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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Identitas Responden 

Penelitian ini terdapat 21 responden, yang terdiri dari 7 pemilik warung 

bubur kacang hijau dan 14 karyawan dari masing-masing warung burjo. Identitas 

responden  dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, asal kota, dan karier. 

4.1.1 Umur 
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untuk mendata umur responden dalam penelitian ini dapat di ketahui dari 

data yang sudah dikumpulkan. Berikut adalah data responden berdasarkan Umur. 

Tabel 4.1 

Pemilik Warung berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Presentase 

25-35 tahun 5 71,42% 

36-45 tahun 2 28,58% 

Total 7 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Dari data diatas dapat diketahui umur dari pemilik warung bubur kacang hijau 

disekitar kampus Undip berada di usia 25-35 tahun, dengan presentase 71,42% dari 

total keseluruhan yang berjumlah 7 orang. 

 

Tabel 4.2 

Karyawan berdasarkan umur 

Umur Jumlah Presentase 

17-20 tahun 4 28,57% 

21-24 tahun 8 57,14% 

25-28 tahun 2 14,28% 

Total 14 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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Dari data diatas dapat diketahui umur dari karyawan bubur kacang 

hijau disekitar kampus Undip yang tertinggi di usia 21-24 tahun dengan 

presentase 57,14%, yang kedua di usia 17-20 tahun dengan presentase 

28,57% dan yang terakhir di usia 25-28 tahun dengan presentase 14,28 %. 

Dengan demikian data responden berdasarkan umur dari pemilik warung 

berada di usia 25-35 tahun dengan presentase 71,42% dari total 

keseluruhan 7 orang dan karyawan berada di usia 21-24 tahun dengan 

presentase 57,14% dari total keseluruhan 14 orang. 

4.1.2  Jenis Kelamin 

Untuk dapat mendata jenis kelamin dibutuhkan data dari responden 

yang sudah terkumpul. Berikut adalah data responden  berdasarkan jenis 

kelamin. 

 

 

Tabel 4.3 

Data responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-laki 19 90% 

Perempuan 2 10% 

Total 21 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 90% dari total 

keseluruhan 20 orang. 

4.1.3  Asal Kota 

Untuk dapat mendata asal kota responden, dibutuhkan langsung 

dari data responden melalui kuesioner yang sudah terkumpul. Berikut 

adalah data responden berdasarkan asal kota. 

Tabel 4.4 

Data responden berdasarkan asal kota 

Asal Kota Jumlah Presentase 

Kuningan 21 100% 

Total 21 100% 

   Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini 

berasal dari kota Kuningan, Jawa barat dengan presentase 100%. 

4.1.4  Lama Usaha 

Berdasarkan lama usaha dibagi menjadi 2 yaitu berapa lama usaha burjo 

ini ditekuni oleh pemilik warung serta berapa lama karyawan tersebut 

bekerja di warung burjo. Untuk mendapatkan data nya melalui kuesioner. 

Berikut adalah data responden berdasarkan karier 

Tabel 4.5 

Lama usaha Pemilik Warung burjo 
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Lama Usaha Jumlah Presentase 

1-5 tahun 1 14,29% 

6-10 tahun 5 71,42% 

16-20 tahun 1 14,29% 

Total 7 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel diatas ditunjukkan jangka lama usaha yang dijalankan oleh 

sebagian pemilik warung burjo di sekitar kampus Undip dalam waktu 6-10 

tahun dengan presentase 71,42% 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Lama bekerja karyawan burjo 

Lama Bekerja Jumlah Presentase 

1-3 tahun 12 85,71% 

4-7 tahun 1 7,14% 

8-11 tahun 1 7,14% 

Total 14 100% 

 Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Dari data diatas dapat diketahui lama bekerja karyawan burjo dalam waktu 

1-3 tahun dengan presentase 85,71%. Dengan demikian data responden 

dari lama usaha pemilik warung menekuni usaha burjo dalam waktu 6-10 

tahun dengan presentase 71,42% dan lama bekerja karyawan 1-3 tahun 

dengan presentase 85,71%. 

4.2 Karakteristik Entrepreneur pada pelaku usaha bubur kacang 

hijau disekitar kampus UNDIP 

Karakteristik bisa dilihat dari 2 kualifikasi Administrative Entrepreneurs dan 

Innovative Entrepreneurs. Administrative Entrepreneurs ( Wirausaha Handal) 

adalah Wirausaha yang memilikki karakter mengelola sumber daya dan 

modal untuk menghasilkan barang atau jasa serta memasarkan barang atau 

jasa tersebut. Innovative Entrepreneurs (Wirausaha Tangguh dan Handal) 

Wirausaha yang memilikki karakter inovasi, kreatif, dan `dapat 

mengantisipasi risiko. 

a. Karakteristik Wirausaha Handal (Administrative Entrepreneurs) antara 

lain:  

1. Memilikki  rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi,  

2. Mau mencari dan menangkap peluang usaha,  

3. Mau bekerja keras dan tekun dalam menjalankan usaha,  

4. Mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan pemasok,  

5. Menangani usaha dengan  terencana dan disiplin,  

6. Mencintai kegiatan usahanya serta lugas dan tangguh tetapi luwes 

dalam  melindunginya, 
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7. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas 

perusahaan dengan  memotivasi orang lain, 

8.  Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang  

kerjasama yang saling menguntungkan 

4.2.1 Memilikki  rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi 

Seorang wirausaha harus memilikki sikap percaya dengan kemampuan 

yang dimilikki untuk mengelola usaha dan optimis. Indikatornya yaitu : 

a. Kemampuan untuk menjalankan usaha. 

b. Optimis usaha bubur kacang hijau dapat berkembang. 

Dari Kuesioner yang sudah diisi oleh responden pemilik warung, maka 

mendapatkan jawaban tentang variabel rasa percaya diri dan mandiri yang 

tinggi di dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan dari responden pemilik atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo Variabel  percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi. 

percaya diri dan sikap mandiri yang 

tinggi. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Kemampuan untuk 

menjalankan usaha. 

F 3 4    7   

Score 15 16    31 4,42 Tinggi 

Optimis F 2 5    7   

Score 10 20    30 4,28 Tinggi 

` Rata-rata skor  4,35 Tinggi  
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel 4.7 Jawaban dari responden pemilik warung atas variabel percaya diri dan 

sikap mandiri yang tinggi terdapat 2 indikator. Indikator pertama adalah 

kemampuan untuk menjalankan usaha termasuk ke dalam kategori tinggi karena 

perputaran uang terjadi setiap hari untuk beroperasi, serta mendapatkan 

pengalaman dalam berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Indikator 

kedua adalah Optimis termasuk dalam kategori tinggi karena penghasilan yang di 

dapatkan sangat besar, dan usaha ini dekat dengan kampus sehingga pangsa pasar 

tidak terlalu bingung. Secara keseluruhan variabel percaya diri dan sikap mandiri 

yang tinggi termasuk dalam kategori tinggi. 

 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan dari responden karyawan burjo atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo Variabel  percaya diri dan sikap mandiri 

yang tinggi. 

 

percaya diri dan sikap mandiri yang 

tinggi. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Kemampuan untuk 

menjalankan usaha. 

F 6 8    14   

Score 30 32    62 4,42 Tinggi 

Optimis F 4 10    14   

Score 20 40    60 4,28  Tinggi 

Rata-rata skor  4,35 Tinggi  
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016  

Tabel 4.7 jawaban berdasarkan responden karyawan dari variabel percaya diri dan 

sikap mandiri tinggi yang mempunyai dua indikator. Indikator pertama masuk ke 

dalam kategori tinggi yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha yang disertai 

dengan selalu membuka warung setiap hari dan selalu banyak pengunjung, 

kemudian selalu melayani dengan ramah setiap konsumen yang membeli. 

Indikator kedua  adalah optimis masuk dalam kategori tinggi, karyawan melihat 

pemilik orang yang optimis ditandai dengan penghasilan yang didapatkan setiap 

hari. Jadi variabel memilikki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi 

masuk dalam kategori tinggi ditunjukkan dengan warung buka setiap hari, terjadi 

perputaran uang dan penghasilan yang didapatkan. 

4.2.2  Mau mencari dan menangkap peluang usaha 

 Wirausaha harus mencari dan menangkap peluang usaha yang ada 

disekitar lingkungan usahanya untuk bertahan dalam menjalankan usahanya. 

Indikator untuk variabel ini adalah : 

a. Atas dasar letak geografis. 

b. Atas dasar tingkat pendapatan. 

Dari kuesioner yang sudah dijawab oleh responden dan kemudian didapatkan 

jawaban tentang variabel mau mencari dan menagkap peluang usaha di dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 
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Tanggapan dari pemilik atas karakteristik wirausaha pada penjual 

burjo pada Variabel  mau mencari dan menagkap peluang usaha. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat jawaban dari pemilik warung  mengenai frekuensi 

karakteristik wirausaha berdasarkan variabel mau mencari dan menangkap 

peluang usaha. Indikator pertama adalah melihat peluang berdasarkan letak 

geografis termasuk di dalam kategori tinggi karena letak geografis yang disekitar 

kampus,dan berada dilingkungan padat penduduk lebih menguntungkan. Indikator 

kedua adalah melihat peluang berdasarkan tingkat pendapatan termasuk dalam 

kategori Tinggi karena harga terjangkau mulai 2.000 harga minuman dan harga 

makanan paling mahal 15.000.  

Tabel 4.8 

mau mencari dan menagkap 

peluang usaha. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Atas dasar letak 

geografis. 

F 2 2 1 2  7   

Score 10 8 3 4  25 3,57 Tinggi 

Atas dasar tingkat 

pendapatan. 

F 4 3    7   

Score 20 12    32 4,57 Tinggi  

 Rata-rata skor  4,07 Tinggi  

mau mencari dan menagkap 

peluang usaha. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori  
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Tanggapan dari karyawan atas karakteristik wirausaha pada penjual 

burjo di Variabel  mau mencari dan menagkap peluang usaha. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

  Dari tabel 4.8 dapat dilihat jawaban dari responden karyawan tentang 

variabel mau mencari dan menangkap peluang usaha yang terdiri dari 2 

indikator. Indikator yang pertama berdasarkan letak geografis masuk ke 

dalam kategori Tinggi, karyawan menilai bahwa warung burjo yang ada 

tidak dipengaruhi oleh letak geografis. Kemudian indikator kedua adalah 

menangkap peluang berdasarkan pendapatan masuk kedalam kategori 

tinggi, karena pemilik warung memasang harga yang terjangkau oleh 

semua kalangan, harga yang ditawarkan mulai dari 2.000-15.000. dari 

sudut pandang karyawan variabel ini masuk ke dalam kategori tinggi. Jadi 

variabel mau mencari dan menangkap peluang usaha masuk dalam 

kategori tinggi dengan pemilik warung dapat menentukan lokasi baru 

dengan melihat lingkungan yang ada disekitar lokasi baru tersebut, dan 

harga yang ditawarkan terjangkau oleh semua golongan masyarakat. 

4.2.3   Mau bekerja keras dan tekun dalam menjalankan usaha. 

Atas dasar letak 

geografis. 

F 3 1 7 3  14   

Score 15 4 21 6  46 3,28 Tinggi 

Atas dasar tingkat 

pendapatan. 

F 8 5  1   14   

Score 40 20 3   63 4,50 Tinggi  

 Rata-rata skor  3,89 Tinggi 
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  Wirausaha selalu bekerja keras untuk menjalankan usahanya 

dengan tidak pernah mengenal lelah dan tidak menunda pekerjaan yang 

ada. Indikator dari variabel ini adalah : 

a. Tidak menunda pekerjaan. 

b. Bekerja tidak mengenal waktu kerja. 

Dari kuesioner yang sudah dijawab oleh para responden, maka 

didapatkan jawaban tentang variabel Mau bekerja keras dan tekun dalam 

menjalankan usaha di dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Tanggapan dari responden pemilik atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo pada Variabel  Mau bekerja keras dan tekun dalam menjalankan 

usaha. 

Mau bekerja keras dan tekun dalam 

menjalankan usaha. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Tidak menunda pekerjaan. F 2 5       

Score 10 20    30 4,28 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat jawaban dari pemilik usaha mengenai frekuensi 

karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Mau bekerja keras dan tekun dalam 

menjalankan usaha. Indikator pertama adalah Tidak menunda pekerjaan termasuk 

di dalam Kategori tinggi. karena saya langsung menyajikan minuman dan 

makanan sesuai pesanan konsumen. Indikator kedua adalah Bekerja tidak 

mengenal waktu kerja termasuk dalam Kategori tinggi, karenasaya  sehari bekerja 

mencapai 12 jam dengan melakukan pekerjaan merekap keuangan, membuat 

adonan, melayani konsumen. 

 

 

 

Tabel 4.9 

Tanggapan dari responden karyawan  atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo pada Variabel  Mau bekerja keras dan tekun dalam menjalankan 

usaha. 

Bekerja tidak mengenal 

waktu kerja. 

F 3 4       

Score 15 16    31 4,43 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,35 Tinggi 

Mau bekerja keras dan tekun dalam 

menjalankan usaha. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Tidak menunda pekerjaan. F 7 6 1      

Score 35 24 3   62 4,42 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat jawaban dari karyawan berdasarkan variabel Mau 

bekerja keras dan tekun dalam menjalankan usaha. Indikator pertama adalah tidak 

menunda pekerjaan dalam Kategori tinggi, karyawan melihat pemilik warung 

orang yang cepat dalam menyajikan pesanan konsumen agar konsumen tidak 

menunggu lama pesanannya. Indikator kedua adalah bekerja tidak mengenal 

waktu kerja masuk dalam Kategori tinggi, karena pemilik sehari berada di warung 

burjo bisa sampai 12 jam sehari untuk memantau kerja karyawan serta ikut 

bekerja.  Jadi variabel mau bekerja keras dan tekun dalam menjalankan usaha 

masuk dalam kategori tinggi yang ditunjukkan dengan pemilik warung tidak 

menunda pekerjaan diwarung burjo dan  bekerja  lebih dari 8 jam dalam  sehari. 

 

4.2.4 Mampu  berkomunikasi dan musyawarah dengan pemasok. 

  Kemampuan berkomunikasi dengan pemasok dangat penting dalam 

mendapatkan potongan harga dan mengetahui kualitas bahan baku dari pemasok. 

Indikator dari variabel Mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan pemasok 

sebagai berikut : 

a. Mendapatkan potongan harga dari pemasok bahan baku. 

b. Mutu produk yang dipasok oleh pemasok bahan baku. 

Bekerja tidak mengenal 

waktu kerja. 

F 4 10       

Score 20 40    60 4,28 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,34 Tinggi 
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Dari kuesioner yang sudah diserahkan kepada para responden dan kemudian 

dijawab, maka didapatkan jawaban tentang variabel Mau bekerja keras dan tekun 

dalam menjalankan usaha di dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo Variabel Mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan 

pemasok. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.10 jawaban dari pemilik warung tentang karakteristik wirausaha 

berdasarkan variabel Mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan pemasok. 

Indikator pertama adalah Mendapatkan potongan harga dari pemasok bahan baku 

termasuk di dalam kategori Tinggi karena mendapatkan pengiriman gratis ke 

warung. Indikator kedua adalah Mutu produk yang dipasok oleh pemasok bahan 

baku termasuk dalam kategori tinggi karena melihat mutu dari pemasok sangat 

penting untuk kelangsungan pembuatan bahan jadi, kemudian melihat ciri fisik 

Mampu berkomunikasi dan musyawarah 

dengan pemasok. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mendapatkan potongan harga dari 

pemasok bahan baku. 

F  2 5      

Score  8 15   23 3,28 Tinggi 

Mutu produk yang dipasok oleh 

pemasok bahan baku. 

F 1 6       

Score 5 24    29 4,14 Tinggi 

 Rata-rata skor  3,71 Tinggi 
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sayuran yang segar dari warnanya yang bagus, kemudian telur yang tidak busuk, 

serta melihat tanggal kadarluasa dan fisik kemasan untuk produk  serba instan. 

Tabel 4.10 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo pada Variabel Mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan 

pemasok. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel diatas menunjukkan jawaban karyawan yang menunjukkan kategori 

tinggi untuk variabel mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan 

pemasok, dari indikator pertama yaitu mendapatkan potongan harga dari 

pemasok bahan baku dalam Kategori Rendah karena pemilik tidak 

mendapatkan potongan, kemudian indikator kedua adalah mutu produk dari 

pemasok bahan baku dalam Kategori tinggi, dari pengamatan karyawan 

bahan baku yang digunakan sangat dijaga oleh pemilik warung dengan 

memperhatikan kadarluasa untuk kemasan cepat saji. Jadi variabel mampu 

berkomunikasi dan musyawarah dengan pemasok masuk dalam kategori 

Mampu berkomunikasi dan musyawarah 

dengan pemasok. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mendapatkan potongan harga dari 

pemasok bahan baku. 

F 1 1 9 3     

Score 5 4 27 6  42 3,00 Rendah 

Mutu produk yang dipasok oleh 

pemasok bahan baku. 

F 6 8       

Score 30 32    62 4,42 Tinggi 

 Rata-rata skor  3,71 Tinggi 
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tinggi yang ditunjukkan pemilik warung dapat berkomunikasi dengan 

pemasok dan menjaga mutu bahan baku yang ada diwarung dengan melihat  

tanggal  kadarluasa. 

4.2.5. Menangani usaha dengan terencana dan disiplin 

Wirausaha dalam menjalankan usaha harus disiplin agar semua 

dapat berjalan dengan baik dan mempunyai target untuk usahanya. 

Indikator dari variabel Menangani usaha dengan terencana dan disiplin 

sebagai berikut : 

c. Disiplin dalam  mengembangkan  usaha. 

d. Membuat  target dalam waktu tertentu. 

Dari kuesioner yang sudaah dijawab oleh para responden, maka 

didapatkan jawaban tentang variabel Menangani usaha dengan terencana 

dan disiplin di dalam  tabel berikut : 

 

Tabel 4.11 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo berdasarkan Variabel Menangani usaha dengan terencana 

dan disiplin. 

Menangani usaha dengan terencana dan 

disiplin. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Disiplin dalam  

mengembangkan usaha. 

F 3 4       

Score 15 16    31 4,42 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel 4.11 menunjukkan frekuensi jawaban dari pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha berdasarkan variabel Menangani usaha dengan terencana dan disiplin. 

Indikator pertama adalah Disiplin dalam mengembangkan usaha termasuk di 

dalam kategori tinggi karena untuk mempersiapkan menu yang tersedia pada hari 

itu juga, berbelanja kebutuhan dapur apabila ada yang kurang dan membuka jam 

operasional pukul 06.00 wib. Indikator kedua adalah  Membuat target dalam 

waktu tertentu dalam Kategori rendah,  tidak ada target penjualan karena akan 

membebani  karyawan dalam  bekerja dan  rejeki semua sudah ada yang 

mengatur. 

 

 

Tabel 4.11 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo berdasarkan Variabel Menangani usaha dengan terencana dan 

disiplin. 

Membuat target dalam waktu 

tertentu 

F  1 2 4     

Score  4 6 8  18 2,57 Rendah 

 Rata-rata skor  3,49 Tinggi 

Menangani usaha dengan terencana dan 

disiplin. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Disiplin dalam  F 4 8 2      
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

 Tabel diatas menunjukkan jawaban karyawan yang menunjukkan kriteria 

cukup  untuk variabel menangani usaha dengan terencana dan disiplin, dari 

indikator pertama yaitu disiplin dalam mengembangkan usaha dalam 

kategori tinggi karena berdasarkan pandangan karyawan warung selalu 

membuka jam operasioanl tepat waktu jam 06.00 untuk berbelanja 

kebutuhan bahan baku, kemudian indikator kedua adalah membuat target 

dalam kurun waktu tertentu masuk kategori rendah, dari tidak ada target 

dari pemilik warung.  Jadi variabel menangani usaha dengan terencana dan 

disiplin masuk dalam  kategori tinggi ditandai dengan jawaban pemilik 

dan karyawan yang  sama. 

4.2.6 Mencintai kegiatan usahanya serta lugas dan tangguh tetapi luwes dalam  

melindunginya. 

Dalam menajalankan usaha seorang wirausaha harus semangat 

dalam mengembangkan usaha dan dapat bergaul denga siapa saja. 

Indikator dari variabel ini sebagai berikut : 

a. Mempunyai semangat untuk mengembangkan usaha. 

b. Tidak bersifat pribadi dalam melihat masalah. 

mengembangkan usaha. Score 20 32 6   58 4,14 Tinggi 

Membuat target dalam waktu 

tertentu 

F   2 6 6    

Score   6 12 6 24 1,71 Rendah 

 Rata-rata skor  2,92 Rendah 
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Dari kuesioner yang sudah diberikan kepada para responden dan kemudian 

dijawab, maka mendapatkan jawaban tentang variabel Menangani usaha 

dengan terencana dan disiplin di dalam tabel berikut : 

Tabel 4.12 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo pada Variabel Mencintai kegiatan usahanya 

serta lugas dan tangguh tetapi luwes dalam  melindunginya. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat jawaban dari responden pemilik warung atas 

karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Mencintai kegiatan usahanya serta 

lugas dan tangguh tetapi luwes dalam  melindunginya. Indikator pertama adalah 

Mempunyai semangat untuk mengembangkan usaha didalam Kategori tinggi 

karena usaha bubur kacang hijau ini merupakan sumber penghasilan utama dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator kedua Tidak bersifat pribadi dalam 

melihat masalah adalah termasuk dalam Kategori tinggi karena dalam 

Mencintai kegiatan usahanya serta lugas 

dan tangguh tetapi luwes dalam  

melindunginya. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mempunyai semangat untuk 

mengembangkan usaha. 

F 4 3       

Score 20 12    32 4,57 Tinggi 

Tidak bersifat pribadi dalam 

melihat masalah. 

F 1 5 1      

Score 5 20 3   28 4,00 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,28 Tinggi 
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menyelesaiakan masalah/konflik dengan pemasok melalui cara komunikasi yang 

baik dan musyawarah agar tetap menjalin baik antar kedua belah pihak. 

Tabel 4.12 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel Mencintai kegiatan usahanya serta lugas 

dan tangguh tetapi luwes dalam  melindunginya. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

 Tabel diatas menunjukkan jawaban dari karyawan terhadap pemilik 

warung pada variabel mencintai kegiatan usahanta serta lugas dan tangguh 

tetapi luwes dalam melindunginya masuk dalam Kategori tinggi. Indikator 

pertama adalah mempunyai semangat untuk mengembangkan usaha masuk 

dalam kategori tinggi karena karyawan melihat kerja keras dari pemilik 

untuk mengembangkan warung burjo agar lebih maju dikarenakan sumber 

utama penghasilan dari pemilik warung. Kemudian indikator kedua yaitu 

tidak bersifat pribadi dalam melihat masalah masuk Kategori tinggi, 

karyawan melihat bahwa pemilik warung dapat bermusyawarah dengan 

Mencintai kegiatan usahanya serta lugas 

dan tangguh tetapi luwes dalam  

melindunginya. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mempunyai semangat untuk 

mengembangkan usaha. 

F  14       

Score  56    56 4,00 Tinggi 

Tidak bersifat pribadi dalam 

melihat masalah. 

F 2 6 5 1     

Score 10 24 15 2  51 3,64 Tinggi 

 Rata-rata skor  3,82 Tinggi 
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pemasok apabila ada masalah.  Jadi variabel mencintai kegiatan usahanya 

serta lugas dan tangguh tetapi luwes dalam melindunginya masuk dalam 

kategori tinggi ditunjukkan kesamaan jawaban antara pemilik dan 

karyawan. 

4.2.7 Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas 

perusahaan dengan  memotivasi orang lain. 

Wirausaha juga  bekerja sama dengan karyawan untuk memajukan 

usahanya serta memotivasinya agar kinerjanya karyawan semakin baik. 

Indikator dari variabel Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri 

sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  memotivasi orang lain, sebagai 

berikut : 

a. Menjalin kerjasama dengan  karyawan dalam  

mengembangkan usaha. 

b. Memberikan dukungan kepada karyawan untuk bekerja lebih 

baik. 

Kuesioner yang sudah dijawab oleh responden, maka didapatkan jawaban 

tentang variabel Menangani usaha dengan terencana dan disiplin di dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri 

sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  memotivasi orang lain. 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Pada Tabel 4.13 menunjukkan jawaban pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha berdasarkan variabel Mau dan mampu meningkatkan kapasitas 

diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  memotivasi orang lain. 

Indikator pertama adalah Menjalin kerjasama dengan karyawan dalam 

mengembangkan usaha dalam Kategori tinggi karena saling bergantian 

didalam pekerjaan seperti bergantian pada bagian dapur, menerima 

pesanan dan membuatkan pesanan. Indikator kedua Memberikan 

dukungan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik adalah termasuk 

dalam Kategori tinggi karena kinerja karyawan yang baik akan membantu 

untuk mengembangkan usaha burjo, dan supaya karyawan tidak malas 

dalam bekerja dan akan mendapatkan bonus apabila kinerja karyawan 

baik.  

Mau dan mampu meningkatkan kapasitas 

diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  

memotivasi orang lain . 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Menjalin kerjasama dengan 

karyawan dalam mengembangkan 

usaha. 

F 3 4       

Score 15 16    31 4,42 Tinggi 

Memberikan dukungan kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik. 

F 3 3 1      

Score 15 12 3   30 4,28 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,35 Tinggi 
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Tabel 4.13 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo pada Variabel Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri 

dan kapasitas perusahaan dengan  memotivasi orang lain. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel di atas menunjukkan jawaban dari karyawan atas karakteristik 

wirausaha berdasarkan variabel Mau dan mampu meningkatkan kapasitas 

diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  memotivasi orang lain. 

Indikator pertama adalah Menjalin kerjasama dengan karyawan dalam 

mengembangkan usaha dalam Kategori tinggi karena pemilik warung 

saling bergantian didalam pekerjaan dengan karyawan seperti bergantian 

pada bagian dapur, menerima pesanan dan membuatkan pesanan, selain itu 

pemilik warung juga memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk 

mengelola usaha burjo. Indikator kedua Memberikan dukungan kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik adalah termasuk dalam Kategori tinggi 

Mau dan mampu meningkatkan kapasitas 

diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  

memotivasi orang lain . 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Menjalin kerjasama dengan 

karyawan dalam mengembangkan 

usaha. 

F 10 4       

Score 50 16    66 4,71 Tinggi 

Memberikan dukungan kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik. 

F 4 10       

Score 20 40    60 4,28 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,49 Tinggi 
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karena pemilik warung selalu memberikan dukungan motivasi kepada 

karyawan agar tidak malas dalam bekerja, memberikan contoh yang baik 

kepada karyawan. Jadi variabel ini masuk ke kategori tinggi dengan 

dukungan jawaban karyawan dan pemilik yang sama. 

4.2.8 Berusaha  mengenal dan  mengendalikan lingkungan serta  menggalang  

kerjasama  yang  saling  menguntungkan. 

  Wirausaha yang dapat mengendalikan lingkungan disekitar 

usahanya akan mendapatkan keuntungan yang besar, serta bekerja sama 

dengan pengusaha yang berbeda bidang juga sebuah keuntungan. Indikator 

dari variabel berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta 

menggalang kerjasama yang saling menguntungkan, sebagai berikut : 

a. Menjalin kerjasama dengan pengusaha lain. 

b. Menjalin kerjasama dengan Badan usaha milik Pemerintah. 

Kuesioner yang sudah dijawab oleh responden, maka didapatkan jawaban 

tentang variabel Menangani usaha dengan terencana dan disiplin di dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Tanggapan dari pemilik warung atas karakteristik wirausaha penjual burjo 

pada Variabel Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta 

menggalang  kerjasama yang saling menguntungkan. 

Berusaha mengenal dan mengendalikan 

lingkungan serta menggalang  kerjasama 

yang saling menguntungkan. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat jawaban dari pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha berdasarkan variabel Berusaha mengenal dan mengendalikan 

lingkungan serta menggalang  kerjasama yang saling menguntungkan. Indikator 

pertama adalah Menjalin kerjasama dengan pengusaha lain didalam Kategori 

tinggi karena pemilik warung bekerja sama dengan umkm/perseorangan yang 

menitipkan snack (makaroni, kerupuk, emping, pisang cokelat) di warung burjo. 

Indikator kedua Menjalin kerjasama dengan Badan usaha milik Pemerintah adalah 

termasuk dalam kategori rendah karena pemilik warung sudah bekerjasama 

dengan saudara atau teman untuk mendapatkan modal jadi tidak memerlukan 

kerjasama dengan bank atau koperasi untuk penambahan modal 

Tabel 4.14 

Tanggapan dari karyawan atas karakteristik wirausaha penjual burjo pada 

Variabel Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta 

menggalang  kerjasama yang saling menguntungkan. 

Menjalin kerjasama dengan 

pengusaha lain 

F 1 6       

Score 5 24    29 4,14 Tinggi 

Menjalin kerjasama dengan Badan 

usaha milik Pemerintah 

. 

F  1 1 4 1    

Score  4 3 8 1 16 2,28 Rendah 

 Rata-rata skor  3,21 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

 Tabel diatas menunjukkan jawaban karyawan atas variabel Berusaha 

mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang  kerjasama 

yang saling menguntungkan masuk Kategori tinggi. Indikator pertama 

menjalin kerjasama dengan pengusaha lain masuk Kategori tinggi, 

karyawan melihat pemilik warung bekerja sama dengan pengusaha 

makanan ringan seperti makaroni, pisang cokelat, kerupuk. Lalu indikator 

kedua adalah bekerja sama dengan badan milik pemerintah masuk 

Kategori Rendah, karena karyawan tidak mengetahui hal ini dan 

sepengetahuan karyawan usaha burjo kebanyakan patungan dari saudara. 

Jadi  variabel berusaha mengenal dan  mengendalikan lingkungan serta 

menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dalam Kategori 

rendah, karena pemilik warung tidak bekerja sama dengan bank/koperasi 

Berusaha mengenal dan mengendalikan 

lingkungan serta menggalang  kerjasama 

yang saling menguntungkan. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Menjalin kerjasama dengan 

pengusaha lain 

F  14       

Score  56    56 4,00 Tinggi 

Menjalin kerjasama dengan Badan 

usaha milik Pemerintah 

. 

F 1 1 5 3 4    

Score 5 4 15 6 4 34 1,71 Rendah 

 Rata-rata skor  2,8 Rendah 
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dan pendapatan yang diterima tidak besar apabila bekerjasama dengan 

umkm/perseorangan yang menitipkan snack di warung burjo. 

Karakteristik Wirausaha Tangguh dan Unggul (Innovative Entrepreneurs) : 

b. Karakteristik Wirausaha Tangguh antara lain : 

1. Berpikir dan bertindak stratejik.  

2. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai  

Keunggulan dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ). 

3. Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  kekuatan dan kelemahan  

perusahaan  (dan  pengusahanya)  serta meningkatkan  kemampuan 

dengan sistem pengendalian intern. 

4. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan  

perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat 

kerja serta pemupukan permodalan. 

4.2.9 Berpikir dan bertindak stratejik 

Bertindak stratejik bagi wirausaha penting untuk memikirkan 

kelangsungan usaha dimasa akan dan berpikir positif dalam mengelola 

usaha. Indikator dari variabel Berpikir dan bertindak stratejik, sebagai 

berikut : 

a. Pelaku usaha bubur kacang hijau mempunyai konsep jangka 

panjang untuk  kelangsungan usahanya. 

b. Cara pikir positif untuk kelangsungan usaha bubur kacang 

hijau. 
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Hasil kuesioner yang sudah dijawab responden, maka didapatkan jawaban 

tentang variabel Berpikir dan bertindak stratejik di dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo pada Variabel  Berpikir dan bertindak 

stratejik. 

 Berpikir dan bertindak stratejik Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Pelaku usaha bubur kacang hijau 

mempunyai konsep jangka panjang 

untuk kelangsungan usahanya, 

F 3 4       

Score 15 16    31 4,42 Tinggi 

Cara pikir positif untuk kelangsungan F  4 3      
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.15 dapat dilihat tanggapan jawaban dari pemilik warung atas 

karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Berpikir dan bertindak stratejik. 

Indikator pertama adalah Pelaku usaha bubur kacang hijau mempunyai konsep 

jangka panjang untuk kelangsungan usahanya didalam Kategori tinggi karena 

pemilik warung ingin mempunyai cabang lagi, merenovasi warung yang sekarang 

dikelola, membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Indikator kedua Cara pikir 

positif untuk kelangsungan usaha bubur kacang hijau adalah termasuk dalam 

Kategori Rendah karena dalam mengelola burjo ini berpikir positif saja tidak 

cukup untuk mengembangkan suatu  usaha. 

 

Tabel 4.15 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo pada Variabel  Berpikir dan bertindak stratejik. 

usaha bubur kacang hijau. Score  12 9   21 3,00 Rendah 

 Rata-rata skor  3,71 Tinggi 

 Berpikir dan bertindak stratejik Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Pelaku usaha bubur kacang hijau 

mempunyai konsep jangka panjang 

untuk kelangsungan usahanya, 

F 2 11 1      

Score 10 44 3   57 4,07 Tinggi 

Cara pikir positif untuk kelangsungan 

usaha bubur kacang hijau. 

F 6 7 1      

Score 30 28 3   61 4,35 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan karyawan atas variabel berpikir dan 

bertindak stratejik dalam Kategori tinggi. Karyawan melihat pemilik warung 

mempunyai konsep jangka panjang untuk kelangsungan usahanya dan selalu 

berpikir positif dalam  menjalani usahanya. Jadi variabel berpikir dan bertindak 

stratejik masuk dalam kategori tinggi yang ditunjukkan dengan kesamaan jawaban 

antara pemilik dan  karyawan. 

4.2.10 Selalu berusaha untuk mendapatkan  keuntungan melalui berbagai keunggulan 

dalam memuaskan  konsumen ( teknik TQC ). 

 Dalam usaha pasti ada tujuan untuk mencari laba, cara nya bisa 

mengutamakan kenyamanan konsumen dan menjaga kualitas mutu barang yang 

dijual. Indikator dari variabel Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan 

melalui berbagai keunggulan dalam  memuaskan konsumen ( teknik TQC ) 

adalah: 

a. Melengkapi fasilitas untuk kenyamanan konsumen 

b. Menjaga mutu setiap produk yang di jual. 

Hasil kuesioner yang sudah dijawab oleh responden, maka didapatkan jawaban 

tentang variabel Selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai 

keunggulan dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ) di dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.16 

 Rata-rata skor  4,19 Tinggi 
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Tanggapan dari pemilik warung atas karakteristik wirausaha penjual burjo 

pada Variabel Selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui 

berbagai keunggulan dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ) 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.16 dapat dilihat frekuensi jawaban dari responden pemilik warung 

atas karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Selalu berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan 

konsumen ( teknik TQC ). Indikator pertama adalah Melengkapi fasilitas untuk 

kenyamanan konsumen dalam Kategori tinggi karena kenyamanan bisa terlihat 

dari kebersihan warung burjo dan pelayanan yang cepat agar konsumen tidak 

kecewa. Indikator kedua Menjaga mutu setiap produk yang di jual adalah 

termasuk dalam Kategori tinggi karena penyajian pesanan ke konsumen yang 

dihidangkan minuman atau makanan yang tidak kadarluasa, menjaga kebersihan 

dapur, dan membeli bahan baku yang kualitas bagus. 

 

 Selalu berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan melalui berbagai keunggulan 

dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ) 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Melengkapi fasilitas untuk 

kenyamanan konsumen. 

 

F 1 4 1 1     

Score 5 16 3 2  26 3,71 Tinggi 

Menjaga mutu setiap produk yang di 

jual. 

F 3 4       

Score 15 16    31 4,42 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,06 Tinggi 
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Tabel 4.16 

Tanggapan dari karyawan atas karakteristik wirausaha penjual burjo pada 

Variabel Selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai 

keunggulan dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ) 

Selalu berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan melalui berbagai keunggulan 

dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ) 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Melengkapi fasilitas untuk 

kenyamanan konsumen. 

 

F 4 5 3 2     

Score 20 20 9 4  53 3,78 Tinggi 

Menjaga mutu setiap produk yang di F 5 9       
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel diatas tanggapan karyawan tentang variabel tersebut 

masuk ke kriteria tinggi, berdasarkan indikator pertama karyawan menilai 

tinggi dengan fasilitas yang ada diwarung burjo dan melihat kenyamanan 

yang diberikan oleh pemilik tidak hanya dari fasilitas, tetapi dengan 

pelayanan yang cepat serta ramah. Lalu indikator kedua karyawan setuju 

bahwa pemilik warung menjaga mutu setiap produk yang dijual kepada 

konsumen, dengan bukti menyiapkan pesanan yang sehat dan  

menggunakan bahan baku yang segar. Jadi variabel selalu berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan berbagai keunggulan dalam memuaskan 

konsumen (TQC) masuk dalam kategori tinggi dengan ditunjukkan pemilik 

warung dapat menjaga kualitas mutu bahan baku dan memberikan rasa puas 

kepada konsumen yang datang ke warung burjo. 

 

4.2.11 Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  kekuatan dan kelemahan 

perusahaan  (dan  pengusahanya)  serta meningkatkan  kemampuan dengan 

sistem pengendalian  intern. 

Wirausaha harus mengetahui kelemahan maupun kekuatan yang 

ada di perusahaannya, kelemahan perusahaan harus ditutupi dari pesaing 

dan kekuatan harus dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha lebih 

maju. Indikator dari variabel Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  

jual. Score 25 36    61 4,35 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,06 Tinggi 
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kekuatan dan kelemahan perusahaan  (dan  pengusahanya)  serta 

meningkatkan  kemampuan dengan sistem pengendalian intern, sebagai 

berikut : 

a. Mengelola Sumber Daya yang sudah ada untuk meningkatkan usaha bubur 

kacang hijau. 

Dari hasil kuesioner yang sudah dijawab oleh para responden, maka 

didapatkan jawaban tentang variabel Berusaha  mengenal  dan  

mengendalikan  kekuatan dan kelemahan perusahaan  (dan  pengusahanya)  

serta meningkatkan  kemampuan dengan sistem pengendalian intern di 

dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.17 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel  Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  

kekuatan dan kelemahan perusahaan  (dan  pengusahanya)  serta 

meningkatkan  kemampuan dengan sistem pengendalian intern. 

Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  

kekuatan dan kelemahan perusahaan  (dan  

pengusahanya)  serta meningkatkan  

kemampuan dengan sistem pengendalian 

intern. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mengelola Sumber Daya yang 

sudah ada untuk meningkatkan 

usaha bubur kacang hijau 

F 1 4 2      

Score 5 16 6   27 3,85 Tinggi 
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 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.17 dapat dilihat frekuensi jawaban pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha berdasarkan variabel Berusaha mengenal dan mengendalikan  kekuatan 

dan kelemahan perusahaan (dan  pengusahanya)  serta meningkatkan  kemampuan 

dengan sistem pengendalian intern. Indikator pertama adalah Mengelola Sumber 

Daya yang sudah ada untuk meningkatkan usaha bubur kacang hijau didalam 

Kategori tinggi, karena pemilik warung dapat mengatur penjadwalan karyawan 

per shift, serta mengatur keuangan setiap hari dari pemasukan dan pengeluaran.  

 

 

 

Tabel 4.17 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha penjual 

burjo pada Variabel  Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  kekuatan 

dan kelemahan perusahaan  (dan  pengusahanya)  serta meningkatkan  

kemampuan dengan sistem pengendalian intern. 

 Rata-rata skor  3,85 Tinggi 

Berusaha  mengenal  dan  mengendalikan  

kekuatan dan kelemahan perusahaan  (dan  

pengusahanya)  serta meningkatkan  

kemampuan dengan sistem pengendalian 

intern. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mengelola Sumber Daya yang 

sudah ada untuk meningkatkan 

usaha bubur kacang hijau 

F 5 4 5      

Score 25 16 15   56 4,00 Tinggi  
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel diatas menunjukkan hasil jawaban responden karyawan variabel 

Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan (dan  pengusahanya) serta meningkatkan kemampuan dengan 

sistem pengendalian intern masuk Kategori tinggi dan karyawan menilai 

bahwa pemilik warung dapat mengelola sumber daya yang dimilikki, 

seperti mendapatkan gaji setiap bulan, mengatur jadwal karyawan per shft 

dalam saru hari. Jadi variabel berusaha mengenal dan mengendalikan 

kekuatan dan kelemahan perusahaan (dan pengusahanta) serta 

meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian intern masuk 

dalam kategori tinggi dengan ditunjukkan jawaban antara pemilik dan 

karyawan yang sama. 

4.2.12 Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan 

terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan 

permodalan. 

Wirausaha selalu meningkatkan kemampuan untuk kelangsungan 

usahanya, kemampuan berinteraksi dengan pemasok, interaksi dengan 

karyawan dan konsumen. Indikator dari variabel Selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan 

pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan 

adalah: 

 Rata-rata skor  4,00 Tinggi 
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a. Mempunyai pola perbuatan prestasi  

b. Mempunyai pemikiran motivasi prestasi 

Dari hasil kuesioner yang sudah diberikan oleh para responden dan 

kemudian dijawab, maka didapatkan jawaban untuk variabel Selalu 

berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan 

terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan 

permodalan di dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.18 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo pada Variabel Selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama 

dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan 

permodalan. 

Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan 

ketangguhan perusahaan terutama dengan 

pembinaan motivasi dan semangat kerja serta 

pemupukan permodalan 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mempunyai pola perbuatan prestasi. 

 

F 2 5       

Score 10 20    30 4,28 Tinggi 

Mempunyai pemikiran motivasi 

prestasi. 

F  3 3 1     

Score  12 9 2  23 3,28 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.18 dapat dilihat frekuensi jawaban responden pemilik warung atas 

karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Selalu berusaha meningkatkan 

kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi 

dan semangat kerja serta pemupukan permodalan. Indikator pertama adalah 

Mempunyai pola perbuatan prestasi didalam Kategori tinggi karena pemilik 

warung bertanggung jawab atas keputusan yang diambil seperti pemindahan shift 

kerja, menerima kerjasama dengan penitipan snack dan memberhentikan 

karyawan bubur kacang hijau. Indikator kedua Mempunyai pemikiran motivasi 

prestasi adalah termasuk Kategori tinggi karena dalam menjalankan usaha bubur 

kacang hijau pemilik memikirkan pangsa pasar yang luas, bisa berdasarkan  lokasi 

dan letak warung bubur kacang hijau. 

Tabel 4.18 

Tanggapan dari responden Karyawan atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel Selalu berusaha meningkatkan 

kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan 

pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan 

permodalan. 

 Rata-rata skor  3,78 Tinggi 

Selalu berusaha meningkatkan kemampuan 

dan ketangguhan perusahaan terutama dengan 

pembinaan motivasi dan semangat kerja serta 

pemupukan permodalan. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Mempunyai pola perbuatan prestasi. F 6 8       
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas menunjukkan jawaban dari responden karyawan atas variabel 

Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama 

dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan 

masuk Kategori Tinggi karena pemilik warung sudah untuk mempunyai pola 

perbuatan prestasi dan pemikiran motiasi. Berdasarkan pendapat karyawan bahwa 

pemilik mempunyai perbuatan prestasi yang tinggi dengan pemikiran motivasi 

yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan variabel Selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan 

pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan kategori 

tinggi yang ditunjukkan dengan kesamaan jawaban antara karyawan dan pemilik. 

 

Karakteristik Wirausaha Unggul antara lain : 

1. Berani mengambil risiko. 

2. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang 

lebih untuk langganan, pemilik, pemasok, SDM, bangsa dan 

Negara. 

3. Antisipatif  terhadap perubahan  akomodatif terhadap lingkungan. 

4. Kreatif. 

 Score 30 32    62 4,42 Tinggi 

Mempunyai pemikiran motivasi 

prestasi. 

F 3 2 6 3     

Score 15 8 18 6  47 3,35 Tinggi 

 Rata-rata skor  3,88 Tinggi 
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5. Selalu berusaha  meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan 

melalui investasi baru diberbagai bidang. 

4.2.13 Berani mengambil risiko 

Risiko dalam usaha menjadi sebuah tantangan ataupun ketakutan 

yang dihadapi oleh wirausaha. Apabila dapat mengantisipasi risiko yang 

ada pasti hal yang memuaskan serta menjadi nilai lebih untuk seorang 

wirausaha. Indikator dari variabel berani mengambil risiko sebagai berikut 

: 

a. Menyukai tantangan dalam usaha 

Dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan ke responden dan kemudian 

dijawab, maka peneliti mendapatkan jawaban dari responden untuk 

variabel berani mengambil risiko di dalam tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo pada Variabel  Berani mengambil risiko. 

Berani mengambil risiko Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Menyukai tantangan dalam 

usaha 

F 2 5       

Score 10 20    30 4,28 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,28 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.19 dapat dijelaskan bahwa frekuensi karakteristik wirausaha 

berdasarkan variabel berani mengambil risiko. Indikator pertama adalah 

Menyukai tantangan dalam usaha didalam Kategori tinggi karena pemilik 

warung inovasi menu baru seperti nasi goreng level, mie orak-arik sosis, 

dan membuka cabang baru warung bubur kacang hijau. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.19 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel  Berani mengambil risiko. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

  Dari tabel diatas menunjukkan jawaban dari responden karyawan atas 

variabel berani mengambil risiko dalam Kategori Tinggi, Jadi karyawan 

menilai pemilik warung menyukai tantangan dalam mengembangkan 

Berani mengambil risiko Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Menyukai tantangan dalam 

usaha 

F 2 9 3      

Score 10 36 9   55 3,92 Tinggi 

 Rata-rata skor  3,92 Tinggi 
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usaha bubur  kacang  hijau. Secara keseluruhan variabel berani mengambil 

risiko masuk dalam kategori tinggi dengan  ditunjukkan hasil yang sama 

anatara pemilik dan karyawan. 

4.2.14 Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih untuk 

langganan, pemilik, pemasok, SDM, bangsa dan Negara. 

Seorang wirausaha menginngkan karya dapat diterima oleh 

masyarakat, dengan diterima oleh masyarakat itu salah satu keberhasilan 

berwirausaha. Indikator dari variabel Selalu berupaya mencapai dan 

menghasilkan karya bakti yang lebih untuk langganann, pemilik, pemasok, 

SDM, bangsa dan Negara sebagai berikut : 

a. Dapat mengenali faktor lingkungan eksternal langsung 

Hasil kuesioner yang sudah dijawab responden, maka mendapatkan 

jawaban tentang variabel Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan 

karya bakti yang lebih untuk langganann, pemilik, pemasok, SDM, bangsa 

dan Negara di dalam tabel berikut: 

Tabel .20 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo pada Variabel Selalu berupaya mencapai 

dan menghasilkan karya bakti yang lebih untuk langganan, pemilik, 

pemasok, SDM, bangsa dan Negara. 

Selalu berupaya mencapai dan 

menghasilkan karya bakti yang lebih 

untuk langganann, pemilik, pemasok, 

SDM, bangsa dan Negara. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategor

i 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.20 menunjukkan jawaban pemilik atas karakteristik 

wirausaha berdasarkan variabel Selalu berupaya mencapai dan 

menghasilkan karya bakti yang lebih untuk langganann, pemilik, pemasok, 

SDM, bangsa dan Negara. Indikator pertama adalah dapat mengenali 

faktor eksternal langsung didalam Kategori rendah karena pemilik warung 

sebagian tidak mengikuti paguyuban bubur kacang hijau tetapi saling 

menjaga hubungan baik antar pengusaha bubur kacng hijau.. 

Tabel 4.20 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel Selalu berupaya mencapai dan 

menghasilkan karya bakti yang lebih untuk langganan, pemilik, 

pemasok, SDM, bangsa dan Negara. 

Dapat mengenali faktor 

lingkungan eksternal langsung 

 

F   4 3     

Score   12 6  18 2,57 Rendah 

 Rata-rata skor  2,57 Rendah 

Selalu berupaya mencapai dan 

menghasilkan karya bakti yang lebih 

untuk langganan, pemilik, pemasok, 

SDM, bangsa dan Negara. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Dapat mengenali faktor F   11 3     
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas menunjukkan jawaban responden atas variabel selalu 

berupaya mencapai da menghasilkan karya bakti yang lebih untuk 

langganan, pemilik, pemasok, SDM, bangsa dan negara daam Kategori 

rendah, karena karyawan tidak mengetahui pemilik ikut dalam sebuah 

paguyuban burjo tetapi tetap menjalin hubungan baik antara pemilik satu 

dengan lain. Jadi variabel Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan 

karya bakti yang lebih untuk langganan, pemilik, pemasok, SDM, bangsa 

dan  Negara Kategori  rendah ditunjukkan jawaban karyawan yang 

mendukung atas jawaban pemilik burjo. 

4.2.15 Antisipatif terhadap perubahan  akomodatif terhadap lingkungan 

Wirausaha harus bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi di 

lingkungan usahanya, terutama ancaman yang terjadi di internal usaha. 

Indikator dari variabel Antisipatif terhadap perubahan  akomodatif 

terhadap lingkungan adalah : 

a. Dapat mengantisipasi ancaman 

Dari kuesioner yang sudah diberikan kepada para responden dan 

kemudian dijawab, maka mendapatkan jawaban tentang Antisipatif 

terhadap perubahan akomodatif terhadap lingkungan di dalam tabel 

berikut: 

lingkungan eksternal langsung 

 

Score   33 6  39 2,78 Rendah 

 Rata-rata skor  2,78 Rendah 
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Tabel 4.21 

Tanggapan dari responden pemilik warung atas karakteristik 

wirausaha penjual burjo pada Variabel Antisipatif terhadap 

perubahan  akomodatif terhadap lingkungan. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel 4.21 dapat menunjukkan frekuensi karakteristik wirausaha 

berdasarkan variabel Antisipatif terhadap perubahan akomodatif terhadap 

Antisipatif terhadap perubahan  

akomodatif terhadap lingkungan. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Dapat mengantisipasi ancaman 

 

F 2 5       

Score 10 20    30 4,28 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,28 Tinggi 
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lingkungan. Indikator pertama adalah Dapat mengantisipasi ancaman 

didalam Kategori tinggi karena pemilik warung dapat mengatur 

penjadwalan karyawan yang terbagi menjadi 2 shift terdiri dari 2-3 orang 

karyawan per shift kerja. Jadi variabel Antisipatif terhadap perubahan 

akomodatif terhadap lingkungan Kategori tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.21 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo pada Variabel Antisipatif terhadap perubahan 

akomodatif terhadap lingkungan. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas menunjukkan jawaban dari karyawan atas variabel 

antisipatif terhadap lingkungan masuk Kategori tinggi, berdasarkan 

karyawan bahwa pemilik warung dapat mengantisipasi ancaman yang 

Antisipatif terhadap perubahan  

akomodatif terhadap lingkungan . 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Dapat mengantisipasi ancaman 

 

F 13 1       

Score 65 4    66 4,71 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,71 Tinggi 
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terjadi di usahaanya, seperti ancaman internal yang terjadi pada pembagian 

shift kerja karyawan. Jadi keseluruhan variabel ini masuk kriteria tinggi 

dengan ditunjukkan pemilik warung dapat mengatasi ancaman yang ada. 

4.2.16 Kreatif  

Kreatif dibtutuhkan oleh wirausaha untuk mengembangkan 

usahanya, bisa dari ide yang out of the box dan bisa diterima oleh 

masyarakat. Indikator dari variabel kreatif antara lain : 

a. Pengembangkan ide dalam bentuk rencana yang mantap 

kemudian diwujudkan nyata. 

b. Kurangi rasa takut akan kegagalan 

Dari kuesioner yang diberikan kepada para responden dan dijawab, 

didapatkan hasil jawaban mengenai variabel kreatif di dalam tabel berikut: 

 Tabel 4.22 

Tanggapan dari pemilik atas karakteristik wirausaha penjual burjo 

pada Variabel  Kreatif. 

Kreatif Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Pengembangkan ide dalam 

bentuk rencana yang mantap 

kemudian diwujudkan nyata  

F 1 2 3 1     

Score 5 8 9 2  24 3,42 Tinggi 

Kurangi rasa takut akan 

kegagalan. 

 

F  3 2 2     

Score  12 6 4  22 3,14 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.22 menunjukkan jawaban dari pemilik warung atas 

karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Kreatif. Indikator pertama 

adalah Pengembangan ide dalam bentuk rencana yang mantap kemudian 

diwujudkan nyata dalam Kategori tinggi karena pemilik warung 

mengembangkan ide yang sudah ada. Indikator kedua  adalah Kurangi rasa 

takut akan kegagalan termasuk dalam kategori tinggi karena pemilik 

warung menginovasi sebagian menu yang sudah ada dan sudah mencoba 

untuk melakukan pembuatan menu baru. 

Tabel 4.22 

Tanggapan dari responden karyawan atas karakteristik wirausaha 

penjual burjo Variabel  Kreatif. 

 Rata-rata skor  3,28 Tinggi 

Kreatif Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Pengembangkan ide dalam 

bentuk rencana yang mantap 

kemudian diwujudkan nyata  

F 2 6 2 4     

Score 10 24 6 8  48 3,42 Tinggi   

Kurangi rasa takut akan 

kegagalan. 

 

F 1 4 5 3     

Score 5 16 15 6  42 3,00 Rendah 

 Rata-rata skor  3,21 Tinggi 
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 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel diatas menunjukkan jawaban dari responden karyawan atas variabel 

kreatif dalam Kategori tinggi. Jadi karyawan menilai pengembangan ide 

yang terjadi di burjo sudah terjadi dan pemilik warung tidak takut akan 

kegagalan untuk mengembangkan ide karena ide yang dikembangkan 

sudah ada sebelumnya. Seperti menambahkan menu baru yang belum ada 

diwarung burjo lainnya. Jadi keseluruhan variabel kreatif masuk Kategori 

Tinggi yang ditunjukkan dengan pemilik warung yang kreatif 

menghasilkan menu baru dan berani bereksperimen. 

4.2.17 Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui 

investasi baru diberbagai bidang. 

Wirausaha yang sukses pasti akan mengembangkan usahanya lebih 

dari yang sekarang dicapai. Indikator dari variabel Selalu berusaha  

meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru 

diberbagai bidang adalah 

a. Tidak mudah puas dengan keberhasilan yang dicapai. 

b. Menjaga reputasi usaha dengan bank. 

 Dari kuesioner yang sudah diberikan kepada para responden 

dan kemudian dijawab, maka mendapatkan jawaban tentang Selalu 

berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi 

baru diberbagai bidang  di dalam tabel berikut 
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Tabel 4.23 

Tanggapan dari pemilik atas karakteristik wirausaha penjual burjo 

pada Variabel Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra 

perusahaan melalui investasi baru diberbagai bidang 

Selalu berusaha meningkatkan 

keunggulan dan citra perusahaan melalui 

investasi baru diberbagai bidang. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Tidak mudah puas dengan 

keberhasilan yang dicapai 

F 4 3       

Score 20 12    32 4,57 Tinggi 

Menjaga reputasi usaha dengan 

bank . 

 

F 3 4       

Score 15 12    27 3,85 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,21 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari Tabel 4.23 menunjukkan jawaban responden pemilik warung atas 

frekuensi karakteristik wirausaha berdasarkan variabel Selalu berusaha 

meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru 

diberbagai bidang. Indikator pertama adalah Tidak mudah puas dengan 

keberhasilan yang dicapai dalam Kategori tinggi karena pemilik warung 

ingin membuka cabang warung bubur kacang hijau, lebih maju lagi dari 

yang sekarang. Indikator kedua adalah Menjaga reputasi usaha dengan 

bank termasuk dalam kategori Tinggi karena dalam menjalankan usaha 

menjaga reputasi itu perlu. 

 

 

Tabel 4.23 

Tanggapan dari karyawan atas karakteristik wirausaha penjual burjo 

Variabel Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra 

perusahaan melalui investasi baru diberbagai bidang 

Selalu berusaha meningkatkan 

keunggulan dan citra perusahaan melalui 

investasi baru diberbagai bidang. 

Ss 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

Ts 

(2) 

Sts 

(1) 

Total 

score 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

Tidak mudah puas dengan 

keberhasilan yang dicapai 

F 4 10       

Score 20 40    60 4,28 Tinggi 

Menjaga reputasi usaha dengan 

bank . 

 

F 2 10 2      

Score 10 40 6   56 4,00 Tinggi 

 Rata-rata skor  4,14 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas menunjukkan jawaban berdasarkan karyawan atas 

variabel Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan 

melalui investasi baru diberbagai bidang masuk dalam Kategori tinggi. 

Pemilik warung yang Tidak pernah puas dengan keberhasilan yang dicapai 

dengan terus mengembangkan usahanya, serta menjaga reputasi usahanya 

dengan pemasok, konsumen, dan masyarakat. Jadi variaebel ini masuk 

dalam Kategori tinggi yang ditunjukkan kesamaan jawaban antara pemilik 

dan karyawan 

Tabel 4.24 

Tabel Kategori Karakteristik Wirausaha pada Penjual Bubur  Kacang Hijau 

di Sekitar Kampus Universitas Diponegoro. 

Karakteristik Rata-rata Skor Kategori 

Administrative  

Entrepreneur 

3,88 Tinggi 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

 

Karakteristik 

Administrative 

Entrepreneur: 

Kriteria Rata-

rata 

skor 

Kategori 

pemilik karyawan 

1. Memilikki  rasa percaya diri dan sikap 

mandiri yang tinggi.  

Tinggi 

(4,35) 

Tinggi 

(4,35) 

4,35 Tinggi 

2. Mau mencari  dan  menangkap peluang 

usaha. 

Tinggi 

(4,07) 

Tinggi 

(3,89) 

3,98 Tinggi 

3. Mau  bekerja keras dan tekun dalam 

menjalankan  usaha. 

Tinggi 

(4,35) 

Tinggi 

(4,34) 

4,34 Tinggi 

4. Mampu berkomunikasi dan  musyawarah 

dengan pemasok. 

Tinggi 

(3,71) 

Tinggi 

(3,71) 

3,71 Tinggi 

5. Menangani usaha dengan terencana dan 

disiplin. 

Tinggi 

(3,49) 

Rendah 

(2,92) 

3,20 Tinggi 

6. Mencintai kegiatan usahanya serta lugas dan 

tangguh tetapi  luwes dalam  melindunginya 

Tinggi 

(4,28) 

Tinggi 

(3,82) 

4,05 Tinggi 

7. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas 

diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan  

memotivasi orang lain.  

Tinggi 

(4,35) 

Tinggi 

(4,49) 

4,42 Tinggi 

8. Berusaha mengenal dan mengendalikan Tinggi Rendah 3,00 Rendah 

Innovative 

Entrepreneurs 

3,82 Tinggi 
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lingkungan serta menggalang  kerjasama 

yang saling menguntungkan.  

(3,21) (2,8) 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 

Karakteristik 

Innovative 

Entrepreneurs (Unggul) : 

Kriteria Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Pemilik Karyaw

an 

1. Berani  mengambil  risiko  Tinggi 

(4,28) 

Tinggi 

(3,92) 

4,1 Tinggi 

2. Selalu berupaya mencapai dan 

menghasilkan karya bakti yang 

lebih untuk langganan, pemilik, 

pemasok, SDM, bangsa dan 

Negara. 

Rendah 

(2,57) 

Rendah 

(2,78) 

2,67 Rendah 

3. Antisipatif terhadap perubahan  

akomodatif terhadap lingkungan. 

Tinggi 

(4,28) 

Tinggi  

(4,71) 

4,49 Tinggi 

4. Kreatif mencari dan menciptakan 

peluang pasar dan meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi 

Tinggi 

(3,28) 

Tinggi  

(3,21) 

3,24 Tinggi 

5. Selalu berusaha meningkatkan 

keunggulan dan citra perusahaan 

melalui investasi baru diberbagai 

Tinggi 

(4,21) 

Tinggi 

(4,14) 

4,17 Tinggi 
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bidang 

Innovative 

Entrepreneurs (Tangguh) : 

Kriteria Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Pemilik Karyaw

an 

1. Berpikir stratejik terhadap 

perubahan untuk berusaha mencari 

peluang yang menguntungkan 

Tinggi 

(3,71) 

Tinggi 

(4,19) 

3,95 Tinggi 

2. Selalu berusaha untuk mendapat 

keuntungan melalui berbagai 

keunggulan dalam memuaskan 

konsumen ( teknik TQC ). 

 

Tinggi 

(4,06) 

Tinggi 

(4,06) 

4,06 Tinggi 

3. Berusaha mengenal dan  

mengendalikan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan (dan  

pengusahanya) serta meningkatkan  

kemampuan dengan sistem 

pengendalian intern. 

Tinggi 

(3,85) 

Tinggi 

(4,00) 

3,92 Tinggi 

4. Selalu berusaha meningkatkan 

kemampuan dan ketangguhan 

perusahaan terutama dengan 

pembinaan motivasi dan semangat 

kerja 

Tinggi 

(3,78) 

Tinggi 

(3,88) 

3,83 Tinggi 
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Dari tabel diatas menunjukkan hasil karakteristik wirausaha pada penjual 

bubur kacang hijau disekitar kampus UNDIP yang terbagi menjadi 2 karakter 

yaitu Administrative Entrepreneur(Handal) dan Innovative Entrepreneur(Unggul 

dan Tangguh), ke- 2 karakter tersebut masuk antara kategori Rendah atau Tinggi. 

Karakteristik pertama yaitu Administrative Entrepreneur(Handal) yang 

dikategorikan Tinggi dengan hasil penilaian 3,88, penjual burjo disekitar kampus 

undip mempunyai karakteristik yang tinggi dalam percaya diri dan mandiri dalam 

mencari penghasilan serta bekerja keras setiap hari untuk mengembangkan usaha 

burjo dan dapat menangkap peluang usaha yang ada disekitar warung burjo 

seperti memasang harga yang terjangkau, membuka cabang warung burjo 

ditempat lain. Penjual burjo disekitar kampus undip masih rendah untuk hal 

membuat target penjualan pada warung burjo serta mendapatkan potongan harga 

dari pemasok bahan baku, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi untuk 

mengembangkan usaha burjo.  

Karakteristik kedua yaitu Innovative Entrepreneur(Unggul dan Tangguh) 

yang dikategorikan Tinggi dengan hasil penilaian 3,82. Penjual burjo disekitar 

kampus undip dalam karakteristik Innovative Entrepreneur masih rendah dalam 

karakteristik menghasilkan karya bakti kepada pemasok, konsumen, bangsa dan 

negara, karena karya bakti bagi penjual burjo berbentuk barang seperti makanan 

atau minuman  dan jasa berupa pelayanan yang ramah untuk konsumen maupun 

dengan pemasok. Penjual burjo disekitar kampus undip berkaraktersitik tinggi 

dalam hal berani mengambil resiko untuk mengembangkan usahanya, kreatif 
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dalam memberikan variasi menu dan tata letak ruangan, mempunyai rencana 

jangka panjang untuk usaha burjo agar dapat bersaing dan terus memperluas 

usaha burjo, dapat mengantisipasi ancaman yang terjadi di internal maupun 

eksternal usaha, kemudian pemilik warung meningkatkan kekuatan dan 

mengendalikan kelemahan yang ada di warung burjonya dan pemilik warung 

dapat memotivasi karyawan agar semangat bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Karakteristik Wirausaha pada penjual bubur kacang hijau disekitar 

kampus UNDIP yang dikelompokkan menjadi 2 kualifikasi yaitu 

Administrative entrepreneurs dan  innovative entrepreneur.  


