong karyawan untuk 

kreatif dalam menjalankan pekerjaannya, misalnya memberikan masukan 

kepada konsumen ketika memilih motif keramik atau memberi masukan dalam 

warna cat agar serasi dengan perlengkapan, harus bisa mengarahkan pembeli 

mana yang baik, sehingga konsumen merasa puas dengan produk dari toko ini, 

pemilik toko bahagia mengarahkan karyawannya untuk memberikan 

pendapatnya yang bagus, agar pembeli tidak bingung 

Memiliki kemampuan   

proactive karena pemilik 

toko memberikan respon 

positif atas peristiwa yang 

terjadi, dapat membaca 

peluang yang terjadi 

untuk mengembangkan 

usahanya serta 

mendorong karyawan 

untuk kreatif dalam 

bekerja. 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada  tabel tersebut dapat dikatakan bahwa pemilik Toko Bahagia memiliki  sifat atau karakteristik 

Enterpreneurial Leadership ditinjau dari ketujuh dimensinya yaitu: Able to motivate, Achievement oriented, Persistent, Risk Taking, 

Visionary, Innovativeness, Proactive. 


