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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 

 Anugerah Agung Furniture adalah perusahaan home industry yang 

bergerak di bidang meubel yang menawarkan segala jenis perabot interior dan 

eksterior rumah tangga. Usaha yang telah berdiri lebih dari 25 tahun ini berlokasi 

di jalan Taman Siswa no. 37 RT 03/3 Tahunan, Jepara. Pada awalnya, usaha ini 

didirikan oleh bapak Ali Mashuri dan terus berkembang hingga sekarang. 

 Untuk menjelaskan tanggung jawab antar individu yang terlibat dalam 

operasional usaha maka terdapat struktur organisasi yang diterapkan pada usaha 

tersebut berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawab individu, seperti bagan di 

bawah ini: 
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Deskripsi pekerjaan dari individu-individu yang terdapat dalam struktur 

organisasi: 

1. Pemimpin 

a. Pemimpin mempunyai peranan pekerjaan untuk mengatur dan mengawasi 

jalannya keseluruhan operasional mulai dari pembelian bahan baku (kayu) 

hingga penjualan barang ke tangan konsumen dan melayani konsumen 

apabila ada konsumen yang sedang mengunjungi Gallery Anugerah 

Agung Furniture. Pada usaha Anugerah Agung furniture ini dipimpin oleh 

bapak Ali Mashuri sebagai pemilik 

b. Memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja para karyawan dan memiliki 

peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu usaha. 

c. Mendesain produk meubel atau menerima permintaan desain dari 

konsumen 

2. Staf administrasi: 

a. Bertugas untuk menerima pesanan dari konsumen lalu diserahkan pada 

staf operasional 

b. Menerima atau membalas telpon dan email dari konsumen 

c. Mendampingi pemilik saat ada konsumen yang berkunjung di Gallery 

Anugerah Agung Furniture 

d. Melayani konsumen apabila pemilik sedang ada urusan penting 

e. Mengecek kelengkapan barang saat pengiriman sebelum masuk ke 

truk/container 
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3. Staf operasional: 

a. Bertugas untuk menerima laporan pesanan dari staf administrasi 

b. Membuat laporan persedian barang yang ada di gudang 

c. Mengecek kondisi peralatan meubel apabila terjadi kerusakan dan 

membelikan peralatan meubel seperti sekrup, mata bor, dan lain-lain. 

d. Memesan kaca pada perusahaan kaca untuk mengukur luas pada produk 

meubel yang dipesan konsumen yang ingin menambah alas kaca atau 

cermin 

e. Melakukan pengecekan apakah produk meubel telah memenuhi standar 

pemilik 

4. Staf keuangan: 

a. Membuat laporan keuangan Anugerah Agung Furniture setiap minggu 

b. Memeriksa presensi karyawan untuk penentuan besarnya gaji yang harus 

dibayar 

c. Melakukan pembayaran kepada supplier atau pengrajin meubel 

d. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk memudahkan dalam mencari 

dokumen. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pemilik usaha Anugerah Agung Furniture 

dan tiga karyawan. Responden ini memiliki identitas sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Identitas Responden 

Responden Umur Jenis Kelamin Lama bekerja Pendidikan 

Pemilik 56 Laki-laki 25 tahun SMA 

Staf administrasi 42 Perempuan 20 tahun SMP 

Staf Operasional 30 Laki-laki 11 tahun SMA 

Staf Keuangan 26 Perempuan 7 tahun SMA 

 

4.3. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Dalam bagian ini peneliti akan membahas penjelasan tentang hasil yang diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan di Anugerah Agung Furniture yang terdiri dari 

variabel karakteristik kewirausahaan oleh Geoffrey G. Meredith, diantaranya 

percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasl, berani mengambil risiko, 

kepemimpinan, keorisinalitasan, dan berorientasi pada masa depan. Berikut tabel-

tabel yang akan menunjukkan penilaian responden terhadap pemilik Anugerah 

Agung Furniture: 

4.3.1. Percaya Diri dan Optimis 

 Wirausahawan memiliki rasa percaya diri dan optimis dalam melakukan 

tindakan yang akan dicapainya. Karakteristik yang dimiliki oleh pemilik 

Anugerah Agung Furniture pada variabel percaya diri dan optimis dengan 

indikator yakin pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak 

bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan, dan mandiri dalam 
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mengawasi jalannya bisnis akan ditinjau dengan kuesioner terbuka dan kuesioner 

tertutup kepada pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Tanggapan Pemilik pada Variabel Percaya Diri dan Optimis 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Dari tanggapan di atas, pemilik memiliki karakteristik percaya diri dan 

optimis yang tinggi. Pemilik memulai bisnis meubel dari nol dan terus 

berkembang hingga sudah berjalan 25 tahun, dengan begitu pemilik yakin mampu 

membuat produk meubel yang unik. Sebagai contoh pemilik sering mendapat 

pesanan untuk mengisi interior rumah dengan  berbagai konsep sesuai permintaan 

konsumen, seperti konsep minimalis, antic, atau industrial. 

Percaya diri dan 

optimis 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Yakin pada 

kemampuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki untuk 

membuat produk 

meubel baru yang unik 

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

Dalam pengambilan 

keputusan, tidak 

bergantung pada orang 

lain 

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

Dalam 

mengorganisasikan 

karyawan, mampu 

memberikan 

pengarahan dan 

mengawasi jalannya 

bisnis 

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

Rata – rata             4,67 Tinggi 
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Saat ada pengambilan keputusan pemilik dengan tegas mengambil 

keputusan sendiri, contohnya pemilik pernah mem-PHK karyawan bagian 

finishingkarena sedang mengalami penurunan penjualan. Seiring berjalannya 

waktu ketika penjuaalan kembali normal pemilik menggunakan jasa mantan 

karyawan tersebut dan sekarang menambah jumlah jasa finishing karena sedang 

mengalami peningkatan penjualan. 

Pemilik juga terjun langsung memantau hasil pekerjaan karyawan-

karyawan untuk memastikan pekerjaan karyawan berjalan dengan baik, selain itu 

memberikan evaluasi setiap bulannya untuk membahas kinerja perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan.Dalam memberikan evaluasi pemilik selalu memberikan 

motivasi pada karyawan untuk melakukan pekerjaan yang terbaik demi mencapai 

visi perusahaan, mengingatkan bahwa ketekunan dalam bekerja akan membawa 

keberhasilan. 

Tabel 4.3. Tanggapan karyawan atas variabel Percaya diri dan Optimis 

Percaya diri dan 

optimis 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Yakin pada 

kemampuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki untuk 

membuat jenis produk 

meubel yang unik 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 13 4,33 Tinggi 

Dalam pengambilan 

keputusan, tidak 

bergantung pada orang 

lain 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 1 13 4,33 Tinggi 

Dalam 

mengorganisasikan 

karyawan, mampu 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 12 4,00 Tinggi 
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memberikan 

pengarahan dan 

mengawasi jalannya 

bisnis 

Rata – rata             4,22 Tinggi 
Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Karyawan merasa bahwa dengan kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki pemilik yang telah menggeluti bisnis meubel lebih dari 25 tahun mampu 

membuat produk meubel yang unik, contohnya mendapat pesanan mengisi 

interior rumah dengan berbagai konsep sesuai permintaan konsumen 

Pada indikator tidak bergantung orang lain, pemilik dinilai mampu 

mengambil keputusan sendiri karena pemilik terlibat langsung dalam pelaksanaan 

usaha berbekal pengalaman di bidang meubel. Contohnya ketika konsumen 

meminta potongan harga, karyawan terlebih dulu bertanya kepada pemilik 

Apabila dalam operasional karyawan menemukan kesulitan, karyawan 

selalu bertanya kepada pemilik dan diberi solusi, contohnya mengkonfirmasi 

pesanan produk meubel pada konsumen supaya tidak terjadi kekeliruan saat 

pencatatan, memastikan pekerjaan karyawan supaya tidak ada kesalahan dalam 

mengecek jumlah stok produk meubel di gudang, dan mengecek langsung laporan 

keuangan.  

  



34 
 

4.3.2. Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

 Mempunyai semangat akan prestasi, mempunyai dorongan yang kuat 

untuk maju, dan berinisiatif tinggi. Karakteristik yang dimiliki oleh pemilik 

Anugerah Agung Furniture pada variabel berorientasi pada tugas dan hasil dengan 

indikator semangat akan prestasi dengan mentargetkan penjualan, memberikan 

dedikasi pada kualitas, dan membuat standar yang tinggi dalam membuat produk, 

akan ditinjau dengan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup kepada pemilik dan 

karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Tanggapan Pemilik pada Variabel Berorientasi pada Tugas dan  

Hasil 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Dalam menjalankan usaha pemilik memiliki tekad untuk mentargetkan 

penjualan produk meubel dapat mengirim 4 truk setiap bulan, dengan asumsi 

cuaca tidak mendung atau hujan, karena dalam proses finishingbahan baku (kayu) 

Berorientasi pada 

tugas dan hasil 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interpr

etasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Memiliki tekad untuk 

mentargetkan 

penjualan yang tinggi 

dalam waktu satu 

bulan 

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 3,00 Sedang 

Memberikan dedikasi 

pada kualitas produk 

meubel sehingga 

pelanggan puas 

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

Membuat standar yang 

tinggi dalam membuat 

desain meubel 

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

Rata – rata             4,00 Tinggi 
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harus dalam kondisi kering supaya produk meubel yang dihasilkan dapat optimal 

dan tidak terjadi kecacatan. 

Untuk berhasil mencapai target bulanan, pemilik menjalin kerjasama 

dengan pengrajin meubel atau supplier. Pemilik juga memberikan dedikasi pada 

kualitas produk meubelnya dengan selalu mengecek produk jadi, dan setiap 

produk meubel yang dihasilkan harus sesuai standar, diantaranya menservis 

produk meubel dari pengrajin, mengeringkan setiap produk meubel sebelum 

masuk bagian finishing, pewarnaan harus padat, dan kehalusan di permukaan kayu 

setelah proses finishing. 

Dalam membuat standar produk meubel seperti kursi, meja, buffet, dipan, 

lemari, sofa, dan lain-lain, pemilik memiliki standar dalam ketebalan kayu pada 

produk meubel, pewarnaan harus padat serta halus di setiap permukaan kayu. 

Untuk ukuran ketebalan kayu di produk meubel, standar yang digunakan sesuai 

kemampuan beli konsumen 
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Tabel 4.5. Tanggapan Karyawan pada Variabel Berorientasi pada Tugas dan 

Hasil 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Menurut karyawan, pemilik memiliki semangat untuk mentargetkan setiap 

bulannya mengirimkan produk meubel sejumlah 4 truk, namun tergantung cuaca 

sedang tidak mendung atau hujan, karena selama sebelum masuk ke proses 

finishing, kayu harus dalam kondisi kering agar tidak terjadi kecacatan pada 

produk. Untuk mencapai target pengiriman 4 truk setiap bulannya para pengrajin 

kayu atau supplier yang dipercaya pemilik untuk menyuplai produk meubel ke 

Anugerah Agung Furniture yang sesuai pesanan konsumen 

Selain itu, pemilik juga menyadari menjaga kualitas produknya sesuai 

standar pemilik dengan mengeceknya langsung sebelum sampai ke tangan 

konsumen, seperti pewarnaan yang padat dan kehalusan permukaan kayu setelah 

Berorientasi pada 

tugas dan hasil 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Memiliki tekad untuk 

mentargetkan 

penjualan yang tinggi 

dalam waktu satu 

bulan 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 12 4,00 Tinggi 

Memberikan dedikasi 

pada kualitas produk 

meubel sehingga 

pelanggan puas 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 14 4,67 Tinggi 

Membuat standar yang 

tinggi dalam membuat 

desain meubel 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 14 4,67 Tinggi 

Rata – rata             4,44 Tinggi 
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finishing. Dapat dipastikan setiap harinya pemilik selalu mengecek kualitas 

produk meubelnya sebelum sampai ke tangan konsumen atau masuk Gallery. 

Standar yang tinggi dalam membuat produk meubel merupakan indikator 

yang dimiliki pemilik. Pemilik terlebih dulu mengkonsep produk meubel seperti 

kursi, meja, lemari, sofa, buffet, dan lain-lain atau sesuai permintaan dari 

konsumen. Dalam pengerjaannya pemilik juga memastikan ukuran ketebalan 

kayu, pewarnaan dan kehalusan permukaan kayu harus sesuai standar pemilik. 

4.3.3. Berani Mengambil Risiko dan Tantangan 

 Setiap berwirausaha terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk 

kemajuan wirausaha dan mampu mengambil risiko yang wajar. Karakteristik yang 

dimiliki oleh pemilik Anugerah Agung Furniture pada variabel berani mengambil 

risiko dan tantangan dengan indikator berani menanggung risiko saat terjadi 

kecelakaan dan menerima pesanan dengan tingkat kesulitan tinggi dari pelanggan, 

akan ditinjau dengan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup kepada pemilik dan 

karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil sebagai berikut: 
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 Tabel 4.6. Tanggapan Pemilik pada Variabel Berani Mengambil Risiko dan 

Tantangan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Pemilik menyadari kemungkinan jika terjadi kerugian atau risiko saat 

bekerja, seperti cuaca mendung atau hujan, kerusakan produk meubel setelah 

sampai ke tangan konsumen karena mungkin pada saat penyusunan di box truk 

atau kontainer tidak rapi, dan bahkan terjadi kecelakaan saat pengiriman. Tekstur 

kayu yang tidak sekuat logam menjadikan ada risiko kecacatan. Namun semua 

permasalahan tersebut pemilik telah mengantisipasi dengan memberikan asuransi 

di ekspedisi pengiriman pada produk meubelnya untuk mencegah kemungkinan 

terburuk saat dalam perjalanan pengiriman. Dalam hal ini pemilik berani 

menanggung kerugian apabila terjadi risiko kecelakaan dengan mengganti produk 

sesuai pesanan. 

Di satu sisi, pemilik juga bersemangat apabila mendapat pesanan dari 

konsumen dengan desain yang unik, asalkan konsumen mampu membayar harga 

Berani mengambil 

risiko dan tantangan 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Berani menanggung 

risiko dan kerugian 

apabila terjadi 

kecelakaan 

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

Memiliki semangat 

untuk menerima 

tawaran pesanan 

meubel yang 

mempunyai tingkat 

kesulitan tinggi dari 

pelanggan 

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

Rata – rata             4,50 Tinggi 
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yang sesuai dengan tingkat kesulitan tersebut. Contohnya mendapat pesanan yang 

belum pernh dibuat sebelumnya, yaitu membuat sofa dari konsep peti mati. 

Karena menurut pemilik mendapat pesanan dengan desain yang sulit merupakan 

tantangan yang harus beliau hadapi. 

Tabel 4.7. Tanggapan Karyawan pada Variabel Berani Mengambil Risiko 

dan Tantangan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Karyawan mengetahui bahwa kerugian dan risiko saat berwirausaha di 

bidang meubel merupakan hal yang sangat mudah ditemui, contohnya, cuaca yang 

tidak mendukung, kerusakan produk akibat penyusunan yang tidak rapi atau 

kendala saat di perjalanan, dan bahkan sampai terjadi kecelakaan. Karena pada 

dasarnya sifat kayu yang mudah patah, pemilik mensiasati dengan memberikan 

asuransi pada produknya. Pemilik juga berani mengganti sesuai pesanan apabila 

terjadi kecelakaan saat dalam perjalanan pengiriman. 

Berani mengambil 

risiko dan tantangan 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Berani menanggung 

risiko dan kerugian 

apabila terjadi 

kecelakaan 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 14 4,67 Tinggi 

Memiliki semangat 

untuk menerima 

tawaran pesanan 

meubel yang 

mempunyai tingkat 

kesulitan tinggi dari 

pelanggan 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 14 4,67 Tinggi 

Rata – rata             4,67 Tinggi 
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Karyawan melihat pemilik bersemangat apabila mendapat pesanan dari 

konsumen dengan desain yang unik atau bahkan sulit, tapi dengan asumsi bahwa 

konsumen mampu membayar harga yang sesuai dengan tingkat kesulitan tersebut. 

4.3.4. Kepemimpinan 

 Wirausahawan yang handal dapat tercermin dari mereka yang mampu 

memotivasi karyawan, serta terbuka kritik dan saran dari orang lain. Karakteristik 

yang dimiliki oleh pemilik Anugerah Agung Furniture pada variabel 

kepemimpinan dengan indikator memberikan pelatihan bagi karyawan baru, 

memberi motivasi pada karyawan, dan terbuka terhadap kritik dan saran, akan 

ditinjau dengan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup kepada pemilik dan 

karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil sebagai berikut: 

 Tabel 4.8. Tanggapan Pemilik pada Variabel Kepemimpinan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Pemilik menyadari berwirausaha membutuhkan karyawan untuk 

membantu proses kegiatan usaha dan menentukan tercapainya keberhasilan 

Kepemimpinan 
SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Mampu memberikan 

pelatihan pada 

karyawan baru dan 

menghasilkan 

karyawan terampil 

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

Mampu memberikan 

motivasi karyawan 
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 4,00 Tinggi 

Terbuka terhadap 

saran dan kritik 
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 4,00 Tinggi 

Rata – rata             4,00 Tinggi 
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perusahaan, oleh sebab itu pemilik melatih karyawan baru untuk menghasilkan 

karyawan yang terampil. Pemilik memberi pelatihan pada karyawan baru mulai 

dari nol yaitu menjadi tukang kayu. Beberapa dari karyawan yang dulu pernah 

belajar dan bekerja di Anugerah Agung Furniture, saat ini telah menjadi pesaing 

bisnis. Ada juga karyawan yang loyal dan sampai sekarang diangkat menjadi staff 

operasional. 

 Cara pemilik memotivasi karyawan agar menjadi karyawan loyal di 

Anugerah Agung Furniture dengan memberi bonus seperti gathering setahun 

sekali, memberi THR, memberi kepercayaan karyawan dengan pekerjaan baru, 

mengapresiasi kinerja karyawan dengan memberi tambahan uang operasional, 

melakukan kunjungan ke rumah karyawan untuk menjalin hubungan sosial, dan 

menjadi contoh yang baik untuk karyawan. 

Menurut pandangan pemilik suatu usaha bisa berkembang dan sukses 

salah satunya berawal dari kritik dan saran dari orang lain terutama dari 

konsumen, karena dari kritik dan saran menjadi masukan untuk berkembang lebih 

baik. Contohnya pemilik pernah mendapat kritikan dari konsumen seorang 

seniman karena dalam membuat konsep di produk meubelnya tidak sesuai dengan 

selera konsumen. 
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Tabel 4.9. Tanggapan Karyawan pada Variabel Kepemimpinan 

 Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga untuk 

menentukan tercapainya keberhasilan usaha dan membantu jalannya usaha. Dalam 

hal ini pemilik memberi pelatihan pada semua karyawan mulai dari cara 

menghadapi konsumen, ilmu pertukangan bidang kayu, dan semua hal terkait 

kegiatan operasional bisnis dengan pengalaman puluhan tahun beliau 

berwirausaha di meubel. Pemilik juga tidak segan untuk membagi pengalaman  

dan pengetahuan pada karyawan yang pada akhirnya karyawan tersebut menjadi 

pesaingnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang loyal pada perusahaan, pemilik 

memotivasi karyawan dengan memberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan 

tugas seperti menjaga Gallery Anugerah Agung Furniture, menjalin hubungan 

sosial saat karyawan sedang sakit, dan memberi bonus tambahan karena 

membantu memasarkan produk meubelnya di sosial media.  

Kepemimpinan 
SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Mampu memberikan 

pelatihan pada 

karyawan baru dan 

menghasilkan 

karyawan terampil 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 13 4,33 Tinggi 

Mampu memberikan 

motivasi karyawan 
1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 13 4,33 Tinggi 

Terbuka terhadap 

saran dan kritik 
1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 13 4,33 Tinggi 

 Rata – rata             4,33 Tinggi 
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 Pemilik terbuka dan menghargai ide-ide karyawan seperti memberi 

pewarnaan finishing dan kritik atau saran dari orang lain terutama konsumen 

sebagai suatu masukan untuk menjadi lebih baik dalam berwirausaha. 

4.3.5. Keorisinalitasan 

 Seorang wirausaha dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk 

mengembangkan produknya, dan berpikir teliti. Karakteristik yang dimiliki oleh 

pemilik Anugerah Agung Furniture pada variabel keorisinalitasan dengan 

indikator memiliki ciri khas dalam mendesain produk meubel, dan 

mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang mempunyai nilai 

tambah, akan ditinjau dengan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup kepada 

pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Tanggapan Pemilik pada Variabel Keorisinalitasan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Memiliki ciri khas produk tentu suatu keunggulan yang susah diperoleh 

oleh orang lain. Dalam hal ini pemilik memiliki ciri khas yang unik pada  

Keorisinalitasan 
SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Memiliki ciri khas 

sendiri dalam 

mendesain produk 

meubel 

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

Mampu 

mengembangkan ide 

pada produk meubel 

menjadi produk yang 

membpunyai nilai 

tambah 

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

Rata – rata             4,50 Tinggi 
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produknya, yaitu sebelum memproduksi produk meubel, pemilik terlebih dulu 

mengkonsep produknya kemudian memadukan finishingdengan menyesuaikan 

tren saat ini dan menambahkan ukiran khas Jepara, terlebih lagi tetap menjaga 

kualitas supaya konsumen puas dengan hasilnya. 

Memahami persaingan pasar, pemilik memikirkan cara lain untuk menarik 

perhatian konsumen, yaitu dengan melakukan inovasi pada produk meubelnya 

seperti memadukan kayu dengan besi dan diberi tambahan ukiran khas Jepara. 

Sebagai contoh membuat sofa dari konsep peti mati yang memiliki 2 fungsi dan 

dipadukan dengan besi, fungsi pertama untuk bersantai, dan fungsi kedua untuk 

tempat tidur 

 Tabel 4.11. Tanggapan Karyawan pada Variabel Keorisinalitasan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Menurut karyawan, pemilik memiliki strategi dalam bersaing dengan 

pesaingnya, yaitu dengan menjaga kualitas produk yang dijual sehingga 

konsumen puas dengan apa yang dibelinya. Karena telah puluhan tahun 

Keorisinalitasan 
SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Memiliki ciri khas 

sendiri dalam 

mendesain produk 

meubel 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 12 4,00 Tinggi 

Mampu 

mengembangkan ide 

pada produk meubel 

menjadi produk yang 

membpunyai nilai 

tambah 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 13 4,33 Tinggi 

Rata – rata             4,16 Tinggi 
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berwirausaha di bidang meubel, pemilik mempunyai ciri khas yang unik pada 

produknya dan menjadi trendsetterdesainer meubel di Jepara. 

Pemilik juga berinovasi pada produk yang sudah ada menjadi produk yang 

mempunyai nilai tambah, yaitu dengan memadukan kayu dengan besi serta 

ditambah ukiran khas Jepara.  

4.3.6. Berorientasi pada Masa Depan 

 Setiap wirausahawan tentu mempunyai pandangan ke depan bagaimana 

usahanya tersebut dapat sukses. Karakteristik yang dimiliki oleh pemilik 

Anugerah Agung Furniture pada variabel berorientasi pada masa depan dengan 

indikator pandangan rencana ke depan, dan tidak cepat puas, akan ditinjau dengan 

kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup kepada pemilik dan karyawan Anugerah 

Agung Furniture dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Tanggapan Pemilik pada Variabel Berorientasi pada Masa 

Depan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 

Berorientasi pada 

Masa Depan 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Memiliki pandangan 

rencana  pencapaian 

bisnis di masa depan 

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

Kurang puas dengan 

pencapaian saat ini 

dan terus ingin maju 

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

Rata – rata             4,00 Tinggi 
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 Pemilik bercita-cita melakukan ekspansi pasar ke luar negeri untuk 

memenuhi visi perusahaan. Untuk mencapai ekspnasi pasar ke luar negeri dengan 

target konsumen baru, pemilik berpartisipasi pameran meubel yang berskala 

nasional hingga global di kota-kota besar Jawa untuk mengenalkan produknya 

pada konsumen domestik maupun global. Pemilik sampai sekarang 

mengembangkan usaha meubel dengan membuat katalog meubel Anugerah 

Agung Furniture. 

Tabel 4.13. Tanggapan Karyawan pada Variabel Berorientasi pada Masa 

Depan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 Para karyawan sesuai dengan pendapat pemilik, yaitu mempunyai 

pandangan ke depan pada usahanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyaataan 

karyawan bahwa pemilik belum puas dengan kondisi saat ini dan selalu berusaha 

melakukan ekspansi pasar dengan target konsumen baru dengan cara 

berpartisipasi di pameran meubel yang berskala nasional hingga global. 

 

 

Berorientasi pada 

masa depan 

SS S N TS STS Total Rata-

rata 

skor 

Interp

retasi F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 F S 

Memiliki pandangan 

rencana  pencapaian 

bisnis di masa depan 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 12 4,00 Tinggi 

Kurang puas dengan 

pencapaian saat ini 

dan terus ingin maju 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 13 4,33 Tinggi 

Rata – rata             4,16 Tinggi 
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4.4. Hasil Rekapitulasi Keseluruhan 

 Setelah dilakukan analisis pada setiap karakteristik kewirausahaan 

menurut teori Geoffrey G. Meredith, maka untuk melihat hasil rekapitulasi dilihat 

dari tabel berikut: 

4.14. Tabel Rekapitulasi Keseluruhan 

No. Variabel Pemilik Interpretasi Karyawan Interpretasi 

1. Percaya diri dan optimis 4,67 Tinggi 4,22 Tinggi 

2. 
Berorientasi pada tugas dan 

hasil 
4,00 Tinggi 4,44 Tinggi 

3. 
Berani mengambil risiko dan 

tantangan 
4,50 Tinggi 4,67 Tinggi 

4. Kepemimpinan 4,00 Tinggi 4,33 Tinggi 

5. Keorisinalitasan 4,50 Tinggi 4,16 Tinggi 

6. Berorientasi pada masa depan 4,00 Tinggi 4,16 Tinggi 

Rata - rata 4,27 Tinggi 4.33 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

Dari tabel tersebut dapat diperoleh bahwa pemilik usaha Anugerah Agung 

Furniture memiliki karakterisitik kewirausahaan sesuai menurut Geoffrey G. 

Meredith yang tinggi berupa percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan 

hasil, berani mengambil risiko dan tantangan, keorisinalitasan, dan berorientasi 

pada masa depan dengan rata-rata skor 4,27. Dari hasil tanggapan karyawan untuk 

mengkonfirmasi atau mendukung hasil tanggapan dari pemilik diperoleh rata-rata 

skor 4.33 
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Berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith mengenai variabel percaya diri 

dan optimis, dengan hasil kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup yang 

dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture, 

tabel 4.14. menunjukkan bahwa skor dari pemilik yaitu 4,67 dan dari karyawan 

skor 4,22 termasuk kategori tinggi. Maka dapat diperoleh bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang terdapat dalam teori Geoffrey G. Meredith. Hal 

tersebut dikarenakan pemilik telah memenuhi indikator-indikator dari variabel 

percaya diri dan optimis, yaitu yakin dengan kemampuan dan keterampilan, tidak 

bergantung pada orang lain, dan mandiri mengorganisasikan karyawan. Artinya, 

pemilik Anugerah Agung Furniture yakin pada kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki dalam membuat produk meubel yang unik, contohnya mendapat 

pesanan mengisi interior rumah dengan beberapa konsep. Tidak bergantung pada 

orang lain dalam mengambil keputusan usaha, contohnya dengan mem-PHK 

karyawan karena sedang mengalami penurunan penjualan. Dan mandiri dalam 

memberi pengarahan terkait pekerjaan karyawan dan mengawasi jalannya bisnis. 

Berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith mengenai variabel berorientasi 

pada tugas dan hasil, dengan hasil kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup yang 

dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture, 

tabel 4.14. menunjukkan bahwa skor dari pemilik yaitu 4,00 dan dari karyawan 

skor 4,44 termasuk kategori tinggi. Maka dapat dinyatakan bahwa pemilik 

memiliki karakteristik kewirausahaan yang terdapat dalam teori Geoffrey G. 

Meredith. Hal tersebut dikarenakan pemilik telah memenuhi indikator-indikator 

dari variabel berorientasi pada tugas dan hasil, yaitu semangat akan prestasi, 
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memberikan dedikasi pada produk meubel, dan membuat standar yang tinggi. 

Artinya, pemilik Anugerah Agung Furniture bersemangat untuk memenuhi 

prsetasinya dengan mentargetkan pengiriman produk meubel sejumlah 4 truk 

dalam satu bulan, memberikan dedikasi pada kualitas produk meubel supaya 

mendapat kepuasan dari konsumen, dan membuat standar yang tinggi dalam 

menciptakan produk meubel, seperti pewarnaan yang padat dan kehalusan di 

permukaan kayu. 

Berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith mengenai variabel mengambil 

risiko dan tantangan, dengan hasil kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup yang 

dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture, 

tabel 4.14. menunjukkan bahwa skor dari pemilik yaitu 4,50 dan dari karyawan 

skor 4,67 termasuk kategori tinggi. Maka dapat diperoleh bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang terdapat dalam teori Geoffrey G. Meredith. Hal 

tersebut dikarenakan pemilik telah memenuhi indikator-indikator dari variabel 

mengambil risiko dan tantangan, yaitu mengambil risiko, dan menyukai 

tantangan. Artinya, pemilik Anugerah Agung Furniture berani menanggung risiko 

apabila terjadi kecelakaan dan kerugian yang terjadi saat berwirausaha, serta 

menyukai tantangan dengan menerima pesanan dari konsumen dengan tingkat 

kesulitan tinggi. 

Berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith mengenai variabel 

kepemimpinan, dengan hasil kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup yang 

dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture, 

tabel 4.14. menunjukkan bahwa skor dari pemilik yaitu 4,00 dan dari karyawan 



50 
 

skor 4,33 termasuk kategori tinggi. Maka dapat diperoleh bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang terdapat dalam teori Geoffrey G. Meredith. Hal 

tersebut dikarenakan pemilik telah memenuhi indikator-indikator dari variabel 

kepemimpinan, yaitu memberikan pelatihan pada karyawan baru, memotivasi 

karyawan, dan menerima saran dan kritik. Artinya, pemilik Anugerah Agung 

Furniture mampu memberikan pelatihan pada karyawan baru dan menghasilkan 

karyawan yang terampil, memberikan motivasi pada karyawan untuk bekerja 

lebih giat seperti memberikan bonus dan gathering bersama, serta terbuka 

terhadap kritik atau saran dari orang lain maupun konsumen. 

Berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith mengenai variabel 

keorisinalitasan, dengan hasil kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup yang 

dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture, 

tabel 4.14. menunjukkan bahwa skor dari pemilik yaitu 4,50 dan dari karyawan 

skor 4,16 termasuk kategori tinggi. Maka dapat diperoleh bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang terdapat dalam teori Geoffrey G. Meredith. Hal 

tersebut dikarenakan pemilik telah memenuhi indikator-indikator dari variabel 

keorisinalitasan, yaitu memiliki ciri khas pada produknya dan mengembangkan 

produk yang sudah ada. Artinya, pemilik Anugerah Agung Furniture memiliki ciri 

khas sendiri dalam menciptakan produk meubel, dan mampu berinovasi dengan 

memodifikasi produk meubel yang sudah ada menjadi produk yang mempunyai 

nilai tambah, contohnya memadukan kayu dan besi pada produk meubel. 

Berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith mengenai variabel berorientasi 

pada masa depan, dengan hasil kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup yang 
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dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture, 

tabel 4.14. menunjukkan bahwa skor dari pemilik yaitu 4,00 dan dari karyawan 

skor 4,16 termasuk kategori tinggi. Maka dapat diperoleh bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang terdapat dalam teori Geoffrey G. Meredith. Hal 

tersebut dikarenakan pemilik telah memenuhi indikator-indikator dari variabel 

berorientasi pada masa depan, yaitu merencanakan visi, dan ingin terus maju. 

Artinya, pemilik Anugerah Agung Furniture memiliki pandangan rencana ke 

depan untuk pencapaian bisnis di masa depan, serta kurang puas pada pencapaian 

sekarang karena belum dapat memenuhi cita-citanya. 

  


