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LAMPIRAN 

 

KUESIONER TERBUKA DAN KUESIONER TERTUTUP 

Terima kasih atas kesediaan dari Anda untuk meluangkan waktu dan perhatiannya 

untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang disediakan. Perkenalkan nama saya 

Khoiruz Zadit Taqwa, Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Tujuan dari pembuatan kuesioner 

ini adalah untuk mengidentifikasi karkateristik kewirausahaan pemilik Anugerah 

Agung Furniture. Dimohon bantuannya untuk mengisi kuesioner ini dengan 

sebaik-baiknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

A. Identitas responden (pemilik) 

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berhubungan dengan identitas responden. 

Nama  : ………………………………………….. 

Alamat  : ……………………………..…………… 

Usia  : …..... tahun 

Jenis kelamin 

a. Laki-laki  b. Perempuan 

Status tingkat pendidikan terakhir  : (…………………….) 

Lama usaha     : (…………………….) 
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Jumlah Karyawan    : (…………………….) 

Bidang usaha     : (…………………….) 

  

B. Mengidentifikasi pengusaha Anugerah Agung Furniture 

Dimohon Saudara/Saudari untuk memberikan tanda (x) pada salah satu kolom 

yang sesuai dengan pilihan Anda serta berikan penjelasan. 

Daftar Pertanyaan Pemilik: 

1. Percaya diri dan optimis 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Saya yakin pada kemampuan dan keterampilan 

yang saya miliki dalam membuat jenis produk 

meubel baru yang unik 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Dalam pengambilan keputusan, saya tidak 

bergantung pada orang lain 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Dalam mengorganisasikan karyawan, saya 

mampu memberikan pengarahan dan 

mengawasi jalannya bisnis seorang diri. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Saya memiliki tekad untuk mentargetkan 

penjualan yang tinggi dalam waktu satu bulan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Saya memberikan dedikasi pada kualitas produk 

meubel saya sehingga pelanggan merasa puas 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Saya membuat standar yang tinggi dalam 

membuat desain produk meubel 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Mengambil risiko dan tantangan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Saya berani menanggung risiko dan kerugian 

apabila terjadi kecelakaan saat pengiriman. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Saya memiliki semangat untuk menerima 

tawaran pesanan meubel yang mempunyai 

tingkat kesulitan tinggi dari pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Kepemimpinan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Saya mampu memberikan pelatihan pada 

karyawan baru dan menghasilkan karyawan 

terampil 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Saya mampu memberikan motivasi pada 

karyawan 
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Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Saya terbuka terhadap saran dan kritik dari 

orang lain 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Keorisinalitasan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Saya memiliki ciri khas sendiri dalam 

mendesain produk meubel 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Saya mampu mengembangkan suatu ide pada 

produk meubel menjadi produk yang 

mempunyai nilai tambah 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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6. Berorientasi masa depan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Saya memiliki pandangan rencana pencapaian 

bisnis di masa depan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Saya kurang puas dengan pencapaian saat ini 

dan ingin terus maju 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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KUESIONER TERBUKA DAN KUESIONER TERTUTUP 

Terima kasih atas kesediaan dari Anda untuk meluangkan waktu dan perhatiannya 

untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang disediakan. Perkenalkan nama saya 

Khoiruz Zadit Taqwa, Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Tujuan dari pembuatan kuesioner 

ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan pemilik Anugerah 

Agung Furniture. Dimohon bantuannya untuk mengisi kuesioner ini dengan 

sebaik-baiknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

A. Identitas responden (karyawan) 

Nama   : ………………………………………………… 

Alamat   : ………………………………………………… 

Usia   : ………… tahun 

Lama bekerja  : …………. tahun 

Bagian   : ……………. 

Jenis kelamin 

a. Laki-laki     b. Perempuan 

Status tingkat pendidikan akhir: 

a. SD 

b. SMP 
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c. SMA 

d. Sarjana 

e. Lainnya (…………………………………..) 

Pendapatan Anda per bulan 

A. <Rp1.300.000 

B. Rp1.300.000 – Rp1.800.000 

C. Rp1.800.000 – Rp2.300.000 

D. >Rp2.300.000 

 

B. Mengidentifikasi pengusaha Anugerah Agung Furniture 

Dimohon Saudara/Saudari untuk meemberikan tanda (x) pada salah satu kolom 

yang sesuai dengan pilihan Anda dan berikan penjelasan. 

Daftar Pertanyaan Karyawan: 

 

1. Percaya diri dan optimis 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Pemilik mempunyai kemampuan dan 

keterampilan untuk membuat jenis produk 

meubel baru yang unik 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Dalam pengambilan keputusan, pemilik tidak 

bergantung pada orang lain 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Pemilik mampu memberikan pengarahan pada 

karyawan dan mengawasi jalannya bisnis seorang 

diri 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Pemilik memiliki tekad untuk mentargetkan 

penjualan yang tinggi dalam waktu satu bulan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Pemilik memberikan dedikasi pada kualitas 

produk meubel untuk kepuasan pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Pemilik membuat standar yang tinggi dalam 

membuat desain produk meubel 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Mengambil risiko dan tantangan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Pemilik berani menanggung risiko dan 

kerugian apabila terjadi kecelakaan saat 

pengiriman 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Pemilik memiliki semangat untuk menerima 

tawaran yang mempunyai tingkat kesulitan 

tinggi dari pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Kepemimpinan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 
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1. Pemilik mampu memberikan pelatihan pada 

karyawan baru dan menghasilkan karyawan 

terampil 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Pemilik mampu memberikan motivasi pada 

karyawan  

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Pemilik terbuka terhadap saran dan kritik dari 

orang lain 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Keorisinalitasan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Pemilik memiliki ciri khas sendiri dalam 

mendesain produk meubel 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Pemilik mampu mengembangkan suatu ide 

pada produk meubel menjadi produk yang 

mempunyai nilai tambah 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Berorientasi masa depan 

Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Pemilik memiliki pandangan rencana untuk 

pencapaian bisnis di masa depan 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Pemilik kurang puas dengan pencapaian saat 

ini dan ingin terus maju 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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TANGGAPAN DAN JAWABAN RESPONDEN 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden (pemilik) 

Variabel : Percaya diri dan Optimis 

 

Indikator Penjelasan 

yakin pada 

kemampuan dan 

Sangat setuju. Saya memulai bisnis ini dari nol dan sudah 

lebih dari 25 tahun menggeluti bisnis meubel. Dengan 
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keterampilan yang 

dimiliki 

pengalaman tersebut saya telah berpengalaman mendapat 

pesanan mengisi interior rumah dengan konsep minimalis, 

klasik, dan industrial, seperti mengisi interior kamar anak 

dengan konsep kartun 

Tidak bergantung 

pada orang lain 

dalam mengambil 

keputusan 

Sangat setuju. Saya cenderung mengambil keputusan 

dengan pertimbangan sendiri meskipun nanti ada akibat 

yang harus dihadapi. Dari keputusan itu dapat saya jadikan 

pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Contohnya sekitar 

tahun 2010 saya pernah mem-PHK karyawan bagian 

finishing karena sedang mengalami penurunan penjualan, 

karyawan yang terkena PHK berinisiatif membuat jasa 

finishing meubel. Setelah penjualan kembali normal saya 

menggunakan jasa finishing mantan karyawan saya dan 

sekarang saya menggunakan jasa finishing meubelpun 

bertambah karena telah mengalami peningkatan penjualan 

Mandiri dalam 

memberi 

pengarahan dan 

mengawasi 

jalannya bisnis 

Setuju. Saya terjun langsung memantau hasil pekerjaan 

karyawan mulai dari pemesanan barang meubel, 

memastikan stok produk meubel di gudang, mengecek 

laporan keuangan, dan setiap bulannya saya memberikan 

motivasi dan evaluasi membahas kinerja perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Tanggapan dan Jawaban Responden (karyawan) 

Variabel : Percaya diri dan optimis 

 

Indikator Staff Administrasi Staff Operasional Staff Keuangan 

yakin pada 

kemampuan 

dan 

Setuju. Pemilik 

adalah orang 

kreatif dalam 

Sangat setuju. 

Pemilik mempunyai 

pengalaman dan 

Setuju. Pemilik 

mempunyai 

pengalaman yang 
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keterampilan 

yang dimiliki 

dalam hal 

membuat 

produk 

meubel yang 

unik 

mendesain produk 

meubel dan sering 

mendapat pesanan 

mengisi interior 

rumah 

keterampilan di 

bidang meubel yang 

lebih dari 25 tahun. 

tidak diragukan 

lagi di bidang 

meubel 

Tidak 

bergantung 

pada orang 

lain dalam 

mengambil 

keputusan 

Sangat setuju. 

Pemilik adalah 

orang yang tegas 

dalam mengambil 

keputusan. 

Contohnya saya 

meminta pendapat 

dari pemilik ketika 

konsumen yang 

meminta diskon 

saat pembelian 

Setuju. Meskipun 

banyak masukan dari 

karyawannya pemilik 

tetap tegas 

mengambil keputusan 

sendiri dengan 

mempertimbangkan 

risko 

Setuju. Pemilik 

selalu mengambil 

keputusan sendiri 

dan tidak 

bergantung pada 

orang lain. Dan 

juga pemilik 

terlibat langsung 

dalam pelaksanaan 

usaha meubel 

Mandiri 

dalam 

memberi 

pengarahan 

dan 

mengawasi 

jalannya 

bisnis 

Setuju. Pemilik 

mengkonfirmasi ke 

konsumen untuk 

memastikan 

apakah produk 

meubel yang telah 

dipesan sesuai 

dengan pencatatan 

pemesanan 

Setuju. Pemilik selalu 

memastikan 

pekerjaan dan 

mengingatkan saya 

apabila terjadi 

kesalahan dalam 

mengecek jumlah 

stok produk meubel 

di gudang 

Setuju. Setiap kali 

ada kesalahan 

dalam membuat 

laporan keuangan 

pemilik langsung 

mengingatkan saya 

karena pemilik 

selalu teliti 
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Tanggapan dan Jawaban Responden (pemilik) 

 Variabel : Berorientasi pada tugas dan hasil 

 

Indikator Penjelasan 

Mentargetkan 

penjualan dalam 1 

bulan 

Netral. Mentargetkan 1 bulan minimal mengirim 4 truk, 

namun tergantung cuaca karena dalam proses pengeringan 

kayu menggunakan sinar matahari dan sebelum proses 

finishingkayu harus kering agar hasilnya dapat optimal dan 

tidak terjadi cacat pada produknya. Dan juga menjalin 

kerjasama dalam mensuplai produk meubel dengan 
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pengrajin atau supplieruntuk memenuhi target 

Memberikan 

dedikasi pada 

kualitas produk 

meubel 

Sangat setuju. Saya memberikan dedikasi pada kualitas 

barang meubel supaya produk meubel saya mempunyai 

keunggulan dibandingkan pesaing. Tentunya saya 

mengecek setiap produk meubel yang keluar harus sesuai 

standar saya, contohnya menservis setiap produk meubel 

dari pengrajin, mengeringkan setiap produk meubel 

sebelum masuk ke bagian finishing, kehalusan permukaan 

kayu, dan pewarnaan harus padat 

Membuat standar 

yang tinggi dalam 

membuat produk 

meubel 

Setuju. Setiap produk meubel yang akan saya kerjakan 

seperti kursi, meja, lemari, sofa, buffet dan lain-lain, saya 

mendesain terlebih dulu konsepnya seperti apa atau ada 

permintaan dari pelanggan. Ketebalan kayu dalam ukuran 

produk meubel, pewarnaan harus padat, dan kehalusan 

permukaan produk meubel harus sesuai standar saya. 

Dalam ketebalan kayu di produk meubel, standar yang saya 

gunakan sesuai daya beli konsumen 
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Tanggapan dan jawaban responden (karyawan) 

 Variabel : Berorientasi pada tugas dan hasil 

 

Indikator Staff Administrasi Staff Operasional Staff Keuangan 

Mentargetkan 

penjualan 

dalam 1 bulan 

Setuju. Pemilik 

mentargetkan 

pengiriman produk 

meubel sejumlah 4 

Setuju. Memiliki 

semangat untuk 

mentargetkan 

mengirim produk 

Setuju. Pemilik 

mempunyai target 

pengiriman 4 truk 

dalam 1 bulan 
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truk meubel sejumlah 4 

truk dalam 1 bulan. 

Dan menjalin 

kerjasama dengan 

pengrajin kayu 

dalam mensuplai 

produk meubel 

untuk mencapai 

target 

dengan kondisi 

cuaca tidak 

mendung atau hujan 

Memberikan 

dedikasi pada 

kualitas produk 

meubel 

Sangat setuju. 

Pemilik selalu 

memantau dengan 

teliti  kualitas 

produk meubelnya 

satu-persatu 

Sangat setuju. 

Pemilik orang yang 

teliti dan selalu 

mengecek langsung 

setiap produk 

meubel yang keluar 

agar tidak ada 

kecacatan 

Setuju. Karena 

pemilik teliti dalam 

mengecek produk 

meubel yang 

disuplai dari 

pengrajin, serta 

mengecek 

kehalusan dan 

pewarnaan dari jasa 

finishing 

Membuat 

standar yang 

tinggi dalam 

membuat 

produk meubel 

Sangat setuju. 

Karena pemilik 

sudah puluhan 

tahun menggeluti 

bisnis meubel dan 

beliau mempunyai 

standar setiap 

produk keluar 

Sangat setuju. 

Sebelum masuk 

Gallery atau 

dipacking, terlebih 

dulu pemilik 

mengecek produk 

meubelnya untuk 

memenuhi standar 

Setuju. Setiap 

produk meubel 

yang sudah jadi 

harus sesuai standar 

yang ditetapkan 

oleh pemilik, 

contohnya dalam 

pewarnaan finishing 

harus padat 
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Tanggapan dan jawaban responden (pemilik) 

 Variabel : Mengambil risiko dan tantangan 

 

Indikator Penjelasan 

Berani menanggung 

risiko dan kerugian 

saat terjadi 

kecelakaan 

pengiriman 

Sangat setuju. Saya memberi jaminan garansi 100% apabila 

terjadi kecelakaan saat pengiriman produk meubel. 

Contohnya pada saat pengiriman produk meubel, truk atau 

container mengalami kecelakaan di jalan, maka saya 

bersedia mengganti produk meubel yang rusak dengan 

produk meubel yang sama tanpa dikenakan biaya 

tambahan, karena saya memberikan asuransi di ekspedisi 

pengiriman 

Menerima pesanan 

dengan tingkat 

Setuju. Saya semangat menerima pesanan yang belum 

pernah saya kerjakan sebelumnya dan mempunyai tingkat 
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kesulitan tinggi dari 

pelanggan 

kesulitan yang tinggi dengan ketentuan pelanggan mampu 

membayar harga yang sesuai dengan tingkat kesulitan 

pesanan tersebut, seperti mendapat pesanan membuat sofa 

dari konsep peti mati dipadukan dengan warna bergaya 

antik 

 

Tanggapan dan jawaban responden (karyawan) 

 Variabel : Mengambil risiko dan tantangan 
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Indikator Staff Administrasi Staff Operasional Staff Keuangan 

Berani 

menanggung 

risiko dan 

kerugian saat 

terjadi 

kecelakaan 

pengiriman 

Sangat Setuju. 

Dalam pengiriman 

produk meubel 

apabila terjadi 

kerusakan, pemilik 

memberikan 

asuransi pada 

produknya 

Setuju. Pemilik 

memberi asuransi 

pada produk 

meubelnya saat 

pengiriman, 

sehingga jika 

terjadi kerusakan 

langsung mendapat 

ganti sesuai 

pesanan 

Setuju. Pemilik siap 

mengganti kerugian 

atas produk meubel 

yang rusak saat 

pengiriman dengan 

memberikan 

asuransi 

Menerima 

pesanan 

dengan tingkat 

kesulitan dari 

pelanggan 

Sangat Setuju, 

Pemilik 

bersemangat 

menerima pesanan 

produk meubel 

dengan tingkat 

kesulitan yang 

tinggi, namun 

dengan ketentuan 

konsumen mampu 

membayar dengan 

harga yang sesuai. 

Setuju, pemilik 

mempunyai 

semangat bila 

menerima pesanan 

produk meubel 

yang sulit. 

Sangat setuju. 

Apabila pelanggan 

meminta ukiran 

yang sulit, pemilik 

bersemangat selama 

pembeli mampu 

membayar 
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Tanggapan dan jawaban responden (pemilik) 

 Variabel : Kepemimpinan 

 

Indikator Penjelasan 

Memberikan 

pelatihan pada 

karyawan baru dan 

menghasilkan 

karyawan terampil 

Setuju. Saya mampu memberi pelatihan pada karyawan 

baru mulai dari nol hingga bisa menjadi tukang kayu, 

seperti pada karyawan yang sekarang menjadi staf 

operasional, dan bahkan beberapa karyawan yang dulu 

pernah belajar dan bekerja di perusahaan saya, sekarang 
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telah menjadi pesaing bisnis 

Memberikan 

motivasi pada 

karyawan  

Setuju. Untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik 

saya memberikan bonus seperti gathering bersama setahun 

sekali, memberi THR, mengapresiasi dengan memberi 

tambahan uang operasional, memberi kepercayaan 

karyawan dengan pekerjaan baru, melakukan kunjungan ke 

rumah karyawan untuk memelihara hubungan sosial 

dengan karyawan, dan menjadi contoh yang baik untuk 

karyawan.  

Terbuka terhadap 

kritik dan saran 

Setuju. Saya terbuka apabila ada kritik dan saran dari siapa 

saja dengan tujuan untuk membangun diri saya sendiri, 

usaha saya bisa berkembang juga dari kritik dan saran dari 

orang lain. Saya selalu mendengarkan keluhan dan 

masukan dari konsumen atau karyawan. Misalnya saya 

mendapat masukan dari konsumen seorang seniman jika 

ada produk meubel yang menurut konsumen produknya 

terlihat kurang sesuai ekspektasi konsumen atau selera 

maka saya anggap sebagai kritikan 
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Tanggapan dan jawaban responden (karyawan) 

 Variabel : Kepemimpinan 

 

Indikator Staff Administrasi Staff Operasional Staff Keuangan 

Memberikan 

pelatihan pada 

Setuju. Pada saat 

saya baru mulai 

Sangat setuju. 

Dulu ketika saya 

Setuju. 

Sepengetahuan saya 
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karyawan baru 

dan 

menghasilkan 

karyawan 

terampil 

bekerja di 

perusahaan, 

pemilik mengajari 

saya bagaimana 

cara mengadapi 

konsumen, dan 

menangani 

kegiatan 

administratif 

pertama kali 

bekerja di 

perusahaan 

pemilik, saya 

diajarkan berbagai 

macam terkait ilmu 

pertukangan dan 

sekarang saya 

diangkat menjadi 

staff operasional 

ada beberapa 

karyawan yang dulu 

pernah bekerja pada 

pemilik, sekarang 

telah membangun 

usaha sendiri karena 

ilmu pertukangan 

yang beliau ajarkan 

Memberikan 

motivasi pada 

karyawan 

Sangat setuju. 

Ketika pemilik 

sedang ada urusan 

penting, pemilik 

memberikan 

kepercayaan 

penuh untuk 

menjaga Gallery 

Anugerah Agung 

Furniture.  

Setuju. Saya 

termotivasi oleh 

pemilik karena 

kepedulian pemilik 

pada karyawan 

saat tidak masuk 

kerja lebih dari 3 

hari karena sakit 

karena telah 

bersedia 

menjenguk dan 

diberi uang 

santunan. 

Setuju. Saya diberi 

bonus ketika saya 

membantu 

memasarkan produk 

meubel pemilik di 

media sosial seperti 

BBM, Instagram, dan 

Facebook, yang 

membuat saya 

bersemangat untuk 

lebih loyal pada 

perusahaan  

Terbuka 

terhadap kritik 

dan saran 

Setuju. Saya 

pernah memberi 

ide dalam 

pewarnaan 

finishing dan itu 

diterima baik oleh 

pemilik 

Setuju. Meskipun 

sebagai pemilik, 

beliau bisa bekerja 

sama dengan baik 

dan menghargai 

pendapat karyawan 

Setuju. Pemilik 

terbuka dengan saran 

dan kritik dari 

konsumen atau 

karyawan untuk 

dipertimbangkan  
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Tanggapan dan jawaban responden (pemilik) 

 Variabel : Keorisinalitasan 

 

Indikator Penjelasan 

Memiliki ciri khas 

sendiri dalam 

membuat produk 

meubel 

Sangat setuju. Menurut saya desain meubel saya unik dan 

menjadi panutan banyak pengusaha meubel lain sebagai 

tren. Ciri khas saya dalam mendesain produk meubel yaitu 

mengkonsep terlebih dulu dengan memadukan tren 

finishing saat ini, pewarnaan yang padat dalam finishing, 

permukaan kayu harus halus, dan terkadang saya beri 

ukiran khas Jepara. 

Mengembangkan ide 

pada produk meubel 

Setuju. Saya selalu  mencoba melakukan inovasi pada 

desain meubel yang sedang tren saat ini, terakhir kali saya 
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menjadi produk 

yang mempunyai 

nilai tambah 

mengembangkan produk meubel yaitu dengan memadukan 

kayu dan besi untuk membuat produk meubel menjadi 

unik. Contohnya membuat produk sofa dari konsep peti 

mati yang memiliki 2 fungsi dengan dipadukan besi, yang 

pertama untuk bersantai dan fungsi kedua untuk tempat 

tidur 

 

 Tanggapan dan jawaban responden (karyawan) 

 Variabel : Keorisinalitasan 

 

Indikator Staff 

Administrasi 

Staff Operasional Staff Keuangan 



86 
 

Memiliki ciri 

khas sendiri 

dalam 

mendesain 

produk meubel 

Setuju. Pemilik 

memiliki ciri khas 

sendiri dalam 

membuat produk 

meubel dan 

menjadi 

trendsetter desain 

di Jepara 

Setuju. Pemilik 

selalu mengkonsep 

dulu produk 

meubel yang akan 

diproduksi dan 

memadukan 

dengan tren 

finishing saat ini.  

Setuju. Karena 

sudah puluhan tahun 

berpengalaman di 

bidang meubel, 

pemilik memiliki 

ciri khas yang unik 

dengan mengkonsep 

dulu produk meubel 

yang akan 

diproduksi 

Mengembangkan 

ide pada produk 

meubel menjadi 

produk yang 

mempunyai nilai 

tambah 

Sangat setuju. 

Pemilik sering 

melakukan 

inovasi, salah 

satunya 

memadukan kayu 

dan besi di 

produk meubel 

beliau 

Setuju. Pemilik 

memadukan kayu 

dan besi pada 

produk meubelnya 

dan ditambahkan 

pula ukiran khas 

Jepara.  

Setuju. Karena 

pemilik seorang 

yang inovatif dan 

beliau memadukan 

kayu dan besi pada 

produk meubelnya 
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Tanggapan dan jawaban responden (pemilik) 

 Variabel : Berorientasi pada Masa Depan 

 

 

Indikator Penjelasan 

Memiliki 

pandangan rencana 

ke depan untuk 

pencapaian bisnis 

di masa depan 

Setuju. Saya sekarang sedang mencoba untuk eskpansi 

pasar ke luar negeri untuk memenuhi visi saya sebagai 

pengusaha meubel. Dan saya sering berpartisipasi ketika 

ada pemeran meubel yang berskala nasional hingga global 

di kota-kota besar Jawa untuk mengenalkan produk meubel 

saya pada konsumen domestic maupun global 

Kurang puas 

dengan pencapaian 

saat ini 

Setuju. Saya kurang puas dengan pencapaian saat ini karena 

belum mampu ekspansi ke luar negeri. Saya berusaha 

dengan tekun untuk mengembangkan usaha meubel, dengan 

cara membuat katalog meubel Anugerah Agung Furniture 
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Tanggapan dan jawaban responden (karyawan) 

 Variabel : Berorientasi pada Masa Depan 

 

Indikator Staff Administrasi Staff Operasional Staff Keuangan 

Memiliki 

pandangan 

rencana ke 

depan untuk 

pencapaian 

bisnis di 

masa depan 

Setuju. Pemilik 

selalu ingin 

mengembangkan 

usahanya dan terus 

ingin maju, pemilik 

juga mempunyai 

harapan untuk 

Setuju. Karena 

pemilik memiliki 

visi yaitu 

melebarkan 

usahanya hingga 

mampu ekspansi ke 

luar negeri untuk 

Setuju. Pemilik 

seorang yang 

visioner dan beliau 

selalu mencoba 

untuk berekspansi 

ke luar negeri 
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ekspansi ke luar 

negeri 

mengenalkan produk 

meubelnya 

Kurang puas 

dengan 

pencapaian 

saat ini 

Setuju. Pemilik 

mempunyai 

harapan usahanya 

semakin 

berkembang 

Sangat setuju. 

Pemilik tidak hanya 

diam dan pasif 

dalam bekerja, 

beliau memikirkan 

cara untuk 

mengembangkan 

usahanya agar 

terwujud cita-citanya 

Setuju. Pemilik 

tidak puas dengan 

pencapaian saat ini. 

Beliau melakukan 

evaluasi setiap 

bulannya untuk 

meningkatkan 

penjualan 
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sejak jatuhnya ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 di era Orde Baru
dan sekaligus berakhirnya masa pemerintahan Soeharto akibat nilai tukar rupiah
terhadap dollar AS, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan
besar yang bangkrut akibat krisis tersebut dan banyak para pengusaha yang tidak
mampu mempertahankan kondisi perusahaannya untuk mengupayakan komitmen
dalam bisnisnya. Namun di balik banyaknya perusahaan yang bangkrut, tidak
sedikit para pengusaha yang masih bertahan dan bahkan semakin berkembang
akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis ekonomi tersebut
tidak semuanya mengalami dampak negatif bagi perusahaan, namun juga
mempunyai dampak positif. Salah satunya adalah perusahaan meubel di Jepara
yang melakukan kegiatan ekspor. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
AS mengakibatkan perusahaan meubel di Jepara yang melakukan kegiatan ekspor
menjadi berkembang pesat dan banyak dari pengusaha-pengusaha mengambil
keuntungan dari krisis ekonomi tersebut.
Banyaknya para pengusaha meubel yang memanfaatkan kondisi inflasi
saat itu ada juga yang tidak mampu bertahan hingga sekarang, karena belum
mampu mengelola usahanya dengan baik. Untuk bertahan dalam persaingan di
dunia meubel dibutuhkan kreatifitas, keinovasian, dan berorientasi pada masa
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depan yang merupakan kunci karakter kewirausahaan dan sangat dibutuhkan
dalam menjalankan proses usaha hingga jika usaha sedang mengalami krisis
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Karakteristik kewirausahaan harus dimiliki pengusaha agar usahanya bisa
terus berkembang. Mempunyai karakterisitik kewirausahaan tentunya usaha bisnis
yang dikelolanya semakin berkembang dan target akan tercapai. Berwirausaha
menurut Meredith dalam Suryana (2013: 12) merupakan suatu pekerjaan yang
harus memiliki sifat flesksibel dan penuh imajinatif, dapat merencanakan visi,
berani mengambil risiko dan keputusan, tindakan untuk mencapai tujuan yang
dicita-citakan. 
Menurut Suryana (2013) jika zaman dahulu kewirausahaan adalah
kemampuan yang diturunkan dan diajarkan langsung oleh orang tua serta
merupakan bakat yang dibawa sejak lahir maka fenomena tersebut sekarang telah
berganti. Kewirausahaan bukan hanya mengenai urusan pengalaman lapangan dan
bakat dari lahir, akan tetapi sifat yang dapat dipelajari dan menjadi ilmu yang
mempelajari tentang bagaimana mengembangkan bakatnya melalui pendidikan.
Mereka yang berhasil menjadi wirausahawan adalah orang-orang yang telah
mengenal potensi mereka dan belajar bagaimana mengembangkannya untuk
memanfaatkan peluang serta mengorganisasikan usahanya
Dalam berwirausaha di bidang barang ataupun jasa dituntut untuk
memiliki kriteria-kriteria yang ada dalam dirinya untuk menjadikan dia sebagai
wirausahawan. Salah satunya adalah karakteristik kewirausahaan, menurut
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Geoffrey G. Meredith (2000: 5-6) mengemukakan enam ciri karakteristik
kewirausahaan, diantaranya:
a. Percaya diri dan optimis
b.[17] [18] ... Berorientasi pada tugas dan hasil
c.[0] [1] [17] [18] ... Berani mengambil risiko dan suka dengan tantangan
d.[15] [18] ... Kepemimpinan
e. Keorisinalitasan
f. Beorientasi pada masa depan
Karakteristik kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memulai usaha bagi
para wirausahawan. Dengan karakteristik kewirausahaan yang kuat dan
mengalami pembaharuan secara terus-menurus mengikuti perkembangan zaman
saat ini, bisnis apapun akan tumbuh menjadi bisnis yang berkembang pesat.
Anugrah Agung Furniture adalah perusahaan home industry yang bergerak
di bidang meubel yang berlokasi di Jalan Taman Siswa no. 37 RT 03 RW 03,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Anugrah Agung mulai berdiri sejak tahun
1980an yang didirikan di Jepara oleh Bapak Ali Mashuri. Berbekal dari
pengetahuan bapak Ali Mashuri tentang kayu dan pengalaman yang didapat,
beliau mulai memproduksi dan mengembangkan usahanya. Anugrah Agung
Furniture memproduksi barang setengah jadi yang sudah dalam bentuk kursi,
meja, lemari, dan sebagainya, lalu selanjutnya melakukan proses finishing dengan
tambahan material tinner, melamic, dan material-material lainnya untuk membuat
produk jadi.
Seorang wirausahawan seperti Bapak Ali Mashuri memiliki tekad yang
kuat untuk bekerja keras dan pandangan ke depan untuk mencapai tujuannya. Dari
perkembangan bisnis yang dialami oleh bapak Ali Mashuri, sebagai pemimpin
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perusahaan ingin menjadi pengusaha yang sukses sehingga bapak Ali Mashuri
membutuhkan gambaran tentang karakterisitik kewirausahaan sehingga dapat
mengembangkan diri menjadi lebih baik. Karakteristik seorang wirausahawan
menurut Geoffrey G Meredith mengidentifikasi apakah enam karakteristik
tersebut sudah dimiliki dan diterapkan oleh bapak Ali Mashuri. Selanjutnya enam
karakteristik tersebut akan diterapkan untuk membantu mengembangkan usahanya
di masa yang akan datang.
Adapun alasan peneliti memilih Bapak Ali Mashuri sebagai objek
penelitian adalah karena Bapak Ali Mashuri telah berhasil mengembangkan dan
memajukan usaha bisnis meubel sampai seperti sekarang, hal ini juga yang
membuat peneliti tertarik untuk lebih memahami tentang karakteristik
kewiarausahaan yang dimiliki oleh Bapak Ali Mashuri.
Teori enam karakteristik dari Geoffrey G. Meredith dipilih karena dinilai
sesuai untuk mengukur karakteristik kewirausahaan pada seorang pengusaha. Hal
inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi
Karakterisitik Kewirausahaan pada Pemilik Usaha Meubel Anugerah Agung
Furniture menurut Geoffrey G. Meredith”
1.1. Rumusan Masalah
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat
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dikemukakan adalah bagaimana karakteristik wirausahawan pemilik usaha meubel
Anugerah Agung Furniture menurut teori Geoffrey G. Meredith?
1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pada
pemilik usaha meubel Anugerah Agung Furniture menurut teori yang
dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith.
1.3. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi pembaca
Dapat dijadikan sebagai wawasan, menambah pengetahuan terkait
dengan karakteristik kewirausahaan, dan juga membantu memberikan
referensi penelitian di masa yang akan datang
2. Bagi perusahaan
Menjadi referensi masukan bagi pemilik meubel Anugerah Agung
Furniture yang akan mengembangkan bisnisnya dengan memperkuat
karakteristik kewirausahaan
3. Bagi peneliti
Sebagai wawasan, pengetahuan tentang teori karakteristik
kewirausahaan, pengalaman kepada peneliti untuk dijadikan referensi
penelitian di masa yang akan datang
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Definisi Wirausahawan
Dalam pandangan pelaku bisnis, menurut Norman M. Scarborough dan
Thomas W. Zimmerer (1993: 5) wirausahawan adalah seseorang yang
menciptakan bisnis baru untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan
maksud mengambil profit dan mengembangkan usahanya dengan cara
mengidentifikasikan peluang serta mengkombinasikan sumber-sumber daya untuk
memanfaatkan peluang.
Menurut seorang ahli bisnis Sri Edi Swasono dalam Suryana (2013: 14)
mengemukakan wirausahawan adalah pelopor dalam bisnis, selalu berinovasi,
berani mengambil risiko, mempunyai visi ke depan untuk usahanya dan memiliki
prestasi di bidang usaha.
Pandangan pemodal mengemukakan bahwa wirausaha atau entrepreneur
adalah seseorang yang bisa menciptakan kesejahteraan orang lain, orang yang
dapat memanfaatkan sumber daya untuk menemukan cara-cara baru, tidak
pemborosan, dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat (Suryana, 2013:
14)
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa definisi
wirausaha yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam mengkombinasikan
sumber daya, berani menanggung risiko, melakukan usaha yang kreatif dan
inovatif, dan mampu memanfatkan peluang untuk menghasilkan produk baru.
2.2. Karakteristik Wirausaha
Geoffrey G. Meredith (2000: 5-6) mengemukakan karakterisitik dan watak
seorang wirausahawan sebagai berikut:
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1. Percaya diri dan optimis, memiliki kepercayaan diri, tidak mudah
bergantung pada orang lain, dan bersikap individualis.
Pada umumnya seorang wirausahawan memiliki kriteria percaya diri dan
optimis dalam melakukan tindakan yang akan dicapai serta memiliki
kemandirian dalam melakukan tugas-tugasnya.
2. Berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki kebutuhan akan prestasi,
kebutuhan akan keuntungan laba, mempunyai dorongan yang kuat,
penuh enerjik, tekun, tabah, mempunyai tekad untuk bekerja keras serta
mempunyai inisiatif yang tinggi.
Dalam bertindak dan menyelesaikan tugas-tugasnya, seorang wirausaha
membutuhkan prestasi akan hasil pekerjaan yang dikerjakannya, bekerja
dengan tekun dan sabar dalam mengerjakan sesuatu agar hasil yang
dicapai sesuai target.
3. Berani mengambil risiko dan menyukai tantangan, dan mampu
mengambil risiko yang wajar
Seorang wirausahawan sudah biasa dengan pengambilan keputusan yang
memiliki risiko di depannya, dan setiap risiko itu muncul peluang
meskipun hanya kecil. Keputusan yang diambil oleh seorang
wirausahwan adalah sebuah tantangan bagaimana hasil tersebut nantinya



akan berpengaruh dalam keputusannya, tentunya seorang wirausahawan
sudah menghitungkan besar kecilnya risiko yang diambil dengan
peluang yang diperoleh.
4. Kepemimpinan, mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat beradaptasi
dengan orang lain, terbuka terhadap saran dan kritik.
Dalam mengelola bisnis, seorang wirausaha tidak hanya mengelola
bagaimana bisnis tersebut dapat berkembang akan tetapi ada sumber
daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga kerja. Sebagai
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wirausahawan, tentu mempunyai tenaga kerja yang membantu
menjalankan bisnis agar menjadi berkembang. Wirausahawan harus
mempunyai jiwa kepemimpinan untuk memimpin, mengayomi, dan
menjadi teladan yang baik bagi karyawannya. Selain itu seorang
pemimpin harus menjadi pendengar yang baik, bisa beradaptasi dengan
lingkungan dan terbuka menerima kritik dan saran yang tujuannya
bersifat membangun 
5. Keorisinalitasan, memiliki sikap yang inovatif, kreatif, dan fleksibel
Wirausahawan mempunyai kriteria keorisinalitas, yaitu dapat
menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan
produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada menjadi
mempunyai nilai tambah bagi produk tersebut. 
6. Berorientasi masa depan, memiliki visi dan perspektif terhadap masa
depan.
Seorang wirausahawan adalah seorang yang selalu merencanakan visi
bagaimana perkembangan bisninya di tahun yang akan datang. Karena
mempunyai perspektif terhadap masa depan, mempunyai kriteria tidak
cepat puas dengan hasil yang akan dicapai inilah yang membuat
wirausahawan bekerja dengan tekun, meskipun dalam perjalanannya
terdapat rintangan dan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. 
Arthur Kuriloff dan John M. Memphil (1993: 20), mengemukakan
karakterisitik kewirausahaan dalam bentuk nilai-nilai dan perilaku kewirausahaan
yaitu antara lain:
1. Komitmen, menyelesaikan tugas sampai selesai
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Seorang wirausaha harus berkomitmen dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Sangat menghargai waktu dan bisa memanage dengan
professional tugas-tugas yang harus diselesaikan sehingga hasil yang
dicapai sangat memuaskan
2. Risiko moderat, tidak melakukan tindakan gegabah, melainkan
berdasarkan perhitungan yang matang.
Wirausaha mengambil risiko yang bersifat moderat, artinya risiko yang
diambil tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Memprediksi segala
kemungkinan yang terjadi setelah mengambil keputusan dan mencari
celah untuk mendapat peluang dalam risiko tersebut
3. Melihat peluang, memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik
mungkin
Keberanian wirausahawan dalam mengambil risiko didorong oleh
komitmen yang kuat untuk terus berjuang mencari peluang yang ada
dengan sebaik mungkin sampai memperoleh keberhasilan
4. Objektivitas, melakukan pengamatan secara nyata dan memperoleh
kejelasan
Setiap kali peluang muncul, wirausaha tidak langsung mengambil
tindakan untuk mengambil peluang tersebut, namun melakukan
pengamatan di lapangan apakah peluang tersebut dapat bisa
dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan
5. Umpan balik, menganalisis data kinerja waktu untuk memandu jadwal
kegiatan.
Setiap melakukan tugas-tugasnya, wirausahawan mempunyai jadwal
untuk membagi tugas-tugasnya dan menempatkan tugas yang
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan mendekati deadline
untuk segera diselesaikan
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6. Optimisme, memiliki kepercayaan diri yang tinggi meskipun dalam
situasi berat
Dalam melakukan tindakan-tindakan seorang wirausaha yakin dengan
kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan target yang ingin



dicapainya, meskipun dalam perjalanannya mengalami situasi yang berat
namun hal itu tidak membuat wirausahawan mundur dan tetap yakin
tidak pantang menyerah
7. Uang, melihat uang sebagai sumber daya bukan tujuan akhir.[0] [1] [8] [91] ...
Seseorang yang bekerja pasti menganggap uang adalah tujuan akhir yang
harus didapat, akan tetapi berbeda dengan pemikiran seseorang yang
mempunyai karakterisitik kewirausahaan. Uang yang didapat dikeloa
dengan terencana dijadikan sebagai investasi jangka panjang
8. Manajemen proaktif, mengelola dengan berdasarkan perencanaan masa
depan.
Mempunyai visi ke depan dan merencanakan dengan matang
bagaiamana bisnisnya akan berkembang di tahun yang akan datang.
Memetakan apa yang harus dilakukan sekarang untuk masa depan
2.3. Keuntungan dan Kerugian Berwirausaha
Menurut seorang ahli yaitu Peggy Lambing dan Charles L. Kuehl (2000:
20) dalam Suryana mengemukakan keuntungan berwirausaha diantaranya:
1. Keuntungan Berwirausaha:
a. Otonomi. Bebas dalam mengelola segala operasional dan tidak
terikat oleh sesama anggota lain membuat wirausahawan menjadi
seorang “bos” yang penuh kepuasan.
b. Tantangan awal dan motif berprestasi. Dorongan untuk selalu
berprestasi harus ada di dalam seorang wirausahawan untuk
membentuk mental yang selalu ingin mempunyai keunggulan
dalam mengerjakan sesuatu di atas standar yang ada
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c. Kontrol finansial. Wirausahawan mempunyai kebebasan
mengontrol keuangan dan gaji wirausahaawan tidak ditentukan
oleh orang lain, ia menemukan sendiri besarnya gaji untuk dirinya
sendiri.
2. Kerugian Berwirausaha:
a. Pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausahawan sulit
untuk membagi waktu antara kepentingan keluarga dengan
kegiatan bisnis, karena para wirausahawan harus bekerja dalam
waktu lama dan sibuk dan sebagian besar waktunya dihabiskan
untuk kegiatan bisnis
b. Beban tanggung jawab. Wirausahawan harus mengelola semua
aspek bisnis, dalam hal ini adalah pemasaran, keuangan,
pelatihan karyawan, operasional.
c. Kecilnya keuntungan yang didapatkan dan besarnya
kemungkinan gagal. Karena pada dasarnya setiap orang yang
ingin memulai suatu bisnis pasti mengalami kerugian, baik dari
materi maupun fisik. Namun itulah bentuk risiko yang harus
dijalani pada seseorang yang ingin memulai suatu usaha.
2.4. Karakterisitik Umum Wirausahawan yang Berhasil
Menurut Dun Steinhoff & John F. Burgess dalam Suryana (2013: 108)
untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, seseorang harus memiliki ide
dan visi bisnis yang jelas serta kemauan dan berani untuk menghadapi risiko yang
akan terjadi, baik berupa waktu maupun materi atau uang. Langkah selanjutnya
yaitu membuat perencanaan yang matang dalam memulai usaha,
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mengorganisasikan, dan menjalankannya. Agar usaha tersebut berhasil, selain
harus bekerja keras, wirausahawan harus mampu menjaga relasi, baik dengan
mitra usaha maupun semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan.
Sukses dalam berwirausaha tidak terjadi secara tiba-tiba atau instan, akan
tetapi dengan perencanaan yang matang dan melaksanakannya, memiliki visi dan
misi, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Berikut adalah tahap pembangunan
kewirausahaan menurut Dun Steinhoff dalam Suryana:
1. Memiliki visi dan tujuan usaha.[0] [1] [8] [91] ... Dalam menjalankan bisnisnya, seorang
wirausaha memiliki target dan tujuan ke depan bagaimana usahanya
berkembang pesat. Karena memiliki visi yang jelas, seorang wirausaha
selalu berkarya, berusaha, tidak cepat puas, dan ingin mendapatkan
prestasi melebihi standar yang ada
2. Berani mengambil risiko waktu dan uang.[2] [5] [6] [0] ... Ketenggangan waktu yang
dimiliki seorang wirausaha yang tidak jelas. Hal ini merupakan
konsekuensi dasar yang ditanggung oleh wirausahawan. Banyak waktu
dan material yang digunakan untuk kepentingan bisnis.

http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=0&cite=46#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=1&cite=42#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=8&cite=11#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=91&cite=5#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=0&cite=47#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=1&cite=43#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=8&cite=15#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=91&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=2&cite=23#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=5&cite=19#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=6&cite=19#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=0&cite=53#jump


3. Merencanakan, mengorganisasikan dan menjalankan. Seorang wirausaha
selalu merencanakan bagaimana bisnis yang dijalankannya berkembang
pesat, bagaimana mengorganisasikan karyawan sesuai dengan
kemampuan, melakukan pelatihan kepada karyawan baru, mengevaluasi
hasil kinerja karyawannya, serta tidak memberikan tanggung jawab
seluruhnya segala aktivitas operasionalnya kepada karyawan. 
4. Bekerja keras. Dalam hal berkarya, seorang wirausaha selalu ingin
tampil baru atau memodifikasi produk yang sudah ada untuk dijadikan
sebagai peluang, oleh karena itu seorang wirausaha selalu bekerja keras
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bagaimana produknya mempunyai nilai lebih dari produk yang sudah
ada
5. Membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan
yang lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang wirausaha tidak
hanya berperan sebagai “bos” yang hanya menyuruh tanpa ada arahan
namun juga sebagai seorang pemimpin yang selalu mengawasi kinerja
karyawan, pandai beradaptasi dengan pelanggan, pemasok dan
lingkungan sekitar yang terkait dengan perkembangan bisnisnya
6. Bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan. Tanggung jawab
seorang wirausaha tidak hanya sebatas material, namun semua kegiatan
bisnisnya baik mengalami kesuksesan atau pun kegagalan. Kesuksesan
dan kegagalan dalam menjalankan bisnis dipengaruhi bagaimana
karakteristik dari wirausahawan
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2.5. Kerangka Pikir
Pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi tentang karakteristik
kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith (2000) pada pengusaha meubel
Anugerah Agung Furniture
Gambar 1. Kerangka Pikir
14
Karakteristik Kewirausahaan Pengusaha
Meubel Anugerah Agung Furniture
Enam Karakteristik Kewirausahaan berdasarkan Teori Geoffrey G. 
Meredith:
1. Percaya diri
2. Berorientasi pada tugas dan hasil
3.[0] [1] [14] [15] ... Berani mengambil risiko dan tantangan
4. Kepemimpinan
5. Keorisinalitasan
6. Berorientasi pada masa depan
Hasil Identifikasi Karakteristik
Kewirausahaan Pengusaha Meubel
Anugerah Agung Furniture Berdasarkan
Teori Geoffrey G. Meredith
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a. Percaya diri dan optimis: seorang wirausaha yang mempunyai rasa percaya
diri yang kuat, tidak mudah untuk bergantung pada orang lain, dan
optimis.
b. Berorientasi pada tugas dan hasil: mempunyai kebutuhan akan prestasi,
keuntungan laba, mempunyai dorongan yang kuat untuk maju, tekun, dan
memiliki inisiatif yang tinggi.
c. Berani mengambil risiko dan tantangan: menyukai tantangan dan mampu
mengambil risiko yang wajar
d. Kepemimpinan: mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat beradaptasi
dengan orang lain, terbuka terhadap saran dan kritik
e. Keorisnalitasan: memiliki sikap yang inovatif, kreatif, dan fleksibel
f. Berorientasi masa depan: memiliki visi dan perspektif terhadap masa
depan
2.6. Definisi Operasional
Definisi operasional menjelaskan tentang mekanisme variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Percaya diri dan Optimis
Wirausahawan memiliki rasa percaya diri dan optimis dalam
melakukan tindakan yang akan dicapainya. Mereka selalu percaya
dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki dan tidak mengandalkan
orang lain. Indikator pengukuran dengan:
a. Yakin pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki beliau
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dalam membuat produk meubel jenis baru untuk membuat produk
baru dengan konsep yang unik
b. Ketidakbergantungan pada orang lain dalam mengambil keputusan
setiap kali ada kendala dalam kegiatan bisnisnya di bidang meubel
karena dengan meminta pendapat dari orang lain hanya akan
menambah keraguan dalam mengambil keputusan
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c. Mandiri dalam mengorganisasikan karyawan dan mengawasi
jalannya kegiatan bisnis mebel
2. Berorientasi pada tugas dan hasil
Mereka yang mempunyai kebutuhan akan prestasi, keuntungan laba,
mempunyai dorongan yang kuat untuk maju, tekun, dan memiliki
inisiatif yang tinggi. Indikator pengukuran dengan:
a. Memiliki semangat akan prestasi dalam mentargetkan jumlah
pengiriman produk meubel setiap bulannya
b. Memberikan dedikasi pada produk meubel sehingga konsumen
merasa puas
c. Mempunyai standar yang tinggi dalam mendesain produk meubel
dengan berbagai konsep. 
16
=====================17/53======================
3. Berani mengambil risiko dan tantangan
Terdapat risiko yang harus diambil oleh para pelaku bisnis dalam
berwirausaha, serta menyukai tantangan yang menurutnya terdapat
peluang yang dapat dimanfaatkan, walaupun setiap peluang ada risiko
yang harus diambil. Indikator pengukurannya dengan:
a. Kemampuan dalam mengambil risiko uang dan waktu setiap
pekerjaan, apabila terjadi kecelakaan dalam pengiriman produk
meubel pelanggan mendapat garansi 100%
b. Menyukai tantangan dalam menerima pesanan dari konsumen yang
belum pernah diproduksi sebelumnya
4. Kepemimpinan
Sikap yang harus dimiliki oleh pemilik perusahaan yang mencakup
mengelola sumber daya, karyawan, dan terbuka terhadap saran atau
pun kritik. Indikator pengukurannya dengan:
a. Mampu memberikan pelatihan bagi karyawan baru seperti
mengukir, dan menservis barang apabila terjadi kerusakan
b. Mampu memotivasi karyawan untuk selalu bekerja lebih giat untuk
menghasilkan produk meubel yang berkualitas dan sesuai dengan
pesanan konsumen.
c. Menjadi pendengar yang baik dalam menerima saran dan kritik
dari pelanggan atau di saat berdiskusi dengan para desainer meubel
5. Keorisinalitasan
Menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan
suatu produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada menjadi
nilai tambah untuk produk tersebut. Indikator pengukuran dengan:
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a. Memiliki ciri khas tersendiri dalam menciptakan desain produk
meubel
b. Mengembangkan model desain pada produk meubel yang sudah
ada menjadi produk yang mempunyai nilai tambah
6. Berorientasi masa depan.
Memiliki pandangan jauh ke masa depan dengan berpikir melakukan
perencanaan untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaruan di
masa datang. Indikator pengukuran dengan:
a. Merencanakan visi untuk perkembangan bisnis meubel di tahun
yang akan datang
b. Tidak cepat puas dengan pencapaian prestasi saat ini dan selalu
ingin maju
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=====================19/53======================
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perusahaan Anugerah Agung Furniture yang
berlokasi di Jalan Taman Siswa no. 37 RT 03 RW 03, Kecamatan Tahunan,



Kabupaten Jepara.
Penulis memilih perusahaan Anugerah Agung Furniture sebagai obyek
penelitian karena perusahaan Anugerah Agung Furniture merupakan salah satu
perusahaan home industry yang bergerak di bidang meubel dan terkenal di kota
Jepara.
3.2. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam
penelitian ini yaitu pemilik dan seluruh karyawan yang berinteraksi dengan
pemilik sebanyak 13 orang, diantaranya terdiri dari 1 staf administrasi, 1 staf
operasional, 1 staf keuangan, 3 karyawan pengejokan, 3 karyawan servis atau
tukang kayu, 3 karyawan packing
Sampel adalah bagian dari jumlah karakterisitik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik yang digunakan adalah pengambilan
sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu sampel yang telah memenuhi
kriteria tertentu (Sekaran, 2011:136). Kriteria dari pengambilan sampel untuk
penelitian ini adalah mereka yang sering berkomunikasi secara langsung kepada
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pemilik terkait dengan segi operasional usaha Anugerah Agung Furniture dan
minimal masa kerja >5 tahun, sehingga mengerti secara detail bagaimana
karakterisitik dari pemilik saat menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian
sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari pemilik (Bapak
Ali Mashuri), 1 staf administrasi, 1 staf operasional, 1 staf keuangan
3.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Menurut Sekaran (2011), data primer mengacu pada informasi yang diperoleh
dari tangan pertama oleh peneliti. Tangan pertama berupa responden individu
atau kelompok yang khusus ditentukan oleh peneliti.
Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data
utama dan sumber data lainnya. Sumber data utama diperoleh dari informan
yang memiliki keterkaitan langsung dalam objek penelitian, sumber data utama
dari penelitian ini adalah Bapak Ali Mashuri (pemilik). Sedangkan sumber data
lainnya adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data yang sudah
diperoleh sebelumnya dari sumber data utama. Dalam hal ini sumber data
lainnya adalah 1 staff administrasi, 1 staff operasional, 1 staff keuangan.
3.4. Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan daftar
pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh responden
dan wawancara (Sugiyono, 2009:225). Pada penelitian ini menggunakan
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kuesioner yang harus diisi oleh responden yang digunakan untuk mengukur
karakteristik kewirausahaan pada pemilik usaha Anugerah Agung Furniture
Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup dan
pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dibuat dengan menggunakan skala
ordinal, untuk memperoleh data yang jika diolah menunjukkan tingkat persepsi
responden tentang variabel yang diukur.[9] Sedangkan pertanyaan terbuka
diperlukan untuk mendukung secara kualitatif dari data kuantitatif yang
diperoleh dan akhirnya dapat digunakan sebagai implikasi manajerial.[9] 
Pertanyaan tertutup yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk menjawabnya (Sugiyono, 2010:[27] [28] [29] ... 199). Dalam penelitian ini peneliti
memberi informasi terkait daftar pernyataan kepada 4 responden yaitu 1 pemilik
dan 3 karyawan Anugerah Agung Furniture yang menjadi sampel untuk diisi.
Data dalam penelitin ini perlu diuji kuantitatif, oleh karenanya jawaban
kualitatif yang didapatkan dari kuesioner perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu
dengan menggunakan skala Likert. Adapun pengukuran data pertanyaan tertutup
ini menggunakan metode pengukuran Skala Likert, yaitu:
1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5
2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4
3. Jawaban N (Netral) diberi skor 3
4. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2
5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1
3.5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Analisis data kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2008: 147) adalah analisis
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statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan
atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
1. Melakukan skoring
2. Membuat tabel tabulasi data berdasarkan jawaban responden
3.[9] Menghitung frekuensi jawaban yang diperoleh dari jumlah responden
yang menjawab pada masing-masing jawaban.[9] 
4. Mengalikan frekuensi dengan skor yang dimiliki sesuai jawaban
kuesioner.[9] 
5. Menjumlahkan semua skor yang telah dikalikan oleh frekuensi
sehingga menghasilkan total skor yang nantinya dirata-rata untuk
mengetahui total skor
6.[9] Membuat rentang interval
Dalam menentukan kategori variabel, analisis deskriptif menggunakan
rentang skala yang diperoleh dengan cara pengurangan nilai terbesar
dengan nilai terkecil dan selanjutnya dibagi dengan skor katagori jawaban
(Sugiyono, 2010).
Berikut rumus menghitung rentang skala:
RS = 
(nilaiterbesar −nilai terkecil)
m
RS = 
(5−1)
3
= 1,33
Keterangan:
5 : skala tertinggi
1 : skala terendah
m : skala katagori (tinggi/sedang/rendah)
Berdasarkan panjang kelas interval di atas, maka disusun kategori
sebagai berikut: 
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1,00 – 2,33 = Rendah
2,34 – 3,66 = Sedang
3,67 – 5,00 = Tinggi
Rentang skala Pemilik Usaha
Rentang 
Skala
Percaya
diri
Berorientasi
pada tugas 
dan hasil 
Berani 
mengambil
risiko
Kepemimpinan Keorisinali
tasan
Berorientasi 
pada masa 
depan
1,00-2,33 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
2,34-3,66 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
3,67-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Rentang skala karyawan:
RS = 
(nilai terbesar−nilaiterkecil)
m
RS = 
(5−1)
3
= 1,33
Rentang 
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Skala
Percaya
diri
Berorientasi
pada tugas 
dan hasil 
Berani 
mengambil
risiko
Kepemimpinan Keorisinali
tasan
Berorientasi 
pada masa 
depan
1,00-2,33 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
2,34-3,66 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
3,67-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Contoh Tabulasi tanggapan responden untuk Pemilik:
Percaya diri
SS S N TS STS Total Ket
F 5 F 4 F 3 F 2 F 1
Yakin pada 
kemampuan dan 
keterampilan yang 
dimiliki untuk 
membuat jenis produk 
meubel baru yang 
membutuhkan 
kreatifitas tinggi
Dalam pengambilan 
keputusan, tidak 
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bergantung pada orang
lain
Dalam 
mengorganisasikan 
karyawan, mampu 
memberikan 
pengarahan dan 
mengawasi jalannya 
bisnis
Rata – rata Rata – rata 
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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:
25
Pemimpin
Anugerah Agung
Furniture
Staff
Administrasi
Staff
Operasional
Staff
Keuangan
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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
3. Staf operasional:
a. Bertugas untuk menerima laporan pesanan dari staf administrasi
b. Membuat laporan persedian barang yang ada di gudang
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=====================27/53======================
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.[36] [42] [1] [8] ... Berikut tabel-
tabel yang akan menunjukkan penilaian responden terhadap pemilik Anugerah
Agung Furniture:[1] 
4.3.1. Percaya Diri dan Optimis
Wirausahawan memiliki rasa percaya diri dan optimis dalam melakukan
tindakan yang akan dicapainya.[33] 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
mengawasi jalannya bisnis akan ditinjau dengan kuesioner terbuka dan kuesioner
tertutup kepada pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil
sebagai berikut:[0] [1] [33] [2] ...
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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
Tabel 4.[0] [2] [5] [1] ...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.[12] 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.
Saat ada pengambilan keputusan pemilik dengan tegas mengambil
keputusan sendiri, contohnya pemilik pernah mem-PHK karyawan bagian
finishing karena sedang mengalami penurunan penjualan. Seiring berjalannya
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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 
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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 
memberikan 
pengarahan dan 
mengawasi jalannya 
bisnis
0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 12 4,00
Tinggi
Rata – rata
4,22
Tinggi
Sumber:[2] [0] [5] [6] ... Data Primer yang diolah (2017)
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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.[2] [5] [6] [12] ... 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. 
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4.3.2. Berorientasi pada Tugas dan Hasil
Mempunyai semangat akan prestasi, mempunyai dorongan yang kuat
untuk maju, dan berinisiatif tinggi.[14] [0] [1] 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:[1] [0] [14] [8] ...
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
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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
Tabel 4.[0] [1] [3] ...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 finishing bahan baku (kayu)
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harus dalam kondisi kering supaya produk meubel yang dihasilkan dapat optimal
dan tidak terjadi kecacatan.[12] 
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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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
Tabel 4.[2] [0] [1] [5] ...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.[12] 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
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konsumen, seperti pewarnaan yang padat dan kehalusan permukaan kayu setelah
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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:[1] [0] 
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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
Tabel 4.[0] [1] [2] [8] ...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.[12] 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.
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Di satu sisi, pemilik juga bersemangat apabila mendapat pesanan dari
konsumen dengan desain yang unik, asalkan konsumen mampu membayar harga
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.
Berani mengambil
risiko dan tantangan
SS S N TS STS Total
Rata-

http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=1&cite=33#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=0&cite=35#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=0&cite=10#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=1&cite=12#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=2&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=8&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=10812001&source=12&cite=15#jump


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
Tabel 4.[2] [0] [5] [6] ...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.[12] Karena pada
dasarnya sifat kayu yang mudah patah, pemilik mensiasati dengan memberikan
37
=====================38/53======================
asuransi pada produknya. Pemilik juga berani mengganti sesuai pesanan apabila
terjadi kecelakaan saat dalam perjalanan pengiriman.
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.[1] 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:[1] [0] 
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
Tabel 4.[0] [1] [10] [9] ...8. Tanggapan Pemilik pada Variabel Kepemimpinan
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Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
Pemilik menyadari berwirausaha membutuhkan karyawan untuk
membantu proses kegiatan usaha dan menentukan tercapainya keberhasilan
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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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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
Tabel 4.[0] [2] [1] [5] ...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
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=====================41/53======================
sosial saat karyawan sedang sakit, dan memberi bonus tambahan karena
membantu memasarkan produk meubelnya di sosial media. 
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
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pemilik dan karyawan Anugerah Agung Furniture dengan hasil sebagai berikut:[1] [0] 
Tabel 4.10. Tanggapan Pemilik pada Variabel Keorisinalitasan
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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
produknya, yaitu sebelum memproduksi produk meubel, pemilik terlebih dulu
mengkonsep produknya kemudian memadukan finishing dengan 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
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
Tabel 4.[0] [1] [2] 11. Tanggapan Karyawan pada Variabel Keorisinalitasan
Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
42
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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Menurut karyawan, pemilik memiliki strategi dalam bersaing dengan
pesaingnya, yaitu dengan menjaga kualitas produk yang dijual sehingga
konsumen puas dengan apa yang dibelinya.[2] [5] [6] [0] ... Karena telah puluhan tahun
berwirausaha di bidang meubel, pemilik mempunyai ciri khas yang unik pada
produknya dan menjadi trendsetter desainer meubel di Jepara.
Pemilik juga berinovasi pada produk yang sudah ada menjadi produk yang
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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:[1] [0] [14] 
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
Tabel 4.[0] [3] [10] ...12. Tanggapan Pemilik pada Variabel Berorientasi pada Masa Depan
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Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
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.
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
Tabel 4.[1] [0] [2] [3] ...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.
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4.4. Hasil Rekapitulasi Keseluruhan
Setelah dilakukan analisis pada setiap karakteristik kewirausahaan
menurut teori Geoffrey G.[0] [1] Meredith, maka untuk melihat hasil rekapitulasi dilihat
dari tabel berikut:[0] [1] 
4.14. Tabel Rekapitulasi Keseluruhan
No
.
Variabel Pemilik Karyawan
Rata-rata
variabel
Interpretasi
1. Percaya diri dan optimis 4,67 4,22 4,42 Tinggi
2.
Berorientasi pada tugas dan
hasil
4,00 4,44 4.22 Tinggi
3.
Berani mengambil risiko dan
tantangan
4,50 4,67 4,58 Tinggi
4. Kepemimpinan 4,00 4,33 4,16 Tinggi
5. Keorisinalitasan 4,50 4,16 4.33 Tinggi
6. Berorientasi pada masa depan 4,00 4,16 4.08 Tinggi
Rata - rata 4,27 4.33 4.30
Tinggi
Rata – rata keseluruhan 4,30
Sumber: Data Primer yang diolah (2017)
Dari tabel tersebut dapat diperoleh bahwa terdapat perbedaan hasil skor
antara pemilik usaha dan karyawan, namun dalam hal ini masih di rentang skala
yang sama dan terdapat karakteristik kewirausahaan dengan kategori tinggi
dengan rata-rata skor 4,30.[0] [1] [12] ...
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,
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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.[0] [33] 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,
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
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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
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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.[18] ... 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
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
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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
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
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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.
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab 4 mengenai identifikasi
karakteristik kewirausahaan pada pemilik Anugerah Agung Furniture terdapat
karakterisitik kewirausahaan dengan kategori tinggi dengan rata-rata skor 4,30,
maka dapat disimpulkan bahwa:[0] 
1. Percaya diri dan optimis
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pemilik
Anugerah Agung Furniture termasuk dalam kategori tinggi dengan skor
dari pemilik 4,67 dan dari karyawan dengan skor 4,22 dimana pemilik
memiliki keyakinan pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki
dalam membuat produk meubel dengan beberapa konsep,
ketidakbergantungan pada orang lain dalam mengambil keputusan terkait
menjalankan usaha meubel, serta mandiri dalam memberi pengarahan
terkait pekerjaan karyawan dan mengawasi jalannya usaha.[14] [33] [0] 
2. Berorientasi pada tugas dan hasil
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pemilik
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Anugerah Agung Furniture termasuk dalam kategori tinggi dengan skor
dari pemilik 4,00 serta dari karyawan dengan skor 4,44 dimana pemilik
memiliki semangat dalam mentargetkan pengiriman yang tinggi produk
meubel dalam waktu satu bulan, memberikan dedikasi pada produk
50
=====================51/53======================
meubelnya, dan membuat standar yang tinggi dalam menciptakan produk
meubel
3.[0] Berani mengambil risiko dan tantangan
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pemilik
Anugerah Agung Furniture termasuk dalam kategori tinggi dengan skor
dari pemilik 4,67 serta dari karyawan dengan skor 4,22 dimana pemilik
berani mengambil risiko apabila terjadi kecelakaan dan kerugian yang
terjadi saat berwirausaha, serta menyukai tantangan dengan menerima
pesanan dari konsumen yang mempunyai tingkat kesulitan.[0] [37] 
4. Kepemimpinan
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pemilik
Anugerah Agung Furniture termasuk dalam kategori tinggi dengan skor
dari pemilik 4,00 serta dari karyawan dengan skor 4,33 dimana pemilik
sifat kepemimpinan, yaitu mampu memberikan pelatihan bagi karyawan
baru untuk menjadi karyawan terampil, memotivasi karyawan supaya
loyal pada perusahaan dengan memberikan bonus, serta terbuka terhadap
kritik dan saran dari orang lain.
5. Keorisinalitasan
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pemilik
Anugerah Agung Furniture termasuk dalam kategori tinggi dengan skor
dari pemilik 4,50 serta dari karyawan dengan skor 4,16 dimana pemilik
memiliki ciri khas sendiri pada produk meubel, dan mampu berinovasi
dengan memodifikasi produk meubel yang sudah ada menjadi produk
yang mempunyai nilai tambah.
6. Berorientasi pada masa depan
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pemilik
Anugerah Agung Furniture termasuk dalam kategori tinggi dengan skor
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dari pemilik 4,00 serta dari karyawan dengan skor 4,16 dimana pemilik
memiliki rencana ke depan pada perusahaannya untuk berekspansi pasar
ke luar negeri, dan kurang puas dengan pencapaian saat ini karena belum
dapat memenuhi cita-citanya.
5.2. Saran
Berdasarkan dari hasil analisis dari bab 4 terdapat satu skor terendah
pada penelitian ini, yaitu pada variabel berorientasi pada masa depan.
Walaupun skor tersebut tergolong tinggi, namun skor pada variabel
tersebut adalah skor terendah pada penelitian ini, sehingga pada variabel
terebut perbaikan harus dilakukan, diantaranya:
1. Pada variabel berorientasi pada masa depan, indikator yang memiliki
skor terkecil adalah memiliki rencana ke depan, dan kurang puas
dengan pencapaian saat ini, artinya dalam hal ini pemilik belum dapat
memenuhi cita-citanya untuk mencapai ekspansi pasar ke luar negeri
dengan target konsumen baru, maka dari itu disarankan pemilik
membuat website situs yang sesuai target pasar, dan melakukan
promosi online seperti berhimpun dengan e-marketplace contohnya
eBay.com
2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Dalam penelitian ini subjek penelitian hanya satu orang pengusaha,
pada penelitian kedepan diharapkan peneliti melakukan penelitian
karakteristik kewirausahaan dengan subjek penelitian lebih dari satu
pengusaha, sehingga data yang didapat akan lebih akurat dalam
mendeskripsikan karakteristik kewirausahaan.
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