
43 
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pengusaha Mahkota Glass yang 

merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang kaca dan alumunium. Usaha 

ini didirikan sejak tahun 2002, lokasi dalam penlitian ini berada di Jalan Sunan 

Kalijaga, No. 72 A,  Batokan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Alasan 

dipilihnya usaha Mahkota Glass untuk dijadikan obyek penelitian adalah bapak 

Aang Harmoko telah merintis dan dapat mempertahankan  usaha ini selama 14 

tahun dengan segala perkembangannya, hingga saat ini masih berjalan dan 

semakin berkembang dengan memiliki cabang lebih dari satu dan menambah 

jumlah karyawan, sehingga menarik untuk diteliti Karakteristik wirausaha dari 

pemiliknya. Seperti halnya pada usaha lain, maka usaha Mahkota Glass juga 

memiliki struktur organisasi yang mengatur garis wewenang dan tanggung 

jawabnya masing-masing, yang dapat dilihat dari gambar 4.1 sebagai berikut : 
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Diskripsi wewenang setiap elemen struktur organisasi Mahkota Glass : 

 

1. Pimpinan (pemilik usaha) : Memiliki hak untuk mengawasi dan 

mengevaluasi kondisi usaha dan kinerja karyawan, memiliki wewenang paling 

utama dalam memutuskan segala hal tentang usahanya mulai dari pembelian 

bahan baku (kaca,alumunium) hingga  penjualan barang sampai ke tangan 

konsumen, bertanggung jawab sepenuhnya dalam usaha Mahkota Glass. 

2. Sekretaris : Melayani adminitrasi ditoko seperti pemesanan bahan baku dan 

pemesanan produk, checklist bahan baku dan  pesanan produk hingga 

PIMPINAN 

(Pemilik) 

Kepala 

Operasional 

Sekretaris 

Karyawan bagian 

pemotong kaca 

Karyawan bagian 

merangkai  

alumunium 

Karyawan 

Pemasang 

alumunium 

Karyawan 

Finishing kaca 

Gambar 4. 1 ruktur Organisasi Mahkota Glass 

Sumber : Data Primer Mahkota Glass (2017) 
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memastikan sampai ketangan konsumen, menghubungi pelanggan ketika lama 

tidak memesan dan bertanggung jawab dalam keuangan Mahkota Glass. 

3. Kepala Operasional : Bertanggung jawab dalam pemilihan bahan serta 

proses pekerjaan kaca dan alumunium ( desain, pengukuran dll ) pada 

karyawan karna memiliki wewenang mengarahkan dan mengawasi setiap 

pekerjaan produk kaca dan alumunium pada karyawan-karyawan dalam usaha 

Mahkota Glass ini. 

4. Karyawan bagian pemotong kaca : bertanggung jawab dalam pemotongan 

kaca, memilih kaca, hingga menjadi sebuah produk kaca yang di pesan oleh 

konsumen. 

5. Karyawan bagian merangkai alumunium : bertanggung  jawab dalam 

merangkai alumunium hingga menjadi sebuah produk alumunium yang 

dipesan oleh konsumen. 

6. Karyawan finishing kaca : mengechek ulang kondisi kaca yang sudah 

menjadi sebuah produk hingga kaca dirasa sudah memenuhi standart sebelum 

sampai ke tangan konsumen. 

7. Karyawan pemasangan alumunium : bertanggung jawab dalam 

pemasangan alumunium hingga selesai terpasang. 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

 

Berikut adalah tabel untuk menunjukan gambaran umum responden 

penelitian yang terdiri dari 1 pemilik dan 3 karyawan : 

 

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Responden 

Responden  Nama   Jenis 

Kelamin 

Usia  Status Jabatan   Lama 

Bekerja 

Pemilik  Aang Harmoko Laki-laki 38 tahun Menikah Pemilik  14 tahun 

Karyawan 1 Erna  Perempuan 34 tahun Menikah Sekretaris 14 tahun 

Karyawan 2 Aripah Perempuan 31 tahun Menikah Sekretaris 12 tahun 

Karyawan 3 Fatkhul Rohmat Laki-laki 33 tahun Menikah Kepala 

Oprasional 

12 tahun 

Sumber : Data Primer Mahkota Glass (2017) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini seimbang dengan berjenis kelamin laki-laki 2 orang dan perempuan 

yaitu 2 orang, serta semua responden  berusia lebih dari 31 tahun dan berstatus 

menikah yaitu Responden pemilik bernama Aang Harmoko pemilik usaha 

Mahkota Glass dan karyawan bagian Sekretaris bernama Erna yang telah berkerja 

selama 14
 

tahun, Arifah yang telah berkerja selama 12
 

tahun dan Kepala 

Operasional yang bernama Fatkhul Rohmat yang telah berkerja selama 12
 
tahun. 

Ketiga responden tersebut memiliki kedekatan dengan pemilik lebih inten dari 

karyawan yang lain. 
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4.3 Hasil Analisis Dan Pembahasan 

 

Pada sub bab ini akan dijelaskan hasil dari analisis diskriptif masing-

masing dimensi karakteristik wirausaha berdasarkan Teori Geoffrey G. Meredith, 

sebagai berikut : 

 

4.3.1 Percaya diri 

 

Karakteristik ini menunjukan seorang wirausaha yang memiliki 

keyakinan atas kekuatan pada diri sendiri. Keyakinan individu pada 

kemampuan yang dimilikinya sendiri dapat diukur dengan keyakinan 

terhadap kemampuannya mengambil tindakan yang cepat dan tegas. Untuk 

mengetahui apakah objek pada penelitian ini memiliki karakteristik 

tersebut maka indikatornya adalah:  
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Tabel 4. 2 Hasil kesimpulan rekapitulasi wawancara dengan variabel percaya diri 

 

No Uraian Kesimpulan pemilik Kesimpulan karyawan Kesimpulan 

1. Memiliki kepercayaan diri 

dan keyakinan yang kuat 

dalam setiap metode 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

Iya selama ini pemilik 

mampu mengarahkan 

karyawan supaya mampu 

mengerjakan semua pesanan. 

Seperti dalam pesanan yang 

sulit pemilik mampu 

mengarahkan dari awal 

pemotongan kaca dan 

perangkaian alumunium 

supaya tidak mudah pecah 

dan tergores serta 

mendampingi karyawan 

hingga mereka mampu 

mengerjakan sendiri sampai 

Pemilik memiliki percaya 

diri yang kuat terlihat ketika  

mampu menyelesaikan 

semua pesanan produk kaca 

dan alumunium konsumen 

dengan keinginan 

memuaskan konsumen 

dengan permintaan yang 

beragam, berani memenuhi 

pesanan pelanggan-

pelanggan besar sesuai 

permintaan dan mampu 

mengarahkan karyawan 

contohnya : dalam setiap 

Pemilik memiliki percaya diri 

yang kuat terlihat ketika  

mampu menyelesaikan semua 

pesanan produk kaca dan 

alumunium konsumen yang 

beragam dengan keinginan 

memuaskan konsumen, berani 

memenuhi pesanan 

pelanggan-pelanggan besar 

sesuai permintaan dan mampu 

mengarahkan karyawan 

contohnya : dalam setiap 

pengerjaan kaca  dan 

alumunium dari awal 
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tahap akhir. Keyakinan 

pemilik begitu tinggi dalam 

hal percaya diri pemilik 

selalu yakin saja bahwa 

semua pesanan produk kaca 

dan alumunium  dapat 

dikerjakan. 

pengerjaan kaca  dan 

alumunium dari awal 

pemotongan kaca  

merangkai alumunium 

hingga tahap finishing kaca 

dengan proses yang terarah 

dengan baik yaitu turun 

langsung ke lapangan 

dengan mendampingi 

karyawan 

pemotongan kaca  merangkai 

alumunium hingga tahap 

finishing kaca dengan proses 

yang terarah dengan baik 

yaitu turun ke lapangan 

dengan mendampingi 

karyawan 

2. Mampu memotivasi diri 

sendiri dan karyawan dengan 

pengerjaan yang berisiko 

tinggi 

Memotivasi pada diri sendiri 

kuncinya pemilik hanya 

yakin dan selalu berfikir 

positif pada setiap hal yang 

pemilik kerjakan di usaha ini 

seperti ketika ada suatu 

insiden dalam pengerjaan 

ataupun pemasangan produk 

jatuh dan tergores pemilik 

Dalam pekerjaan usahanya 

pemilik selalu berfikir positif 

seperti apabila mengalami 

sebuah insiden seperti kaca 

yang pecah saat pemasangan 

pemimpin bilang “ itu hanya 

sebuah kegagalan dalam 

dunia usaha bukan kerugian” 

dicoba lagi yang penting 

Dalam pekerjaan usahanya 

pemilik selalu berfikir positif 

seperti apabila mengalami 

sebuah insiden seperti kaca 

yang pecah saat pemasangan 

pemimpin tetap berfikir positif 

bahwa semua masalah dapat 

diselesikan dan pada 

karyawan mengatakan “ itu 
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tetap berfikir positif bahwa 

semua masalah dapat 

diselesaikan. Lalu kalau 

memotivasi karyawan 

dengan menyebut suatu 

insiden pengerjaan kaca dan 

alumunium adalah 

kegagalan bukan kerugian, 

semua dapat dicoba lagi 

yang penting sudah berusaha 

semaksimal mungkin. Dan 

terkadang pemilik juga 

memberi reward jika 

karyawan mampu 

meyelesaikan pekerjaan 

yang menantang  

sudah berusaha , beliau tidak 

pernah menekan karyawan 

melainkan didampingi dalam 

menghadapi keadaan yang 

berisiko tinggi  seperti 

pekerjaan kaca dan 

alumunium yang tidak biasa 

dikerjakan dan diberikan 

arahan bagaimana cara 

mengerjakan nya dengan 

trik-trik supaya karyawan 

merasa tetap optimis dan 

mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang berisiko 

tinggi tersebut dengan baik. 

hanya sebuah kegagalan 

dalam dunia usaha bukan 

kerugian” dicoba lagi yang 

penting sudah berusaha dan 

bertanggung jawab, beliau 

tidak pernah menekan 

karyawan melainkan 

didampingi dalam 

menghadapi keadaan yang 

berisiko tinggi  seperti 

pekerjaan kaca dan 

alumunium yang tidak biasa 

dikerjakan dan diberikan 

arahan bagaimana cara 

mengerjakan nya dengan trik-

trik supaya karyawan merasa 

tetap optimis dan mampu 

menyelesaikan pekerjaan yang 

berisiko tinggi tersebut 
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dengan baik. 

 

3. Pemimpin yang mandiri 

dalam mengambil keputusan 

ketika terjadi hal-hal yang 

tidak terduga mampu 

memutuskan apa saja supaya 

pekerjaan tersebut tetap 

berjalan dengan baik 

Pemilik mandiri dalam 

mengambil keputusan, 

berani mengambil tindakan 

yang cepat dengan 

pertimbangan sendiri 

meskipun nantinya ada 

akibat yang harus dihadapi. 

Contohnya ketika konsumen 

merasa belum pas dengan 

pesanannya padahal harus 

digunakan besok, pemilik 

berani mengambil tindakan 

cepat dengan meminta 

karyawan yang bersedia 

untuk lembur membuat 

ulang pesanan dengan 

pemilik berikan bonus, yang 

Pemilik mampu mengambil 

keputusan dengan cepat, 

tegas dan mandiri selain 

memusyawarahkan dahulu 

dengan karywan maupun 

konsumen dalam setiap 

pengerjaan kaca dan 

alumunium, contohnya: 

ketika ada konsumen yang 

komplain bahwa produk 

tidak sesuai pesanan, beliau 

memutuskan sendiri untuk 

memastikan dan jika benar 

beliau segera mengganti 

dengan cepat.  yang 

terpenting baginya semua 

dapat  terhandle dengan baik 

Pemilik mampu mengambil 

keputusan dengan cepat, tegas 

dan mandiri selain 

memusyawarahkan dahulu 

dengan karywan maupun 

konsumen dalam setiap 

pengerjaan kaca dan 

alumunium, contohnya: ketika 

ada konsumen yang komplain 

bahwa produk tidak sesuai 

pesanan, beliau memutuskan 

sendiri untuk memastikan dan 

jika benar beliau segera 

mengganti dengan cepat.  

yang terpenting baginya 

semua dapat  terhandle 

dengan baik dan tidak ada 
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terpenting konsumen puas 

dengan pelayanan dan 

kualitas dari Mahkota Glass. 

dan tidak ada yang 

dirugikan, apabila ada yang 

dirugikan pun pemilik tidak  

mau jika konsumen yang 

merasa dirugikan. 

yang dirugikan, apabila ada 

yang dirugikan pun pemilik 

tidak mau jika konsumen yang  

merasa dirugikan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan karakteristik percaya diri seperti diatas dapat dikatakan 

bahwa Pemilik Mahkota Glass memiliki karakteristik percaya diri bagi seorang 

wirausaha yang dikemukakan oleh teori Meredith. Seorang wirausaha dapat 

dikatakan memiliki percaya diri apabila selalu percaya diri pada setiap metode 

pekerjaan, mampu memotivasi diri sendiri dan karyawan setiap mendapati 

pekerjaan yang berisiko tinggi, percaya pada setiap keputusan yang di ambil dan 

mandiri. Pada hasil kesimpulan wawancara menurut pemilik dan karyawan, 

menunjukan bahwa Pemilik memiliki percaya diri yang kuat terlihat ketika  

mampu menyelesaikan semua pesanan produk kaca dan alumunium konsumen 

yang beragam dengan keinginan memuaskan konsumen dan berani memenuhi 

pesanan pelanggan-pelanggan besar sesuai permintaan dan mampu mengarahkan 

karyawan contohnya : dalam setiap pengerjaan kaca  dan alumunium dari awal 

pemotongan kaca  merangkai alumunium hingga tahap finishing kaca dengan 

proses yang terarah dengan baik yaitu turun ke lapangan dengan mendampingi 

karyawan. 

Dalam pekerjaan usahanya pemilik selalu berfikir positif seperti apabila 

mengalami sebuah insiden seperti kaca yang pecah saat pemasangan pemimpin 

tetap berfikir positif bahwa semua masalah dapat diselesikan dan pada karyawan 

mengatakan “ itu hanya sebuah kegagalan dalam dunia usaha bukan kerugian” 

dicoba lagi yang penting sudah berusaha dan bertanggung jawab, beliau tidak 

pernah menekan karyawan melainkan didampingi dalam menghadapi keadaan 

yang berisiko tinggi  seperti pekerjaan kaca dan alumunium yang tidak biasa 

dikerjakan dan diberikan arahan bagaimana cara mengerjakan nya dengan trik-trik 
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supaya karyawan merasa tetap optimis dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

berisiko tinggi tersebut dengan baik. 

Pemilik mampu mengambil keputusan dengan cepat, tegas dan mandiri 

selain memusyawarahkan dahulu dengan karywan maupun konsumen dalam 

setiap pengerjaan kaca dan alumunium, contohnya: ketika ada konsumen yang 

komplain bahwa produk tidak sesuai pesanan, beliau memutuskan sendiri untuk 

memastikan dan jika benar beliau segera mengganti dengan cepat.  yang 

terpenting baginya semua dapat  terhandle dengan baik dan tidak ada yang 

dirugikan, apabila ada yang dirugikan pun pemilik tidak mau jika konsumen yang 

merasa dirugikan. 

Berdasarkan teori Meredith  mengenai variabel percaya diri, dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan Mahkota 

Glass  maka dapat dikatakan bahwa pemilik memiliki karakteristik kewirausahaan 

yang ada di dalam teori Meredith. Hal ini dikarenakan  pemilik telah memenuhi 

indikator-indikator yang ada di dalam teori Meredith yaitu keyakinan yang kuat, 

mampu memotivasi diri sendiri dan karyawan bila mendapati suatu kondisi yang 

berisiko tinggi, dan tidak bergantung kepada orang lain dalam mengambil 

keputusan.
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4.3.2 Berorientasi pada tugas dan hasil 

  

Karakteristik wirausaha yang mengutamakan nilai-nilai motivasi, ketekunan dan ketabahan serta insiatif. Untuk 

mengetahui apakah objek pada penelitian ini memiliki karakteristik tersebut maka indikatornya adalah : 

 

Tabel 4. 3 Hasil kesimpulan rekapitulasi wawancara dengan variabel berorientasi pada tugas dan hasil 

 

No Uraian Kesimpulan pemilik Kesimpulan karyawan Kesimpulan 

1. Keinginan untuk  

mengembangkan alat-alat 

produksi kaca dan 

alumunium agar usaha lebih 

unggul dalam semua pasar 

industri 

Iya pasti pemilik selalu ingin 

mengembangkan alat-alat 

dalam usaha beliau hingga  

14
 
tahun ini peralatan dalam 

pengerjaan kaca dan 

alumunium pada usahanya 

semakin tahun semakin 

lengkap dan lebih unggul 

contohnya pemilik sudah 

Pemilik selalu berupaya 

meningkatkan alat-alat yang 

mampu membuat pekerjaan 

menjadi lebih mudah dan 

hasil yang unggul seperti 

mencoba beberapa merek 

dan memastikan merek yang 

pas digunakan untuk jangka 

waktu panjang contohnya 

Pemilik selalu ingin 

meningkatkan kinerja dalam 

kegiatan produksi dengan 

menambah jumlah peralatan 

dan menggunkan alat-alat 

yang lebih modern agar 

produk yang dihasilkan lebih 

cepat diselesaikan dan lebih 

unggul dengan cara mencoba 
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mencoba beberapa merek 

alat yang digunakakan untuk 

pengerjaan kaca dan 

alumunium dari merek toyo 

hingga 6
 
tahun belakang ini 

pemilik sudah menemukan 

merek yang paling pas untuk 

di gunakan dalam jangka 

waktu panjang yaitu merek 

rawali, supaya produk yang 

dikerjakan bisa lebih cepat 

diselesaikan dan tetap pada 

kualitas yang bagus 

jangka sejauh ini sudah 4 

macam, pemotong kaca dari 

merk toyo hingga 

mendapatkan merek yang 

cocok yaitu rawali,   serta 

mengganti alat-alat yang 

kuno menjadi modern dan 

memperbarui alat yang 

sudah tidak layak pakai 

menjadi baru agar pekerjaan 

cepat selesai dan kualitas 

terjaga dengan baik 

berbagai merek hingga 

akhirnya menemukan merek 

yang pas untuk digunakan di 

usaha Mahkota Glass yaitu 

mencoba beberapa merek 

alat yang digunakakan untuk 

pengerjaan kaca dan 

alumunium dari merek toyo 

hingga 6
 
tahun belakang ini 

belakangan ini sudah 

menemukan merek yang 

paling pas untuk di gunakan 

dalam jangka waktu panjang 

yaitu merek rawali, supaya 

produk yang dikerjakan bisa 

lebih cepat diselesaikan dan 

tetap pada kualitas yang 

bagus 
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2. Selalu mencoba berinovasi 

terhadap proses pekerjaan 

produk kaca dan alumunium 

Pasti ingin untuk berinovasi 

supaya usaha ini dapat lebih 

berkembang dan menjadi 

trendsetter di pasar industri. 

Contohnya seperti konsep 

hiasan kaca yang berbeda 

dari hiasan kaca lainnya 

pemilik pernah membuat 

pesanan kaca temper persegi 

besar namun di perjalanan 

pecah akhirnya pemilk ganti 

baru, namun kaca yang 

pecah tadi beliau gunakan 

untuk meja Sekretaris karna 

pemilik melihat itu malah 

menjadi hal yang unik, 

beberapa konsumen juga 

berfikir sama dengan beliau 

dan tertarik untuk memesan 

Pemilik sering menemukan 

peluang-peluang yang 

menjadikan sebuah inovasi 

baru di usaha ini dan 

menerapkan nya kepada 

karyawan contohnya seperti 

memanfaatkan sisa-sisa kaca 

yang tidak terpakai dengan 

teknik-teknik baru sehingga 

mampu menghasilkan 

produk-produk yang berbeda 

dari yang lain salah satunya 

ketika pemilik mencoba 

membuat inovasi dari kaca 

temper yang pecah lalu 

dijadikannya meja, dan meja 

tersebut memiliki corak yang 

unik. 

Pemilik sering menemukan 

konsep-konsep inovasi 

dengan melihat peluang-

peluang dan diterapkan 

langsung kepada karyawan 

seperti teknik-teknik baru 

hingga konsep produk kaca. 

Contohnya pada konsep kaca 

dengan memanfaatkan sisa-

sisa kaca dan alumunium 

ataupun produk yang rusak 

dalam perjalanan yang 

mampu di buat sebuah 

produk yang memiliki nilai 

tambah dan teknik-teknik 

contohnya kaca temper 

persegi besar namun di 

perjalanan pecah akhirnya 

pemilk ganti baru, namun 
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motif seperti itu. kaca yang pecah tadi beliau 

gunakan untuk meja 

Sekretaris karna pemilik 

melihat itu malah menjadi 

hal yang unik, beberapa 

konsumen juga berfikir sama 

dengan beliau dan tertarik 

untuk memesan motif seperti 

itu pada teknik dalam 

pemotongan kaca 

menggunakan alas supaya 

tidak mudah pecah. 

3. Memiliki tekad yang keras 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan produk kaca dan 

alumunium agar lebih cepat 

dari target yang sudah di 

tentukan dari target yang 

sudah di tentukan. 

Iya sebisa mungkin dalam 

pengerjaan pesanan lebih 

cepat dalam proses 

pembuatan, contohnya : 

memesan grafis dari kaca 

yang diselesaikan dalam 

waktu 7 hari pemilik 

Pemilik menerapkan dengan 

membuat jadwal bulanan 

supaya dapat mengingatkan 

karyawan terkadang dibantu 

oleh sekretaris dalam 

mengingatkan deadline 

produksi pada karyawan, 

Pemilik berupaya untuk 

mampu menyelesaikan 

pekerjaan kaca maupun 

alumunium sebelum waktu 

yang ditentukan contohnya 

grafis dari kaca yang 

diselesaikan dalam waktu 
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mengupayakan agar 

karyawan mampu 

menyelesaikan maksimal 

diselesaikan dengan tepat 

waktu H-1. Karena beliau 

tidak ingin ada 

keterlambatan dalam 

pembuatan dan pengiriman 

yang membuat konsumen 

kecewa. Dari kepercayaan 

konsumen tersebut kini 

Mahkota Glass sudah 

memiliki rekanan bisnis 

seperti PT. Home ware 

Yogya, Java natural craft 

Yogya, Manggala jati 

Klaten, Kharisma rotan 

mandiri Solo yang selalu 

mempercayakan produk 

contohnya selalu berupaya 

untuk menjadikan produk 

kaca dan alumunium 

sebelum waktu yang sudah 

di tentukan H-1 sesuai 

tanggal jadi supaya dapat 

menjaga kepercayaan 

konsumen terutama rekanan 

bisnis Mahkota Glass. 

7hari pemilik mengupayakan 

agar karyawan mampu 

menyelesaikan maksimal 

diselesaikan dengan tepat 

waktu H-1 supaya dapat 

menjaga kepercayaan 

konsumen. Karena beliau 

tidak ingin ada 

keterlambatan dalam 

pembuatan dan pengiriman 

yang membuat konsumen 

kecewa. Dari kepercayaan 

konsumen tersebut kini 

Mahkota Glass sudah 

memiliki rekanan bisnis 

seperti PT. Home ware 

Yogya, Java natural craft 

Yogya, Manggala jati 

Klaten, Kharisma rotan 
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Mahkota Glass. mandiri Solo yang selalu 

mempercayakan produk 

Mahkota Glass. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil seperti 

diatas dapat dikatakan bahwa Pemilik Mahkota Glass memiliki 

karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil bagi seorang wirausaha 

yang dikemukakan oleh teori Meredith. Seorang wirausaha dikatakan 

memiliki karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil wirausaha yang 

mengutamakan nilai-nilai motivasi, ketekunan dan ketabahan serta insiatif. 

Karena sejatinya wirausaha senantiasa selalu menginginkan hasil yang 

terbaik. Dari hasil pembahasan pemilik dan karyawan, pemilik usaha 

Mahkota Glass  Pemilik selalu ingin meningkatkan kinerja dalam kegiatan 

produksi dengan menambah jumlah peralatan dan menggunkan alat-alat 

yang lebih modern agar produk yang dihasilkan lebih cepat diselesaikan 

dan lebih unggul dengan cara mencoba berbagai merek hingga akhirnya 

menemukan merek yang pas untuk digunakan di usaha Mahkota Glass 

yaitu mencoba beberapa merek alat yang digunakakan untuk pengerjaan 

kaca dan alumunium dari merek toyo hingga 6 tahun belakang ini 

belakangan ini sudah menemukan merek yang paling pas untuk di gunakan 

dalam jangka waktu panjang yaitu merek rawali, supaya produk yang 

dikerjakan bisa lebih cepat diselesaikan dan tetap pada kualitas yang 

bagus. 

Pemilik sering menemukan konsep-konsep inovasi dengan melihat 

peluang-peluang dan diterapkan langsung kepada karyawan seperti teknik-

teknik baru hingga konsep produk kaca. Contohnya pada konsep kaca 

dengan memanfaatkan sisa-sisa kaca dan alumunium ataupun produk yang 
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rusak dalam perjalanan yang mampu di buat sebuah produk yang memiliki 

nilai tambah dan teknik-teknik contohnya kaca temper persegi besar 

namun di perjalanan pecah akhirnya pemilik ganti baru, namun kaca yang 

pecah tadi beliau gunakan untuk meja Sekretaris karna pemilik melihat itu 

malah menjadi hal yang unik, beberapa konsumen juga berfikir sama 

dengan beliau dan tertarik untuk memesan motif seperti itu pada teknik 

dalam pemotongan kaca menggunakan alas supaya tidak mudah pecah. 

Pemilik berupaya untuk mampu menyelesaikan pekerjaan kaca 

maupun alumunium sebelum waktu yang ditentukan contohnya grafis dari 

kaca yang diselesaikan dalam waktu 7hari pemilik mengupayakan agar 

karyawan mampu menyelesaikan maksimal diselesaikan dengan tepat 

waktu H-1 supaya dapat menjaga kepercayaan konsumen. Karena beliau 

tidak ingin ada keterlambatan dalam pembuatan dan pengiriman yang 

membuat konsumen kecewa. Dari kepercayaan konsumen tersebut kini 

Mahkota Glass sudah memiliki rekanan bisnis seperti PT. Home ware 

Yogya, Java natural craft Yogya, Manggala jati Klaten, Kharisma rotan 

mandiri Solo yang selalu mempercayakan produk Mahkota Glass. 

Berdasarkan teori Meredith  mengenai variabel berorientasi pada 

tugas dan hasil, dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

pemilik dan karyawan Mahkota Glass  maka dapat dikatakan bahwa 

pemilik memiliki karakteristik kewirausahaan yang ada di dalam teori 

Meredith. Hal ini dikarenakan  pemilik telah memenuhi indikator-

indikator yang ada di dalam teori Meredith yaitu nilai-nilai motivasi, 
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ketekunan dan ketabahan serta insiatif dan selalu menginginkan hasil yang 

terbaik 
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4.3.3 Pengambil Risiko 

 

Karakteristik wirausaha yang berani mengambil risiko, berani menghadapi dan menyukai segala tantangan dalam 

mencapai setiap usahanya entah kesuksesaan maupaun kegagalan. Untuk mengetahui apakah objek penelitian ini memiliki 

karakteristik yang dimaksud maka indikatornya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 4 Hasil kesimpulan rekapitulasi wawancara dengan variabel pengambil risiko 

 

No Uraian Kesimpulan pemilik Kesimpulan karyawan Kesimpulan 

1. Berani mengambil tantangan 

dalam menerima pesanan 

dari konsumen yang belum 

pernah di produksi 

sebelumnya 

Iya pemilik sangat menyukai 

tantangan dalam 

menjalankan usaha karna hal 

itu membuat pemilik lebih 

berkembang, seperti pemilik 

suka membuat permintaan 

konsumen yang belum 

pernah di produksi 

Pemilik dalam menjalankan 

usaha kaca dan alumunium 

ini sangat menyukai suatu 

tantangan karna hal itu 

membuat pemilik lebih maju 

dan berkembang dalam 

menjalankan usahanya. 

Contohnya pemilik selalu 

Iya pemilik sangat menyukai 

tantangan dalam 

menjalankan usaha karna hal 

itu membuat pemilik lebih 

berkembang dan maju, 

seperti pemilik suka 

membuat permintaan 

konsumen yang belum 
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sebelumnya misalnya ketika 

konsumen ingin memesan 

sebuah lantai yang terbuat 

dari kaca, pemilik berani 

memenuhi dengan berusaha 

mempelajari bagaiamana 

menyusun kontruksi tersebut 

dengan kualitas hasil yang 

baik 

berusaha untuk mampu 

memenuhi  permintaan 

konsumen yang belum 

pernah di produksi 

sebelumnya misalnya ketika 

konsumen ingin memesan 

sebuah lantai yang terbuat 

dari kaca, pemilik berani 

memenuhi  dengan berusaha 

mempelajari bagaiamana 

membuat sebuah produk 

lantai kaca tersebut dengan 

kualitas hasil akhir yang 

maksimal 

pernah di produksi 

sebelumnya misalnya ketika 

konsumen ingin memesan 

sebuah lantai yang terbuat 

dari kaca, pemilik berani 

memenuhi dengan berusaha 

mempelajari bagaiamana 

menyusun kontruksi tersebut 

dengan kualitas hasil yang 

baik dan maksimal 

2. Berani mengerjakan produk 

kaca dan alumunium serta 

pemasangan dengan waktu 

Iya pemilik berani 

mengambil risiko tersebut 

dengan menyanggupi target 

pekerjaan yang kurang dari 

waktu standart. Seperti 

Iya pemilik sosok pemimpin 

yang berani mengambil 

risiko untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen seperti 

dalam menyelesaikan 

Pemilik sosok pemimpin 

yang berani mengambil 

risiko  dengan menyanggupi 

target pekerjaan yang kurang 

dari waktu standart. Seperti 
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yang kurang dari standart 

waktu pengerjaan 

contohnya pemilik pernah 

menemui konsumen yang 

datang ke pemilik untuk 

mengerjakan proyek kaca 

yang masa pekerjaan nya 

yang sedikit, pemilik 

menyanggupi untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

tersebut  

pesanan berani mengerjakan 

kaca dan alumunium dengan 

waktu kurang dari standart 

pengerjaan seperti ketika ada 

suatu intansi meminta pihak 

mahkotaglass untuk dapat 

menyelesaikan sebuah 

proyek kaca dan alumunium 

dalam waktu yang tidak 

banyak, pemilik mampu 

untuk memenuhi 

contohnya pemilik pernah 

menemui suatu intansi yang 

datang ke pemilik untuk 

meminta mahkota glass 

mengerjakan proyek kaca 

dan alumunium yang masa 

pekerjaan nya yang sedikit, 

pemilik menyanggupi untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

tersebut 

3. Berani mengambil pesanan 

besar dari konsumen yang 

tidak seperti biasanya 

 
 

Pemilik suka menerima 

tantangan seperti ini karna 

hal tersebut membuat 

pemilik lebih berpengalaman 

dan berkembang. Contohnya 

dalam 1 tahun pemilik 

memiliki 5 proyek besar, 

pemilik sudah membagi 

Pemilik saya rasakan suka 

dalam mengambil tantangan 

hal ini terlihat ketika dalam 

1 tahun pemilik mempunyai 

5 proyek besar, lalu sudah 

dibagi semua sdm yang 

dimiliki, skill dari sdm yang 

baik sudah sebagai tim dari  

Iya pemilik suka menerima 

tantangan seperti ini karna 

hal tersebut membuat 

pemilik lebih berpengalaman 

dan berkembang. Contohnya 

dalam 1 tahun pemilik 

memiliki 5 proyek besar, 

pemilik sudah membagi 
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semua sdm  yang memiliki 

skill yang baik ke 5 proyek 

tersebut namun ditengah-

tengah tahun pemilik 

mendapat tawaran untuk 

mengerjakan proyek yang 

cukup menguntungkan untuk 

perkembangan perusahaan 

kedepannya. Pemilik berfikir 

bahwa sdm yang tersisa 

belum cukup mampu untuk 

mengerjakan proyek 

tersebut, akhirnya pemilik 

menyanggupi proyek 

tersebut dengan kondisi 

pemilik memperbantukan 

beberapa orang yang telah 

memegang 5 proyek tersebut 

untuk membantu berdiskusi 

5 proyek tersebut namun 

ditengah-tengah tahun 

mahkota glass mendapat 

tawaran untuk mengerjakan 

proyek yang cukup 

menguntungkan dalam 

perkembangan usaha 

kedepannya. Pemilik berfikir 

dengan berdisuksi pada 

karyawan-karyawan 

kepercayaan bahwa 

sdmyang tersisa belum 

cukup mampu untuk 

mengerjakan proyek 

tersebut, pemilik akhirnya 

menyanggupi proyek 

tersebut dengan kondisi 

memperbantukan beberapa 

orang yang telah memegang 

semua sdm  yang memiliki 

skill yang baik ke 5 proyek 

tersebut namun ditengah-

tengah tahun pemilik 

mendapat tawaran untuk 

mengerjakan proyek yang 

cukup menguntungkan untuk 

perkembangan perusahaan 

kedepannya. Pemilik berfikir 

bahwa sdm yang tersisa 

belum cukup mampu untuk 

mengerjakan proyek 

tersebut, akhirnya pemilik 

menyanggupi proyek 

tersebut dengan kondisi 

pemilik memperbantukan 

beberapa orang yang telah 

memegang 5 proyek tersebut 

untuk membantu berdiskusi 
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mengenai pemikiran dan  

metode pekerjaan. 

5 proyek tersebut untuk 

membantu berdiskusi 

pemikiran dan  metode 

pekerjaan.   

mengenai pemikiran dan  

metode pekerjaan. 

  

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan karakteristik pengambil risiko seperti diatas dapat 

dikatakan bahwa Pemilik Mahkota Glass memiliki karakteristik pengambil 

risiko bagi seorang wirausaha yang dikemukakan oleh teori Meredith. 

Seorang wirausaha dikatakan memiliki karakteristik pengambil risiko 

adalah wirausaha yang berani mengambil risiko dan berani menghadapi 

segala tantangan dalam mencapai setiap usahanya entah kesuksesaan 

maupaun kegagalan. Dari hasil pembahasan pemilik dan karyawan, 

pemilik usaha Mahkota Glass sangat menyukai tantangan dalam 

menjalankan usaha karna hal itu membuat pemilik lebih berkembang dan 

maju, seperti pemilik suka membuat permintaan konsumen yang belum 

pernah di produksi sebelumnya misalnya ketika konsumen ingin memesan 

sebuah lantai yang terbuat dari kaca, pemilik berani memenuhi dengan 

berusaha mempelajari bagaiamana menyusun kontruksi tersebut dengan 

kualitas hasil yang baik dan maksimal 

Pemilik sosok pemimpin yang berani mengambil risiko  dengan 

menyanggupi target pekerjaan yang kurang dari waktu standart. Seperti 

contohnya pemilik pernah menemui suatu intansi yang datang ke pemilik 

untuk meminta mahkota glass mengerjakan proyek kaca dan alumunium 

yang masa pekerjaan nya yang sedikit, pemilik menyanggupi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut 

Terlebih pemilik suka menerima tantangan berani memenuhi 

proyek besar dengan sdm yang kurang berkompeten  karna hal tersebut 

membuat pemilik lebih berpengalaman dan berkembang. Contohnya 
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dalam 1 tahun pemilik memiliki 5 proyek besar, pemilik sudah membagi 

semua sdm  yang memiliki skill yang baik ke 5 proyek tersebut namun 

ditengah-tengah tahun pemilik mendapat tawaran untuk mengerjakan 

proyek yang cukup menguntungkan untuk perkembangan perusahaan 

kedepannya. Pemilik berfikir bahwa sdm yang tersisa belum cukup 

mampu untuk mengerjakan proyek tersebut, akhirnya pemilik 

menyanggupi proyek tersebut dengan kondisi pemilik memperbantukan 

beberapa orang yang telah memegang 5 proyek tersebut untuk membantu 

berdiskusi mengenai pemikiran dan  metode pekerjaan. 
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4.3.4 Kepemimpinan 

 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha dalam memotivasi bawahan, mengarahkan orang lain, 

menjebatani komunikasi yang efektif dan memecahkan konflik sehingga mampu mempengaruhi karyawan untuk bekerja 

kearah tujuan yang sama dengan baik. 

 

Tabel 4. 5 Hasil kesimpulan rekapitulasi wawancara dengan variabel kepemimpinan 

 

No Uraian Kesimpulan pemilik Kesimpulan karyawan Kesimpulan 

1. Selalu mampu membimbing 

dan mengarahkan karyawan 

yang belum memiliki 

pengalaman dalam pekerjaan 

produk kaca dan alumunium 

serta mampu memberikan 

pelatihan hingga tahap akhir  

Iya, pemilik mampu 

membimbing karyawan baru 

dengan terjun langsung 

kelapangan untuk ikut serta 

mengawasi,membimbing 

dan  mengarahkan 

contohnya: dalam 

mengarhkan bagaimana cara 

Pemilik mampu memberikan 

pengarahan dan bimbingan 

bahkan pengarahan langsung 

ke lapangan untuk 

mengarahkan karyawan baru 

dan selanjutnya meminta 

Kepala Operasional untuk 

melanjutkan pengarahan 

Pemilik mampu memberikan 

pengarahan dan bimbingan 

bahkan pengarahan langsung 

ke lapangan untuk 

mengarahkan karyawan baru 

dan selanjutnya meminta 

Kepala Operasional untuk 

melanjutkan pengarahan 
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memotong kaca yang efesien 

dan tidak mudah pecah, cara 

mengskala ukuran kaca dan 

alumunium dengan bantuan 

aplikasi sketup, dan 

selanjutnya pemilik meminta 

Kepala Operasional untuk 

ikut membantu 

membimbing, mengawasi 

dan mengarahkan sehingga 

mampu memberikan 

pelatihan hingga tahap akhir 

hingga melihat 

perkembangan selanjutnya 

 

seperti memberi pengarahan 

dahulu pada dasar-dasrnya 

jika karyawan dirasa mampu 

dan mau berusaha maju akan 

dilanjutkan hingga tahap  

ahkir. 

seperti memberi pengarahan 

dahulu pada dasar-dasarnya 

seperti cara memotong kaca, 

merangkai alumunium dan 

tahap selanjutnya jika 

karyawan dirasa mampu dan 

mau berusaha maju akan 

dilanjutkan hingga tahap  

ahkir. 

2. Mampu mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu, biaya 

dan waktu 

Iya, pengarahan dalam 

pengendalian mutu, biaya 

dan waktu dapat pemilik 

lakukan ketika dilokasi 

Iya, pemilik mampu 

mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu, biaya 

Iya, pemilik mampu 

mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu, biaya 
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pengerjaan, lalu mandat 

tersebut dilanjutkan oleh 

Sekretaris dan Kepala 

Operasional. Contohnya 

ketika dalam pengerjaan 

kaca dan alumunium bisa 

dikerjakan dalam 1 hari 

ketika karyawan meminta 

waktu 2 hari, beliau 

memberikan pengarahan 

bahwa hal tersebut bisa 

diselesaikan dengan cara 

pemilik memberi contoh 

langsung kelapangan dengan 

menggunakan kaca sisa 

apabila ukurannya masih 

mencukupi, tetap 

mengutamakan mutu 

walaupun dikerjakan dalam 

dan waktu dengan cara 

terkadang langsung 

mengingatkan target waktu 

yang ditentukan kepada 

pegawai, sebelum 

selanjutnya mandat beralih 

pada sekertaris untuk 

mengingatkan karyawan-

karyawan lain deadline 

produksi, bahan baku apa 

yang harus digunakan dan 

mutu yang harus dijaga agar 

konsumen selalu puas 

dengan produk dari Mahkota 

Glass 

dan waktu dengan cara 

terkadang langsung 

mengingatkan target waktu 

yang ditentukan kepada 

karyawan, sebelum 

selanjutnya mandat beralih 

pada sekertaris untuk 

mengingatkan karyawan-

karyawan lain deadline 

produksi, bahan baku apa 

yang harus digunakan dan 

mutu yang harus dijaga agar 

konsumen selalu puas 

dengan produk dari Mahkota 

Glass Contohnya ketika 

dalam pengerjaan kaca dan 

alumunium bisa dikerjakan 

dalam 1 hari ketika 

karyawan meminta waktu 2 
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waktu singkat, maka biaya 

dapat lebih hemat. 

hari, pemilik memberikan 

pengarahan bahwa hal 

tersebut bisa diselesaikan 

dengan cara pemilik 

memberi contoh langsung 

kelapangan dengan 

menggunakan kaca sisa 

apabila ukurannya masih 

mencukupi, tetap 

mengutamakan mutu 

walaupun dikerjakan dalam 

waktu singkat, maka biaya 

dapat lebih hemat. 

3. Merupakan pemimpin yang 

terbuka dalam diskusi 

ataupun pengerjaan 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

Iya, pemilik merupakan 

orang yang cukup terbuka 

dan mengkomunikasikan 

pekerjaan dengan 

mendiskusikan dahulu 

dengan Kepala Operasional 

Iya, keterbukaan pemilik 

terlihat dalam merencanakan 

pekerjaan mulai dari 

pemilihan jenis bahan 

hingga teknik pengerjaan 

produk supaya dalam 

Iya pemilik pemimpin yang 

terbuka, keterbukaan pemilik 

terlihat dalam merencanakan 

pekerjaan mulai dari 

pemilihan jenis bahan 

hingga teknik pengerjaan 
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apakah bisa dikerjakan atau 

tidak. Contohnya hanya 

ketika proyek besar dan 

meminta waktu singkat saja, 

pemilik juga selalu 

memikirkan karyawan  

bukan hanya keuntungan 

pribadi sendiri, namun untuk 

hal di luar itu biasanya 

beliau mengambil keputusan 

sendiri. Seperti sebuah 

pabrik meminta untuk di 

buatkan 300pcs kaca dalam 

waktu 3 hari saya bertanya 

dulu kepada sekertaris dan 

Kepala Operasional apakah 

mampu lembur apakah, 

apakah stock bahan baku 

ada, atau bagaimana caranya 

pengerjaan memiliki 

pemikiran yang sama, lalu 

dalam memutuskan suatu 

pekerjaan biasanya 

diputuskan sendiri hanya 

ketika mendapatkan pesanan 

banyak seperti yang harus 

menyelesaikan pekerjan 

memerlukan waktu lebih 

dari 8jam/hari  pemilik 

berdiskusi dahulu pada 

karyawan, karna pemilik 

tidak mau terlalu memfosir 

karyawan. 

produk supaya dalam 

pengerjaan memiliki 

pemikiran yang sama, lalu 

dalam memutuskan suatu 

pekerjaan biasanya 

diputuskan sendiri hanya 

ketika mendapatkan pesanan 

banyak seperti yang harus 

menyelesaikan pekerjan 

memerlukan waktu lebih 

dari 8jam/hari  pemilik 

berdiskusi dahulu pada 

karyawan, karna pemilik 

tidak mau terlalu memfosir 

karyawan pemilik selalu 

memikirkan bukan hanya 

keuntungan pribadi sendiri. 
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biar tetap bisa dikerjakan. 

Biasanya hal tersebut 

didisuksikan dahulu. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan karakteristik kepemimpinan seperti diatas dapat 

dikatakan bahwa Pemilik Mahkota Glass memiliki karakteristik 

kepemimpinan bagi seorang wirausaha yang dikemukakan oleh teori 

Meredith. Seorang wirausaha dikatakan memiliki karakteristik 

kepemimpinan adalah wirausaha yang mampu memotivasi bawahan, 

mengarahkan orang lain, menjebatani komunikasi yang efektif dan 

memecahkan konflik sehingga mampu mempengaruhi karyawan untuk 

bekerja kearah tujuan yang sama dengan baik. Dari hasil pembahasan 

pemilik dan karyawan, pemilik usaha Mahkota Glass mampu memberikan 

pengarahan dan bimbingan bahkan pengarahan langsung ke lapangan 

untuk mengarahkan karyawan baru dan selanjutnya meminta Kepala 

Operasional untuk melanjutkan pengarahan seperti memberi pengarahan 

dahulu pada dasar-dasarnya seperti cara memotong kaca, merangkai 

alumunium dan tahap selanjutnya jika karyawan dirasa mampu dan mau 

berusaha maju akan dilanjutkan hingga tahap  ahkir. 

Pemilik mampu mengkomunikasikan karyawan dalam 

pengendalian mutu, biaya dan waktu dengan cara terkadang langsung 

mengingatkan target waktu yang ditentukan kepada karyawan, sebelum 

selanjutnya mandat beralih pada sekertaris untuk mengingatkan karyawan-

karyawan lain deadline produksi, bahan baku apa yang harus digunakan 

dan mutu yang harus dijaga agar konsumen selalu puas dengan produk 

dari Mahkota Glass yang selalu konsisten. Contohnya ketika dalam 

pengerjaan kaca dan alumunium bisa dikerjakan dalam 1 hari ketika 
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karyawan meminta waktu 2 hari, pemilik memberikan pengarahan bahwa 

hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara pemilik memberi contoh 

langsung kelapangan dengan menggunakan kaca sisa apabila ukurannya 

masih mencukupi, tetap mengutamakan mutu walaupun dikerjakan dalam 

waktu singkat, maka biaya dapat lebih hemat. 

Pemilik adalah pemimpin yang terbuka, keterbukaan pemilik 

terlihat dalam merencanakan pekerjaan mulai dari pemilihan jenis bahan 

hingga teknik pengerjaan produk supaya dalam pengerjaan memiliki 

pemikiran yang sama, lalu dalam memutuskan suatu pekerjaan biasanya 

diputuskan sendiri hanya ketika mendapatkan pesanan banyak seperti yang 

harus menyelesaikan pekerjan memerlukan waktu lebih dari 8jam/hari  

pemilik berdiskusi dahulu pada karyawan, karna pemilik tidak mau terlalu 

memfosir karyawan pemilik selalu memikirkan karyawan bukan hanya 

keuntungan pribadi sendiri.  

Berdasarkan teori Meredith  mengenai variabel kepemimpinan, dengan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik dan karyawan 

Mahkota Glass  maka dapat dikatakan bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang ada di dalam teori Meredith. Hal ini 

dikarenakan  pemilik telah memenuhi indikator-indikator yang ada di 

dalam teori Meredith yaitu wirausaha yang mampu memotivasi bawahan, 

mengarahkan orang lain, menjebatani komunikasi yang efektif dan 

memecahkan konflik sehingga mampu mempengaruhi karyawan untuk 

bekerja kearah tujuan yang sama dengan baik. 
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4.3.5 Keorisinilan 

 

Karakteristik wirausaha yang memiliki pendapat sendiri tidak mengekor pada pendapat orang lain dengan dicerminkan 

oleh sikap kreatif, inovatif dan fleksibel dengan di ukur dari sikap yang tidak pernah puas. Untuk mengetahui apakah objek 

penelitian ini memiliki karakteristik yang dimaksud maka indikatornya adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4. 6 Hasil- kesimpulan rekapitulasi wawancara dengan variabel keorsinilan 

 

No Uraian Kesimpulan pemilik Kesimpulan karyawan Kesimpulan  

1. Mampu membuat konsep 

kaca dan alumunium baru 

dari yang sudah ada, seperti 

ingin berbeda dari yang lain 

dan mampu untuk 

dikembangkan 

Iya pemilik mampu 

membuat konsep baru dari 

yang sudah ada dan mampu 

untuk dikembangkan 

namun hanya sedikit dari 

sekian banyak produk yang 

Iya pemilik mampu 

membuat konsep baru dari 

jenis produk yang sudah 

ada dan mampu untuk 

dikembangkan tetapi hanya 

sedikit dari sekian banyak 

Pemilik mampu membuat 

konsep kaca dan 

alumunium, implementasi 

dari kedua konsep 

pekerjaan tersebut adalah 

sebagai berikut, dalam 
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di buat, biasanya konsumen 

membawa contoh sendiri. 

Contohnya pemilik pernah 

membuat konsep hiasan 

kaca yang berbahan dasar 

dari jenis kaca temper, 

beliau memanfaatkan sifat 

temper yang pecah namun 

tidak menyebar, lalu 

meletakkannya diatara dua 

jenis kaca bening, 

menjadikannya hiasan meja 

berlapis dengan corak 

pecahan kaca. Dalam 

pekerjaan alumunium 

contoh inovasinya adalah 

pembuatan dahulu hanya 

membuat estalase lalu 

sekarang membuat pintu-

produk yang di buat dengan 

konsep sendiri dan itu 

memiliki rentan waktu yang 

cukup lama dan kadang tak 

terduga dalam berinovasi 

karena sekarang ini  

konsumen sudah membawa 

contoh sendiri kami hanya 

membuat dari contoh 

konsumen, yang berbeda 

dari pangsa pasar lain stock 

di Mahkota Glass terkadang 

tidak di temukan di toko 

lain di Klaten yang 

membuat eksploitasi dari 

produk kaca lebih bernilai 

harganya, seperti yang 

paling menonjol adalah  

penggunaan kaca jenis 

pekerjaan kaca Mahkota 

Glass unggul dibanding 

kompetitornya di Klaten 

karena memiliki stock yang 

cukup untuk berinovasi 

dengan menggunakan sifat 

dari tiap jenis kaca, 

contohnya kombinasi jenis 

temper dan bening 

memanfaatkan sifat temper 

yang pecah namun tidak 

menyebar, lalu 

meletakkannya diatara dua 

jenis kaca bening, 

menjadikannya hiasan meja 

berlapis dengan corak 

pecahan kaca. Lalu di 

pekerjaan alumunium 

konsep diusung dengan 



81 
 

pintu kusen, yang 

membedakan lagi dari yang 

lain Mahkota Glass sendiri 

pilihan kaca nya lengkap 

jadi untuk di Klaten 

Mahkota Glass sudah 

menguasai pangsa pasar 

temper yang tidak mudah 

pecah seperti kaca biasa 

pada umumnya 

kombinasi kaca dan 

alumunium, contohnya 

pembuatan estalase 

berinovasi jadi membuat 

kusen alumunium. 

2. Memiliki ciri khas pada 

produk kaca dan 

alumunium  yang mampu di 

ingat oleh konsumen, 

contohnya kaca yang 

mengkilat dan logo pada 

produk alumunium 

Iya dalam produk Mahkota 

Glass  memiliki ciri khas 

seperti pada kaca  warna 

yang lebih mengkilap dan 

terang sedangkan 

alumunium ada beberapa 

produk yang diberi logo 

mahkkota glass, memang 

belum merata pada 

pemberian logo saya lagi 

mencoba agar semua bisa 

memiliki ciri khas tersebut 

Iya dalam produk Mahkota 

Glass  memiliki ciri khas 

yang pangsa pasar lain 

tidak miliki seperti dalam 

pengerjaan kaca mampu 

menghasilka warna kaca 

yang lebih mengkilap dan 

terang sedangkan 

alumunium ada beberapa 

produk yang diberi logo 

mahkkota glass, dalam 

pemberian logo memang 

Mahkota Glass memiliki 

ciri khas pada kaca warna 

yang lebih terang dan 

mengkilap sedangkan 

alumunium beberapa 

produk sudah diberi logo 

Mahkota Glass yang 

memang belum merata 

pemilik lagi mencoba agar 

semua bisa memiliki ciri 

khas tersebut supaya ada 

keorisinalan yang 
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supaya ada keorisinalan 

yang sesungguhnya pada 

produk Mahkota Glass 

belum merata pada 

pemberian logo pemilika 

lagi mencoba untuk 

memikirkan agar semua 

bisa memiliki ciri khas 

tersebut supaya ada 

keorisinalan yang merata 

pada produk Mahkota Glass 

sesungguhnya. Contohnya 

menegaskan ciri kaca yang 

mengkilat dan penggunaan 

logo pada semua  produk 

alumunium 

3. Mudah menyesuaikan 

dengan teknologi baru 

contohnya penggunaan alat 

yang dikombinasikan 

mengunakan softwere 

komputer dalam memenuhi 

permintaan yang beragam 

pada produk kaca dan 

alumunium. 

Iya betul pemilik sendiri 

selalu memiliki keinginan 

yang tinggi untuk teknologi 

baru apabila hasilnya 

memang unggul untuk 

produk kaca maupun 

alumunium yang nantinya 

bisa di terapkan pada usaha 

pemilik, dengan selalu 

mengikuti perkembangan 

yang ada. Bila dirasa susah 

Iya sejauh ini keinginan 

pemilik sangat tinggi untuk 

menyesuaikan pada alat-

alat baru dan canggih, yang 

diharapkan mampu 

membuat pekerjaan lebih 

mudah, rapi dan 

berkualitas, contohnya 

dengan penggunaan 

autocad dan sket up  

beberapa tahun ini sudah di 

Pemilik selalu memiliki 

keinginan yang tinggi untuk 

teknologi baru  karena 

baginya semua  bisa 

dipelajari. Seperti 

menggunakan softwere 

yang cukup modern dalam 

menggambar sketsa kaca 

dan aluminium. Contohnya 

penggunan softwere 

autocad dan sket up dalam 
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untuk di pelajari pemilik 

berusaha mencari tahu 

bagaimana caranya karena 

semua dilakukan supaya 

dapat memenuhi 

permintaan konsumen yang 

beragam pemilik 

memanfaatkan 

penggambaran sketsa 

model kaca menggunakan 

aplikasi autocad dan sket up 

untuk mempermudah serta 

mempercepat pekerjaan 

contohnya dalam pekerjaan 

detail yang kecil, detail 

kecil yang di maksudkan 

dalam penjelasan tersebut 

adalah seperti sambungan 

alumunium dengan pengait 

terapkan supaya lebih detail 

dalam pengerjaan produk 

yang berukuran kecil-kecil. 

menyeketsa rencana produk 

kaca supaya lebih detail 

dalam pengerjaan produk. 

misalnya dalam pekerjaan 

detail yang kecil, detail 

kecil yang di maksudkan 

dalam penjelasan tersebut 

adalah seperti sambungan 

alumunium dengan pengait 

yang cukup kecil, dengan 

aplikasi tersebut mampu 

memperbesar gambar dari 

detail kecil tersebut yang 

akan mempermudah 

karyawan untuk 

mengimajinasikan dalam 

bentuk nyata.  
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yang cukup kecil, dengan 

aplikasi tersebut mampu 

memperbesar gambar dari 

detail kecil tersebut yang 

akan mempermudah 

karyawan untuk 

mengimajinasikan dalam 

bentuk nyata. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan karakteristik keorisinilan seperti diatas dapat 

dikatakan bahwa Pemilik Mahkota Glass memiliki karakteristik 

keorisinilan bagi seorang wirausaha yang dikemukakan oleh teori 

Meredith. Seorang wirausaha dikatakan memiliki karakteristik keorisinilan 

adalah wirausaha yang memiliki pendapat sendiri tidak mengekor pada 

pendapat orang lain dengan dicerminkan oleh sikap kreatif, inovatif dan 

fleksibel dengan di ukur dari sikap yang tidak pernah puas. Dari hasil 

pembahasan pemilik dan karyawan, pemilik usaha Mahkota Glass mampu 

membuat konsep kaca dan alumunium, implementasi dari kedua konsep 

pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut, dalam pekerjaan kaca Mahkota 

Glass unggul dibanding kompetitornya di Klaten karena memiliki stock 

yang cukup untuk berinovasi dengan menggunakan sifat dari tiap jenis 

kaca, contohnya kombinasi jenis temper dan bening memanfaatkan sifat 

temper yang pecah namun tidak menyebar, lalu meletakkannya diatara dua 

jenis kaca bening, menjadikannya hiasan meja berlapis dengan corak 

pecahan kaca. Lalu di pekerjaan alumunium konsep diusung dengan 

kombinasi kaca dan alumunium, contohnya pembuatan estalase berinovasi 

jadi membuat kusen alumunium. 

Mahkota Glass memiliki ciri khas pada kaca warna yang lebih 

terang dan mengkilap sedangkan alumunium beberapa produk sudah diberi 

logo Mahkota Glass yang memang belum merata pemilik lagi mencoba 

agar semua bisa memiliki ciri khas tersebut supaya ada keorisinalan yang 

sesungguhnya. Contohnya menegaskan ciri kaca yang mengkilat dan 
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penggunaan logo pada semua  produk alumunium ( logo terlampir ). Logo 

Mahkota Glass pada alumunium digunakan untuk membedakan produk 

alumunium antara produk Mahkota Glass dengan  produk toko merek lain. 

Terdapat beberapa toko  lain di Klaten yang bergerak di bidang kaca dan 

alumunium memiliki  logo yaitu Caraka dan Mekar, toko tersebut 

menggunakan logo pada produk alumunium. Logo yang dimiliki kedua 

toko tersebut jauh berbeda dengan logo Mahkota Glass, maka konsumen 

bisa membedakan antara produk alumunium Mahkota glass yang original 

dan tidak (tiruan).  

Pemilik selalu memiliki keinginan yang tinggi untuk teknologi 

baru  karena baginya semua  bisa dipelajari. Seperti menggunakan 

softwere yang cukup modern dalam menggambar sketsa kaca dan 

aluminium. Contohnya penggunan softwere autocad dan sket up dalam 

menyeketsa rencana produk kaca supaya lebih detail dalam pengerjaan 

produk. misalnya dalam pekerjaan detail yang kecil, detail kecil yang di 

maksudkan dalam penjelasan tersebut adalah seperti sambungan 

alumunium dengan pengait yang cukup kecil, dengan aplikasi tersebut 

mampu memperbesar gambar dari detail kecil tersebut yang akan 

mempermudah karyawan untuk mengimajinasikan dalam bentuk nyata. 

Berdasarkan teori Meredith  mengenai variabel keorisinilan, 

dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik dan 

karyawan Mahkota Glass  maka dapat dikatakan bahwa pemilik memiliki 

karakteristik kewirausahaan yang ada di dalam teori Meredith. Hal ini 
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dikarenakan  pemilik telah memenuhi indikator-indikator yang ada di 

dalam teori Meredith yaitu wirausaha yang dicerminkan oleh sikap kreatif, 

inovatif dan fleksibel dengan di ukur dari sikap yang tidak pernah puas. 
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4.3.6 Berorientasi ke masa depan 

 

Karakteristik wirausaha yang memiliki presepsi dan pandangan jauh kedepan serta terus berupaya untuk lebih 

berkarya dari mencari celah-celah dari peluang yang ada. Untuk mengetahui apakah objek penelitian ini memiliki 

karakteristik yang dimaksud maka indikatornya adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4. 7 Hasil- kesimpulan rekapitulasi wawancara dengan variabel berorientasi ke masa depan 

 

No Uraian Kesimpulan pemilik Kesimpulan karyawan Kesimpulan 

1. Selalu memikirkan konsep 

untuk kedepan di setiap 

pekerjaan kaca dan 

alumunium dalam setiap 

peluang yang ada untuk 

jangka waktu yang panjang 

Iya tetapi tidak selalu 

biasanya dalam 

menemukan konsep baru 

secara mengalir saja, 

contoh pemikiran konsep 

kedepan dalam pekerjaan 

Iya pemilik memikirkan 

konsep kedepan untuk 

jangka waktu yang panjang 

biasanya beliau lakukan 

dengan mengikuti seminar 

mapun pelatihan supaya 

Iya pemilik tetap 

memikirkan konsep dalam 

setiap peluang yang ada  

untuk jangka waktu panjang 

namun hal tersebut tidak 

rutin dan tidak 



89 
 

kaca dan alumunium dalam 

setiap peluang seperti 

ketika saya mengikuti 

seminar yang menjelaskan 

konsep-konsep baru yang 

akan menjadi trendsetter 

terhadap pekerjaan yang 

saya tekuni ini, dari situ 

saya mampu berfikir apa 

yang akan menjadi 

trendsetter kedepannya 

nanti. Contohnya: sekarang 

ini banyak bangunan 

gedung di desain 

menggunankan full kaca, 

itu adalah peluang untuk 

saya membuat konsep kaca 

yang berkualitas seperti 

tahan panas, tahan air 

tetap tau perkembangan 

dunia kaca dan alumunium 

dan tidak teringgal oleh 

zaman. Contohnya 

peralihan kusen yang dari 

kayu sekarang lebih senang 

menggunkan alumunium, 

kaca yang difungsi alihkan 

sekarang menjadi tembok. 

memaksakan, biasanya 

mengalir saja ide-ide 

tersebut muncul. Contohnya 

ketika pemilik mengikuti 

seminar yang membahas 

tentang trendsetter pada 

bangunan. Beliau 

menemukan peluang bahwa 

masyarakat sekarang lebih 

menyukai kaca sebagai skat 

pengganti tembok, inovasi 

beliau yaitu membuat kaca 

yang berkualitas tahan 

dengan sinar matahari dan 

air dalam jangka waktu 

yang panjang 
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dalam jangka waktu yang 

panjang. 

2. Terus mengembangkan 

usaha dengan 

memperbanyak alat dan 

tenaga ahli dalam setiap 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

Iya saya selalu 

mengembangkan 

peralatanan dan tenaga ahli 

dalam usaha saya supaya 

tidak tertinggal oleh zaman. 

Contohnya : membeli alat 

yang dapat memproduksi 

lebih cepat dan berkapsitas 

besar contohnya dari yang 

hanya mampu memotong 

kaca hanya 10 lembar 

dalam sehari menjadi 20 

lembar dalam sehari lalu 

pada tenaga ahli biasanya 

saya mengajak Kepala 

Operasional saya untuk 

mengikuti seminar atau 

Iya pemilik selalu 

mengembangkan perlatatan 

dengan suatu alat yang 

canggih maupun mengganti  

dengan jenis yang sama 

tetapi umur pemakaian 

diperbarui, untuk 

mendapakan tenaga ahli 

pemilik mengajak Kepala 

Operasional untuk 

mengikuti seminar maupun 

pelatihan beserta pemilik 

supaya pemilik memiliki 

tenaga ahli di  dalam 

usahanya agar mampu di 

terapkan pada karyawan 

lain 

Pemilik terus 

mengembangkan usahanya 

dengan memperbaiki alat-

alat pengerjaan kaca dan 

alumunium dengan cara 

mengganti dengan umur 

yang lebih baru maupun 

menambah perlatan yang 

lebih canggih mengikuti era 

modern seperti membeli 

alat yang dapat 

memproduksi lebih cepat 

dan berkapsitas besar 

contohnya dari yang hanya 

mampu memotong kaca 

hanya 10 lembar dalam 

sehari menjadi 20 lembar 



91 
 

pelatihan yang berkaitan 

dengan usaha kaca dan 

alumunium 

dalam sehari lalu untuk 

mendapatkan tenaga ahli 

biasanya pemilik mengajak 

Kepala Operasional untuk 

mengikuti seminar atau 

pelatihan yang berkaitan 

dengan usaha kaca dan 

alumunium 

3. Terus memperbaiki sistem 

manajemen pekerjaan kaca 

dan alumunium hingga 

sampai ketangan konsumen 

Iya pemilik selalu 

mengarahkan sesuai dengan 

tahap-tahap manajemen 

pekerjaan yang benar. 

Contohnya pada kaca yang 

sudah dibentuk hiasan 

seperti lengkungan pada sisi 

kaca sebelumnya dilakukan 

penghalusan pada pinggiran 

kaca (selep) lalu dibentuk 

pinggiran yang tipis/ hiasan 

Iya pemilik selalu 

menekankan dengan 

perbaikan sistem 

manajemen pekerjaan  

dengan tahap-tahap 

manajemen pekerjaan yang 

benar. Beliau juga membuat 

catatan kecil untuk 

karyawan seperti 

perhitungan membuat 

partisi salah satu contohnya 

Iya pemilik selalu 

mengarahkan dan 

menekankan dalam 

manajemen pekerjaan kaca 

dan alumunium sesuai 

dengan tahap-tahap 

manajemen pekerjaan yang 

benar. Contohnya pada 

kaca yang sudah dibentuk 

hiasan seperti lengkungan 

pada sisi kaca sebelumnya 
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(bevel). Pemilik juga 

membuat catatan kecil ( 

perhitungan membuat 

partisi) salah satu 

contohnya berisi ukuran 

pengeboran. alumunium 

yang sesuai agar 

alumunium tidak rusak 

karna terlalu besar lubang 

alumunium yang di bor. 

berisi ukuran pengeboran 

alumunium yang sesuai 

agar alumunium tidak rusak 

karna terlalu besar lubang 

alumunium yang di bor. 

Contohnya pada kaca yang 

sudah dibentuk hiasan 

seperti lengkungan pada sisi 

kaca sebelumnya dilakukan 

penghalusan pada pinggiran 

kaca (selep) lalu dibentuk 

pinggiran yang tipis/ hiasan 

(bevel). 

dilakukan penghalusan 

pada pinggiran kaca (selep) 

lalu dibentuk pinggiran 

yang tipis/ hiasan (bevel). 

Pemilik juga membuat 

catatan kecil ( perhitungan 

membuat partisi) salah satu 

contohnya berisi ukuran 

pengeboran alumunium 

yang sesuai agar 

alumunium tidak rusak 

karna terlalu besar lubang 

alumunium yang di bor. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan karakteristik berorientasi kemasa depan seperti diatas 

dapat dikatakan bahwa Pemilik Mahkota Glass memiliki karakteristik 

berorientasi kemasa depan bagi seorang wirausaha yang dikemukakan oleh 

teori Meredith. Seorang wirausaha dikatakan memiliki karakteristik 

berorientasi kemasa depan adalah wirausaha yang memiliki presepsi dan 

pandangan jauh kedepan serta terus berupaya untuk lebih berkarya dari 

mencari celah-celah dari peluang yang ada. Dari hasil pembahasan pemilik 

dan karyawan, pemilik usaha Mahkota Glass tetap memikirkan konsep 

dalam setiap peluang yang ada  untuk jangka waktu panjang namun hal 

tersebut tidak rutin dan tidak memaksakan, biasanya mengalir saja ide-ide 

tersebut muncul. Contohnya ketika pemilik mengikuti seminar yang 

membahas tentang trendsetter pada bangunan. Beliau menemukan peluang 

bahwa masyarakat sekarang lebih menyukai kaca sebagai skat pengganti 

tembok, inovasi beliau yaitu membuat kaca yang berkualitas tahan dengan 

sinar matahari dan air dalam jangka waktu yang panjang. 

Pemilik terus mengembangkan usahanya dengan memperbaiki alat-

alat pengerjaan kaca dan alumunium dengan cara mengganti dengan umur 

yang lebih baru maupun menambah perlatan yang lebih canggih mengikuti 

era modern seperti membeli alat yang dapat memproduksi lebih cepat dan 

berkapsitas besar contohnya dari yang hanya mampu memotong kaca 

hanya 10 lembar dalam sehari menjadi 20 lembar dalam sehari lalu untuk 

mendapatkan tenaga ahli biasanya pemilik mengajak Kepala Operasional 
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untuk mengikuti seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan usaha kaca 

dan alumunium. 

Pemilik selalu mengarahkan dan menekankan dalam manajemen 

pekerjaan kaca dan alumunium sesuai dengan tahap-tahap manajemen 

pekerjaan yang benar. Contohnya pada kaca yang sudah dibentuk hiasan 

seperti lengkungan pada sisi kaca sebelumnya dilakukan penghalusan pada 

pinggiran kaca (selep) lalu dibentuk pinggiran yang tipis/ hiasan (bevel). 

Pemilik juga membuat catatan kecil ( perhitungan membuat partisi) salah 

satu contohnya berisi ukuran pengeboran alumunium yang sesuai agar 

alumunium tidak rusak karna terlalu besar lubang alumunium yang di bor. 

Berdasarkan teori Meredith  mengenai variabel berorientasi 

kemasa depan, dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

pemilik dan karyawan Mahkota Glass  maka dapat dikatakan bahwa 

pemilik memiliki karakteristik kewirausahaan yang ada di dalam teori 

Meredith. Hal ini dikarenakan  pemilik telah memenuhi indikator-

indikator yang ada di dalam teori Meredith yaitu wirausaha yang memiliki 

presepsi dan pandangan jauh kedepan serta terus berupaya untuk lebih 

berkarya dari mencari celah-celah dari peluang yang ada. 

  


