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BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner kepada responden pada penelitian

ini yaitu 1 orang pemilik PT Setia Pawan Jaya dan 8 orang karyawan yaitu yang

terdiri dari 1 orang sekretaris, 2 orang bagian keuangan, 2 orang bagian

pemasaran, 2 orang bagian distribusi, dan 1 orang bagian SDM diperoleh hasil

gambaran umum responden sebagai berikut:

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden Karyawan

No Keterangan Jumlah (orang) Persentase

1. Lama bekerja:

a. 5-9 th 6 orang 75%

b. ≥10 th 2 orang 25%

2. Usia:

a. 30-35 th 5 orang 62,5%

b. 36-40 th 3 orang 37,5%

3. Pendidikan:

a. SMA 5 orang 62,5%

b. SMK 2 orang 25%

c. S1 1 orang 12,5%

4. Status:

a. Belum menikah 0 orang 0%

b. Menikah 8 orang 100%

Jumlah: 8 orang 100%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa karyawan PT Setia Pawan Jaya   mayoritas

bekerja antara 5-9 tahun yaitu 6 orang (75%), dan yang bekerja ≥10 tahun yaitu 2

orang (25%). Dan masing-masing berusia 30-35 tahun (62,5%) dan yang berusia

36-40 tahun (37,5%), berpendidikan SMA (62,5%) dan SMK (25%) serta S1

hanya 12,5% (1 orang). Dilihat dari statusnya semua responden telah menikah

(100%). Persentase diatas digambarkan 100%  dengan jumlah 8 orang responden

karyawan. Persentase pada tabel juga menunjukkan besarnya persentase masing –

masing jumlah (orang) pada tiap keterangan lama bekerja, usia, pendidikan dan

status yang menggambarkan tiap responden pada tiap keterangan.

4.2. Analisis Karakteristik Enterpreneur.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penjelasan tentang hasil yang diperoleh

dari penelitian yang dilakukan, yang terdiri atas variabel karakteristik

enterpreneur yang terdiri dari: 1) Memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas. 2)

Bersedia menanggung resiko waktu dan uang. 3)Memiliki perencanaan yang

matang dan mampu mengorganisasikannya. 4) Bekerja keras sesuai dengan

tingkat kepentingannya. 5) Mengembangkan hubungan dengan pelanggan,

pemasok, pekerja, dan pihak lain. 6) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan

dan kegagalan.



25

4.2.1. Karakteristik Enterpreneur dari Visi dan Tujuan Usaha

Pada dimensi pertama akan dibahas tentang tanggapan pemilik dan karyawan

tentang yaitu memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas: apakah pemilik PT Setia

Jaya memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas. Indikatornya dengan:

3) Memiliki visi yang jelas dalam menjalankan usaha.

4) Memiliki tujuan usaha yang jelas dalam menjalankan usaha.

Tabel 4.2. Tanggapan Pemilik tentang Memiliki Visi dan Tujuan Usaha yang
Jelas

Jawaban

Total
Skor Kategori

No. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

1

Saya adalah orang
yang memiliki visi
yang jelas dalam
menjalankan usaha.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

2

Saya memiliki
tujuan usaha yang
jelas dalam
menjalankan usaha.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

Rata-rata: 5,00 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik sebesar

5.00 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik PT Setia Pawan Jaya

memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas. Visi dari PT Setia Pawan Jaya adalah

memberikan yang terbaik kepada pelanggan termasuk produk yang dijual dan

pelayanan terbaik. Tujuan usahanya adalah memaksimalkan profit usaha.

Hal ini juga didukung dari jawaban kuesioner terbuka yang menyatakan bahwa

visinya saat membuka usaha adalah dengan memberikan pelayanan dan produk ke

pelanggan yang baik, agar pelanggan mendapatkan kesan baik terhadap usaha ini.
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Contoh visinya adalah karyawan diharuskan bersikap ramah dan sopan saat

bertransaksi dengan konsumen yang ingin memesan barang. Dan juga barang –

barang yang dijual diperusahaan sangat diperhatikan tanggal kadarwarsanya,

karena pemilik tidak mau ada konsumen yang mengeluh tentang barang yang

sudah dibeli. Karena jika menjual barang yang sudah dekat tanggal kadarwarsanya

konsumen akan merasa tidak puas dengan perusahaan dan nantinya konsumen

juga tidak akan mendapatkan kesan baik terhadap perusahaan ini. Jadi

visinya adalah pelayanan yang terbaik dan barang-barang yang lengkap dan

terbaik juga. Dibalik visi tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan PT

Setia Pawan Jaya ini konsisten dalam melakukan pelayanan kepada konsumen dan

memberikan atau menjual produk terbaik kepada pelanggannya sehingga

konsumen atau pelanggan akan merasa puas dan menjadi loyal dikemudian hari.

sedangkan contoh tujuannya adalah perusahaan selalu menyediakan barang –

barang kebutuhan konsumen dengan baik dan lengkap baik dari segi kebutuhan

pokok maupun kebutuhan sampingan. Semuanya pemilik sediakan untuk dijual

karena dengan begitu konsumen tidak perlu bingung mencari barang – barang

kebutuhan sampingan di tempat lainnya. Pemilik juga selalu menegaskan bahwa

walaupun sudah menjadi sebuah perusahaan tetap saja harus melayani semua

tingkatan masyarakat yang ingin membeli barang disana, walaupun ada konsumen

yang membeli barang tidak banyak atau eceran tetap saja akan dilayani oleh

pemilik. Karena pemilik pada dasarnya tidak pernah membeda – bedakan

konsumennya dan melayani semua konsumen tanpa pandang bulu. Apabila

konsumen merasa puas maka tujuan perusahaan akan tercapai yaitu
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memaksimalkan labanya karena berarti akan banyak pelanggan yang akan

membeli barang pada perusahaan ini.

Tabel 4.3. Tanggapan Karyawan tentang Memiliki Visi dan Tujuan Usaha
yang Jelas

Jawaban

Rata-
rata

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2
Skor
1

F S F S F S F S F S

1

Pemilik adalah
orang yang
memiliki visi yang
jelas dalam
menjalankan
usaha.

5 25 3 12 0 0 0 0 0 0 4,63
Tinggi

2

Pemilik memiliki
tujuan usaha yang
jelas dalam
menjalankan
usaha.

4 20 4 16 0 0 0 0 0 0 4,50
Tinggi

Rata-rata: 4,56 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden karaywan sebesar

4.56 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya karyawan berpendapat bahwa

pemilik PT Setia Pawan Jaya memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas.

Karyawan merasa bahwa pemilik memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas

karena karyawan merasa pemilik memiliki komitmen dalam menjalankan usaha

dan memajukan usahanya misalnya dengan selalu bersikap jujur dalam

memberikan harga barang dagangan ke konsumen dan tetap memberikan bonus

dari suplier ke konsumen misalnya dengan setiap pembelian softener merk rinso 1

dus, konsumen akan mendapatkan bonus piring 1 lusin. Selain itu pemilik juga

selalu memberikan pelayanan, barang dan kualitas yang terbaik juga kepada

pelanggan, juga selalu tegas dalam keputusan yang dibuat. Jadi visi Pak Hartono
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dalam menjalankan usahanya adalah selalu memberikan pelayanan yang terbaik

kepada para pelanggannya. Sedangkan tujuan usahanya menurut karyawan adalah

selalu menjadi perusahaan yang peduli pada pelanggan dan menjadi perusahaan

distributor paling besar di Ketapang. Contohnya dengan selalu berusaha

menyediakan barang – barang keperluan konsumen, misalnya saja konsumen

meminta stok kopi bubuk cap jhojhon kepada pemilik tetapi perusahaan tidak

menjual kopi bubuk merk tersebut, maka pemilik akan mengusahakan mencari

kopi bubuk merk tersebut ke tempat lain demi kenyamanan konsumennya.

4.2.2. Karakteristik Enterpreneur dari Bersedia menanggung risiko waktu

dan uang.

Dimensi kedua adalah karakteristik enterpreneur berdasarkan kesediaannya untuk

menanggung risiko waktu dan uang. Berikut adalah tanggapan pemilik dan

karyawan tentang bersedia menanggung resiko waktu dan uang:

Tabel 4.4. Tanggapan Pemilik tentang Bersedia menanggung risiko waktu
dan uang

Jawaban

Total
Skor

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

3

Saya  bersedia
menanggung resiko
rugi pada saat
kondisi usaha
sedang sepi. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4,00 Tinggi

4

Saya bersedia
menanggung
kerugian jika
terjadinya
kecelakaan kerja. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4,00 Tinggi
Rata-rata: 4,00 Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik sebesar

4.00 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik PT Setia Pawan Jaya

bersedia menanggung risiko waktu dan uang. Contohnya dalam menanggung

resiko rugi adalah apabila ketika sedang sepi kondisi usahanya, pemilik akan

menyadari hal tersebut dan akan tetap membuka usahanya, dan melayani pembeli

seperti biasa. Karena walaupun sepi pembeli transaksi akan tetap ada dan pastinya

tetap muat dan bongkar barang digudang, sehingga perusahaan akan tetap sibuk

seperti biasa. Dan apabila masih ada waktu luang akan pemilik gunakan waktu

tersebut untuk mengecek kembali nota – nota pembayaran, nota – nota masuk dan

keluar barang dari gudang dan melihat kinerja karyawan di lapangan untuk

memastikan semua kegiatan berjalan lancar. Apabila ada kejadian kecelakaan di

tempat kerja saat pengiriman barang, maka pemilik PT Setia Pawan Jaya bersedia

untuk menanggung biaya kerugian dan memberikan biaya berobat pada karyawan.

Contohnya saja jika ada kecelakaan saat pengiriman barang kapal dan kapal itu

tenggelam dengan barang – barang yang akan dikirim maka pemilik tidak akan

langsung memecat karyawan yang bersangkutan. Pemilik akan bertanggung jawab

baik dari segi barang – barang yang rusak atau hilang tenggelam tersebut dengan

barang yang baru. Pemilik tidak akan menyalahkan karyawan karena itu adalah

sebuah resiko dari sebuah usaha, dan juga akan memikirkan faktor cuaca pada saat

itu. Apabila saat kejadian itu terjadi ada karyawan yang terluka maka pemilik

akan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan dan biaya rumah sakit, karena

pemilik memandang keselamatan karyawan adalah tanggung jawab dari seorang

pengusaha.
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Tabel 4.5. Tanggapan Karyawan tentang Bersedia menanggung risiko waktu
dan uang

Jawaban

Rata-
rata

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

3

Pemilik  bersedia
menanggung
resiko rugi pada
saat kondisi
usaha sedang
sepi.

2 10 6 24 0 0 0 0 0 0 4,25 Tinggi

4

Pemilik bersedia
menanggung
kerugian jika
terjadinya
kecelakaan kerja.

3 15 5 20 0 0 0 0 0 0 4,38 Tinggi

Rata-rata: 4,31 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden karyawan sebesar

4,31 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya karyawan berpendapat bahwa

pemilik PT Setia Pawan Jaya bersedia menanggung risiko waktu dan uang.

Karyawan merasa bahwa pemilik bersedia menanggung resiko dengan cara pada

saat kondisi usaha sedang sepi, pemilik selalu berada ditempat mengurusi kantor,

karyawan dan tidak ada inisiatif pulang cepat, selalu membuka toko setiap hari

walaupun tau terkadang pada tanggal tua antara tanggal 24 – 29 selalu sepi, dan

juga kadang – kadang lembur untuk mengecek kembali nota – nota dan pekerjaan

karyawan yang ada. Dan pemilik selalu memanfaatkan waktu luang tersebut untuk

mengecek stok barang – barang digudang, melihat kinerja karyawan dan juga

mengecek nota – nota pembayaran dari pelanggan. Jadi waktu luang tersebut tetap

terpakai dan tidak terbuang sia-sia. Dan pada saat terjadinya kecelakaan kerja,

misalnya terjadi kecelakaan truck dan barang rusak saat pengiriman pastinya akan

diganti oleh pemilik dan juga karyawan yang luka akan diberikan biaya berobat,
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juga untuk karyawan yang mengalami luka serius pemilik akan memberikan

waktu pemulihan. Pemilik juga tidak akan memotong gaji karyawan tersebut

walaupun tidak kerja, karena waktu pemulihan tersebut adalah bentuk perhatian

pemilik kepada karyawannya. Karena menurut karyawan, pemilik selalu

menjamin keselamatan karyawan, selalu bertanggung jawab dan tidak pernah

melampiaskan kesalahan kepada kayawan dan memecat karyawan begitu saja.

4.2.3. Karakteristik Enterpreneur dari Memiliki perencanaan yang matang

dan mampu mengorganisasikannya.

Dimensi ketiga adalah karakteristik enterpreneur dari memiliki perencanaan yang

matang dan mampu mengorganisasikannya. Berikut adalah tanggapan pemilik dan

karyawan tentang memiliki perencanaa yang matang dan mampu

mengorganisasikannya:

Tabel 4.6. Tanggapan Pemilik tentang Memiliki perencanaan yang matang
dan mampu mengorganisasikannya

Jawaban

Total
Skor

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

5

Saya memiliki
rencana pencapaian
untuk setiap
tahunnya.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

6

Saya mampu
mengatur tugas para
karyawan dengan
baik agar perusahaan
dapat berjalan lancar.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

Rata-rata: 5,00 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik sebesar

5.00 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik PT Setia Pawan Jaya

memiliki perencanaan yang matang dan mampu mengorganisasikannya.

Contohnya saja rencana pemilik untuk sekarang ini adalah menambah jaringan

kerja untuk proyek pembangunan kantor baru dan memperluas usaha yaitu

membuka cabang baru di kabupaten Sukadana. Itu semua dilakukan pemilik guna

menambah profit usaha dan memperluas jangkauan untuk konsumen yang ada di

pedalaman dan tentunya juga mempermudah konsumen yang ada dipedalaman

untuk mendapatkan stok barang – barang mereka. Sehingga konsumen tidak perlu

jauh menempuh perjalanan ke kota lagi untuk membeli stok barang – barang

mereka karena sudah adanya pembukaan cabang di Sukadana. Dan menurut

pemilik rencana yang ada itu membuat perusahaan semakin berkembang dan juga

untuk menambah partner kerja dalam memperluas usahanya. Contoh dalam

membagi pekerjaan, pemilik akan melihat keahlian masing – masing

karyawannya. Setelah membagi karyawan sesuai keahlian masing – masing maka

setelah itu akan diberikan tugas pada masing – masing bagian pekerjaan mereka.

Misalnya saja bagian pemasaran diberikan tugas untuk membuat iklan untuk

produk baru, maka tim pemasaran akan mendesain, mengatur dan menempatkan

iklan – iklan produk baru di pamflet agar dapat mempromosikan barang tersebut.

Selain itu tim pemasaran juga akan bertugas mempromosikan perusahaan dalam

event – event penting seperti menjadi sponsor untuk acara – acara rakyat yang

seperti acara 17 agustusan, acara natal bersama, tahun baru dan cap go meh di

Ketapang. Dan pada bagian sekretaris akan diatur untuk mengerjakan pembukuan,
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pajak kantor, menagih pembayaran hutang konsumen dan mencatat hal tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam mengatur dan

menjalankan pekerjaan masing – masing karyawan, sehingga  perusahaan akan

dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 4.7. Tanggapan Karyawan tentang Memiliki perencanaan yang
matang dan mampu mengorganisasikannya

Jawaban

Rata-
rata

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

5

Pemilik memiliki
rencana pencapaian
untuk setiap
tahunnya.

3 15 5 20 0 0 0 0 0 0 4,38 Tinggi

6

Pemilik mampu
mengatur tugas
para karyawan
dengan baik agar
perusahaan dapat
berjalan lancar.

5 25 3 12 0 0 0 0 0 0 4,63 Tinggi

Rata-rata: 4,50 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden karyawan sebesar

4.50 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya karyawan berpendapat bahwa

pemilik PT Setia Pawan Jaya memiliki perencanaan yang matang dan mampu

mengorganisasikannya. Karyawan merasa bahwa pemilik memiliki perencanaan

yang matang dan mampu mengorganisasikannya adalah karena pemilik selalu

membuat list pencapaian yang ingin dicapai dan list tersebut ditempel dikantor

agar karyawan juga tau apa saja pencapaian yang ingin dilakukan pemilik. Dan

contohnya pada tahun ini pemilik berencana ingin membuka cabang baru di Kota

Sukadana, dan juga memasarkan produk baru dari vit agar pencapaian dari produk
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vit terus bertambah. Juga dalam mengatur tugas karyawan, pemilik selalu

membagi tugas – tugas yang diberikan sesuai dengan bidang keahlian masing –

masing karyawannya. Misalnya saja yang mengurusi pembukuan dan pembayaran

hutang adalah bagian keuangan, dan bagian mengurusi list barang dan barang –

barang yang dipesan adalah bagian distribusi. Selain itu apabila toko sedang sibuk

– sibuknya mengurus pembongkaran dan pemuatan barang, Bapak Hartono akan

turun langsung ke lapangan untuk mengkoordinasikan karyawan – karyawan agar

tidak terjadi penumpukan barang di gudang atau toko. Karena itulah karyawan

merasa pemilik mengatur dengan baik tugas para karyawannya karena pemilik

selalu mengawasi dan memberi arahan dengan baik dan jelas kepada karyawan.

4.2.4. Karakteristik Enterpreneur dari Bekerja keras sesuai dengan tingkat

kepentingannya.

Dimensi keempat adalah karakteristik enterpreneur dari bekerja keras sesuai

dengan tingkat kepentingannya. Berikut adalah tanggapan pemilik dan karyawan

tentang bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya:

Tabel 4.8. Tanggapan Pemilik tentang Bekerja keras sesuai dengan tingkat
kepentingannya

Jawaban

Total
Skor

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

7

Saya bekerja keras
dalam mencapai
tujuan perusahaan. 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00 Tinggi

8

Saya bekerja sesuai
dengan tingkat
kepentingan
pekerjaan yang ada. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4,00 Tinggi
Rata-rata: 4,50 Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik sebesar

4.50 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik PT Setia Pawan Jaya

bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya. Contohnya dalam

menjalankan usaha, pemilik memulainya dari usaha kecil dan selalu berusaha

keras dengan selalu mencari inovasi baru untuk menarik pelanggan, selalu

mencari cara untuk membuat toko tampil menarik dengan memberikan penawaran

– penawaran dan barang – barang yang menarik seperti setiap pembelian 5 dus air

kaleng akan mendapatkan discount 5 persen disetiap pembeliannya. Pemilik juga

selalu melihat kedepan dan mencari rencana pencapaian yang baru terus untuk

memajukan usahanya yang dulu dari toko kecil biasa sehingga bisa mencapai

menjadi perusahaan seperti ini. Jadi dalam rangka mencapai tujuan usahanya yaitu

mensejahterakan karyawan serta memaksimalkan profit usahanya, pemilik PT

Setia Pawan Jaya selalu bekejra keras untuk mencari peluang. Peluang yang ada

tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya agar tidak hanya di kota

Ketapang saja tetapi juga di kota lain. Dan dalam menjalankan tingkat

kepentingannya pemilik selalu bersikap tegas, fleksibel, profesional, dan

bertanggung jawab penuh dalam kegiatan yang terjadi di perusahaan. Contohnya

dengan sebagai pemimpin yang tegas dan disiplin, pemilik tau bagaimana cara

membagi waktu untuk bekerja dan waktu pribadi. Pemilik selalu meluangkan

waktunya untuk mengkoreksi pekerjaan karyawan atau diri sendiri agar dapat

lebih memaksimalkan peluang yang ada. Pemilik juga tau bagaimana caranya

mengatur keuangan untuk dikantor ya dikantor dan untuk yang pribadi ya pribadi.

Jadi semuanya dipisah, tidak digabung untuk menjaga keakuratan masukan
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dikantor. Pemilik juga selalu membantu pekerjaan karyawan jika ada yang

kesulitan pada saat muatan yang masuk sedang penuh dan menumpuk, maka

pemilik akan turun ke lapangan langsung untuk membantu membereskan muatan

yang bertumpuk sehingga semua muatan dapat didata dengan benar tanpa tergesa

– gesa.

Tabel 4.9. Tanggapan Karyawan tentang Bekerja keras sesuai dengan
tingkat kepentingannya

Jawaban

Rata-
rata

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3
Skor

2 Skor 1

F S F S F S F S F S

7

Pemilik bekerja
keras dalam
mencapai tujuan
perusahaan.

7 35 1 4 0 0 0 0 0 0 4,88 Tinggi

8

Pemilik bekerja
sesuai dengan
tingkat kepentingan
pekerjaan yang ada.

2 10 6 24 0 0 0 0 0 0 4,25 Tinggi

Rata-rata: 4,57 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden karyawan sebesar

4.57 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya karyawan berpendapat bahwa

pemilik PT Setia Pawan Jaya bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Karyawan merasa bahwa pemilik bekerja keras sesuai dengan tingkat

kepentingannya, contohnya dengan cara walaupun pemilik memulai usahanya dari

usaha kecil, pemilik selalu tidak gampang puas akan pencapaiannya, dan selalu

memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin, selalu efisien dalam bekerja,

tidak mudah mengeluh dan juga selalu mencoba mencari inovasi baru untuk

membuat perusahaan lebih baik lagi. Dan dalam contoh pemilik bekerja sesuai
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tingkat kepentingannya, pemilik dalam bekerja selalu sebagai pemimpin yang

tegas, dan disiplin terhadap karyawan, membagi waktu dengan baik dalam

memesan stok – stok barang, selalu jelas dalam memberikan arahan tugas kepada

para karyawan, dan juga selalu membimbing dan mengarahkan dengan baik

karyawannya.

4.2.5. Karakteristik Enterpreneur dari Mengembangkan hubungan dengan

pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain

Dimensi kelima adalah karakteristik enterpreneur dari mengembangkan hubungan

dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain. Berikut adalah tanggapan

pemilik dan karyawan tentang mengembangkan hubungan dengan pelanggan,

pemasok, karyawan dan pihak lain:

Tabel 4.10. Tanggapan Pemilik tentang Mengembangkan hubungan dengan
pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain

Jawaban

Total
Skor Kategori

No. Pernyataan
Skor

5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

9

Saya mau menjalani
hubungan baik dengan
pelanggan.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

10

Saya mau mengembangkan
hubungan baik dengan
pemasok.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

11

Saya mau menjalani
hubungan baik dengan
pekerja atau karyawan saya.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

12

Saya mau mengembangkan
hubungan baik dengan pihak
lain seperti masyarakat
sekitar.

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Tinggi

Rata-rata: 5,00 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik sebesar

5,00 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik PT Setia Pawan Jaya
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mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain.

Jadi pemilik PT Setia Pawan Jaya mau untuk menjalin hubungan baik dengan

pemasok atau supliernya misalnya dengan selalu komunikasi agar punya rasa

percaya, memberikan toleransi waktu pengiriman barang, dan tidak menunggak

pembayaran ke pemasok. Membina hubungan baik dengan pelanggan misalnya

dengan menyapa pelanggan, ikut untuk melayani pelanggan di toko, hapal dengan

nama – nama mereka agar pelanggan merasa dihargai dan diingat, dan juga

mengirimkan parcel kepada pelanggan yang sedang merayakan hari raya untuk

menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Menjaga hubungan baik dengan

karyawan yaitu dengan selalu peduli dan juga menciptakan suasana kerja yang

baik antara atasan dan bawahan. Pemilik juga selalu mengajak karyawan

berdiskusi untuk masalah perekrutan karyawan baru. Dan dalam menghadapi

masalah yang terjadi pada karyawan, pemilik selalu bersikap adil dalam

mengambil keputusan dan tidak ada yang namanya membeda – bedakan agama

dalam berinteraksi dan bekerja dengan karyawan. Jadi semua karyawan walaupun

berbeda – beda agama tetap dapat berteman satu sama lain dan berkomunikasi

langsung dengan pemilik tanpa adanya sikap rasis di tempat kerja. Pemilik juga

mau mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar misalnya dengan

selalu berinteraksi dengan masyarakat dengan cara ikut kerja bakti, selalu peduli

dengan lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang

sampah – sampah kardus, plastik atau karung beras sembarangan. Sehingga

pemilik berinisiatif sendiri menyediakan tempat sampah khusus untuk sampah –

sampah kantor agar sampah tersebut tidak terbang dan mengotori jalanan sekitar.
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Dan apabila ada mesjid, vihara atau gereja yang meminta sumbangan atau donasi

untuk diberikan ke panti asuhan atau panti jompo, pastinya akan dibantu dengan

memberikan sumbangan sembako untuk mereka

Tabel 4.11. Tanggapan Karyawan tentang Mengembangkan hubungan
dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain

Jawaban

Rata-
rata Kategori

No. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

9

Pemilik mau
menjalani
hubungan baik
dengan pelanggan.

7 35 1 4 0 0 0 0 0 0 4,88 Tinggi

10

Pemilik mau
mengembangkan
hubungan baik
dengan pemasok.

4 20 4 16 0 0 0 0 0 0 4,50 Tinggi

11

Pemilik mau
menjalani
hubungan baik
dengan pekerja
atau karyawan
saya.

7 35 1 4 0 0 0 0 1 1 4,88 Tinggi

12

Pemilik mau
mengembangkan
hubungan baik
dengan pihak lain
seperti masyarakat
sekitar.

0 0 8 32 0 0 0 0 0 0 4,00 Tinggi

Rata-rata: 4,53 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden karyawan sebesar

4.53 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut karyawan pemilik PT

Setia Pawan Jaya mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok,

pekerja, dan pihak lain. Karyawan merasa bahwa pemilik mau mengembangkan

hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, pekerja dan pihak lain karena dalam

menjalani hubungan dengan pelanggan, pemilik selalu menganggap kepuasan dan

kenyamanan pelanggan adalah yang utama karena pelanggan juga berperan
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penting dalam pencapaian perusahaan selama ini. Contohnya dalam menjaga

hubungan baik dengan selalu menjalin komunikasi, bersikap ramah, selalu siap

setiap saat seperti kadang pelanggan ada yang meminta hari minggu untuk

memuat barang karena terdesak, maka pemilik akan meluangkan waktunya.

Contoh pemilik menjalin hubungan baik dengan pemasok dengan cara selalu

berbagi informasi tentang produk baru, selalu menerima negosiasi dalam waktu

pengiriman atau keterlambatan dalam pengiriman barang, dan juga tidak pernah

menunggak hutang kepada pemasok. Contoh pemilik menjalin hubungan baik

dengan karyawan dengan cara selalu bersikap ramah, peduli, adil, selalu

mendengarkan keluhan karyawan dan juga tidak membeda – bedakan karyawan,

sehingga suasana kerja di perusahaan kondusif dan saling mendukung satu sama

lain. Dan contoh pemilik menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar

dengan cara selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyempatkan diri

untuk ikut kegiatan amal, dan juga menghadiri pertemuan komunitas lingkungan

untuk tau apa saja masalah yang sedang dihadapi dimasyarakat.

4.2.6. Karakteristik Enterpreneur dari Bertanggung jawab terhadap

keberhasilan dan kegagalan

Dimensi keenam adalah karakteristik enterpreneur dari bertanggung jawab

terhadap keberhasilan dan kegagalan. Berikut adalah tanggapan pemilik dan

karyawan tentang bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan:
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Tabel 4.12. Tanggapan Pemilik tentang Bertanggung jawab terhadap
keberhasilan dan kegagalan

Jawaban

Total
Skor

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

13

Saya bertanggung
jawab terhadap
keberhasilan usaha
yang sedang
dijalankan.

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4,00
Tinggi

14

Saya bertanggung
jawab jika adanya
kegagalan dalam
menjalankan usaha.

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4,00
Tinggi

Rata-rata: 4,00 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik sebesar

4.00 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik PT Setia Pawan Jaya

Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan. Contohnya saja pada

saat pemilik berhasil bekerja sama dengan perusahaan Nestle dan Garuda, pemilik

diberikan kepercayaan untuk memegang tanggung jawab untuk menjalankan

cabang tersebut. Dan itu adalah bukti bahwa pemilik diberikan kepercayaan untuk

menjalankan dan juga bukti bahwa Bapak Hartono itu mampu memegang

tanggung jawab terhadap usaha yang dijalaninya. Dan juga contoh dalam

bertanggung jawab jika adanya kegagalan dalam menjalankan usaha, pemilik

dalam menjalankan usaha ada meminjam dana dari Bank. Dan dalam meminjam

dana tersebut tanggung jawab dipegang penuh oleh Bapak Hartono, karena

perjanjian dan tanda tangan atas nama Bapak Hartono. Jadi apabila terjadi

kerugian dan kegagalan, maka itu semua akan ditanggung oleh pemilik bukan

orang lain.
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Tabel 4.13. Tanggapan Karyawan tentang Bertanggung jawab terhadap
keberhasilan dan kegagalan

Jawaban

Rata-
rata

KategoriNo. Pernyataan Skor 5 Skor 4 Skor3 Skor 2 Skor 1

F S F S F S F S F S

13

Pemilik bertanggung
jawab terhadap
keberhasilan usaha
yang sedang
dijalankan.

6 30 2 8 0 0 0 0 0 0 4,75 Tinggi

14

Pemilik bertanggung
jawab jika adanya
kegagalan dalam
menjalankan usaha.

6 30 2 8 0 0 0 0 0 0 4,75 Tinggi

Rata-rata: 4,75 Tinggi
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden karyawan sebesar

4.75 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya karyawan berpendapat bahwa

pemilik PT Setia Pawan Jaya Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan

kegagalan. Karyawan merasa bahwa pemilik bertanggung jawab terhadap

keberhasilan dan kegagalan usaha karena dapat dilihat dalam keberhasilan

pencapaian pemilik  mencapai  sebuah penjualan rokok sampoerna dalam 6 bulan.

Dan contohnya dalam keberhasilan itu pemilik akan mendapatkan bonus, dan

bonus itu nantinya akan dimasukkan ke pendapatan perusahaan dan bukan dipakai

untuk sendiri. Dan juga pemilik bertanggung jawab terhadap naiknya harga

barang yang diberikan, dan pada saat permintaan barang rokok meningkat,

pemilik tidak asal menaikkan begitu saja harga yang ada, dan tetap mengacu pada

harga dari perusahaan. Dan apabila terjadi kegagalan dalam usaha misalnya

kebakaran tahun 2011, semua kerugian ditanggung oleh Pak Hartono. Dan

walaupun banyak mengalami kerugian dan banyak barang – barang terbakar dan
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tidak dapat diselamatkan, pemilik tetap mencari cara membuka tokonya dengan

beralih ke gudang sementara waktu. Dan walaupun rugi, pemilik tetap

memperkerjakan semua karyawannya, tidak ada PHK, dan juga tetap membayar

gaji karyawan tiap bulan.
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4.3. Rekapitulasi Karakteristik Enterpreneur

Setelah dilakukan analisis pada setiap kriteria pengusaha menurut teori Steinhoff

dan Burgess maka  untuk melihat hasil rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 4.14. Hasil Rekapitulasi Keseluruhan

No Kriteria Pemilik Karyawan Rata
- rata

Ket

1 Memiliki Visi dan

Tujuan Usaha yang

Jelas

5,00 4,56 4,78 Tinggi

2 Bersedia menanggung

risiko waktu dan uang

4,00 4,31 4,15 Tinggi

3 Memiliki perencanaan

yang matang dan

mampu

mengorganisasikannya

5,00 4,50 4,75 Tinggi

4 Bekerja keras sesuai

dengan tingkat

kepentingannya

4,50 4,57 4,53 Tinggi

5 Mengembangkan

hubungan dengan

pelanggan, pemasok,

pekerja, dan pihak lain

5,00 4,53 4,76 Tinggi

6 Bertanggung jawab

terhadap keberhasilan

dan kegagalan

4,00 4,75 4,37 Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tanggapan pemilik dan

karyawan saling mendukung atau konsisten karena dilihat dari keenam

karakteristik enterpreneur termasuk dalam kategori tinggi. Dan analisis sifat

menyeluruh tanggapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan responden terhadap pernyataan “Memiliki Visi dan Tujuan Usaha

yang Jelas”, sebagian besar responden menyatakan Sangat setuju terhadap

pernyataan tersebut dengan rata – rata keseluruhan 4,78. Kategori ini termasuk

dalam kategori tinggi dan artinya menurut karyawan, pemilik  memiliki visi dan

tujuan usaha yang jelas.

2. Tanggapan responen terhadap pernyataan “Bersedia menanggung risiko waktu

dan uang”, sebagian besar responden menyatakan Setuju terhadap pernyataan

tersebut dengan rata – rata keseluruhan 4,15. Kategori ini termasuk dalam

kategori tinggi dan artinya menurut karyawan, pemilik bersedia menanggung

resiko waktu dan uang.

3. Tanggapan responden terhadap pernyataan “Memiliki perencanaan yang

matang dan mampu mengorganisasikannya”, sebagian besar responden menjawab

Sangat setuju terhadap pernyataan tersebut dengan rata – rata keseluruhan 4,75.

Kategori ini termasuk dalam kategori tinggi dan artinya menurut karyawan,

pemilik memiliki perencanaan yang matang dan mampu mengorganisasikan

rencana tersebut.

4. Tanggapan responden terhadap pernyataan “Bekerja keras sesuai dengan

tingkat kepentingannya” , sebagian besar responden menjawab Sangat setuju

terhadap pernyataan tersebut dengan rata –rata keseluruhan 4,53. Kategori ini
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termasuk dalam kategori tinggi dan artinya menurut karyawan, pemilik bekerja

keras sesuai dengan tingkat kepentingannya.

5. Tanggapan responden terhadap pernyataan “Mengembangkan hubungan

dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain”, sebagian besar responden

menyatakan Sangat setuju terhadap pernyataan tersebut dengan rata – rata

keseluruhan 4,76. Kategori ini termasuk dalam kategori tinggi dan artinya

menurut karyawan, pemilik mengembangkan hubungan dengan pelanggan,

pemasok, pekerja, dan pihak lain yaitu masyarakat sekitar.

6. Tanggapan responden terhadap pernyataan “Bertanggung jawab terhadap

keberhasilan dan kegagalan”, sebagian besar responden menyatakan Sangat setuju

terhadap pernyataan tersebut dengan rata – rata keseluruhan 4,37. Kategori ini

termasuk dalam kategori tinggi dan artinya menurut karyawan, pemilik

bertanggung jawab terhadap sebuah keberhasilan dan kegagalan yang terjadi di

perusahaan.

Yang artinya dari analisis diatas adalah pemilik PT Setia Pawan Jaya memiliki

karakteristik wirausaha sesuai dengan teori Steinhoff dan Burgess.


