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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan pada CV Istana Indonusa yang 

merupakaan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pendistribusian stiker adalah perusahaan yang dirintis oleh Bapak Suganda 

Tjokro mulai tahun 1998. Usaha ini bergerak di bidang distribusi stiker, 

produk stiker antara lain Seichofix dengan jenis Glossy, Matt atau Doff 

dan Transparent Glitter, Bomb, 3 Dimensi, Kulit Ular, Bordess, Carbon 

dan masih banyak lagi. Setelah dirintis beberapa tahun perusahaan ini 

semakin berkembang dan menuai kesuksesan  yaitu dengan didirikan 

sebuah CV yang bernama CV.Istana Indonusa yang memiliki kantor di 

alamat Perumahan Sendangsari Utara XV/6, Semarang.  

Hingga saat ini CV. Istana Indonusa telah mendistribusikan ke 

berbagai wilayah di Indonesia. Hingga sekarang usaha CV.Istana Indonusa 

sudah bertahan hingga 18 tahun.CV. Istana Indonusa selain sebagai 

distributor stiker juga melakukan produsen yang memproduksi stiker maka 

dapat dikatakan bahwa CV. Istana Indonusa merupakan produsen dan 

distributor stiker. 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Kuesioner dibagikan kepada responden penelitian yaitu Pemilik, 

Wakil Pimpinan, Manager Operasional, Manager Pemasaran, dan Manager 

Keungan CV Istana Indonusa. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai 

gambaran umum responden, yang pertama yaitu jenis kelamin responden 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

Laki-laki 3 60 

Perempuan 2 40 

Total 5 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ternyata responden pada 

penelitian ini berjumlah 5 yaitu 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 

Mayoritas responden adalah laki-laki karena kebanyakan dari mereka 

adalah bagian operasional dan pemasaran. 

Tabel 4.2. Usia Responden 

Usia Jumlah Prosentase 

25-40 tahun 3 60 

>40 tahun 2 40 

Total 5 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa ternyata responden pada 

penelitian ini berjumlah 5 yaitu 3 orang berusia 25-40 tahun dan 2 orang 

berusia > 40 tahun. 

 

4.3. Orientasi Kewirausahaan pengusaha CV. Istana Indonusa 

Orientasi kewirausahaan merupakan aspek penting bagi keberlangsungan 

perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Orientasi 

kewirausahaan yang tinggi mengasah kemampuan perusahaan untuk bisa melihat 

peluang usaha yang tidak dilihat oleh pesaing dan menjadikannya memiliki 

keunggulan bersaing dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif (Wiklund and 

Shepherd, 2005). Lumpkin dan Dess (1996) menyebutkan bahwa orientasi 

kewirausahaan berkaitan dengan proses, praktik dan kegiatan pengambilan 

keputusan yang digunakan oleh wirausahawan yang berujung pada pendirian 

perusahaan. Mereka telah mengidentifikasi lima dimensi orientasi kewirausahaan, 

yakni, autonomy, innovativeness, risk-taking, proactiveness, dan competitive 

aggressiveness.  

 

4.3.1. Inovasi 

Inovasi adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk membuat 

atau mencari produk atau jasa maupun ide-ide baru untuk mengembangkan 

usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan orientasi 

kewirausahaan pengusaha CV.Istana Indonusa. Berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Inovasi 

Inovasi Pemilik Wakil 

Pimpinan 

Manager 

Keuangan 

Manager 

Operasional 

Manager 

Pemasaran 

Kesimpulan 

Selama ini apa 

saja varian jenis 

produk stiker 

yang disediakan 

oleh perusahaan? 

Apakah selalu 

bertambah seperti 

ada stiker 

semprot? 

Mengapa? 

Jenis stiker yang utama 

adalah sticker cutting, 

sticker printing, seicholite, 

seichofix (vinil). 

Jenis stiker bertambah 

seperti produk seichopaint 

yang merupakan stiker 

semprot. 

Jenis produk 

sticker yang 

disediakan: 

sticker cutting; 

sticker 

printing; 

seicholite; 

seichofix; 

seichotape; 

seichoblade. 

Jenis produk 

sticker yang 

disediakan 

meliputi: 

sticker cutting, 

sticker 

tumpuk, 

printing. 

 

Produk sticker: 

Seicholite                        

(skotlite), 

Seichofix 

(vinil).  

Produk yang 

disediakan 

meliputi: 

seicholite, 

seichofix, 

seichocal, 

seichotape, sticker 

semprot disebut 

seichopaint. 

Perusahaan menyediakan 

varian produk yang bermacam 

macam seperti sticker cutting, 

sticker printing, seicholite, 

seichofix (vinil), dan terdapat 

penambahan yaitu stiker 

semprot atauseichopaint. 

Apakah 

perusahaan 

melakukan 

inovasi dalam  hal 

administrasi 

(pembaharuan 

nota penjualan)? 

Ya, pada tahun 2003 

administrasi perusahaan 

masih manual dan pada 

tahun 2008 sistem 

administrasi sudah 

berkembang  lebih 

kompleks dan menjadi 

lebih maju dengan program 

komputer.  

Ya, nota 

penjualan 

dilakukan 

secara 

komputerisasi 

dan 

menggunakan 

program pada 

tahun 2008 

Ya, pembuatan 

notanya 

dilakukan 

dengan cara 

komputerisasi 

dan dengan 

menggunakan 

program, 

sehingga nota 

penjualannya 

teratur. 

Ya, pada tahun 

2003 dilakukan 

dengan tulisan 

tangan namun 

saat ini telah 

menggunakan 

program dari 

komputer. 

Ya, pembuatan 

nota dengan 

menggunakan 

program dengan 

pengecekan 

secara teratur. 

Perusahaan melakukan inovasi 

dalam  hal sistem administrasi 

karena pada tahun 2003 masih 

manual dan saat ini sistem 

adminstrasi sudah berkembang  

lebih kompleks dan menjadi 

lebih maju dengan program 

komputer (sejak tahun 2008). 

Apakah 

perusahaan 

melakukan 

inovasi dalam 

menginvestasikan 

pendapatan. 

Ya, perusahaan melakukan 

inovasi dalam 

menginvestasikan 

pendapatan seperti print 

MMT dan  juga melakukan 

investasi pada bidang 

Ya Ya Ya, perusahaan 

bekerja sama 

dengan 

perusahan/ toko 

lain. 

 

Ya Perusahaan bekerja sama 

dengan perusahaan lain yang 

berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen  yang 

lainnya seperti print MMT dan 

juga melakukan investasi pada 
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(mengalokasian 

pendapatan untuk 

investasi/ 

pengembangan 

bisnis lain)? 

properti. bidang properti. 

Apakah pimpinan 

melibatkan 

karyawan  dalam 

mendapatkan ide-

ide baru? 

Bagaimana 

caranya? 

Ya, pimpinan melibatkan 

karyawan dalam 

mendapatkan ide-ide baru, 

dengan cara menciptakan 

kreatif design. Caranya 

dengan melakukan rapat 

dengan anggota karyawan 

dari segala tingkat. 

Ya, setiap 

karyawan 

selalu 

dilibatkan 

dalam 

mendapatkan 

ide. 

Ya, didalam 

perusahaan ini 

karyawan 

diperbolehkan 

untuk 

memberikan 

masukan/ ide- 

ide untuk 

kemajuan 

perusahaan. 

Ya, semua 

karyawan 

terlibat dalam 

menyampaikan 

ide baru. 

Dengan cara: 

Rapat dengan 

anggota 

karyawan. 

Ya, dengan 

mengadakan 

kumpul karyawan 

untuk 

menyampaikan 

ide masing-

masing. 

Pimpinan melibatkan 

karyawan  dalam mendapatkan 

ide-ide baru dalam hal desain 

kreatif stiker dengan 

mengadakan rapat dengan 

anggota karyawan dari segala 

tingkat. 

Apakah 

perusahaan 

melakukan 

eksperimen atau 

percobaan 

terhadap produk 

yang di jual? 

Mengapa? 

Ya, perusahaan melakukan 

eksperimen atau percobaan 

terhadap produk yang di 

jual agar mengetahui 

kualitas produk yang dijual 

sehingga dapat mengetahui 

kekurangan melalui sample 

yang didapat dari pabrik. 

Ya, 

perusahaan 

melakukan 

percobaan 

dahulu dan 

akan 

mendapatkan 

sample dari 

pabrik. 

Ya, 

perusahaan 

selalu 

melakukan 

percobaan 

terhadap 

produk baru, 

agar tahu 

kualitas 

produk yang 

akan dijual. 

Ya, perusahaan 

melakukan 

eksperimen 

untuk 

mengetahui 

letak kelebihan 

maupun 

kekurangan 

produk sebelum 

mulai 

dipasarkan. 

Ya, perusahaan 

melakukan 

percobaan untuk 

mengetahui 

kualitas produk 

yang dijual. 

Perusahaan melakukan 

percobaan untuk mengetahui 

kualitas produk yang dijual. 

agar perusahaan bisa 

mengetahui letak kelebihan 

maupun kekurangan produk 

sebelum mulai dipasarkan. 

Apakah 

perusahaan 

melakukan 

differensiasi yang 

membedakannya 

Ya, perusahaan melakukan 

differensiasi dengan cara 

pada produk cutting stiker 

dan stiker printing dengan 

desain gambar yang 

Ya, 

perusahaan 

melakukan 

differensiasi 

dengan cara 

Ya, 

perusahaan 

melakukan 

differensiasi 

dengan cara 

Ya, perusahaan 

melakukan 

differensiasi  

dalam bentuk 

ide-ide gambar 

Ya, perusahaan 

melakukan 

differensiasi 

dengan cara 

membuat produk 

Perusahaan melakukan 

differensiasi seperti menambah 

ide-ide gambar padaproduk 

cutting stikerserta inovasi-

inovasi terbaru yang up to 
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dengan pesaing? 

Berikan 

contohnya 

disesuaikan dengan tren di 

pasar serta inovasi-inovasi 

terbaru yang up todate, 

yang didapat melalui nara 

sumber para marketing, 

melalui internet, dan dari 

gagasan karyawan. Ini 

berbeda dari pesaing yang 

menggunakan desain lama 

berinovasi 

dengan produk 

baru. 

berinovasi 

dengan 

produk-produk 

baru. 

serta inovasi-

inovasi terbaru 

yang up todate, 

dengan nara 

sumber para 

marketing, 

internet, dan 

dari ide-ide 

karyawan itu 

sendiri 

baru agar selalu 

berbeda dengan 

pesaing-pesaing. 

date, dengan nara sumber para 

marketing, melalui internet, 

dan dari ide-ide darikaryawan. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa varian 

jenis produk stiker yang disediakan oleh perusahaan adalah jenis reflektive. 

Dengan berjalannya waktu jenis stiker berkembang sesuai dengan kebutuhan. 

Stiker semprot adalah salah satu pengembangan produk bari dari CV. Istana 

Indonusa. Jenis produk sticker yang disediakan meliputi: sticker cutting, sticker 

tumpuk, printing, print and cut, seicholite, seichofix(vinil), seichotape, seicho 

blade, seichocall. Sticker model baru sticker semprot atau disebut dengan 

seichopaint. Vinil itu sendiri terdiri dari 2 macam: gloss dan Doff, transparan , 

bahan 3D, Glitter, Bordes 9 (tampak plat besi), metalik, Flashing, Carbon, 

Chrome. 

 

 

Gambar 4.1. Jenis Stiker Semprot CV Istana Indonusa 
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Terkait dengan administrasi, pada tahun 2003 adminstrasi dilakukan 

dengan manual (penulisan tangan) baik pembuatan nota maupun mencatat laba 

rugi tiap harinya. Pada tahun 2008 adminstrasi sudah berkembang  berkembang 

lebih kompleks dan menjadi lebih maju dengan program komputer, sehingga nota 

penjualannya menjadi lebih teratur. 

Terkait dalam inovasi, perusahaan melakukan inovasi dalam 

menginvestasikan pendapatan ke property. Perusahaan bekerja sama dengan toko-

toko lain yang berfungsi untuk memnuhi kebutuhan konsumen  yang lainnya 

seperti print MMT. 

Terkait dengan ide baru yang di dapat, didalam perusahaan ini karyawan 

diperbolehkan untuk memberikan masukan/ ide- ide untuk kemajuan perusahaan 

dan perusahaan selalu melakukan percobaan terhadap produk baru, agar tahu 

kualitas produk yang akan diual. Karyawan  memberikan ide baru seperti 

menambah variasi produk dan memberikan promo setiap penjualan mencapai 5 

juta. Jika ide tersebut dipakai maka yang bersangkutan akan mendapat bonus. 

Cara pemimpin melibatkan karyawan dalam hal baru adalah rapat dengan anggota 

karyawan dari seluruh level/tingkat, dengar pendapat, merumuskan cara untuk 

bekerja dengan hal lebih baik dan lebih efisien. 

Terkait dengan percobaan produk, perusahaan melakukan percobaan untuk 

mengetahui kualitas produk dan membuat produk baru agar selalu berbeda dengan 

pesaing-pesaing. Selama ini perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen dengan membagi sales ke beberapa wilayah untuk mengetahui minat 
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konsumen. Perusahaan melakukan eksperimen atau percobaan terhadap produk 

yang di jual. Perusahaan melakukan percobaan untuk mengetahui kualitas produk 

yang dijual. Kegiatan ini dilakukan agar perusahaan bisa mengetahui kelebihan 

maupun kekurangan produk sebelum mulai dipasarkan. Seperti sampel yang 

didapat dari pabrik di uji kepada konsumen untuk mengetahui respon dari 

konsumen. 

Terkait dengan perusahaan melakukan differensiasi, perusahaan 

membedakan produknya dengan produk pesaing dalam bentuk inovasi 

desain gambar seperti memberikan logo pada setiap produknya serta inovasi-

inovasi terbaru yang up to date, internet, dan dari ide-ide karyawan itu sendiri. 

Perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan cara memberikan 

produk-produk baru dan gambar-gambar sticker baru. 

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa CV. Istana Indonusa telah 

melakukan inovasi dengan varian produk yang bertambah, inovasi administrasi, 

inovasi menginvestasikan pendapat, melibatkan karyawan dalam mendapatkan ide 

dan melakukan percobaan terhadap produk. 

 

4.3.2. Proaktif 

Proaktif adalah cara untuk memenangkan persaingan dengan melihat 

peluang di masa mendatang.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

orientasi kewirausahaan pengusaha CV.Istana Indonusa. Berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Proaktif 

Proaktif Pemilik Wakil 

Pimpinan 

Manager 

Keuangan 

Manager 

Operasional 

Manager 

Pemasaran 

Kesimpulan 

Apakah selama 

ini perusahaan 

dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen? 

Bagaimana 

caranya? 

Ya, perusahaan 

dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen 

dengan cara melihat 

preorder yang 

dilakukan konsumen 

sebelum kontainer 

sampai. 

Ya, perusahaan 

dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen 

dengan cara 

memberikan 

produk-produk 

baru dan 

gambar-gambar 

sticker baru. 

Ya, perusahaan 

dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen dengan 

cara bertanya 

kepada setiap 

konsumen, produk-

produk yang masih 

ramai dipasaran.  

Ya, sumber 

kebutuhan 

konsumen bisa 

didapatkan 

dengan cara 

komunikasi 

langsung 

dengan pasar 

dan sumber-

sumber lain.  

Ya, perusahaan 

dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen dengan 

cara membagi sales 

ke beberapa wilayah 

untuk mengetahui 

minat atau pendapat 

konsumen terhadap 

produk. 

-Perusahaan dapat 

mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen dengan cara 

melihat preorder yang 

dilakukan konsumen 

sebelum kontainer sampai.  

-Perusahaan juga 

berkomunikasi dengan 

konsumen  agar mendapat 

informasi mengenai kondisi 

pasar, jenis stiker yang 

sedang ramai, dan 

mengetahui minat atau 

pendapat konsumen 

terhadap produk. 

Apakah selama 

ini perusahaan 

mencari 

informasi 

tentang produk 

pesaing, harga 

dan pelayanan 

dari pesaing? 

Mengapa?  

Ya, perusahaan 

mencari informasi 

dengan pengamatan 

pasar tentang produk 

pesaing, harga dan 

pelayanan dari 

pesaing untuk 

menentukan posisi 

Ya, perusahaan 

mencari 

informasi 

tentang produk 

pesaing untuk 

perbandingan 

harga dipasar. 

Ya, perusahaan 

selalu mencari 

informasi tentang 

produk untuk 

perbandingan 

perusahaan ketika 

menjualnya. 

Ya, perusahaan 

mencari 

informasi 

untuk bisa 

bersaing secara 

sehat dan 

meningkatkan 

mutu produk  

Ya, perusahaan 

mencari informasi 

produk dipasaran 

untuk perbandingan 

penjualan. 

Perusahaan mencari 

informasi dengan 

pengamatan pasar tentang 

produk pesaing, untuk 

perbandingan harga 

dipasar. 

Bagaimana 

perencanaan 

yang terarah 

Untuk menemukan 

solusi masalah 

dilakukan dengan 

Untuk 

menemukan 

solusi masalah 

Untuk  menemukan 

solusi masalah 

pimpinan memilih 

Untuk 

menemukan 

solusi masalah 

Untuk menemukan 

solusi masalah 

dengan pimpinan 

Perencanaan yang terarah 

untuk menemukan solusi 

masalah dilakukan dengan 
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untuk 

menemukan 

solusi masalah? 

menganalisa semua 

masalah secara 

bertahap dengan 

memperhatikan skala 

prioritas.  

pimpinan 

menganalisa 

masalah secara 

bertahap 

berdiskusi dengan 

karaywan 

dilakukan 

dengan 

komunikasi 

yang baik 

dengan 

pimpinan. 

melakukan 

komunikasi dengan 

karaywan agar 

mendapat solusi 

dengan komunikasi yang 

baik dan juga dengan 

memperhatikan skala 

prioritas. 

Apakah 

perusahaan 

memiliki  

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

yang kompetitif, 

dalam hal 

produksi dan 

marketing? 

Barikan 

contohnya. 

Ya, perusahaan 

memiliki Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) yang 

kompetitif. 

Contohnya : 

(1)Bagian produksi 

mampu mendesain 

dengan kreatif  

(2)Bagian pemasaran  

mampu melakukan 

promosi yang baik di 

lapangan dan juga 

kreatif dengan 

memanfaatkan  

media sosial seperti 

di Instagram, BBM, 

dan Twiter. 

Ya, dalam hal 

produksi 

perusahaan 

memiliki 

kapasitas SDM 

yang memadai 

dan juga 

didukung oleh  

mesin-mesin 

yang juga 

memadai. Dan 

dalam hal 

marketing kita 

memiliki sales 

freelance yang 

tersebar sampai 

ke luar pulau. 

 

Ya, perusahaan 

selalu memberikan 

masukan yang baik 

oleh pimpinan 

setiap satu bulan 

sekali. Apabila ada 

waktu luang sering 

tukar pendapat 

antara karyawan 

dan pimpinan, 

untuk kemajuan 

perusahaan. 

Serta memiliki 

marketing yang 

tersebar luas sampai 

dengan luar pulau 

jawa meliputi 

Sumatera, Bali, 

hingga Sulawesi 

Ya, bagian 

produksi dapat 

membuat 

desain yang 

kreatif dan 

untuk bagian 

pemasaran 

dapat 

mengembangk

an promosi 

yang keratif 

seperti di 

Instagram, 

BBM, dan 

Twiter. 

Ya, marketing selalu 

memberi masukan-

masukanuntuk 

perusahaan dan 

memberi informasi 

tentang produk 

dipasaran. 

Perusahaan memiliki 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompetitif. 

Contohnya karyawan pada 

bagian produksi yang 

kreatif dalam desain 

gambar dan menyesuaikan 

dengan tren di pasar, 

memiliki sales freelance 

yang tersebar sampai ke 

luar pulau dan karyawan 

yang dapat memberi 

masukan-masukan untuk 

perusahaan dan memberi 

informasi tentang produk 

dipasaran. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan cara 

melakukan preorder sebelum kontainer sampai, memberikan produk-produk baru 

dan gambar-gambar sticker baru yang mana memiliki team design, dan bertanya 

kepada setiap konsumenproduk-produk yang masih ramai dipasaran, dan 

mengetahui pendapat konsumen tentang produk stiker. Perusahaan juga selalu 

memberikan katalog produk-produk baru.  

Perusahaan mencari informasi tentang produk pesaing, harga dan 

pelayanan dari pesaing untuk perbandingan harga dipasar dan produk-produk apa 

yang sedang banyak dicari oleh pelanggan. Selama ini perusahaan mencari 

informasi tentang produk dari competitor melalui pengamatan dilapangan lewat 

tenaga sales untuk dapat bersaing secara sehat dan meningkatkan mutu produk 

dan pelayanan.  

Perencanaan yang digunakan untuk menemukan solusi adalah dengan 

komunikasi yang baik dengan pimpinan ataupun manajer yang bertanggung jawab 

pada bagiannya masing-masing agar menemukan solusi dari suatu masalah. 

Perencanaan terarah yang lainnya untuk menemukan solusi masalah adalah 

dengan memperhatikan skala prioritas yaitu masalah mana yang terlebih dahulu 

diselesaikan. Contohnya ada komplain dari konsumen tentang stiker terbaru 

desain kurang disukai dan harga terlalu tinggi, maka dilakukan skala prioritas 

misalnya desain diperbaiki dulu kemudian harga menyesuaikan dan diberikan 

diskon. 

Perusahaan memiliki sumber daya manusia Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang kompetitif contohnya untuk bagian produksi dapat membuat desain yang 
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kreatif dan untuk bagian pemasaran dapat mengembangkan promosi yang keratif 

seperti di Instagram, BBM, dan Twiter. Dalam hal produksi sebagian besar 

karyawan cukup kompetitif dan memiliki kerjasama dalam menyelesaikan 

masalah dengan baik. Contohnya tingkat kecepatan karyawan produksi tangan 

cukup tinggi terutama yang senior dan komunikasi penyampaian pendapat atau 

order konsumen sudah baik. 

Kesimpulannya adalah bahwa CV. Istana Indonusa sudah menerapkan 

identifikasi kebutuhan konsumen, perencanaan terarah, informasi tentang produk 

dan sumber daya manusia yang kompetitif. 

 

4.3.3. Pengambilan Resiko 

Pengambilan resiko adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh 

pengusaha yang akan menentukan apakah usahanya akan mendapat keuntungan 

ataukah mendapat kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

orientasi kewirausahaan pengusaha CV.Istana Indonusa. Berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Pengambilan Resiko 

Pengambilan 

Resiko 

Pemilik Wakil Pimpinan Manager 

Keuangan 

Manager 

Operasional 

Manager 

Pemasaran 

Kesimpulan 

Apakah pimpinan 

berani bertindak 

atau mengambil 

keputusan demi 

menggapai tujuan 

organisasi yaitu 

memaksimalkan 

profit? 

Ya, pimpinan 

berani bertindak 

atau mengambil 

keputusan 

contohnya dengan 

pengambilan 

bahan baku yang 

lebih mahal untuk 

mendapatkan 

kualitas yang baik. 

Ya, pimpinan 

berani bertindak 

dengan ikut juga 

memasarkan 

produk melalui 

media sosial 

sehingga profit 

perusahaan dapat 

dimaksimalkan. 

Ya, pimpinan 

berani 

mengambil 

keputusan, 

pimpinan disini 

juga ikut serta 

dalam 

memajukan 

perusahaan 

dengan cara 

BBM, WA, FB, 

dll. 

Ya, pimpinan 

berani bertindak 

atau mengambil 

keputusan demi 

menggapai tujuan 

organisasi dengan 

dukungan tangan 

kanan. 

Ya, pimpinan 

berani bertindak 

dengan didukung 

karyawan. 

Pimpinan berani 

bertindak atau 

mengambil 

keputusan demi 

menggapai tujuan 

organisasi dengan 

dukungan tangan 

kanan dan para 

bawahan. 

Bagaimanakah 

sikap yang tegas 

dari pimpinan 

dalam setiap 

pengambilan 

keputusan yaitu 

dalam hal 

pemasaran 

produk? 

Sikap yang tegas 

dari pimpinan 

dalam setiap 

pengambilan 

keputusan yaitu 

tetap mengambil 

keputusan 

memproduksi 

barang baru 

meskipun pasar 

tidak sepenuhnya 

menerima dan 

kadang ada 

kerugian, 

pimpinan yang 

Sikap tegas dari 

pimpinan dalam 

hal pemasaran 

produk dimana 

ditiap-tiap lokasi 

dilakukan 

pemetaan 

sehingga tidak 

terjadi benturan 

dipasar. 

Sikap yang 

tegas dari 

pimpinan dalam 

setiap 

pengambilan 

keputusan yaitu 

pimpinan 

membagi sales-

sales yang 

berjumlah 30 

orang. 

Sikap yang tegas 

dari pimpinan 

dalam setiap 

pengambilan 

keputusan yaitu 

menunjukkan 

kepada karyawan 

untuk  bekerja 

sama. 

Sikap yang tegas 

dari pimpinan 

dilakukan dengan 

cara selalu 

mengarahkan 

karyawan agar 

selalu bekerja 

sama dibagian 

masing-masing. 

Sikap yang tegas 

dari pimpinan 

dalam setiap 

pengambilan 

keputusan yaitu 

pimpinan 

membagi sales-

sales yang 

berjumlah 30 

orang yang ada 

ketempat yang 

sudah ditentukan 

oleh pimpinan. 
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bertanggung 

jawab. 

Apakah pimpinan 

bersedia 

menanggung 

kerugian 

penjualan, 

misalnya ketika 

stiker tidak laku? 

Ya, pimpinan 

bersedia 

menanggung 

kerugian 

penjualan. Apabila 

ada stiker yang 

tidak laku dijual  

dengan harga yang 

lebih murah dari 

harga normal. 

Ya, pimpinan 

berani 

menanggung 

resiko. 

Ya, pimpinan 

berani 

menanggung 

setiap ada 

kerugian 

didalam 

perusahaan. 

Ketika sticker 

tidak laku 

perusahaan 

memberikan 

diskon. 

Sampai saat ini 

pemimpin masih 

mau 

menanggungnya 

asal masih dalam 

etika yang wajar 

dan masuk akal. 

Ya, pimpinan  

selalu 

menanggung 

sticker tidak laku 

dalam pemasaran. 

Pimpinan bersedia 

menanggung 

kerugian 

penjualan dengan 

cara menanggung 

setiap ada 

kerugian didalam 

perusahaan. 

Apakah pimpinan 

melakukan 

tindakan 

perluasan wilayah 

terhadap usaha 

yang dijalankan 

guna untuk 

mencapai tujuan 

organisasi, yaitu 

keluar pulau 

seperti Bali, 

Sumatera, 

Sulawesi? 

Ya, pimpinan 

melakukan 

tindakan perluasan 

dengan 

mempunyai kantor 

cabang di 

Pekanbaru, 

Banjarmasin dan 

kedepan perluasan 

Sulawesi dan 

Papua. 

Ya, pimpinan 

melakukan 

tindakan 

perluasan wilayah 

terhadap usaha 

yang dijalankan 

untuk saat ini 

perluasan wilayah 

sampai ke Sampit. 

Ya, pimpinan 

selalu 

melakukan 

perluasan 

wilayah sudah 

ke Sampit. 

Ya, pimpinan 

melakukan 

tindakan perluasan 

wilayah terhadap 

usaha yang 

dijalankan 

Perluasan masih 

dalam proses dan 

terus berkembang. 

Ya, pimpinan 

selalu melakukan 

proses perluasan 

dengan 

pengenalan 

produk ke luar 

jawa.  

Perusahaan 

melakukan 

tindakan 

perluasan wilayah 

terhadap usaha 

yang dijalankan 

pada saat ini 

perluasan wilayah 

sudah ke Sampit 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Pimpinan berani dalam bertindak atau mengambil keputusan demi 

menggapai tujuan organisasi yaitu memaksimalkan profit karena mendapat 

dukungan tangan kanan dan para bawahan yang harus siap menjalankan tugas di 

posnya masing-masing. Contohnya dengan pengambilan bahan baku yang lebih 

mahal untuk mendapatkan kualitas yang baik. Pimpinan berani mengambil 

keputusan, pimpinan disini juga ikut serta dalam memajukan perusahaan dengan 

cara promosi melalui BBM, WA, FB, dan lain-lain. 

Pimpinan berani bertindak dengan ikut juga memasarkan produk melalui 

media sosial sehingga profit perusahaan dapat dimaksimalkan. Pimpinan bersikap 

tegas dalam hal pemasaran produk dimana ditiap-tiap lokasi dilakukan pemetaan 

sehingga tidak terjadi benturan dipasar. Pemetaan dilakukan dengan cara, 

pimpinan membagi sales yang berjumlah 30 orang yang ada ketempat yang sudah 

ditentukan oleh pimpinan, sehingga tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam 

memasarkan produk. Pimpinan menunjukkan kepada karyawan dan 

mengarahkannya untuk tetap diposnya masing-masing dan bekerja sama agar 

mencapai tujuan produksi yang maksimal dalam hal kuantitas maupun kualitas.  

Pimpinan berani menanggung setiap ada kerugian didalam perusahaan. 

Apabila ada stiker yang tidak laku, pimpinan mengolahnya kembali menjadi 

barang yang baru dengan desain yang kebih menarik. Ketika sticker tidak laku 

perusahaan mengambil cara dengan menjual produk dengan harga miring 

(memberikan diskon).  
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Terkait dengan perluasan wilayah penjualan perushaan selalu melakukan 

perluasan wilayah agar produk-produk semakin dikenal, dan memudahkan para 

konsumen untuk membelinya, seperti saat ini perusahaan telah memiliki kantor 

cabang di Kota Pekanbaru. Pada saat ini perluasan wilayah sudah ke sampit, dan 

target berikutnya adalah perluasan pemasaran hingga ke wilayah Sulawesi dan 

Papua. 

Kesimpulannya adalah bahwa pimpinan CV. Istana Indonusa telah 

menerapkan keberanian dalam mengambil keputusan, menanggung biaya 

kerugian, dan melakukan perluasan wilayah. 

 

4.3.4. Agresifitas Bersaing 

Agresifitas bersaing adalah tanggapan yang dilakukan pengusaha / 

perusahaan kepada para kompetitor dengan tujuan dapat bersaing bahkan 

mengungguli kompetitor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

orientasi kewirausahaan pengusaha CV. Istana Indonusa. Berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Agresifitas Bersaing 

Agresifitas 

Bersaing 

Pemilik Wakil Pimpinan Manager 

Keuangan 

Manager 

Operasional 

Manager 

Pemasaran 

Kesimpulan 

Bagaimana 

perusahaan 

merespon 

tindakan 

competitor, 

misalnya dalam 

hal diskon 

harga? 

Perusahaan merespon 

tindakan kompetitor, jika 

pesaing memberikan 

diskon 20% maka 

perusahaan akan 

memberikan diskon yang 

sama atau lebih besar 

yaitu 25% 

Perusahaan 

merespon tindakan 

competitor dengan 

cara perusahaan 

akan memberikan 

bonus untuk setiap 

pembelian produk. 

Perusahaan 

merespon tindakan 

competitor dengan 

cara memberikan 

diskon harga untuk 

bahan baku sticker.  

Perusahaan 

merespon 

tindakan 

competitor 

dengan cara 

menambahkan 

faktor plus. 

Perusahaan 

merespon 

tindakan 

competitor 

dengan cara 

menambahkan 

kualitas 

pelayanan. 

Perusahaan 

merespon dengan 

memberikan diskon 

minimal sama atau 

lebih besar daripada 

pesaing dan 

memberikan bonus 

untuk setiap 

pembelian produk 

dan kami tentunya 

dengan kuantiti yang 

ditetapkan 

perusahaan 

Bagaimana cara 

perusahaan 

menentukan 

harga yang lebih 

rendah daripada 

pesaing? 

Cara perusahaan 

menentukan harga yang 

lebih rendah daripada 

pesaing dengan survey 

pasar dan dari informasi 

pasar dengan 

pengambilan item dalam 

jumlah besar, maka akan 

diberikan harga khusus. 

Cara perusahaan 

menentukan harga 

yang lebih rendah 

daripada pesaing 

yaitu dengan 

konsumen yang 

membeli dengan 

jumlah 

pengambilan 

banyak maka akan 

memperoleh harga 

yang lebih rendah. 

Cara perusahaan 

menentukan harga 

yang lebih rendah 

daripada pesaing 

yaitu dengan 

pengambilan 

barang dengan 

kuantiti banyak 

harga bisa 

dipertimbangkan. 

Cara perusahaan 

menentukan 

harga yang lebih 

rendah daripada 

pesaing yaitu 

promosi produk 

yang mana bisa 

menurunkan 

harga dibawah 

pesaing dalam 

syarat dan 

ketentuan 

tertentu. 

 

Perusahaan 

menurunkan 

harga terendah 

dalam syarat dan 

ketentuan 

tertentu. 

Perusahaan 

menentukan harga 

yang lebih rendah 

dengan survey pasar     
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Apakah 

perusahaan ini 

meniru praktek 

atau 

mengembangkan 

praktek teknik 

bisnis dari 

pesaing, 

misalnya dengan 

cara teknik 

bisnis berkreasi 

inovasi produk 

dan promosi 

melalui media 

sosial? 

Perusahaan tidak selalu 

meniru praktek atau 

mengembangkan praktek 

teknik bisnis dari pesaing. 

Contohnya perusahaan 

memiliki cara sendiri 

dalam promosi yaitu 

melalui media social, 

contoh: Whatsapp, 

Instagram, Twitter. 

Dalam pengembangan 

praktek, pesaing 

menggunakan brosur, 

kartu nama dan pamflet. 

Perusahaan tidak 

meniru praktek atau 

mengembangkan 

praktek teknik 

bisnis dari pesaing 

karena perusahaan 

memiliki cara 

sendiri dalam 

teknik bisnis, salah 

satunya dengan 

promosi dimedia 

sosial. 

Perusahaan 

melakukan teknik 

bisnis melalui 

media sosial. 

Perusahaan tidak 

meniru praktek 

bisnis dari 

pesaing. Tetapi 

melihat 

kebutuhan pasar 

dan 

menambahkan 

inovasi original 

dari perusahaan, 

yaitu 

menggunakan 

media promosi 

melalui media 

sosial. 

Perusahaan tidak 

meniru praktek 

atau 

mengembangkan 

praktek teknik 

bisnis dari 

pesaing dengan 

melihat 

kebutuhan dan 

memberi inovasi 

original 

diperusahaan. 

Perusahaan tidak 

meniru praktek atau 

mengembangkan 

praktek teknik bisnis 

dari pesaing. 

Bagaimanakah 

perusahaan 

mencari 

peluang dalam 

memasarkan 

produk stiker? 

Perusahaan mencari 

peluang melalui 

penjualan online. 

Perusahaan mencari 

peluang sehingga 

tercipta peluang 

baru untuk 

pemasaran 

produknya. 

Perusahaan mencari 

peluang dengan 

cara memperluas 

wilayah pemasaran. 

Perusahaan 

mencari degan 

menerjunkan 

marketing-

marketing yang 

tersebar 

diberbagai 

tempat. 

Perusahaan 

mencari 

peluang dalam 

memasarkan 

produk stiker 

dengan 

menggunakan 

sosmed. 

Perusahaan mencari 

peluang  dengan 

memperluas wilayah 

pemasaran dan 

menggunakan 

penjualan online 

ataulewat media 

sosial. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Dalam persaingan dengan kompetitor, perusahaan memberikan diskon 

yang minimal sama atau lebih besar dari pesaing. Biasanya perusahaan akan 

memberikan bonus untuk setiap pembelian produk dan tentunya dengan kuantiti 

yang ditetapkan perusahaan. Diskon harga untuk bahan bakusticker, perusahaan 

memberikannya dengan cara melihat kuantiti konsumennya.  

Cara menentukan harga yang lebih rendah dari pesaing adalah 

menurunkan harga dibawah pesaing dalam syarat dan ketentuan tertentu misalnya 

pengambilan produk dalam jumlah besar, maka akan mendapatkan harga khusus. 

Konsumen bisa mendapatkan harga yang rendah dengan cara membeli produk 

yang kita tawarkan dengan pengambilan yang banyak. Kuantiti banyak harga bisa 

dipertimbangkan. 

Perusahaan tidak meniru praktek atau mengembangkan praktek teknik 

bisnis dari pesaing, perusahaan memiliki cara sendiri dalam teknik bisnis, salah 

satunya dengan promosi dimedia sosial. Selama ini perusahaan memiliki teknik 

melaui media sosial melalui BBM, Twitter, Instagram  meskipun pesaing tidak 

melakukannya. Sedangkan pesaing menggunakan brisur, kartu namam dan 

pamflet dalam mengembangkan teknik bisnis. 

Perusahaan mendapatkan peluang untuk memasarkan produk sticker, 

dengan cara memperluas wilayah pemasaran dan menerjunkan marketing-

marketing yang tersebar di berbagai wilayah seperti di Jawa dan Sumatra, serta 

promosi lewat beberapa fitur  media social seperti Instagram, BBM, dan Twiter. 

Kesimpulannya adalah CV. Istana Indonusa tidak meniru teknik pesaing 

dalam pengembangan produknya, perusahaan memberikan diskon yang sama atau 
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lebih besar dan perusahaan memberikan harga yang lebih rendah daripada 

pesaing. 

 

 

4.3.5. Otonomi 

Otonomi adalah suatu tahapan yang di rencanakan dan dilakukan untuk 

menggapai tujuan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

orientasi kewirausahaan pengusaha CV. Istana Indonusa. Berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Otonomi 

Otonomi Pemilik Wakil Pimpinan Manager 

Keuangan 

Manager 

Operasional 

Manager 

Pemasaran 

Kesimpulan 

Bagaimana upaya 

pimpinan dalam 

menggapai tujuan 

organisasi, yaitu 

untuk memenuhi 

ketersediaan bahan 

stiker di Indonesia 

yang masih 

terbatas? 

Upaya 

pimpinan dalam 

menggapai tujuan 

organisasi yaitu 

dengan selalu 

melakukan pre 

order  dan 

perusahaan akan 

menambah 

pembelian sticker 

dipabrikuntuk 

produk skotlite, 

dan seichofix 

(vinil). 

Upaya 

pimpinan dalam 

menggapai 

tujuan organisasi 

yaitu dengan 

perusahaan akan 

menambah 

kapasitas 

pengambilan 

barang dari 

pabrik. 

Upaya 

pimpinan dalam 

menggapai 

tujuan organisasi 

yaitu dengan 

perusahaan akan 

menambah 

pembelian 

sticker dipabrik. 

Upaya 

pimpinan dalam 

menggapai 

tujuan 

organisasi yaitu 

dengan 

pimpinan 

bekerjasama 

dengan pihak 

dari luar negeri. 

Upaya 

pimpinan dalam 

menggapai tujuan 

organisasi yaitu 

dengan pimpinan 

bekerjasama 

dengan pihak luar 

untuk mendapatkan 

harga terbaik untuk 

bersaing. 

Upaya 

pimpinan dalam 

menggapai tujuan 

organisasi yaitu 

dengan selalu 

melakukan pre 

order, menambah 

kapasitas 

pengambilan 

barang dari pabrik. 

Pimpinan bekerja 

sama dengan pihak 

luar negeri. 

Apakah semua 

keputusan diambil 

dan ditentukan 

pengusaha sebagai 

pemimpin dan apa 

alasannya? 

Ya, semua 

keputusan seperti 

pengadaan produk 

baru atau 

penentuan harga 

diambil dan 

ditentukan 

pengusaha 

sebagai pemimpin 

dengan cara 

mengambil 

Ya, semua 

keputusan 

diambil dan 

ditentukan 

pengusaha 

sebagai 

pemimpin karena 

pimpinan 

merupakan 

pemegang kunci 

tertinggi dalam 

Ya, semua 

keputusan 

diambil dan 

ditentukan 

pengusaha 

sebagai 

pemimpin karena 

pimpinan 

merupakan 

struktur tertinggi 

didalam 

Ya, semua 

keputusan 

diambil dan 

ditentukan 

pengusaha 

sebagai 

pemimpin. 

Pimpinan 

bekerja sama 

melibatkan 

karyawan 

Ya, semua 

keputusan  diambil 

dan ditentukan 

pengusaha sebagai 

pemimpin. 

Pimpinan bekerja 

sama melibatkan 

karyawan. 

Semua keputusan 

diambil dan 

ditentukan 

pengusaha sebagai 

pemimpin karena 

pimpinan 

merupakan 

pemegang kunci 

tertinggi dalam 

struktur organisasi 
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keputusan dengan 

catatan setiap 

tahap demi 

kemajuan 

perusahaan 

dimasa depan. 

struktur 

organisasi. 

perusahaan.  sehingga 

meningkatkan 

rasa memiliki 

perusahaan 

bersama. 

Apakah  pimpinan  

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan 

dengan cara 

menghadiri atau 

mengikuti seminar? 

Ya, pimpinan  

meningkatkan 

jiwa 

kewirausahaan 

dengan cara 

menghadiri atau 

mengikuti 

seminar bisnis, 

contoh: seminar 

marketing pada 

16 Februari 2016, 

seminar 

wirausaha dengan 

tema “soft 

selling” di Hotel 

Santika. 

Ya, pimpinan 

meningkatkan 

jiwa 

kewirausahaan 

melalui seminar. 

Ya, pimpinan 

meningkatkan 

jiwa 

kewirausahaan 

melalui seminar. 

Ya, pimpinan  

meningkatkan 

jiwa 

kewirausahaan 

dengan cara 

menghadiri atau 

mengikuti 

seminar. 

Ya, pimpinan  

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan 

dengan cara 

menghadiri atau 

mengikuti seminar. 

Pimpinan  

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan 

dengan cara 

menghadiri atau 

mengikuti seminar 

Bagaimana 

pimpinan  

merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru? 

Pimpinan  

merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru dengan 

cara selalu 

berkunjung ke 

luar negeri 2 kali 

dalam setahun 

Pimpinan  

merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru 

melalui media 

sosial. 

Pimpinan  

merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru 

melalui media 

sosial, serta para 

sales berkeliling. 

Pimpinan  

merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru 

dengan cara 

membawa 

contoh produk 

dari luar 

Pimpinan  

merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru dengan 

cara membawa ide-

ide baru dari luar 

supaya dapat 

dikembangkan. 

Merangsang ide 

baru yang terkait 

dengan produk 

stiker baru dengan 

cara selalu 

berkunjung ke luar 

negeri untuk 

melihat 

perkembangan 
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untuk melihat 

perkembangan 

dunia luar. 

perusahaan.  dunia luar dan 

melalui melalui 

media sosial. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Upaya pimpinan dalam menggapai tujuan organisasi yaitu dengan selalu 

melakukan pre-order yang rutin yaitu satu bulan sekali, menambah kapasitas 

pengambilan barang dari pabrik.  Pimpinan bekerja sama dengan pihak luar negeri 

untuk mendapatkan kesepakatan dan harga terbaik yang bisa bersaing di 

Indonesia.  

Terkait dengan pengambilan keputusan semua keputusan diambil dan 

ditentukan pengusaha sebagai pemimpin karena pimpinan merupakan pemegang 

kunci tertinggi dalam struktur organisasi. 

Pimpinan meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan cara menghadiri atau 

mengikuti seminar bisnis. Pimpinan mengikuti seminar untuk menambah 

wawasan dan mendapat  masukan agar dapat menjalankan usahanya semakin baik 

dan perusahaan dapat berkembang untuk mencapai tujuan. Seminar yang diikuti 

juga diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam mengembangkan bisnis yang 

dijalankan selama ini. 

Terkait dengan bagaimana pimpinan merangsang ide baru untuk produk 

stiker baru dengan cara selalu berkunjung ke luar negeri untuk melihat 

perkembangan dunia luar, agar mendapatkan ide baru yang dapat diterapkan untuk 

inovasi stiker dan cara lain melalui melalui media sosial. 
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Perusahaan  mencari peluang dalam memasarkan produk stiker dengan 

cara menerjunkan marketing-marketing yang tersebar di berbagai wilayah seperti 

di Jawa dan Sumatra, serta promosi lewat beberapa fitur sosial media seperti 

Instagram, BBM, dan Twiter. Pimpinan bekerjasama dengan pihak dari luar 

negeri mendapatkan kesepakatan dan harga terbaik yang bisa bersaing di 

Indonesia. Pimpinan bekerja sama melibatkan karyawan sehingga meningkatkan 

rasa memiliki perusahaan dan pimpinan  merangsang ide baru dengan membawa 

contoh produk dari luar negeri. Untuk menimbulkan ide baru bagi karyawan. 

Perusahaan tidak meniru praktek atau mengembangkan praktek teknik bisnis dari 

pesaing, perusahaan memiliki cara sendiri dalam teknik bisnis, salah satunya 

dengan promosi dimedia sosial.  

Perusahaan  mengembangkan daerah pemasaran sehingga tercipta peluang 

baru untuk pemasaran produknya. Semua keputusan diambil dan ditentukan 

pengusaha sebagai pemimpin karena pimpinan merupakan pemegang kunci 

tertinggi dalam struktur organisasi. Pimpinan tidak meningkatkan jiwa 

kewirausahaan dengan cara menghadiri atau mengikuti seminar tetapi pimpinan 

mendapatkan ide-ide baru melalui media sosial untuk merangsang ide baru yang 

terkait dengan produk stiker baru. Upaya pimpinan dalam menggapai tujuan 

organisasi dengan bekerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan harga 

terbaik untuk bersaing. Pimpinan bekerjasama melibatkan karyawan dalam 

mengambil keputusan dan tindakan untuk perusahaan dan pimpinan selalu 

membawa ide-ide baru dari luar supaya dapat dikembangkan. 
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Kesimpulannya adalah CV. Istana Indonusa mencari peluang dalam 

memasarkan produk dengan menerjunkan marketing, mengembangkan daerah 

pemasaran, pimpinan dapat meningkatkan jiwa kewirausahan dengan mengikuti 

seminar dan pimpinan dapat merangsang ide terkait dengan produk baru. 

  

4.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis orientasi kewirausahaan diketahui bahwa  

pimpinan CV. Istana Indonusa telah menerapkan dan melakukan inovasi dalam 

hal jumlah varian produk, administrasi, investasi, sharing dari karyawan, 

eksperimen produk baru dan differensiasi.   Pimpinan CV.Istana Indonusa 

memiliki sikap proaktif seperti identifikasi kebutuhan konsumen, antisipasi 

kekuatan pesaing, memiliki perencanaan terarah dan memiliki SDM yang 

kompetitif. Sikap pengambulan risiko yang dimiliki pimpinan CV.Istana Indonusa 

adalah berani bertindak atau mengambil keputusan, sikap tegas dalam 

pengambilan keputusan, bersedia menanggung kerugian penjualan, dan 

melakukan tindakan perluasan wilayah.  Pimpinan CV.Instana Indonusa memiliki 

agresifitas dalam bersaing seperti merespon tindakan kompetitor, menentukan 

harga lebih rendah daripada pesaing, tidak meniru praktek teknik bisnis pesaing, 

dan mencari peluang dalam memasarkan produk. Kemampuan otonomi yang 

dimiliki oleh pimpinan CV.Istana Indonusa adalah upaya dalam menggapai tujuan 

organisasi, pengusaha menjadi sentralisasi, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan 

pemikiran kreatif. 




