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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/pengelola dan karyawan yang 

selalu melakukan interkasi dengan pemilik Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda 

Tlogosari, Semarang adalah sebesar 5 orang.  Menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 2 tahun/lebih dan 

hanya karyawan yang sering melakukan interaksi dengan pemilik/pengelola, maka  

diambil sampel dari 4 karyawan yaitu divisi pelayan toko, divisi alat teknik, divisi 

sanitary, dan divisi material alam. Sedangkan satu sampel yaitu untuk 

pemilik/pengelola Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang. 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang.  

Untuk mengetahui gambaran tentang pemilik/pengelola serta karyawan 

pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang, akan dijelaskan 

dalam beberapa karakteristik oleh masing-masing responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 IdentitasResponden 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukan bahwa identitas responden yang 

terdiri dari pemilik/pengelola dan karyawan Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Hasil tanggapan pemilik/pengelola menunjukan bahwa jenis kelamin laki-laki 

dari pemilik/pengelola dengan umur 40 tahun dan 1 karyawan dengan umur 23 

tahun memiliki perbedaan umur yang sangat jauh dan masa kerja yang cukup 

jauh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan karakter dari segi 

umur dan masa kerja tidak mempengaruhi akan keberlangsungan karakteristik 

kewirausahaan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, Tlogosari 

Semarang. 

2. Masa kerja antara karyawan satu dengan lainnya tidak berpengaruh terhadap 

proses berlangsungnya kemajuan perusahaan. Dan antara karyawan satu 

No. Nama Responden Jenis Kelamin Umur Masa Kerja Jabatan  Pendidikan 

1. Irawan Laki-Laki 40 tahun >10 tahun Pemilik SLTA 

2. 
Zakaria Yahya An 

(Divisi Alat Teknik) 
Laki-Laki 23 tahun 1-3 tahun Karyawan SLTA 

3. 
Nur Hayati 

(Divisi Pelayan Toko) 
Perempuan 26 tahun 4-6 tahun Karyawan SLTA 

4. 
Nurul Aulia Isnaini 

(Divisi Sanitary) 
Perempuan 21 tahun 1-3 tahun Karyawan SLTA 

5. 

Novita Malasari 

(Divisi Material 

Alam) 

Perempuan 27 tahun 4-6 tahun Karyawan SLTA 
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dengan lainnya serta dari pemilik/pengelola, juga saling memberikan masukan 

serta motivasi untuk kemajuan perusahaan agar tercipta sebuah karakteristik 

kewirausahaan yang handal dan terpercaya.  

3. Perbedaan umur antara pemilik/pengelola dan karyawan yang berbeda-beda 

menujukan bahwa dalam penelitian ini, pemilik/pengelola dan karyawan dapat 

memberikan wawasan serta masukan untuk keabsahan dalam penelitian. Serta 

perbedaan faktor umur dapat menunjang potensi demi kemajuan perusahaan 

dan memantapkan pekerjaanya.  

4. Responden pemilik/pengelola dan karyawan pada Toko Besi dan Bahan 

Bangunan Anda, Tlogosari Semarang sebagian besar di dominasi pada 

karyawan dengan tingkat pendidikan SLTA. Dengan tingkat pendidikan hanya 

SLTA, pemilik/pengelola dan karyawan dapat memberikan hasil dengan cara 

pandang, cara pikir, dan cara bersikap dalam menentukan perannya serta dalam 

pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan yang unggul.  

4.2 Analisis dan Pembahasan 

 Dalam analisis berikut ini akan dijelaskan tanggapan atau respon dari 

pemilik atau pengelola dan karyawan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang tentang Karaktersitik Kewirausahaan pemilik atau pengelola 

Toko Besi dan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang menurut teori Zimmerer dan 

Scharborough. Berikut ini penjelasan dari tanggapn responden tersebut: 

 

 



42 
 

4.2.1 Analisis Data 

A. Tanggapan Pemilik/ Pengelola tentang Karaktersitik Kewirausahaan 

1. Hasrat Akan Tanggung Jawab 

Tanggapan pemilik/pengelola mengenai hasrat akan tanggung jawab pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tanggapan Pemilik terhadap Variabel Hasrat Akan Tanggung Jawab 

No 

Indikator Hasrat 

Akan Tanggung 

Jawab 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Memastikan dalam 

pembagian order 

penjualan sampai 

terealisir ke tangan 

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

2. Dapat mengatur 

dan menngelola 

karyawan dengan 

baik sehingga 

tidak terjadi 

kesalahan dalam 

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

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 
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Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel hasrat akan 

tanggung jawab yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang 

tinggi. Dari indikator pertama dalam memastikan pembagian order penjualan 

terealisir sampai ke tangan konsumen memiliki jawaban sangat setuju (kategori 

tinggi) yang berarti pemilik/pengelola memastikan pembagian order penjualan 

terealisir sampai ke tangan konsumen. Sedangkan indikator yang kedua yaitu 

dapat mengatur dan mengelola karyawan dengan baik sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam bekerja memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang 

berarti pemilik/pengelola  dapat mengatur dan mengelola karyawan dengan baik 

agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. 

Pada indikator hasrat akan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik/pengelola 

yaitu supaya konsumen puas dengan pelayanan dan kesalahan dalam bekerja akan 

berdampak pada penjualan.  

Hasil tanggapan pemilik/pengelola pada variabel hasrat akan tanggung 

jawab menunjukan bahwa demi kemajuan usahanya harus memiliki alasan yang 

cukup untuk dapat mempercayai kepada konsumen serta dapat memberikan hasil 

yang baik dalam bekerja agar tidak melakukan kesalahan dan dapat memberikan 

hasil yang positif kepada konsumen dalam melakukan proses pengorderan.  

2. Lebih Menyukai Resiko Menengah 

Tanggapan pemilik/pengelola mengenai lebih menyukai resiko menengah 

pada pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan 

Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 

2 indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Lebih Menyukai Resiko 

Menengah 

No 

Indikator Lebih 

Menyukai Resiko 

Menengah 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Mengambil 

keputusan dengan 

jumlah banyak 

sedikitnya stock-

stock barang yang 

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

2. Selalu 

merencanakan 

dengan sungguh-

sungguh sebelum 

melakukan proses 

pengorderan 

terhadap jumlah 

barang yang akan 

di stock 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

 Rata-rata 4,5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel lebih menyukai 

resiko menengah yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang 

tinggi. Dari indikator pertama dalam mengambil keputusan dengan jumlah banyak 
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sedikitnya stock-stock barang yang tersedia memiliki jawaban setuju (kategori 

tinggi) yang berarti pemilik/pengelola  mengambil keputusan  atas  banyak 

sedikitnya stock-stock barang yang tersedia. Sedangkan indikator yang kedua 

yaitu selalu merencanakan dengan sungguh-sungguh sebelum melakukan proses 

pengorderan terhadap jumlah barang yang akan di stock memiliki jawaban sangat 

setuju (kategori tinggi) yaitu pemilik/pengelola selalu merencanakan dengan 

sungguh-sungguh sebelum melakukan proses pengorderan terhadap jumlah barang 

yang akan di stock. 

Pada indikator lebih menyukai resiko menengah yang dilakukan oleh 

pemilik/pengelola yaitu oleh pemilik/pengelola agar dapat selalu mengontrol 

stock barang dan tidak terjadi overstock. 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola pada variabel lebih menyukai resiko 

menengah yaitu pemilik/pengelola harus dengan siap dan berani mengambil 

resiko menengah yang harus dijalani. Pengambilan resiko menengah inilah yang 

harus dilakukan sebagai bentuk dari spekulasi perusahaan untuk dapat maju, yakni 

pemilik/pengelola siap dan berani mengalami kerugian dengan mengambil resiko 

dengan cara yang dapat diperhitungkan.  

3. Meyakini Kemampuannya untuk Sukses 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai meyakini kemampuannya untuk 

sukses pada pemilik/pengelola yang dilakukan padaToko Besi dan Bahan 

Bangunan Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan 

Scharborough dalam 2 indikator sebagai berikut 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Meyakini Kemampuannya 

untuk Sukses 

No 

Indikator 

Meyakini 

Kemampuannya 

untuk Sukses 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Yakin dan percaya 

usahanya akan 

terus berkembang 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

2. Tidak pantang 

menyerah dan 

terus memajukan 

usahanya yang 

semakin banyak 

pesaing dari luar  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel meyakini 

kemampuannya untuk sukses yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan 

kategori yang tinggi. Dari indikator pertama mengenai yakin dan percaya akan 

usahanya akan terus berkembang  memiliki jawaban sangat setuju (kategori 

tinggi) yang berarti pemilik/pengelola memiliki keyakinan dan kepercayaan akan 

usahanya yang terus berkembang. Sedangkan indikator yang kedua yaitu tidak 

pantang menyerah dan terus memajukan usahanya yang semakin banyak pesaing 
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dari luar memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola tidak pantang menyerah dan terus mengembangkan usahanya. 

Pada indikator meyakini kemampuannya untuk sukses yang dilakukan oleh 

pemilik/pengelola yaitu agar kita berusaha untuk lebih bersaing dengan toko lain 

dan disisi lain, pesaing atau competitor pasti akan terus bertambah, dan 

pemilik/pengelola harus mempunyai nilai sendiri di dalam perusahaan. 

Hasil tanggapan mengenai variabel meyakini kemampuannya untuk sukses 

yaitu pemilik/pengelola dapat memberikan indikasi-indikasi mengenai kemajuan 

perusahaannya agar terus berkembang dengan banyaknya pesaing yang cukup 

banyak. Pihak pemilik/pengelola juga menyarankan kepada karyawan-karyawan 

untuk melakukan sesuai dengan perintah atau masukan guna untuk persaingan 

yang semakin sulit dan guna untuk kemajuan usahanya untuk sukses.  

4. Hasrat untuk Mendapatkan Umpan Balik yang sifatnya segera 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai hasrat untuk mendapatkan umpan 

balik yang sifatnya segera  pada pemilik/pengelola yang dilakukan padaToko Besi 

dan Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan 

Scharborough dalam 2 indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Hasrat Untuk 

Mendapatkan Umpan Balik yang Sifatnya Segera 

No 

Indikator Hasrat 

untuk 

Mendapatkan 

Umpan Balik yang 

Sifatnya Segera 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Selalu 

memberikan 

evaluasi tentang 

kinerja dengan 

mengadakan rapat 

evaluasi kerja 

secara periodik 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

2. Siap untuk 

menerima saran 

dan kritik  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel umpan balik yang 

sifatnya segera yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang 

tinggi. Dari indikator pertama selalu memberikan evaluasi tentang kinerja dengan 

mengadakan rapat evaluasi secara periodik  memiliki jawaban sangat setuju 

(kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola selalu memberikan evaluasi 

tentang hasil kinerja secara periodik. Sedangkan indikator yang kedua yaitu siap 
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untuk menerima saran dan kritik memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) 

yang berarti pemilik/pengelola siap untuk dapat menerima saran/ masukan dan 

kritik dari konsumen atau pelanggan.  

Pada indikator hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera 

yang dilakukan oleh pemilik/pengelola yaitu dengan mengadakan briefing/rapat 

seminggu sekali yang tujuannya agar tercipta komunikasi dua arah dan saran 

ataupun kritik merupakan sarana untuk menjadi lebih baik. 

Hasil tanggapan mengenai variabel hasrat untuk mendapatkan umpan balik 

yang sifatnya segera yaitu pemilik/pengelola dengan tugas dan kewajibannya 

untuk mengumpulkan semua karyawan yang teribat dalam perusahaan dengan 

mengadakan briefing yang bertujuan agar tercipta komunikasi dua arah. Dan juga 

demikian, pemilik/pengelola harus mau untuk menerima saran dan kritik-kritik 

yang pedas maupun saran yang berguna demi kemajuan perusahaan.  

5. Tingkat Energy yang Tinggi 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai tingkat energy yang tinggi  pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan padaToko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Tingkat Energi yang 

Tinggi 

No 

Indikator Tingkat 

Energi yang 

Tinggi 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Memiliki 

semangat kerja 

keras yang tinggi 

untuk dapat 

meningkatkan 

omzet penjualan 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

2. Mau bekerja di 

luar jam kerja atau 

di batas jam kerja 

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

 Rata-rata 4,5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel tingkat energy yang 

tinggi yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari 

indikator pertama yaitu memiliki semangat kerja keras yang tinggi untuk dapat 

meningkatkan omzet penjualan  memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) 

yang berarti pemilik/pengelola memiliki semangat kerja keras yang tinggi untuk 

meningkatkan omzet penjualan perusahaan. Sedangkan indikator yang kedua yaitu 

mau bekerja di luar jam kerja atau di batas jam kerja normal memiliki jawaban 
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setuju (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola siap dan mau bekerja di 

luar jam kerja apabila sangat diperlukan atau dibutuhkan.  

Pada indikator tingkat energy yang tinggi yang dilakukan oleh pemilik/pengelola 

yaitu untuk dapat menentukan omzet penjualan dalam keberlangsungan sebuah 

perusahaan dan apabila sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang harus cepat selesai. 

Hasil tanggapan mengenai variabel tingkat energy yang tinggi yaitu 

pemilik/pengelola menunjukan bahwa dalam bekerja harus memiliki kunci 

semangat kerja keras yang tinggi agar dapat meningkatkan kemajuan penjualan 

dan selaku pemilik/pengelola serta karyawan juga bersedia bekerja diluar jam 

kerja normal agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan cepat dan dapat 

memberikan pelayanan yang cukup lebih bagi perusahaan.  

6. Orientasi Masa Depan 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai orientasi masa depan pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Orientasi Masa Depan 

No 
Indikator Orientasi 

Masa Depan 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Selalu berusaha 

untuk 

mengembangkan 

usahanya dengan 

mencari peluang 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

2. Memiliki target 

yang realistis yang 

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

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel orientasi masa 

depan yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari 

indikator pertama selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan 

mencari peluang  memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola selalu berusaha untuk dapat mengembangkan usaha-usahanya 

dengan mencari peluang dari luar. Sedangkan indikator yang kedua yaitu memiliki 

target yang realistis yang dicapai memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) 

yang berarti pemilik/pengelola memiliki target yang cukup masuk akal untuk 

tercapainya target yang ditentukan.  

Pada indikator orientasi masa depan yang dilakukan oleh pemilik/pengelola yaitu 

dengan semakin banyaknya pesaing yang semakin berat, maka kita harus pandai 
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menciptakan peluang sedangkan dengan target pasti ada, karena setiap perusahaan 

memiliki biaya operasional dan bila tidak mencapai target tersebut, maka 

perusahaan mengalami kerugian.  

Hasil tanggapan mengenai variabel orientasi masa depan yaitu 

pemilik/pengelola dapat memberikan indikasi bahwa dalam mengembangkan 

usaha apapun diperlukan adanya peluang-peluang yang mampu untuk dapat 

mengembangkan usahanya. Dikaitkan dengan hubungan pemilik/pengelola dan 

karyawan bahwa dengan adanya peluang yang besar dengan target yang dicapai 

maka dapat menghasilkan yang baik dan persaingan tidak membuat perusahaan 

semakin turun dengan banyaknya persaingan diluar sana. 

7. Ketrampilan Mengorganisasi 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai ketrampilan mengorganisasi pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan padaToko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Ketrampilan 

Mengorganisasi 

No 

Indikator 

Ketrampilan 

Mengorganisasi 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Selalu 

menempatkan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuan dan 

ketrampilannya 

masing-masing 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

2. Dapat membagi 

dan mengarahkan 

tugas-tugas dengan 

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

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel ketrampilan 

mengorganisasi yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang 

tinggi. Dari indikator pertama yaitu selalu menempatkan karyawan sesuai dengan 

kemampuan dan ketrampilannya masing-masing  memiliki jawaban sangat setuju 

(kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola menempatkan dan mengetahui 

ketrampilan setiap masing-masing karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. 

Sedangkan indikator yang kedua yaitu dapat membagi tugas dan mengarahkan 
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tugas-tugas dengan baik memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang 

berarti pemilik/pengelola dapat membagi jobdesk setiap karyawan dan dapat 

mengarahkan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kemampuannya.  

Pada indikator ketrampilan mengorganisasi yang dilakukan oleh 

pemilik/pengelola yaitu guna menunjang pelayanan yang professional dan 

pemilik/pengelola memberikan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing. 

Hasil tanggapan mengenai variabel ketrampilan mengorganisasi yaitu 

pemilik/pengelola mengenai ketrampilan mengorganisasi merupakan bentuk 

organisasi yang wajib dimiliki dalam suatu perusahaan oleh setiap karyawan 

maupun pemilik/pengelola sekaligus dan dapat mengarahkan karyawan dengan 

sebaik mungkin dan dapat menciptakan bentuk ketrampilan dalam berwirausaha.   

8. Menilai Prestasi Lebih Tinggi daripada Uang 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai menilai prestasi lebih tinggi 

daripada uang pada pemilik/pengelola yang dilakukan padaToko Besi dan Bahan 

Bangunan Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan 

Scharborough dalam 2 indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Menilai Prestasi Lebih 

Tinggi daripada Uang 

No 

Indikator Menilai 

Prestasi Lebih 

Tinggi daripada 

Uang 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Lebih 

mengutamakan 

motivasi positif 

yaitu prestasi 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

2. Mengukur 

kesuksesan bukan 

dari uang  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel menilai prestasi 

lebih tinggi daripada uang yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori 

yang tinggi. Dari indikator pertama yaitu lebih mengutamakan motivasi positif 

yaitu prestasi  memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola lebih mengutamakan prestasi sebagai motivasi positif. 

Sedangkan indikator yang kedua yaitu mengukur kesuksesan bukan dari uang  

memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola 

mengukur sebuah kesuksesan bukan dari segi uang.  

Pada indikator menilai prestasi lebih tinggi daripada uang yang dilakukan oleh 

pemilik/pengelola yaitu dengan tujuan prestasi yang bagus dapat mendatangkan 
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keuntungan yang besar dan sebuah kesuksesan akan mendatangkan uang yang 

banyak.  

Hasil tanggapan mengenai variabel menilai prestasi lebih tinggi daripada 

uang yaitu pemilik/pengelola mampu untuk mendapatkan prestasi yang lebih 

dengan diperlukan pembelajaran melalui proses-proses yang tidak mudah dan 

dengan demikian jika prestasi yang diraih memiliki prestasi yang bagus maka 

keuntungan yang besar akan datang kepada kita dan juga kesuksesan bukan diukur 

dari segi uang melainkan kesuksesan yang akan mendatangkan uang yang banyak 

apabila pemilik/pengelola serta karyawan mampu untuk menyukseskan suatu 

perusahaan yang dijalaninya.  

9. Fleksibilitas 

Tanggapan pemilik/pengelola  mengenai fleksibilitas pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan padaToko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Pemilik/Pengelola terhadap Variabel Fleksibilitas 

No 
Indikator 

Fleksibilitas 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Bisa dengan 

fleksibel 

melakukan 

pekerjaan apa saja 

tanpa harus 

melihat jenis 

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

2. Mampu 

beradaptasi dengan 

cepat terhadap 

jenis pekerjaannya  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

 Rata-rata 5 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan pemilik/pengelola mengenai variabel fleksibilitas yang 

telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari indikator 

pertama yaitu bisa dengan fleksibel melakukan jenis pekerjaan apa saja  memiliki 

jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola bisa dengan 

fleksibel melakukan jenis pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih jenis pekerjaan 

tersebut.  

Sedangkan indikator yang kedua yaitu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 

jenis pekerjaannya  memiliki jawaban sangat setuju (kategori tinggi) yang berarti 
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pemilik/pengelola mampu dan bisa dengan cepat beradaptasi terhadap jenis 

pekerjaan yang baru.  

Pada variabel fleksibilitas yang dilakukan oleh pemilik/pengelola sebagai 

pengelola harus bisa menguasi seluruh divisi dan sudah tugas dan tanggung jawab 

sebagai pemilik/pengelola.  

Hasil tanggapan mengenai indikator fleksibilitas yaitu pemilik/pengelola 

mengenai fleksibilitas dalam pekerjaanya juga harus mampu dengan cepat dalam 

beradaptasi terhadap jenis-jenis pekerjaanya agar kemajuan perusahaan semakin 

cepat semakin baik. 

B. Tanggapan Karyawan tentang Karakteristik Kewirausahaan 

1. Hasrat Akan Tanggung Jawab 

  Tanggapan karyawan mengenai hasrat akan tanggung jawab pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Hasrat Akan Tanggung Jawab 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata

-rata 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

memastikan dalam 

pembagian order 

penjualan sampai 

terealisir ke tangan 

konsumen 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi  

2. Pemilik/Pengelola 

dapat mengatur 

dan mengelola 

karyawan dengan 

baik sehingga 

tidak terjadi 

kesalahan dalam 

bekerja 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi  

 Rata-rata 16 4,00 Tinggi  

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel hasrat akan tanggung jawab 

yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari indikator 

pertama yaitu dalam memastikan pembagian order penjualan terealisir sampai ke 

tangan konsumen memiliki jawaban setuju (4) (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola  memastikan pembagian order penjualan terealisir sampai ke 

tangan konsumen.  

Sedangkan indikator yang kedua yaitu dapat mengatur dan mengelola karyawan 

dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bekerja memiliki jawaban 

setuju (4) (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola dapat mengatur dan 

mengelola karyawan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. 
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Pada variabel hasrat akan tanggung jawab pada tanggapan karyawan mengenai 

indikator pertama yaitu  untuk mengantisipasi terjadinya barang yang tertukar atau 

kesalahan dalam order barang yang diambil,  pemilik /pengelola juga ikut serta 

bertanggung jawab dalam pembagian order penjualan demi kepuasan konsumen 

serta selalu dilakukan pengecekan sebelum order selesai supaya konsumen puas 

dan barang yang di order juga benar. Pada variabel hasrat akan tanggung jawab 

pada tanggapan karyawan mengenai indikator kedua yaitu selalu diutamakan 

komunikasi yang benar dan tidak terjadi misscom antar karyawan dengan 

pemilik/pengelola, pemilik/ pengelola sudah memberikan aturan-aturan yang 

sesuai dengan job desk karyawannya, setiap pagi diadakan briefing dan diberikan 

arahan-arahan dari pemilik/pengelola, pemilik /pengelola juga memberikan 

tanggung jawab yang besar kepada karyawan. 

  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah peran 

penting seorang pemimpin dalam melangsungkan usaha atau pekerjaannya harus 

dengan rinci dengan cara membagi barang-barang yang di order agar sampai 

terealisir ke tangan konsumen dan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 

tanggung jawabnya. Pembagian tugas dalam melakukan pengorderan perlu 

dilakukan komunikasi yang jelas antara konsumen dengan pemilik/pengelola dan 

karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja.  

  Dengan demikian, pemilik/pengelola dapat dijadikan sebagai contoh 

dengan baik bagi para karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja dan 

karyawan mampu untuk melakukan pembagian order penjualan agar terealisir 

sampai ke tangan konsumen serta pihak karyawan juga dengan jelas dalam 
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meminta laporan barang yang akan dikirim kepada konsumen sesuai dengan 

pengiriman tujuan.  

2. Lebih Menyukai Resiko Menengah 

  Tanggapan karyawan mengenai lebih menyukai resiko menengah pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Lebih Menyukai Resiko Menengah 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata-

rata 

Kateg

ori F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

mengambil 

keputusan dengan 

jumlah banyak 

sedikitnya stock-

stock barang yang 

tersedia 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi  

2. Pemilik/Pengelola 

selalu 

merencanakan 

dengan sungguh-

sungguh sebelum 

melakukan proses 

pengorderan 

terhadap jumlah 

barang yang akan 

di stock 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi 

 

Rata-rata 16 4,00 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

  Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel lebih menyukai resiko 

menengah yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. 

Dari indikator pertama yaitu mengambil keputusan dengan jumlah banyak 

sedikitinya stock barang yang tersedia memiliki jawaban setuju (4) (kategori 

tinggi) yang berarti pemilik/pengelola  mengambil keputusan  atas  banyak 

sedikitnya stock-stock barang yang tersedia.  

Sedangkan indikator yang kedua yaitu selalu merencanakan dengan sungguh-

sungguh sebelum melakukan proses pengorderan terhadap jumlah barang yang 

akan di stock memiliki jawaban setuju (4) (kategori tinggi) yang berarti 
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pemilik/pengelola selalu merencanakan dengan sungguh-sungguh sebelum 

melakukan proses pengorderan terhadap jumlah barang yang akan di stock. 

Hal ini dilakukan oleh karyawan pada variabel lebih menyukai resiko menengah 

yaitu yang dilakukan oleh pemilik/pengelola tanggapan indikator pertama untuk 

untuk lebih meneliti jumlah barang yang diorder, karena dengan mengoreksi atau 

mengecek stock barang yang tersedia dapat mempermudah mengambil stock yang 

dikirim, apabila barang yang di stock datang, pemilik/pengelola mengecek atau 

memutuskan dengan stock barang yang tersedia, serta untuk lebih meneliti jumlah 

barang yang akan di stock. Hal ini dilakukan oleh karyawan pada indikator kedua 

yang dilakukan oleh karyawan yaitu antara karyawan dengan pemilik/pengelola 

saling melakukan komunikasi agar barang antara yang di stock sama, mengecek 

atau mengoreksi kembali barang yang di order sebelum dilakukan proses lebih 

lanjut, mengecek kembali dengan datangnya stock barang dan stock yang tersedia 

di toko agar tidak overload, sudah dilakukan pengecekan setiap stock barang 

tersedia dan stock barang yang datang dengan matang. 

  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah dalam 

melakukan tugas sebagai kepemimpinan, resiko pasti selalu didapatkan pada 

setiap perusahaan, tinggal bagaimana perusahaan kita terus mencari solusi dan 

jalan keluar agar resiko atau permasalahan tidak semakin menumpuk secara 

bersama-sama oleh pihak pemilik/pengelola dan karyawan. Hal tersebut juga 

sebagai bentuk kerja sama antar team yang satu dengan yang lain untuk saling 

berkomunikasi dengan adanya permasalahan dalam suatu pekerjaan di dalam 

perusahaan. Keputusan yang dibuat oleh pemilik/pengelola sekaligus untuk 
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karyawan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan agar tidak kalah dalam 

bersaing.  

3. Meyakini kemampuannya untuk Sukses 

  Tanggapan karyawan mengenai meyakini kemampuannya untuk sukses 

pada pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan 

Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 

2 indikator sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Tanggpan Karyawan terhadapa Variabel Meyakini Kemampuannya untuk 

Sukses 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata-

rata 

Kateg

ori F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

yakin dan percaya 

usahanya akan 

terus berkembang 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

2.  Pemilik/Pengelola 

tidak pantang 

menyerah dan 

terus memajukan 

usahanya yang 

semakin banyak 

pesaing dari luar 1 5 3 12 0 0 0 0 0 0 17 4,25 Tinggi 

 Rata-rata 17,5 4,38 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 
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Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel meyakini kemampuannya 

untuk sukses yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. 

Dari indikator pertama yaitu yakin dan percaya usahanya akan terus berkembang 

memiliki jawaban sangat setuju (4), (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola  memiliki keyakinan dan kepercayaan akan usahanya yang 

terus berkembang. Sedangkan indikator yang kedua yaitu tidak pantang menyerah 

dan terus memajukan usahanya yang semakin banyak pesaing dari luar memiliki 

jawaban setuju (4), (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola tidak pantang 

menyerah dan terus mengembangkan usahanya. 

Tanggapan karyawan pada tanggapan indikator pertama  yaitu untuk sama-sama 

memiliki keyakinan yang kuat dan matang dalam menjalankan usahanya karena 

kemampuan yang menghasilkan keberhasilan, kita melihat dengan keyakinan dan 

kepercayaan yang dimiliki oleh pemilik/pengelola sangat  besar, dengan 

menambah barang-barang yang sebelumnya belum pernah dijual, sangat yakin 

karena kemajuan perusahaan mengikutsertakan dan melibatkan keyakinan dan 

kepercayaan dari usaha-usaha karyawan dan pemilik/ pengelola juga Tanggapan 

karyawan pada tanggapan indikator kedua yaitu sangat yakin dengan apa yang ada 

di depan, contohnya dengan terus memajukan usaha kita tanpa melakukan hal-hal 

yang negatif dengan pesaing di luar, contohnya dengan menambahkan item-item 

yang belum ada sebelumnya, maka konsumen juga akan merasa puas dengan 

tersedianya barang-barang di toko kami, agar dapat bekerja sama dengan toko 

lain, demi kesejahteraan usahanya dan karyawan-karyawannya yang semakin 

banyak.  
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  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah 

sebagian besar dengan menambah barang-barang yang sebelumnya belum pernah 

dijual dan sebisa mungkin dipromosikan dengan konsumen atau pelanggan untuk 

melihat ketertarikan mereka dengan barang yang kami jual. Untuk 

pemilik/pengelola diharapkan bisa untuk tetap bersaing dengan banyaknya 

pesaing yang semakin ketat dengan menambahkan barang-barang atau 

melakukan kerja sama antar toko bahan bangunan lain agar persaingan dan 

kemampuan yang dimiliki dapat sukses bersama-sama serta memberikan harga 

yang cukup terjangkau agar konsumen atau pelanggan tidak lari ke toko lain. 

4. Hasrat untuk mendapatkan Umpan Balik yang sifatnya Segera 

  Tanggapan karyawan mengenai hasrat untuk mendapatkan umpan balik 

yang sifatnya segera  pada pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan 

Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan 

Scharborough dalam 2 indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Hasrat untuk Mendapatkan 

Umpan Balik yang Sifatnya Segera 

No Indikator 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Katego

ri F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

selalu memberikan 

evaluasi tentang 

kinerja dengan 

mengadakan rapat 

evaluasi secara 

periodik 3 15 0 0 1 3 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

2. Pemilik/Pengelola 

siap menerima 

saran dan kritik 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

 Rata-rata 18 4,50 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel hasrat untuk mendapatkan 

umpan balik yang sifatnya segera yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan 

kategori yang tinggi. Dari indikator pertama yaitu selalu memberikan evaluasi 

tentang kinerja dengan mengadakan rapat evaluasi secara periodik memiliki 

jawaban sangat setuju(3), netral (1), (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola  selalu memberikan evaluasi tentang hasil kinerja secara 

periodik. Sedangkan indikator yang kedua yaitu siap menerima saran dan kritik 

memiliki jawaban sangat setuju(2), setuju(2), (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola siap untuk dapat menerima saran/ masukan dan kritik dari 

konsumen atau pelanggan. 
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Tanggapan karyawan pada indikator pertama yaitu dilakukan setiap minggu  

untuk mengevaluasi kinerja pada setiap karyawan dan pemilik/pengelola 

sekaligus, sudah dilakukan setiap minggu dengan mengevaluasi beberapa 

kesalahan atau kejadian dalam bekerja, dilakukan setiap minggu untuk dapat 

mencerahkan kembali pikiran dari setiap karyawan satu sama lain, sudah 

dilakukam setiap minggu dan dilakukan masukan-masukan positif yang bersifat 

membangun antar karyawan satu dengan yang lain dan pemilik/ pengelola juga. 

Tanggapan karyawan pada indikator kedua yaitu , karena sebagai 

pemilik/pengelola harus dan bisa menerima saran dan kritik dari siapapun yang 

bersifat membangun dan dapat memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, 

saya pernah melihat ada salah satu konsumen yang mengkritik pelayanan 

karyawan yang lelet, lalu dari pihak pemilik/pengelola meminta maaf, kritik yang 

diterima dari konsumen sangat jarang dan saran yang diterima dari konsumen juga 

ada beberapa yang sifatnya membangun, ya sudah hak dan kewajiban dari 

pemilik/ pengelola untuk siap menerima saran dan kritik dari konsumen atau 

karyawan pun. 

  Munculnya hasrat untuk mendapatkan umpan balik inilah yang dimiliki 

niat dan tekad dari pemilik/pengelola agar hubungan dengan pemilik/pengelola 

sekaligus dengan semua karyawan dapat berjalan dengan baik tanpa ada 

permusuhan yang terjadi dan bisa saling terbuka untuk kekurangn dan kelebihan 

antar karyawan dan pemilik/pengelola. Seluruh karyawan memiliki tanggapan 

responden yang sama dengan indikator yang dijelaskan dalam penelitian ini. 

Sehingga didapatkan bahwa pemilik/pengelola menginginkan hasrat untuk 
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mendapatkan umpan balik dengan sebaik mungkin dan usahanya terus 

berkembang dari hari ke hari.  

5. Tingkat Energi yang Tinggi 

  Tanggapan karyawan mengenai tingkat energy yang tinggi pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Tingkat Energi yang Tinggi 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata-

rata 

Kateg

ori F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

memiliki semangat 

kerja keras yang 

tinggi untuk dapat 

meningkatkan 

omzet penjualan 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

2. Pemilik/Pengelola 

mau bekerja di luar 

jam kerja atau di 

batas jam kerja 

normal 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi 

 Rata-rata 17 4,25 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 
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 Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel tingkat energy yang tinggi 

yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari indikator 

pertama yaitu memiliki semangat kerja keras yang tinggi untuk dapat 

meningkatkan omzet penjualan memiliki jawaban sangat setuju(2) , setuju(2), 

(kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola  memiliki semangat kerja keras 

yang tinggi untuk meningkatkan omzet penjualan perusahaan. Sedangkan 

indikator yang kedua yaitu dapat mengatur dan mengelola karyawan dengan baik 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bekerja memiliki jawaban  setuju(4),  

(kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola siap dan mau bekerja di luar jam 

kerja apabila sangat diperlukan atau dibutuhkan. 

Tanggapan karyawan pada indikator pertama yaitu sama-sama antar karyawan 

juga memiliki semangat kerja keras yang tinggi demi kemajuan dan keberhasilan 

perusahaan dari toko pemilik/pengelola, kalau omzet yang ditargetkan terkadang 

mencapai atau meningkat dan kadang mengalami penurunan tetapi tidak putus asa 

dan terus berjuang, pemilik / pengelola dan karyawan juga sama-sama memiliki 

semangat yang tinggi agar omzet yang ditarget tercapai, dan agar usahanya dapat 

berkembang. Tanggapan karyawan pada indikator kedua yaitu ya, kalau memang 

sangat diperlukan, pemilik/pengelola serta karyawan dapat ikut serta bekerja 

diluar jam kerja normal, terkadang kalau sangat dibutuhkan akan terjun ke 

lapangan dan pemilik/pengelola dan beberapa karyawan ikut serta, jika diperlukan 

pemilik/ pengelola dan karyawan yang diperlukan juga ikut turun ke lapangan 

secara langsung, ya kalau memang ada pekerjaan yang belum terselesaikan. 
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  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah 

sebagian besar memberikan masukan antara satu karyawan dengan karyawan yang 

lain dan para karyawan juga memberikan dukungan yang positif kepada 

pemilik/pengelola untuk dapat memberikan hasil energi yang tinggi bagi 

perusahaan. Munculnya tingkat energi yang tinggi inilah sebagai acuan efektif 

bagi pelanggan atau kosnumen dan dengan pihak pemilik/pengelola untuk dapat 

meningkatkan kualitas kinerja yang sebaik mungkin tanpa ikut campur tangan 

dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki tingkat energi yang tinggi. 

Dengan kualitas dan kapasitas kinerja yang telah mencakup semua, di 

mungkinkan perusahaan akan berkembang seiring berjalannya waktu dari hari ke 

hari.  

6. Orientasi Masa Depan 

  Tanggapan karyawan mengenai orientasi masa depan  pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Orientasi Masa Depan 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata-

rata 

Kateg

ori F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

selalu berusaha 

untuk 

mengembangkan 

usahanya dengan 

mencari peluang 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

2. Pemilik/Pengelola 

memiliki target 

realistis yang 

dicapai 2 10 1 4 1 3 0 0 0 0 17 4,25 Tinggi 

 Rata-rata 17 4,38 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

 Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel orientasi masa depan yang 

telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari indikator 

pertama yaitu dalam memastikan pembagian order penjualan terealisir sampai ke 

tangan konsumen memiliki jawaban sangat setuju(2), setuju(2),  (kategori tinggi) 

yang berarti pemilik/pengelola  selalu berusaha untuk dapat mengembangkan 

usaha-usahanya dengan mencari peluang dari luar. Sedangkan indikator yang 

kedua yaitu dapat mengatur dan mengelola karyawan dengan baik sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam bekerja memiliki jawaban sangat setuju(2), setuju(1), 

netral(1),  (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola memiliki target yang 

cukup masuk akal untuk tercapainya target yang ditentukan. 

Tanggapan karyawan pada indikator pertama yaitu ya sering dilakukan dengan 

pemilik/pengelola,  dengan melihat peluang-peluang yang ada, pemilik / pengelola 
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mencari informasi dengan beberapa karyawan apabila ada beberapa peluang yang 

bisa dimasuki untuk mencapai target, ya, pemilik/ pengelola dan karyawan juga 

kadang ikut serta dengan mencari peluang diluar yang bisa dijangkau, 

mengembangkan usaha dengan melihat peluang yang belum ada sebelumnya dan 

bisa untuk dijangkau dengan target yang dimiliki oleh pemilik/ pengelola. 

Tanggapan karyawan pada indikator kedua yaitu target yang dicapai kadang-

kadang sesuai  dan kadang-kadang tidak sesuai dengan target, target yang 

ditetapkan setiap minggu mengalami kenaikan dan terkadang mengalami 

penurunan yang sangat jauh, betul, target yang dicapai selama satu minggu dapat 

memenuhi atau mengalami kenaikan yang cukup bagus, agar tidak mengalami 

kerugian, sangat diperlukan target yang cukup untuk memberikan semangat 

kepada pemilik/pengelola dan juga semua karyawan yang terlibat.  

  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah perlu 

adanya komunikasi antar pemilik/pengelola dan karyawan yang saling 

berkesinambungan. Seperti dengan adanya beberapa karyawan mampu untuk 

melihat peluang yang ada yang kemudian disampaikan secara langsung dengan 

pihak pemilik/pengelola tanpa mengukur-ulur waktu yang lama. Hal tersebut yang 

akan tercapaianya peluang yang dapat membuat perusahaan akan 

mengembangkan usahanya dengan target yang dicapai. Dan disamping lain, 

karyawan juga mampu menciptkan ide-ide yang realistis agar perusahaan dapat 

memiliki penetapan target yang dicapai dalam perusahaan. 
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7. Ketrampilan Mengorganisasi 

  Tanggapan karyawan mengenai ketrampilan mengorganisasi  pada 

pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, 

Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 

indikator sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Ketrampilan Mengorganisasi 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata-

rata 

Kateg

ori F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

selalu 

menempatkan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuan dan 

ketrampilannya 

masing-masing 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

2. Pemilik/Pengelola 

dapat membagi 

dan mengarahkan 

tugas-tugas dengan 

baik 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi 

 Rata-rata 18 4,50 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel ketrampilan mengorganisasi 

yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari indikator 
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pertama yaitu dalam memastikan pembagian order penjualan terealisir sampai ke 

tangan konsumen memiliki jawaban sangat setuju(2), setuju(2) (kategori tinggi) 

yang berarti pemilik/pengelola  menempatkan dan mengetahui ketrampilan setiap 

masing-masing karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan 

indikator yang kedua yaitu dapat mengatur dan mengelola karyawan dengan baik 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bekerja memiliki jawaban sangat setuju(2), 

setuju(2),  (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola dapat membagi 

jobdesk setiap karyawan dan dapat mengarahkan tugas-tugasnya dengan baik dan 

sesuai dengan kemampuannya. 

Tanggapan karyawan pada indikator pertama yaitu ya sesuai, tetapi ada beberapa 

yang memiliki lebih dari satu kemampuan, betul dan ada beberapa karyawan yang 

ditempatkan lebih dari satu kemampuan dan ketrampilannya, tergantung dari jenis 

pekerjaannya dan kemampuan karyawan yang dimiliki tidak sama, maka dilihat 

dari pekerjaannya dahulu, dan ya tetapi ada yang fleksibel juga dan tidak semua 

pekerjaan pemilik/ pengelola ikut turun tangan. Tanggapan karyawan pada 

indikator kedua yaitu sudah diarahkan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi 

kesalahan yang fatal, betul dan pengarahan terhadap konsumen juga tidak salah, 

pengarahan yang diberikan sesuai dengan tugas-tugasnya untuk menghindari 

perselisihan, dan  pengarahan yang diberikan cukup efisien dan tidak terjadi 

kesalahan dalam melakukan pekerjaannya atau sesuai dengan bidang masing-

masing.  

  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah dalam 

menjalankan sebuah ketrampilan dalam organisasi diperlukan kemampuan yang 
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cukup handal dan memiliki daya juang yang cukup tinggi. Sebuah perusahaan 

juga akan selalu memiliki komunikasi dengan para karyawan dengan baik tentang 

hasil tugas-tugas yang telah dikerjakan tanpa adanya kekurangan atau kesalahan 

dalam bekerja, selau dengan efisien dapat membagi dan mengarahkan tugas dan 

waktu yang tepat.  

 

8. Menilai Prestasi Lebih Tinggi daripada Uang 

  Tanggapan karyawan mengenai menilai prestasi lebih tinggi daripada uang 

pada pemilik/pengelola yang dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan 

Anda, Tlogosari Semarang berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 

2 indikator sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Menilai Prestasi Lebih Tinggi 

daripada Uang 

No Indikator 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata-

rata 
Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

lebih mengutamakan 

motivasi positif yaitu 

prestasi 1 5 3 12 0 0 0 0 0 0 17 4,25 Tinggi 

2. Pemilik/Pengelola 

mengukur kesuksesan 

bukan dari uang 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi 

 Rata-rata 16,5 4,38 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016   
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Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel menilai prestasi lebih tinggi 

daripada uang yang telah diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. 

Dari indikator pertama yaitu dalam memastikan pembagian order penjualan 

terealisir sampai ke tangan konsumen memiliki jawaban sangat setuju(1), 

setuju(3),  (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola  lebih mengutamakan 

prestasi sebagai motivasi positif. Sedangkan indikator yang kedua yaitu dapat 

mengatur dan mengelola karyawan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam bekerja memiliki jawaban setuju(4), (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola mengukur sebuah kesuksesan bukan dari segi uang. 

  Tanggapan karyawan pada indikator pertama yaitu prestasi yang 

menentukan kemajuan suatu perusahaan, tetapi jika tidak mengutamakan motivasi 

prestasi tentu perusahaan tidak akan jalan, karena prestasi yang membuat suatu 

perusahaan akan berhasil kedepannya, betul, karena prestasi yang membuat 

sebuah perusahaan semakin maju dan berkembang, dan  prestasi yang membuat 

kita menjadi sukses dan kunci utama dalam sebuah perusahaan yaitu prestasi yang 

kita miliki.  

 Tanggapan karyawan pada  indikator kedua yaitu karena uang tidak dapat 

menghasilkan banyak bila kita tidak sukses, tetapi dengan kita sukses tentu uang 

akan datang, menurut saya, kita sukses karena kemampuan dan keahlian yang kita 

miliki bukan karena uang yang banyak yang membuat kita sukses, uang banyak 

bukan berarti kita sudah cukup  sukses, melainkan dengan kita sukses dan bisa 

menghandle suatu pekerjaan dalam perusahaan maka uang yang akan datang 

kepada kita, dan uang bisa datang kapan saja dan bisa habis kapan saja, tetapi 
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dengan kita memiliki kesuksesan yang cukup besar maka uang akan datang 

dengan sendiri dan tidak akan habis begitu saja atau dengan kita melihat jerih 

payah yang sudah dikeluarkan maka akan berlipat-berlipat penghasilan uang kita 

karena kesuksesan pemilik/ pengelola dan karyawan sekaligus.  

  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah dalam 

menilai sebuah usahan bukan uang atau materi yang dijadikan sebagai kunci 

utama tetapi pendidikan atau prestasi yang dijadikan kunci atau bahan utama 

dalam bekerja. Dengan demikian halnya seperti para karyawan pada umumnya 

tidak semua memiliki pendidikan yang bagus tetapi bagaimana mengendalikan 

sebuah pekerjaan dengan baik dan benar serta dapat memeberikan hasil uang yang 

banyak. Kesuksesan merupakan kunci utama yang dimiliki semua perusahaan 

pada umumnya. Akan tetapi, tidak semua perusahaan yang mengandalkan 

kesuksesan melainkan mendapatkan uang yang banyak demi melancarkan 

usahanya. Dengan adanya tanggapan tersebut, dimaksudkan bahwa menilai 

sebuah prestasi merupakan kunci utama dalam sebuah pekerjaan dan uang hanya 

sebagai acuan untuk menuju sukses.  

9. Fleksibilitas  

  Tanggapan karyawan mengenai fleksibilitas  pada pemilik/pengelola yang 

dilakukan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang 

berdasarkan teori Zimmerer dan Scharborough dalam 2 indikator sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Tanggapan Karyawan terhadap Variabel Fleksibilitas 

No Indikator 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 
Total 

Score 

Rata

-rata 
Kategori 

F 
Scor

e 
F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/Pengelola 

bisa dengan 

fleksibel melakukan 

pekerjaan apa saja 

tanpa harus melihat 

jenis pekerjaannya 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi 

2. Pemilik/Pengelola 

mampu beradaptasi 

dengan cepat 

terhadap jenis 

pekerjaannya 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 4,00 Tinggi 

 Rata-rata 16 4,00 Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 

 Hasil tanggapan karyawan mengenai variabel fleksibilitas yang telah 

diperoleh tabel diatas, menunjukan kategori yang tinggi. Dari indikator pertama 

yaitu dalam memastikan pembagian order penjualan terealisir sampai ke tangan 

konsumen memiliki jawaban setuju(4),  (kategori tinggi) yang berarti 

pemilik/pengelola  bisa dengan fleksibel melakukan jenis pekerjaan apa saja tanpa 

memilih-milih jenis pekerjaan tersebut.  

Sedangkan indikator yang kedua yaitu dapat mengatur dan mengelola karyawan 

dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bekerja memiliki jawaban 
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sangat setuju(4),  (kategori tinggi) yang berarti pemilik/pengelola mampu dan bisa 

dengan cepat beradaptasi terhadap jenis pekerjaan yang baru. 

Tanggapan karyawan pada indikator pertama yaitu memang sering dilakukan oleh 

pemilik/pengelola apabila ada karyawan yang sedang sibuk, betul dan saya 

kadang melihat pemilik/pengelola ikut serta dalam melakukan pekerjaan tanpa 

bantuan dari karyawan, betul dan pemilik/ pengelola kadang ikut turun tangan 

dalam menghandle pekerjaan karyawan apabila ada karyawan yang sedang 

dibutuhkan oleh konsumen, ya betul, karena pemilik/ pengelola tidak 

memberatkan satu jenis pekerjaan tetapi ada beberapa yang terkadang pemilik/ 

pengelola ikut terlibat. Tanggapan karyawan pada indikator kedua yaitu 

melakukannya dengan melalui contoh dari beberapa karyawan dan kemudian 

pemilik/pengelola melakukannya sendiri apabila ada beberapa karyawan yang 

sedang sibuk, betul, awalnya merasa sulit dan sering ikut serta pemilik/pengelola 

dengan cepat melakukan pekerjaan yang ringan-ringan, betul, kalau saya lihat 

pemilik/ pengelola bisa dengan cepat dan tanggap dalam melakukan pekerjaan 

yang baru, ya betul, ketanggapan dan keseriusan pemilik/ pengelola dalam 

beradaptasi cukup cepat dan paham dengan beberapa jenis pekerjaan.  

  Tanggapan atas responden dengan pertanyaan yang terbuka adalah tidak 

semua karyawan dan pemilik/pengelola bisa melakukan semua jenis pekerjaan. 

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tanggung jawab terhadap hasil 

fleksibilitas mampu untuk dikerjakan oleh semua karyawan sekaligus 

pemilik/pengelola. Fleksibilitas dalam sebuah perusahaan juga memang sangat 

diperlukan dan sangat penting bagi karyawan pada umumnya. 
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C. Hasil Rekapitulasi Keseluruhan 

Hasil yang sudah diperoleh, akan dijelaskan pada rekapitulasi pengolahan 

dari tanggapan pemilik/pengelola dan karyawan tentang Karakteristik 

Kewirausahaan pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang 

menurut teori Zimmerer dan Scharborough, sebagai berikut:   

Tabel 4.20 

Hasil Rekapitulasi Keseluruhan Antara Pemilik/Pengelola dan Karyawan 

No. Kriteria Pemilik/Pengelola Karyawan Keterangan 

1. Hasrat akan tanggung 

jawab 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4 
Tinggi 

2. Lebih menyukai resiko 

menengah 

Tinggi 

4,5 

Tinggi 

4 
Tinggi 

3. Meyakini kemampuannya 

untuk sukses 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4,38 
Tinggi 

4. Hasrat untuk 

mendapatkan umpan balik 

yang sifatnya segera 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4,50 Tinggi 

5. Tingkat energy yang 

tinggi 

Tinggi 

4,5 

Tinggi 

4,25 
Tinggi 

6. 
Orientasi masa depan 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4,38 
Tinggi 

7. Ketrampilan 

mengorganisasi 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4,50 
Tinggi 

8. Menilai prestasi lebih 

tinggi daripada uang 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4,38 
Tinggi 

9. 
Fleksibilitas 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4 
Tinggi 

Sumber Data: Data Primer, 2016 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi atas jawaban responden, dapat dilihat 

bahwa perbedaan respon antara pemilik/pengelola dan karyawan, akan tetapi 

dengan adanya perbedaan tersebut masih dalam rentang skala yang tinggi dan 

tidak jauh berbeda, sehingga masih termasuk pada ciri dan kriteria dalam 

karakteristik kewirausahaan.  

Hasil dalam rekapitulasi yang diperoleh adalah variabel hasrat akan 

tanggung jawab menunjukan sedikit perbedaan atau persepsi antara 

pemilik/pengelola dan karyawan dengan jumlah skor 1,0, meskipun secara 

keseluruhan masih tergolong kategori tinggi. Dengan adanya perbedaan tersebut, 

diperlukan evaluasi dalam menyamakan perbedaan antara tanggung jawab 

pemilik/pengelola dan karyawan. Maka dengan jelas akan diketahui tanggung 

jawab yang dimiliki oleh pemilik/pengelola dan juga karyawan agar tidak terjadi 

perbedaan dalam bekerja dan adanya kesepakatan tanggung jawab secara bersama 

dalam pekerjaan.  

 

Tanggapan atas responden antara pemilik/pengelola dengan variabel lebih 

menyukai resiko menengah sama-sama memiliki kategori yang tinggi, yang 

berarti antara pemilik/pengelola dan karyawan memiliki resiko yang bisa 

diputuskan dan bisa mengontrol barang-barang tanpa overstock. Dengan 

demikian, resiko menengah yang diambil dapat diatasi dengan baik dan teliti 

tanpa terjadinya suatu masalah antar pemilik/pengelola, karyawan dan konsumen 

atau pelanggan dan merupakan tanggung jawab bersama dengan 

pemilik/pengelola dan karyawan.  
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Dalam halnya mengatur dan mengelola usaha yang dijalani, harus 

direncanakan dengan baik dan matang sebelum memulai proses pekerjaan. Dalam 

meyakini kemampuannya untuk bisa sukses, diperlukan kemampuan yang cukup 

tinggi untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang cukup tinggi. Kemampuan 

dalam bekerja harus dimiliki oleh pemilik/pengelola dan karyawan agar dapat 

menghasilkan kesuksesan bersama-sama. Dalam mengembangkan usahanya, juga 

harus memiliki keyakinan dan kepercayaan dalam diri sendiri bahwa usahanya 

akan terus berkembang dan tidak pantang menyerah dalam memajukan usahanya 

yang semakin banyak pesaing dari luar. Dengan demikian, pemilik/pengelola dan 

karyawan juga harus bisa untuk bersaing dengan toko lain dengan mempunyai 

nilai yang lebih.  

Hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera juga antara 

pemilik/pengelola dan karyawan juga relative sama dan memiliki kategori tinggi. 

Yang mampu memberikan evaluasi terhadap hasil kinerja antar karyawan satu 

dengan yang lain.  

Serta pemilik/pengelola juga harus siap uantuk menerima saran dan kritik dari 

konsumen/pelanggan. Tingkat energy yang tinggi juga memiliki relative yang 

sama antara pemilik/pengelola dan karyawan yang juga memiliki kategori tinggi. 

Dalam hal ini, pemilik/pengelola dan juga karyawan mampu untuk secara 

bersama-sama meningkatkan omzet penjualan dan juga bersedia untuk bekerja di 

luar jam kerja normal untuk dapat menaikan omzet perusahaan. Pemilik/pengelola 

juga diusahakan untuk dapat mencari peluang dengan melihat orientasi-orientasi 

masa depan yang jauh lebih banyak sehingga dapat memudahkan untuk 
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meningkatkan target perusahaan yang realistis.orientasi yang dicapai antara 

pemilik/pengelola dan karyawan juga memiliki rentang skala yang relative sama 

dan tidak jauh berbeda.  Pemilik/pengelola juga harus memiliki ketrampilan 

mengorganisasi dalam berwirausaha dalam halnya mampu menempatkan 

karyawan sesuai dengan ketrampilannya masing-masing dan juga 

pemilik/pengelola bisa mengarahkan tugas-tugas karyawan dengan pengarahan 

yang cukup baik yang juga memiliki rentang skala yang relative sama dan tidak 

jauh berbeda. Prestasi adalah hal yang dicari oleh setiap perusahaan, dengan 

adanya menilai prestasi lebih tinggi daripada uang dapat dilihat bahwa 

pemilik/pengelola dalam memilih karyawan dengan tidak adanya sebuah prestasi 

yang dicapai setidaknya memiliki ketrampilan atau kemampuan dalam perusahaan 

yang dikelola oleh pemilik/pengelola dan juga menilai sebuah kesuksesan atau 

prestasi bukan berdasar dari uang tetapi uang yang akan mendatangkan  dari 

sebuah kesuksesan atau prestasi yang kita miliki. Dengan demikian, menilai 

pretasi lebih tinggi daripada uang juga memiliki rentang skala yang tidak jauh 

berbeda.  Dalam hal fleksibilitas, pemilik/pengelola dan karyawan juga memiliki 

memiliki rentang skala yang relative sama. Pemilik//pengelola juga mampu 

beradaptasi dengan segala jenis pekerjaan yang dikerjakan dan mampu untuk 

melibatkan karyawan yang juga dapat beradaptasi dengan pekerjaan yang 

dikerjakan secara fleksibilitas. 

Tingginya kesembilan karakteristik kewirausahaan pada Toko Besi dan 

Bahan Bangunan Anda, Tlogosari Semarang menunjukan bahwa setiap 

karakeristik relative sama. Dengan demikian, tinnginya hasil rekapitulasi secara 
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keseluruhan pada pemilik/pengelola dan karyawan dapat dilihat dengan 

perbandingan yang tidak jauh berbeda. Kategori pada hasil rekapitulasi memiliki 

nilai yang cukup tinggi dan masih tergolong dalam karakteristik kewirausahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




