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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

ElisabethMax merupakan salah satu usaha handmade lokal yang didirikan 

pada tahun 2009. Pendiri usaha ini yaitu Ibu Vienna Arrienda Wibowo, usaha 

ini didirikan karena kecintaan beliau pada sepatu. Usaha ini berlokasi di Jalan 

Bukit Emerald blok A6 – 138 B, Semarang. Produk-produk handmade yang 

ditawarkan seperti high heels, flat shoes, sandal, sepatu dan wedges. Pada 

awal mendirikan usaha, pemilik Elisabethmax hanya memproduksi 10 unit 

pasang sepatu saja, lama kelamaan telah meningkat menjadi 15-20 unit. 

Sedangkan untuk struktur organisasi ElisabethMax adalah sebagai berikut :  
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Keterangan dari masing-masing individu yang terdapat dalam organisasi :  

1. Pemilik 

Pemilik memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan proses 

produksi hingga barang sampai ditangan konsumen. Sebagai pemimpin 

tentunya pemilik juga memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja karyawan 

agar usahanya dapat mencapai kesuksesan.  

2. Bagian Produksi 

Karyawan yang berada dibagian produksi adalah lulusan SMA dan SMP, 

bertugas untuk melakukan proses produksi produk-produk handmade hingga 

selesai.  

3. Bagian Packaging  

Karyawan yang berada dibagian packaging adalah lulusan SMA, bertugas 

untuk melalukan packaging ke dalam kardus sepatu yang siap untuk dijual.  

4.2 Gambaran Umum Responden  

Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada pemilik 

ElisabethMax dan 3 orang karyawan dibagian produksi semua. Identitas responden 

berdasarkan nama, usia, lama bekerja, jenis kelamin dan pendidikan. 
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Tabel 4.1 Identitas Responden 

Responden Nama Usia Lama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Usaha Bekerja 

Pemilik  Vienna Arrienda  28 th 7 th - P S.E 

Karyawan 1 Udin Fajar 30 th - 4 th L SMA 

Karyawan 2 Saputra 29 th - 4 th L SMA 

Karyawan 3  Arif Wibowo 27 th - 3 th L SMP 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

 

 

4.3 Hasil Analisis dan Pembahasannya 

Pada bagian ini akan dianalisis mengenai keenam ciri jiwa kewirausahaan 

menurut Geoffrey G. Meredith yaitu percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, 

pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. 

Tabel-tabel berikut akan menunjukkan penilaian responden terhadap ciri jiwa 

kewirausahaan.  

4.3.1 Percaya Diri  

Kemampuan seorang wirausaha pemilik ElisabethMax pada variabel percaya 

diri dengan indikator keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, dan optimisme 

dengan melakukan pembagian kuesioner kepada pemilik dan karyawan, dengan hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Tanggapan Pemilik atas ciri jiwa kewirausahaan – Percaya Diri  

Percaya diri SS S N TS STS Total 

Score 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Saya yakin atas kemampuan 

yang dimiliki untuk membuat 

produk handmade 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya tidak tergantung pada 

orang lain dalam setiap 

pengambilan keputusan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya menjalankan usaha 

cenderung bersifat individu 

(mandiri) dalam hal mengawasi 

dan mengorganisasikan proses 

produksi 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya optimis bahwa usahanya 

dapat berkembang dan berhasil 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Rata – rata score 4,75 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan jiwa kewirausahaan berdasarkan variabel 

Percaya Diri. Indikator yakin pada kemampuan yang dimiliki membuat produk 

handmade dalam kategori tinggi karena sampai saat ini usaha yang dijalankan dapat 

berjalan dengan baik, dapat menjual produknya sesuai apa yang diinginkan 

konsumen. Indikator tidak tergantung orang lain dalam mengambil keputusan dalam 

kategori tinggi karena kita yang tahu bagaimana kondisi usaha kita, pesanan, 

pengirimin, produksi ditentukan diri sendiri dan sudah memahami betul karena sudah 

dalam bidangnya. Indikator menjalankan usaha bersifat individu (mandiri) dalam hal 

mengawasi dan mengorganisasikan proses produksi dalam kategori tinggi karena kita 

yang tahu kemampuan karyawan seperti apa. Indikator optimis usaha dapat 

berkembang dan berhasil dalam kategori tinggi karena saat ini masyarakat sudah 
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menyukai produk-produk handmadeterkait motifnya, pelanggan terus bertambah 

sehingga akan mengalami kemajuan dan pesanan yang terus meningkat. Secara 

keseluruhan maka variabel percaya diri termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-

rata skor 4,75.  

Tabel 4.3 

Tanggapan Karyawan atas ciri jiwa kewirausahaan – Percaya diri 

Percaya diri SS S N TS STS Total 

Score 

Rata

-rata 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Pemilik yakin atas 

kemampuan yang dimiliki 

untuk membuat produk 

handmade 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik tidak tergantung pada 

orang lain dalam setiap 

pengambilan keputusan 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik menjalankan usaha 

cenderung bersifat individu 

(mandiri) dalam hal 

mengawasi dan 

mengorganisasikan proses 

produksi 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Pemilik optimis bahwa  

usahanya dapat berkembang 

dan berhasil 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 4,3 Tinggi 

Rata – rata score 4,62 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

karyawan untuk variabel Percaya Diri sebesar 4,62 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Indikator yakin atas kemampuan yang dimiliki untuk membuat produk 

handmade dalam kategori tinggi, karena menurut karyawan dibuktikan pemilik 

mampu memproduksi hingga saat ini. Indikator tidak tergantung orang lain dalam 
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pengambilan keputusan dalam kategori tinggi, karena menurut karyawan segala 

aktivitas baik itu pesanan maupun produksi hanya pemilik yang tahu harus 

bagaimana. Indikator menjalankan usaha cenderung individualitas (mandiri) dalam 

kategori tinggi, karena menurut karyawan sebagai pemilik harus mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dalam berwirausaha sebab akan menentukan masa 

depan usaha yang dijalani. Indikator optimis usaha dapat berkembang dan berhasil 

karena hasil produk handmade yang dihasilkan pemilik sudah diminati konsumen.  

4.3.2 Beorientasikan Tugas dan Hasil 

Jiwa kewirausahaan pemilik ElisabethMax pada variabel beorientasi pada 

tugas dan hasil dengan indikator memiliki kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energitic, 

dan inisiatif dengan melakukan pembagian kuesioner kepada pemilik dan karyawan, 

dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Pemilik atas ciri jiwa kewirausahaan – Berorientasikan 

Tugas dan Hasil 

Berorientasikan Tugas dan Hasil SS S N TS STS Total 

Score 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Saya memiliki kebutuhan akan 

prestasi dalam hal penjualan produk 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya menjalankan usaha berfokus 

pada laba 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya dalam setiap kesempatan 

berusaha menambah pelanggan-

pelanggan baru 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya setiap ada waktu luang 

membuat produk handmade model 

terbaru 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya dalam hal mendesain produk 

belajar pada internet/majalah 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya memiliki semangat dan tidak 

mudah menyerah menghadapi 

masalah 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya menjalankan usaha dengan 

inisiatif 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Rata-rata score 4,71 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan jiwa kewirausahaan berdasarkan variabel 

Berorientasikan Tugas dan Hasil. Indikator memiliki kebutuhan akan prestasi dalam 

kategori tinggi karena jika penjualan produk meningkat maka pemilik akan membuat 

produk dengan desain yang lebih banyak lagi. Indikator menjalankan usaha berfokus 

pada laba dalam kategori tinggi karena adanya laba akan memacu semangat untuk 

memproduksi lebih baik lagi dari sebelumnya. Indikator dalam setiap kesempatan 

berusaha menambah pelanggan baru karena dengan bertambahnya jumlah pelanggan 
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baru maka produk handmade yang dibuat disukai konsumen. Indikator setiap ada 

waktu luang membuat model terbaru dalam kategori tinggi karena untuk 

mempertahankan pelanggan, menarik minat konsumen baru dengan kualitas yang 

ditawarkan bagus seperti awet untuk digunakan bertahun-tahun. Indikator dalam hal 

mendesain produk belajar pada internet atau majalah dalam kategori tinggi karena 

agar konsumen merasa puas, tidak kecewa, dan berpikir kualitasnya tidak abal-abal. 

Indikator semangat dan tidak mudah menyerah menghadapi masalah usaha dalam 

kategori tinggi karena usaha merupakan penghasilan sehari-hari, usaha tidak akan 

maju jika tidak ada semangat, dan peminatnya sudah banyak. Adanya semangat 

menjadikan usaha terus bertahan dan berkembang karena setiap usaha pasti ada 

pasang surutnya (sepi pesanan produksi harus tetap jalan), selalu berdoa, dan 

berusaha semaksimal mungkin. Indikator menjalankan usaha dengan inisiatif dalam 

kategori tinggi karena konsumen bisa terlebih dahulu berkonsultasi sebelum 

memesan produk. Secara keseluruhan maka variabel berorientasikan tugas dan hasil 

termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 4,71. 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Karyawan atas ciri jiwa kewirausahaan – Berorientasikan 

Tugas dan Hasil 

Berorientasikan Tugas dan 

Hasil  

SS S N TS STS Total 

Score 

Rata

-rata 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Pemilik memiliki kebutuhan 

akan prestasi dalam hal 

penjualan produk 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik menjalankan usaha 

berfokus pada laba 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik dalam setiap 

kesempatan selalu berusaha 

menambah pelanggan-

pelanggan baru 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik setiap ada waktu 

luang membuat produk 

handmade model terbaru 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik dalam hal 

mendesain produk belajar 

pada internet atau majalah 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik memiliki semangat 

dan tidak mudah menyerah 

menghadapi masalah 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 4,3 Tinggi 

Pemilik menjalankan usaha 

dengan inisiatif 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 12 4 Tinggi 

Rata – rata score 4,47 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebutt, dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

karyawan untuk variabel Beorientasikan Tugas dan Hasil sebesar 4,47 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Indikator memiliki kebutuhan akan prestasi dalam hal 

penjualan produk dalam kategori tinggi karena menurut karyawan pemilik ingin 

usahanya bertahan dan berkembang. Indikator menjalankan usaha berfokus pada laba 

dalam kategori tinggi karena bagi menurut mereka pemilik berjualan dengan 

mengutamakan kualitas akan menambah penghasilannya. Indikator dalam setiap 
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kesempatan berusaha menambah pelanggan baru dalam kategori tinggi karena 

pemilik memiliki kepercayaan usahanya mampu berkembang lebih maju dari saat ini. 

Indikator setiap ada waktu luang membuat produk handmade model terbaru dalam 

kategori tinggi karena pemilik ingin menarik minat konsumen untuk menyukai 

produknya juga setara dengan handmade-handmade yang sudah terkenal lebih 

dahulu. Indikator dalam hal mendesain produk belajar pada internet atau majalah 

dalam kategori tinggi karena pemilik bisa lebih berkreasi dan kreatif lagi 

mempadupandankan motif, bahan, atau corak warna. Indikator memiliki semangat 

dan tidak mudah menyerah mengahadapi masalah dalam kategori tinggi karena 

pemilik ingin menjadi wirausaha yang sukses yang dibuktikan harus memproduksi 

walaupun pesanan sepi. 

4.3.3 Pengambil Risiko  

Jiwa kewirausahaan pemilik ElisabethMax pada variabel pengambil risiko 

dengan indikator kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan dengan 

melakukan pembagian kuesioner kepada pemilik dan karyawan, dengan hasil sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.6 

Tanggapan Pemilik atas ciri jiwa kewirausahaan – Pengambil Risiko 

Pengambil risiko SS S N TS STS Total 

Score 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Saya berani menanggung 

terjadinya kerugian 

ketidaksesuaian pemesanan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya menyanggupi adanya 

permintaan pelanggan agar 

produk lebih divariasi lagi 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Rata – rata score 4,50 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.6  menunjukkan jiwa kewirausahaan berdasarkan 

variabel Pengambil Risiko. Indikator berani menanggung terjadinya kerugian 

ketidaksesuain pemesanan dalam kategori tinggi karena jika ada tawaran pameran 

maka pemilik harus mampu memproduksi dan harus berani meminjam bank untuk 

dapat mengembangkan usahanya. Indikator menyanggupi adanya permintaan 

pelanggan agar produk lebih divariasi lagi dalam kategori tinggi karena menjadikan 

pemilik lebih kreatif, selalu berinovasi mengikuti perkembangan jaman, dan sebagai 

proses pembelajaran untuk dapat lebih maju dan berkembang. Secara keseluruhan 

maka variabel pengambil risiko termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 

4,50.  
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Tabel 4.7 

Tanggapan Karyawan atas ciri jiwa kewirausahaan – Pengambil risiko 

Pengambil risiko SS S N TS STS Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Pemilik berani 

menanggung terjadinya 

kerugian ketidaksesuaian 

pemesanan 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 4,3 Tinggi 

Pemilik menyanggupi 

adanya permintaan 

pelanggan agar produk 

lebih divariasi lagi 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 4,3 Tinggi 

Rata – rata score 4,30 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

karyawan untuk variabel Pengambil Risiko sebesar 4,30 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Indikator berani menanggung terjadinya kerugian ketidaksesuain pemesanan 

dalam kategori tinggi karena menurut karyawan pemilik menerima pengembalian 

barang. Indikator menyanggupi adanya permintaan pelanggan agar produk lebih 

divariasi lagi karena menurut karyawan akan membuat konsumen loyal terhadap 

produk yang dihasilkan pemilik.  

4.3.4 Kepemimpinan  

Sebagai seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan yang baik agar 

dapat dijadikan panutan. Ibu Vienna mampu mengatur segala aspek yang ada didalam 

usahanya dengan tepat. Jiwa kewirausahaan pemilik Elisabethmax pada variabel 

kepemimpinan dengan indikator bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul 
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dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik dengan melakukan pembagian 

kuesioner kepada pemilik dan karyawan, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Tanggapan Pemilik atas ciri jiwa kewirausahaan - Kepemimpinan 

Kepemimpinan  SS S N TS STS Total 

Score 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Saya mengawasi dan 

mengontrol proses 

produksi 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya ramah pada orang 

lain agar pemasaran lebih 

luas 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya menerima saran dan 

kritik dari orang lain untuk 

desain produk 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Rata – rata score 4,00 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan jiwa kewirausahaan berdasarkan variabel 

Kepemimpinan. Indikator mengawasi dan mengontrol proses produksi dalam kategori 

tinggi karena dapat membagi dan mengatur jadwal setiap karyawan dan masalah 

pengiriman, produksi serta penjahitan dapat terselesaikan dengan baik dengan tugas 

masing-masing karyawan. Indikator ramah pada orang lain agar pemasaran lebih luas 

dalam kategori tinggi karena pergaulan akan berdampak pada penjualan produknya. 

Indikator menerima saran dan kritik dari orang lain untuk desain produk dalam 

kategori tinggi karena supaya dapat mengevaluasi kinerja dan giat bekerja serta 

berinovasi mengikuti perkembangan karena usaha ini juga kelangsungan penghasilan 
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mereka. Secara keseluruhan maka variabel kepemimpinan termasuk dalam kategori 

tinggi dengan rata-rata skor 4,00.  

Tabel 4.9 

Tanggapan Karyawan atas ciri jiwa kewirausahaan – Kepemimpinan 

Kepemimpinan  SS S N TS STS Tota

l 

Scor

e 

Rata-

rata 

score 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Pemilik mengawasi 

dan mengontrol proses 

produksi 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik ramah pada 

orang lain agar 

pemasaran lebih luas 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Pemilik menerima 

saran dan kritik dari 

orang lain untuk 

desain produk 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,6 Tinggi 

Rata – rata score 4,60 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

karyawan untuk variabel ini sebesar 4,60 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Indikator mengawasi dan mengontrol proses produksi dalam kategori tinggi karena 

menurut karyawan pemilik sebagai pemimpin mampu menjalankan tugasnya dan 

memberikan arahan. Indikator ramah pada orang lain agar pemasaran lebih luas 

dalam kategori tinggi karena menurut karyawan pemilik sangat mudah beradaptasi 

dengan lingkungan disekitarnya, sopan saat berbicara, tidak cepat tersinggung. 

Indikator menerima saran dan kritik dari orang lain untuk desain produk dalam 
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kategori tinggi karena menurut karyawan pemilik tidak tersinggung, menganggap 

kritikan dan saran tersebut  demi keberlangsungan usahanya. 

Tabel 4.3.5 Keorisinilan 

Seorang wirausaha, jika ingin usahanya berhasil dituntut harus bisa berpikir 

kreatif dan inovatif serta memiliki sikap ketelitian yang cukup tinggi untuk 

mengantisipasi minimnya kegagalan. Jiwa kewirausahaan pemilik ElisabethMax pada 

variabel keorisinilan dengan indikator inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak 

sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak dengan melakukan pembagian kuesioner 

kepada pemilik, dan karyawan, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Tanggapan Pemilik atas ciri jiwa kewirausahaan – Keorisinilan 

Keorisinilan  SS S N TS STS Total 

Score 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Saya mempunyai ide-ide 

kreatif untuk produk yang 

dihasilkan 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya merupakan Individu 

yang mudah beradaptasi 

dengan perkembangan jaman 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Saya berlangganan majalah 

fashion untuk dijadikan 

kelengkapan sumber inspirasi 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya merupakan pengusaha 

serba bisa dalam hal 

mendesain produk handmade 

sesuai permintaan 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Saya merupakan pengusaha 

yang mengetahui wawasan 

secara umum 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Rata – rata score 4,20 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017)  
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Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan jiwa kewirausahaan berdasarkan 

variabel Keorisinilan. Indikator mempunyai ide-ide kreatif untuk produk yang 

dihasilkan dalam kategori tinggi karena jika produk memiliki desain tersendiri maka 

akan memiliki cirri khas dan nilai tersendiri dan produk tidak mudah dicontoh. 

Indikator merupakan individu yang mudah beradaptasi dengan perkembangan jaman 

dalam kategori tinggi karena jika mengikuti trend dengan memanfaatkan teknologi 

yang ada model-model handmade yang dihasilkan tidak akan ketinggalan model, dan 

tidak kalah dengan pesaing yang lain. Indikator berlangganan majalah fashion untuk 

dijadikan kelengkapan sumber inspirasi dalam kategori tinggi karena terus menambah 

ilmu mengenai model dan desain handmade lebih banyak lagi. Indikator merupakan 

pengusaha serba bisa dalam hal mendesain produk sesuai permintaan dalam kategori 

tinggi karena terkait dengan kenyamanan saat produk dipakai konsumen. Indikator 

merupakan pengusaha yang mengetahui wawasan secara umum dalam kategori tinggi 

karena memiliki pengetahuan terhadap setiap desain, corak warna pada setiap 

produknya. Secara keseluruhan maka variabel Keorisinilan termasuk dalam kategori 

tinggi dengan rata-rata 4,20.  
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Tabel 4.11 

Tanggapan Karyawan atas ciri jiwa kewirausahaan – Keorisinilan 

Keorisinilan  SS S N TS STS Total 

Scor

e 

Rata

-rata 

Ket 

F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Pemilik mempunyai ide-ide 

kreatif untuk produk yang 

dihasilkan 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 4,3 Tinggi 

Pemilik individu yang mudah 

beradaptasi dengan 

perkembangan jaman 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 4,3 Tinggi 

Pemilik berlangganan majalah 

fashion untuk dijadikan 

kelengkapan sumber inspirasi 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 12 4 Tinggi 

Pemilik merupakan pengusaha 

serba bisa dalam hal 

mendesain produk handmade 

sesuai permintaan 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 12 4 Tinggi 

Pemilik merupakan pengusaha 

yang mengetahui wawasan 

secara umum 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 12 4 Tinggi 

Rata – rata score 4,12 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

karyawan untuk variabel Keorisinilan sebesar 4,12 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Indikator mempunyai ide-ide kreatif untuk produk yang dihasilkan dalam 

kategori tinggi, karena menurut karyawan desain terlihat elegan, modis, dan sesuai 

untuk kalangan anak muda atau orang tua. Indikator mudah beradaptasi dengan 

perkembangan jaman dalam kategori tinggi, karena menurut karyawan pemilik bisa 

memasarkan produk-produknya lewat media sosial. Indikator berlangganan majalah 

fashion dijadikan kelengkapan sumber insipirasi dalam kategori tinggi, karena 

menurut karyawan pemilik membutuhkan ide-ide yang cemerlang untuk 
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keberlangsungan usahanya. Indikator serba bisa dalam hal mendesain sesuai 

pemesanan dalam kategori tinggi, karena menurut karyawan pemilik memahami betul 

tentang bahan-bahan handmade sehingga nyaman saat digunakan.  

Tabel 4.3.6 Berorientasi ke masa depan  

Jiwa kewirausahaan pemilik ElisabethMax pada variabel berorientasi ke masa 

depan dengan indikator pandangan ke depan perseptif dengan melakukan pembagian 

kuesioner kepada pemilik dan karyawan, dengan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.12 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan atas ciri jiwa kewirausahaan – 

Berorientasi ke masa depan  

Keterangan Pemilik Karyawan 

Skor Kategori Skor Kategori 

Berorientasi ke masa depan 

(Memiliki pandangan yang 

jelas terkait usaha yang 

dijalani) 

5,00 Tinggi 4,00 Tinggi 

Rata – rata score 5,00 Tinggi 4,00 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017)  

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

pemiik untuk variabel ini sebesar 5,00 dan rata-rata karyawan untuk variabel ini 

sebesar 4,00 dan termasuk dalam kategori tinggi. Indikator memiliki pandangan yang 
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jelas terkait usaha yang dijalani termasuk dalam kategori tinggi, karena dengan 

memiliki toko akan menjadikan usaha lebih maju dan berkembang, dan produk 

handmade dapat lebih maju dan ramai serta dapat mengikuti perkembangan zaman 

sesuai model dan tren terbaru.  

Setelah dilakukan analisis pada setiap ciri jiwa kewirausahaan menurut teori 

Geoffrey G. Meredith, maka untuk melihat hasil rekapitulasinya dilihat dengan tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.14 Hasil Rekapitulasi Keseluruhan  

No Jiwa Kewirausahaan Pemilik Karyawan Keterangan 

1 Percaya Diri Tinggi 

4,75 

Tinggi 

4,62 

Tinggi 

2 Berorientasikan Tugas dan Hasil Tinggi 

4,71 

Tinggi 

4,47 

Tinggi 

3 Pengambil Risiko Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,30 

Tinggi 

4 Kepemimpinan Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,60 

Tinggi 

5 Keorisinilan Tinggi 

4,20 

Tinggi 

4,12 

Tinggi 

6 Berorientasi Ke masa depan Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 
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Dari data hasil rekapitulasi tersebut, dapat diketahui bahwa skor antara 

responden pemilik dan karyawan masih dalam rentang skala yang sama dan terdapat 

pada jiwa kewirausahaan tinggi. Dari tabel diatas diketahui bahwa pemilik telah 

memenuhi jiwa kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith (1996) berupa variabel 

percaya diri dengan skor 4,75 , variabel berorientasikan tugas dan hasil dengan skor 

4,71, variabel pengambil risiko dengan skor 4,50, variabel kepemimpinan dengan 

skor 4,00, variabel keorisinilan dengan skor 4,20, dan variabel berorientasi ke masa 

depan dengan skor 5,00. Secara keseluruhan variabel jawaban pemilik termasuk 

dalam kategori tinggi.  Hasil jawaban pemilik juga didukung oleh karyawan yang 

artinya pemilik memiliki rasa percaya diri dengan skor 4,62, berorientasikan tugas 

dan hasil dengan skor 4,47, pengambil risiko dengan skor 4,30, kepemimpinan 

dengan skor 4,60, keorisinilan dengan skor 4,12, berorientasi ke masa depan dengan 

skor 4,00.  

 

 

 

 

 

 


