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BAB 4 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1.  Profil Perusahaan 

Sejak berdiri tahun pada 2004, PT. Sinar Dunia telah memproduksi 

berbagai jenis buku dan kertas yang digunakan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Selain 

memproduksi buku tulis dengan soft cover, PT. Sinar Dunia juga 

memproduksi banyak jenis buku dan kertas lainnya seperti buku gambar, 

buku kwitansi, buku nota, buku blocknote, baik dengan soft cover 

maupun hard cover. 

Dibawah kepemimpinan Bapak Tony Damitrias, PT. Sinar Dunia 

telah berkembang pesat menjadi salah satu pioneer dalam industri kertas 

dan buku tulis, mengalahkan pesaing-pesaingnya. Hal ini dikarenakan 

kualitas produk yang terus meningkat dan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan produk kertas dan buku tulis juga sangat 

baik.  

Keberhasilan PT. Sinar Dunia ini tidak terlepas dari tangan dingin 

yang dimiliki Bapak Tony Damitrias, selaku pimpinan, yang berada di 

balik produksi setiap produk-produk Sinar Dunia.  

Sebagai pemimpin, beliau tidak ragu untuk bersikap tegas kepada 

karyawan yang melakukan kesalahan namun juga tetap memberikan 

perhatian kepada para karyawan. Seperti apabila ada karyawan yang 

tertimpa musibah, beliau tidak ragu-ragu untuk menolong. Di tambah lagi 

dengan sikap beliau yang ringan tangan dalam menghadapi karyawan 

yang kesulitan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di 

pekerjaan, tentu hal ini mampu meningkatkan tingkat loyalitas karyawan 

kepada perusahaan. 
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Pada awal permulaannya, dibawah kepemimpinan Bapak Tony 

Damitrias, PT. Sinar Dunia memiliki 80 orang karyawan. Jumlah 

karyawan terus meningkat, saat ini PT. Sinar Dunia menjadi sejumlah 

150 orang karyawan tetap dan 350 orang karyawan outsourcing yang di 

atasi oleh 4 orang manager yaitu manager pemasaran, SDM, Keuangan 

dan Operasi. Setiap Manager memiliki tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dan berikut merupakan struktur organisasi PT.Sinar 

Dunia 
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4. 1. 1. Struktur Organisasi PT. Sinar Dunia

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Sinar Dunia 
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1. Direksi 

Direksi bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab atas 

pengambilan keputusan strategis terkait dengan perusahaan, 

pengawasan terhadap seluruh departemen, dan pengaturan 

terhadap seluruh kegiatan manufaktur sampai pendistribusian 

produk. Direksi juga berwenang membuat peraturan-peraturan 

baru, serta bekerjasama dengan para manajer dalam 

menjalankan kegiatan operasional harian. 

2. Manajer Pemasaran 

Manajer pemasaran bertugas, berwenang, dan bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran, pengawasan 

terhadap seluruh bagian dari departemen pemasaran, serta 

bertanggung jawab penuh terhadap Direksi atas seluruh 

kegiatan departemen pemasaran. Manajer pemasaran juga ikut 

bekerja sama dengan seluruh staff pemasaran dalam 

menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kepada 

perusahaan.  

3. Manajer Operasional 

Manajer operasional bertugas, berwenang, dan 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional, 

pengawasan terhadap seluruh bagian dari departemen 

operasional (produksi), dan juga bertanggung jawab penuh 

terhadap Direksi atas setiap kegiatan departemen operasional. 

Manajer operasional juga terlibat bersama staff operasional 

dalam seluruh kegiatan operasional untuk menjalankan 

tanggung jawab dan kewajiban kepada perusahaan. 

4. Manajer Sumber Daya Manusia 

Manajer Sumber Daya Manusia bertugas, berwenang, dan 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional, 

pemasaran, dan keuangan yang berhubungan secara langsung 

dengan sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan, 
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mengawasi seluruh kegiatan departemen-departemen yang 

berhubungan secara langsung dengan sumber daya manusia 

yang bekerja di perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap 

direksi atas setiap kegiatan departemen Sumber Daya Manusia. 

Manajer sumber daya manusia juga terlibat bersama seluruh 

staff sumber daya manusia untuk seluruh kegiatan dalam 

rangka menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kepada 

perusahaan. 

5. Manajer Keuangan 

Manajer keuangan bertugas, berwenang, dan bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan secara 

langsung dengan keuangan perusahaan, mengawasi kegiatan 

departemen keuangan, serta bertanggung jawab penuh 

terhadap direksi atas semua kegiatan departemen keuangan. 

Manajer keuangan juga ikut bekerja sama dengan seluruh staff 

keuangan dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban 

kepada perusahaan. 

6. Staff Pemasaran 

Staff pemasaran bertugas, berwenang, dan bertanggung 

jawab terhadap  kegiatan pemasaran serta bertanggung jawab 

penuh terhadap Manajer Pemasaran atas kegiatan bekerja yang 

dilakukan di departemen pemasaran. Staff pemasaran bekerja 

sama dengan Manajer pemasaran dalam menjalankan tanggung 

jawab dan kewajiban kepada perusahaan. 

7. Staff Operasional 

Staff operasional bertugas, berwenang, dan bertanggung 

jawab terhadap  kegiatan operasional serta bertanggung jawab 

penuh terhadap Manajer Operasional atas kegiatan bekerja 

yang dilakukan di departemen operasional. Staff operasional 

bekerja sama dengan Manajer operasional dalam menjalankan 

tanggung jawab dan kewajiban kepada perusahaan. 
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8. Staff Sumber Daya Manusia 

Staff sumber daya manusia bertugas, berwenang, dan 

bertanggung jawab terhadap  kegiatan sumber daya manusia 

serta bertanggung jawab penuh terhadap Manajer sumber daya 

manusia atas kegiatan bekerja yang dilakukan di departemen 

sumber daya manusia. Para staff bekerja sama dengan Manajer 

dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kepada 

perusahaan. 

9. Staff Keuangan 

 Staff keuangan bertugas, berwenang, dan bertanggung 

jawab terhadap  kegiatan keuangan serta bertanggung jawab 

penuh terhadap Manajer keuangan atas kegiatan bekerja yang 

dilakukan di departemen keuangan. Staff keuangan bekerja 

sama dengan Manajer keuangan dalam menjalankan tanggung 

jawab dan kewajiban kepada perusahaan. 

4. 2.  Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pengusaha PT. Sinar Dunia 

yaitu Bapak Tony Damitrias berstatus menikah dan berusia 53 tahun. 

responden kedua yaitu manager keuangan PT.Sinar Dunia yaitu Wati 

berstatus menikah dan berusia 30 tahun. responden ketiga yaitu Manager 

Operasional yaitu Irwan berstatus menikah dan berusia 35 tahun. 

Responden keempat yaitu Manager Pemasarn yaitu Adi berstatus 

menikah dan berusia 32 tahun. Responden kelima yaitu Manager SDM 

yaitu Anton berstatus menikah dan berusia 34 tahun. 
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4. 3. Hasil Analisis 

Penulis melakukan wawancara dan observasi menggunakan Teori 

Kewirausahaan 10 D oleh William Bygrave terhadap para karyawan dari 

PT. Sinar Dunia untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kesepuluh indikator pengukuran 

dalam teori 10 D ini. Berikut ini merupakan demografi responden 

wawancara yang dilakukan oleh penulis.  

Responden pertama merupakan direktur yang juga pemilik dari PT. 

Sinar Dunia yaitu Pak Tony Damitrias. Beliau merupakan seorang 

lulusan SMU dan berjenis kelamin laki-laki. 

Responden kedua merupakan manajer pemasaran. Manajer 

pemasaran yang bekerja di PT. Sinar Dunia ini merupakan seorang 

lulusan Strata satu atau sederajat. Manajer operasional PT. Sinar Dunia 

merupakan responden yang ketiga. Beliau adalah seorang lulusan Strata 

satu atau sederajat dan telah bekerja selama 10 tahun di perusahaan. 

Responden keempat adalah manajer sumber daya manusia. Beliau 

adalah manajer yang bertugas mengurus seluruh departemen personalia. 

Manajer sumber daya manusia, yang telah bekerja selama 6 tahun di PT. 

Sinar Dunia, merupakan seorang lulusan Strata dua sederajat. 

Responden kelima merupakan manajer keuangan. Manajer 

keuangan telah bekerja selama 7 tahun di perusahaan dan merupakan 

lulusan Strata satu dan sederajat. 

Dalam melakukan wawancara dengan para karyawan, jawaban 

mereka kemudian diukur menggunakan skala Likert pada pernyataan-

pernyataan untuk setiap indikator yang tersedia. Berikut adalah nilai dari 

Skala Likert yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur jawaban-

jawaban karyawan. 
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4. 3. 1. Hasil Analisis Tiap Indikator 

 

4. 3. 1. 1. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia 

Berdasarkan Indikator Dreams (Bervisi) 

Keberhasilan PT. Sinar Dunia dapat dilihat berdasarkan 

indikator Dreams(Bervisi) karena dorongan yang kuat dalam 

rangka terus memajukan PT. Sinar Dunia. Variabel yang termasuk 

dalam indikator pertama, Dreams, yaitu: 

1. Kepemilikian visi dalam menjalankan perusahaan dan 

pengimplementasiannya. 

2. Kemampuan dalam mewujudkan usaha selama ini dan 

kesuksesan yang telah berhasil diraih.  

Penulis melakukan wawancara yang berpedoman pada 

kuesioner yang dilakukan kepada pemilik dan karyawannya. 

Berikut ini merupakan hasil dari wawancara tersebut. 

 

                

No

. 

Indikator Pengukuran SS S N TS STS Total  

Skor 

Ket  

(5) (4) (3) (2) (1)  

F S F S F S F S F S  

   

1 Bapak Tony memiliki visi dalam 

menjalankan perusahaan ini. 

Selain itu, Anda juga 

mengimplementasikannya dalam 

pekerjaan Anda. 

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

2 Bapak Tony mampu dalam 

mewujudkan usaha selama ini 

dan telah dibuktikan oleh 

keberhasilan perusahaan hingga 

saat ini. 

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

  Rata-rata 5                               Tinggi 

                

Tabel 4.1 Tanggapan Indikator Dreams (Bervisi) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony selaku 

direktur dan pemilik dari perusahaan dinyatakan memiliki visi dan 

misi yang diterapkan di perusahaan yaitu ingin membawa 

perusahaan jadi lebih baik dan menguntungkan semua pihak.  

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony 

dinyatakan mampu dalam mewujudkan usaha terbukti dari semakin 

meningkatnya minat dan loyalitas masyarakat terhadap produk 

sinar dunia. 

 

                

No

. 

Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

 

(5) (4) (3) (2) (1)  

F S F S F S F S F S Skor 
 

   

1 

Bapak Tony memiliki 

visi dalam menjalankan 

perusahaan ini. Selain 

itu, Anda juga 

mengimplementasikann

ya dalam pekerjaan 

Anda. 

4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi  

2 

Bapak Tony mampu 

dalam mewujudkan 

usaha selama ini dan 

telah dibuktikan oleh 

keberhasilan perusahaan 

hingga saat ini. 

4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi  

  Rata-rata 
                                                            20 

5 
 Tingg

i 
 

 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony memiliki visi yang sudah diterapkan pada usahanya 

yaitu membangun perusahaan semakin maju serta mensejahterakan 

para karyawannya. 

Tabel 4.2 Tanggapan Indikator Dreams (Bervisi) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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Pada indikator pengukuran kedua menurut para 

responden Bapak Tony mampu mewujudkan usahanya di buktikan 

dengan meningkatnya penjualan produk sinar dunia setiap 

tahunnya dan menaiknya omset setiap bulan yang menunjukan 

bahwa meningkatnya minat dan loyalitas masyarakat terhadap 

produk Sinar Dunia.  

 

 

 

 

 

 

Dalam variabel dream terdapat dua indikator, indikator 

pertama yaitu memiliki visi dalam usaha, ` menurut pemilik dan 

karyawan bapak Tony memiliki visi menjadikan perusahaan lebih 

baik serta mensejahterakan para karyawan, visi tersebut sudah 

terwujud di perusahaan. 

Indikator kedua yaitu terwujudnya keberhasilan usaha, 

hasil kuesioner yang diberikan pada pemilik dan karyawan didapat 

skor rata rata tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak 

      

No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Kategori 

 

 

Pemilik Karyawan 
 

   

1 

Bapak Tony memiliki visi dalam 

menjalankan perusahaan ini. Selain 

itu, Anda juga 

mengimplementasikannya dalam 

pekerjaan Anda. 

5 5 Tinggi  

2 

Bapak Tony mampu dalam 

mewujudkan usaha selama ini dan 

telah dibuktikan oleh keberhasilan 

perusahaan hingga saat ini. 

5 5 Tinggi  

Tabel 4.3 Hasil Indikator Dreams (Bervisi) Pada Pemimpin dan Karyawan 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 



 
 

57 
 

bapak Tony sampai sekarang ini sudah mencapai keberhasilan 

dalam perusahaan sinar dunia yang dipimpinnya, dibuktikan pada 

meningkatnya penjualan dan omset setiap tahunnya. 

 

4. 3. 1. 2. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Decisiveness (Ketegasan) 

 

                

No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total 

Skor 
Ket 

 

(5) (4) (3) (2) (1)  

F S F S F S F S F S 
 

   

1 

Bapak Tony dapat 

dengan cepat dan 

penuh perhitungan 

dalam mengambil 

keputusan. 

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

2 

Jika ada masalah di 

Perusahaan, Bapak 

Tony dapat 

mengambil 

keputusan dengan 

tegas. 

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

  Rata-rata   5  Tinggi  

                

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony merupakan 

pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan cepat dan penuh 

perhitungan dikarenakan pak Tony tidak ingin salah langkah dan tepat 

sasaran dalam mengambil keputusan 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony dinyatakan 

bahwa beliau dapat mengambil keputusan dengan tegas, yakni pak 

Tony dalam menghadapi masalah harus mengetahui betul kebenaran 

dari berbagai sumber sehingga dapat membuat keputusan yang tegas 

serta bijak. 

 

Tabel 4.4 Tanggapan Indikator Decisiveness (Ketegasan) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

 

(5) (4) (3) (2) (1)  

F S F S F S F S F S Skor 
 

   

1 

Bapak Tony dapat 

dengan cepat dan 

penuh perhitungan 

dalam mengambil 

keputusan. 

2 
1

0 
2 8 0 0 0 0 0 0 18 4.5 Tinggi  

2 

Jika ada masalah di 

Perusahaan, Bapak 

Tony dapat 

mengambil 

keputusan dengan 

tegas. 

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi  

  Rata-rata                                                        19 4.75 Tinggi  

                

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony merupakan pemimpin yang dapat melakukan pengambilan 

keputusan dengan cepat dan penuh perhitungan yakni apabila terdapat 

masalah diperusahaan pak Tony selalu detail dan cepat 

menyelesaikannya. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Bapak 

Tony merupakan seorang pemimpin yang mampu mengambil setiap 

keputusan dengan tegas dinayatakan bawah beliau seorang yang sangat 

percaya diri sehingga memiliki pendirian yang kuat dalam mengambil 

keputusan. 

  

Tabel 4.5 Tanggapan Indikator Decisiveness (Ketegasan) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 

Bapak Tony dapat dengan cepat dan 

penuh perhitungan dalam mengambil 

keputusan. 

5 4.5 Tinggi 

2 

Jika ada masalah di Perusahaan, Bapak 

Tony dapat mengambil keputusan dengan 

tegas. 

5 5 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Decisiveness terdapat dua indikator, indikator 

pertama yaitu cepat dan penuh perhitungan dalam mengambil 

keputusan, hasil kuosioner yang diberikan pada pemilik didapat skor 

rata rata tinggi 5 , karena menurut pemilik mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat diperlukan agar tidak salah langkah dalam 

usahanya.sedangkan hasil kuesioner yang diberikan pada karyawan 

memiliki rata rata lebih rendah yaitu 4.5, karena menurut karyawan 

bapak Tony selalu detail dalam mengambil keputusan namun dinilai 

belum sangat cepat dalam mengambil keputusan 

Indikator kedua yaitu pengambilan keputusan dengan tegas, 

hasil kuesioner yang diberikan pada pemilik dan karyawan didapat skor 

rata rata tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak bapak Tony 

memiliki pendirian yang kuat sehingga beliau dapat mengambil 

keputusan dengan bijak serta tegas  

 

Tabel 4.6 Hasil Indikator Decisiveness (Ketegasan) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 3. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Doers (Pelaku) 

 

               

No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total 

Skor 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony tipe 

orang yang tidak 

suka menunda 

pekerjaan. 

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

2 

Bapak Tony adalah 

orang yang dapat 

mengambil peluang 

yang ada untuk 

mengembangkan 

usaha. 

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

  Rata-rata   5  Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony merupakan 

orang yang tidak suka menunda pekerjaan menurut beliau menunda 

pekerjaan hanya membuang-buang waktu saja.  

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony merupakan 

orang yang dapat mengambil peluang yang ada dinyatakan bahwa bila 

ada permintaan jenis buku baru di pasaran, pak Tony tidak ragu untuk 

mewujudkannya dikarenakan hal baru merupakan sebuah peluang yang 

menarik. 

  

Tabel 4.7 Tanggapan Indikator Doers (Pelaku) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony bukanlah orang yang suka menunda pekerjaan, dinyatakan 

bahwa beliau suka bekerja dengan cepat agar tidak membuang waktu. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Bapak 

Tony merupakan orang yang selalu mengambil peluang yang ada 

dinyatakan bahwa beliau selalu memenuhi permintaan jenis buku baru 

yang diminta konsumen, dengan begitu besar peluang beliau dalam 

mengembangkan inovasi produk baru. 

  

No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony tipe 

orang yang tidak 

suka menunda 

pekerjaan. 

3 
1

5 
0 0 1 3 0 0 0 0 18 4.5 Tinggi 

2 

Bapak Tony adalah 

orang yang dapat 

mengambil peluang 

yang ada untuk 

mengembangkan 

usaha. 

3 
1

5 
0 0 1 3 0 0 0 0 18 4.5 Tinggi 

  Rata-rata                                                          18 4.5 Tinggi 

Tabel 4.8 Tanggapan Indikator Doers (Pelaku) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 
Bapak Tony tipe orang yang tidak 

suka menunda pekerjaan. 
5 4.5 Tinggi 

2 

Bapak Tony adalah orang yang dapat 

mengambil peluang yang ada untuk 

mengembangkan usaha. 

5 
4.5 

 
Tinggi 

 

 

Dalam variabel Doers terdapat dua indikator, indikator 

pertama yaitu tidak suka menunda pekerjaan, hasil kuosioner yang 

diberikan pada pemilik didapat skor rata rata tinggi 5 , karena menurut 

beliau menunda pekerjaan hanya dapat membuang waktu.sedangkan 

hasil kuesioner yang diberikan pada karyawan memiliki rata rata lebih 

rendah yaitu 4.5, karena masih ada salah satu karyawan yang belum 

terlalu mengenal beliau. 

Indikator kedua yaitu pengambilan peluang demi 

perkembangan usaha, hasil kuesioner yang diberikan pada pada pemilik 

didapat skor rata rata tinggi 5 , karena menurutbeliau ia selalu 

memanfaatkan permintaan baru dari konsumen untuk mengembangkan 

inovasi usahanya.sedangkan hasil kuesioner yang diberikan pada 

karyawan memiliki rata rata lebih rendah yaitu 4.5, karena tidak semua 

karyawan mengenal bapak Tony secara personal. 

Tabel 4.9 Hasil Indikator Doers (Pelaku) Pada Pemilik dan Para Karyawan 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 4. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Determinations (Determinasi) 

 

 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Skor Ket 
(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony 

melaksanakan 

pekerjaan dengan 

penuh perhatian. 

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

2 

Bapak Tony selalu 

bertanggung jawab 

atas apa yang Beliau 

kerjakan. 

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

3 

Bapak Tony 

menghadapi rintangan 

yang dengan tidak 

cepat menyerah. 

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

  Rata-rata   5 Tinggi 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony merupakan 

pemimpin yang melakukan pekerjaannya dengan penuh perhatian, 

dinyatakan pak Tony bahwa bekerja harus detail mulai dari pemsaran 

hingga proses produksinya. 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony merupakan 

seseorang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang beliau 

kerjakan, menurut pak Tony ia selalu siap bertanggung jawab atas 

segala keputusannya.  

Pada indikator pengukuran ketiga Bapak Tony merupakan 

orang yang pantang menyerah dalam menghadapi rintangan yang beliau 

hadapi, menurut pak Tony ia selalu yakin bahwa setiap masalah pasti 

ada jalan keluarnya. 

 

 

Tabel 4.10 Tanggapan Indikator Determinations (Determinasi) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer, yang diolah 2017 
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No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony 

melaksanakan 

pekerjaan dengan 

penuh perhatian. 

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

2 

Bapak Tony selalu 

bertanggung jawab 

atas apa yang 

Beliau kerjakan. 

3 
1

5 
0 0 0 0 1 2 0 0 17 4.25 Tinggi 

3 

Bapak Tony 

menghadapi 

rintangan yang 

dengan tidak cepat 

menyerah. 

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

  Rata-rata                                                        19 4.75 Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden Pak 

Tony melakukan pekerjaannya dengan penuh perhatian, dinyatakan 

bahwa pak Tony sangat teliti saat bekerja selain dalam pekerjaan pak 

Tony juga perhatian pada setiap karyawannya dan bersedia untuk 

membantu. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden pak 

Tony juga selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan 

oleh beliau, dinyatakan bahwa pak Tony selalu bertanggung jawab 

penuh atas kebijakan produksi inovasi baru sinar dunia namun seorang 

responden menyatakan bahwa kebijakan aturan perusahaan masih 

dilemparkan tanggung jawabnya pada team personalia.  

Pada indikator pengukuran ketiga menurut responden Pak 

Tony juga selalu siap menghadapi rintangan yang terjadi, dinyatrakan  

bahwa bila pekerjaan banyak menumpuk pak Tony tetap semangat 

Tabel 4.11 Tanggapan Indikator Determinations (Determinasi) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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bekerja bahkan saat penjualan sedang menurun beliau tetap semangat 

bekerja untuk menaikan kembali angka penjualannya. 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 
Bapak Tony melaksanakan pekerjaan 

dengan penuh perhatian. 
5 5 Tinggi 

2 
Bapak Tony selalu bertanggung jawab 

atas apa yang Beliau kerjakan. 
5 4.25 Tinggi 

3 
Bapak Tony menghadapi rintangan 

yang dengan tidak cepat menyerah. 
5 5 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Determinations (Determinasi) terdapat Tiga 

indikator, indikator pertama yaitu penuh perhatian dalam bekerja, hasil 

kuosioner yang diberikan pada pemilik dan karyawan didapat skor rata 

rata tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak bapak Tony sosok 

pemimpin yang cermat dan teliti dalam bekerja dari pemsaran hingga 

proses produksi pun beliau perhatikan. 

Indikator kedua yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan, hasil 

kuesioner yang diberikan pada pada pemilik didapat skor rata rata 

tinggi 5, karena menurut pemilik ia seorang yang bertanggung jawab 

penuh kuputsannya. Sedangkan hasil kuesioner yang diberikan pada 

karyawan memiliki rata rata lebih rendah yaitu 4.25, karena menurut 

karyawan bapak Tony bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan 

namun dalam kebijakan aturan pak Tony masih melempar tanggung 

jawab ke personalia. 

Indikator ketiga yaitu tidak mudah menyerah dalam bekerja, 

hasil kuosioner yang diberikan pada pemilik dan karyawan didapat skor 

rata rata tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak bapak Tony 

sosok pemimpin selalu bersemangat dalam bekerja, dalam keadaan 

penjualan menurunpun pak Tony masih semangat untuk menaikan 

angka penjualannya kembali. 

Tabel 4.12 Hasil Indikator Determinations (Determinasi) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 5. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Dedicationss (Dedikasi) 

 

 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total 

Skor 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony rela 

mengorbankan waktu 

untuk usaha 

dibandingkan untuk 

berlibur. 

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

2 

Bapak Tony bekerja 

tidak mengenal lelah 

dan bersedia untuk 

lembur. 

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

  Rata-rata   5  Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony merupakan 

seseorang yang rela mengorbankan waktu untuk usaha dibanding 

berlibur,menurut beliau ia suka bekerja karna bekerja adalah yang 

utama demi kelancaran hidup 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony merupakan 

seorang pemimpin yang bekerja tidak mengenal lelah dan bersedia 

untuk lembur,menurut beliau ia bersedia lembur dan tidak kenal lelah 

bekerja demi kemajuan usahanya.  

  

Tabel 4.13 Tanggapan Indikator Dedicationss (Dedikasi) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 



 
 

68 
 

 

 

No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony rela 

mengorbankan 

waktu untuk usaha 

dibandingkan 

untuk berlibur. 

3 
1

5 
0 0 0 0 0 0 1 1 16 4 Tinggi 

2 

Bapak Tony 

bekerja tidak 

mengenal lelah dan 

bersedia untuk 

lembur. 

3 
1

5 
0 0 1 3 0 0 0 0 18 4.5 Tinggi 

  Rata-rata                                                         17 4.25 Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden pak 

Tony rela mengorbankan hari liburnya demi pekerjaan dan perusahaan, 

dinyatakan bahwa pak Tony sering melewatkan jam makan siangnya 

saat bekerja,namun seorang responden menyatakan bahwa pak Tony 

tidak sepenuhnya mengorbankan waktu untuk bekerja dikarenakan 

masih menyempatkan waktu untuk bekerja.  

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Pak 

Tony bekerja tidak mengenal lelah dan selalu bersedia untuk lembur 

semata-mata demi perusahaan ini, dinyatakan bahwa saat permintaan 

produksi meningkat beliau siap lembur dan buka usaha selama 24jam 

untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun seorang responden kurang 

paham mengenai pak Tony karena tidak dekat dengan beliau 

  

Tabel 4.14 Tanggapan Indikator Dedications (Dedikasi) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 

Bapak Tony rela mengorbankan 

waktu untuk usaha dibandingkan 

untuk berlibur. 

5 4 Tinggi 

2 
Bapak Tony bekerja tidak mengenal 

lelah dan bersedia untuk lembur. 
5 4.5 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Dedicationss (Dedikasi) terdapat dua 

indikator, indikator pertama yaitu rela mengorbankan waktu demi 

bekerja, hasil kuesioner yang diberikan pada pemilik didapat skor rata 

rata tinggi yaitu 5, karena menurut bapak Tony, ia menyukai 

pekerjaannya karna memberikan penghasilan dan kesuksesan. 

sedangkan hasil kuesioner yang diberikan pada karyawan memiliki rata 

rata lebih rendah yaitu 4, karena menurut karyawan bapak Tony 

kesehariannya selalu meluangkan waktu untuk bekerja namun tidak 

sepenuhnya bapak tony masih menyempatkan diri berlibur dengan 

keluarganya. 

Indikator kedua yaitu rela bekerja lembur, hasil kuesioner 

yang diberikan pada pada pemilik didapat skor rata rata tinggi 5 , 

karena menurut pemilik selama ini ia tidak mengenal waktu saat 

bekerja bahkan lemburpun  ukan menjadi suatu masalah demi kemajuan 

usahanya .sedangkan hasil kuesioner yang diberikan pada karyawan 

memiliki rata rata lebih rendah yaitu 4.5, karena tidak semua karyawan 

mengenal bapak Tony secara personal walau rata rata menyatakan 

bahwa bapak Tony sering lembur saat jumlah pesanan produk 

meningkat. 

Tabel 4.15 Hasil Indikator Dedications (Dedikasi) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 6. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Devotions (Pengabdian) 

 

 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony melakukan 

pekerjaannya dengan senang hati, beliau menyatakan bahwa ia 

menyukai pekerjaannya bila bekerja tidak dengan hati maka tidak 

membuahkan hasil. 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony merupakan 

seseorang yang dengan kesungguhan hati melakukan pekerjannya, 

beliau nyatakan bahwa bekerja dengan kesungguhan hati berujung pada 

kesuksesan. 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Terdapat Banyak hal 

yang mendorong 

keberhasilan Bapak 

Tony. Bapak Tony 

juga melakukan 

pekerjaan ini dengan 

senang hati. 

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

2 

Bapak Tony 

melakukan pekerjaan 

ini dengan penuh 

kesungguhan hati. 

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

  Rata-rata   5   Tinggi 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 

Tabel 4.16 Tanggapan Indikator Devotions (Devosi) Pada Pemilik 
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No

. 

Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Terdapat Banyak hal 

yang mendorong 

keberhasilan Bapak 

Tony. Bapak Tony 

juga melakukan 

pekerjaan ini dengan 

senang hati. 

4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

2 

Bapak Tony 

melakukan pekerjaan 

ini dengan penuh 

kesungguhan hati. 

4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

  Rata-rata                                                            20 5 Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony melakukan pekerjaan dengan senang hati, dinyatakan 

bahwa pak Tony selalu mengarahkan karyawan untuk bekerja dengan 

hati hati serta selalu senyum saat bekerja meskipun sedang ada 

masalah di pekerjaan. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden 

Kesungguhan hati yang berada di dalam diri Pak Tony juga turut 

mendorong keberhasilan perusahaan, dinyatakan bahwa beliau selalu 

memaksimalkan produksinya untuk mencapai target sehingga 

kesuksesan selalu menyertai beliau 

  

Tabel 4.17 Tanggapan Indikator Devotions (Pengabdian) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 

Terdapat Banyak hal yang 

mendorong keberhasilan Bapak 

Tony. Bapak Tony juga melakukan 

pekerjaan ini dengan senang hati. 

5 5 Tinggi 

2 
Bapak Tony melakukan pekerjaan 

ini dengan penuh kesungguhan hati. 
5 5 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Devotions (Pengabdian) yaitu bekerja dengan 

senang hati, terdapat dua indikator, hasil kuosioner yang diberikan 

pada pemilik dan karyawan didapat skor rata rata tinggi yaitu 5, 

karena menurut kedua belah pihak bapak Tony selalu bekerja dengan 

fokus dan selalu saja tersenyum meski ada masalah di perusahaan  

indikator kedua yaitu bekerja dengan kesungguhan hati, hasil 

kuesioner yang diberikan pada pada pemilik dan karyawan didapat 

skor rata rata tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak bapak 

Tony bekerja dengan maksimal sehingga berujung kesuksesan.  

Tabel 4.18 Hasil Indikator Devotions (Pengabdian) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 7. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Details (Ketelitian) 

 

 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Skor Ket 
(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony sangat 

peduli terhadap hal-

hal kecil karena bagi 

Beliau hal kecil 

tersebutlah yang 

kemudian mendukung 

kesuksesan Bapak 

Tony. 

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

2 

Dalam bekerja, Bapak 

Tony selalu 

memperhatikan 

semua aspek secara 

detail. 

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

  Rata-rata   5 Tinggi 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony sangat 

peduli terhadap hal-hal kecil karena bagi Beliau hal kecil tersebutlah 

yang kemudian mendukung kesuksesan Bapak Tony, menurut beliau 

hal kecil pun bisa berpengaruh besar pada perusahaan,sehingga harus 

teliti agar tidak timbul kerugian. 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony merupakan 

seseorang yang selalu memperhatikan semua aspek secara detail, 

menurut beliau tidak hanya mngenai pekerjaan saja ia teliti bahkan ia 

memperhatikan para karyawannya sehingga dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Tabel 4.19 Tanggapan Indikator Details (Ketelitian) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No

. 

Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony sangat peduli 

terhadap hal-hal kecil 

karena bagi Beliau hal 

kecil tersebutlah yang 

kemudian mendukung 

kesuksesan Bapak Tony. 

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

2 

Dalam bekerja, Bapak 

Tony selalu 

memperhatikan semua 

aspek secara detail. 

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

5 Tinggi 

  Rata-rata                                                  20 5 Tinggi 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony sangat peduli terhadap hal-hal kecil karena bagi Beliau 

hal kecil tersebutlah yang kemudian mendukung kesuksesan Bapak 

Tony, dinyatakan bahwa pak Tony sangat teliti terutama untuk proses 

produksi sampai analisa produk-produknya dan beliau sering berkata 

belajar menyelesaikan hal kecil maka akan dapat menyelesaikan 

masalah besar. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Bapak 

Tony selalu memperhatikan semua aspek secara detail,dinyatakan 

tidak hanya pekerjaan saja yang diperhatikan namun para 

karyawannya juga selalu diperhatikan dan pak Tony juga bersedia 

membantu para karyawannya.  

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 

Tabel 4.20 Tanggapan Indikator Details (Ketelitian) Pada Karyawan 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 

Bapak Tony sangat peduli terhadap 

hal-hal kecil karena bagi Beliau hal 

kecil tersebutlah yang kemudian 

mendukung kesuksesan Bapak Tony. 

5 5 Tinggi 

2 

Dalam bekerja, Bapak Tony selalu 

memperhatikan semua aspek secara 

detail. 

5 5 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Details (Ketelitian) yaitu kepedulian meski 

hal kecilpun, terdapat dua indikator, hasil kuosioner yang diberikan 

pada pemilik dan karyawan didapat skor rata rata tinggi yaitu 5, 

karena menurut kedua belah pihak bapak Tony memiliki rasa peduli 

yang tinggi, mulai dari proses produksi sampai produkn jadi semua 

diamati dengan teliti. 

indikator kedua yaitu bekerja dengan detail, hasil kuesioner 

yang diberikan pada pada pemilik dan karyawan didapat skor rata rata 

tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak tidak hanya teliti 

dalam pekerjaannya namun juga memperhatikan para karyawannya 

serta siap membantu karyawan yang sedang bermasalah 

  

Tabel 4.21 Hasil Indikator Details (Ketelitian) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 8. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Destiny (Takdir) 

 

 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Skor Ket 
(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony tidak 

suka bergantung pada 

orang lain. 

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

2 

Bapak Tony berani 

bertanggung jawab 

terhadap setiap hal 

yang Beliau lakukan. 

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

  Rata-rata   5  tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony adalah 

pimpinan yang lebih suka bekerja sendiri daripada bergantung dengan 

orang lain. menurut beliau dalam bekerja bergantung pada orang 

membuat diri tidak dapat berkembang. 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony merupakan 

orang yang berani bertanggung jawab terhadap setiap hal yang Beliau 

lakukan, menurut beliau ia selalu bertanggung jawab atas kegiatan 

produksi terutama dalam berinovasi, beliau berani mencoba dan tetap 

bertanggung jawab atas keputusannya. 

  

Tabel 4.22 Tanggapan Indikator Destiny (Takdir) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony tidak 

suka bergantung 

pada orang lain. 

2 
1

0 
0 0 1 3 1 2 0 0 15 3.75 Tinggi 

2 

Bapak Tony berani 

bertanggung jawab 

terhadap setiap hal 

yang Beliau 

lakukan. 

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

  Rata-rata  17.5 4.37 Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony tidak suka bergantung pada orang lain, dinyatakan pak 

Tony berpendirian kuat sehingga tidak bergantung pada orang lain, 

namun terdapat dua karyawan tidak setuju,seorang responden 

menyatakan bahwa pak Tony bergantung dengan hasil kerja para 

karyawannya dan responden lainnya menyatakan kurang paham atas 

masalah ini. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Bapak 

Tony adalah orang yang berani bertanggung jawab atas setiap hal 

yang beliau lakukan, dinyatakan bahwa pak Tony selalu 

bertanggungvjawab atas laku atau tidaknya produk sinar dunia dan 

selalu mencari cara bila produknya kurang laku di pasar sasaran. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.23 Tanggapan Indikator Destiny (Takdir) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 
Bapak Tony tidak suka bergantung 

pada orang lain. 
5 3.75 Tinggi 

2 

Bapak Tony berani bertanggung 

jawab terhadap setiap hal yang 

Beliau lakukan. 

5 5 Tinggi 

 

Dalam variabel Destiny (Takdir) yaitu tidak suka bergantung 

pada orang lain, terdapat dua indikator, hasil kuosioner yang diberikan 

pada pemilik menghasilkan rata rata tinggi yaitu skor 5 , karena 

menurut beliau ia seorang yang tidak suka bergantung pada orang lain 

karna akan merugikan diri sendiri karna tidak mandiri dan merepotkan 

pihak lain. sedangkan kuesioner yang diberikan pada karyawan 

menghasilkan rata rata lebih rendah yakni 3.75 , pak Tony memiliki 

pendirian kuat sehingga tidak bergantung pada orang lain namun pak 

Tony masih belum sepenuhnya mandiri karena seorang pemilik pasti 

bergantung pada kinerja para karyawannya. 

indikator kedua yaitu bertanggung jawab atas perbuatan, hasil 

kuesioner yang diberikan pada pada pemilik dan karyawan didapat 

skor rata rata tinggi yaitu 5, karena menurut kedua belah pihak bapak 

Tony selalu bertanggung jawab atas resiko lancar tidaknya usaha 

Sinar Dunia sehingga selalu mencari cara agar usahanya terus maju 

  

Tabel 4.24 Hasil Indikator Destiny (Takdir) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 9. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Dollars (Uang) 

 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total 

Skor 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony, keberhasilan 

merupakan motivasi 

utama Beliau. 

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

2 

Bapak Tony tidak 

mengutamakan kekayaan 

untuk diri sendiri. 

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

  Rata-rata   5  Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony adalah orang 

yang memiliki motivasi utama keberhasilan, menurut beliau suatu 

usaha pasti menginginkan kemajuan dan keberhasilan agar tercipta 

kepuasan 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony merupakan 

seseorang yang tidak mengutamakan kekayaan untuk diri sendiri saja, 

menurut beliau kekayaan akan diperoleh bila kualitas produk bagus 

maka beliau mengutamakan kualitas agar tercipta loyalitas konsumen 

  

Tabel 4.25 Tanggapan Indikator Dollars (Uang) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No

. 

Indikator Pengukuran 

SS S N TS 
ST

S 

Total 
Rata 

Rata 
Ket (5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony, 

keberhasilan 

merupakan motivasi 

utama Beliau. 

3 
1

5 
1 4 0 0 0 0 0 0 19 4.75 Tinggi 

2 

Bapak Tony tidak 

mengutamakan 

kekayaan untuk diri 

sendiri. 

2 
1

0 
0 0 1 3 1 2 0 0 15 3.75 Tinggi 

  Rata-rata  17 4.25 Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden Pak 

Tony adalah orang yang mengutamakan keberhasilan sebagi 

motivasi utama dalam bekerja, dinyatakan bahwa pak Tony selalu 

puas dengan hasil rancangannya bila berhasil dipasarkan di 

masyarakat . 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Pak 

Tony tidak pernah mengutamakan kekayaan untuk diri sendiri saja, 

dinyatakan bahwa pak Tony lebih mengutamakan keberhasilan usaha 

karena bila usaha berhasil maka laba akan mengikuti namun ada 

responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini dikarenakan 

setiap manusia pasti butuh uang untuk bertahan hidup, dan 

responden lain menyatakan bahwa kurang paham dengan pak Tony. 

  

Tabel 4.26 Tanggapan Indikator Dollars (Uang) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 
Bapak Tony, keberhasilan merupakan 

motivasi utama Beliau. 
5 4.75 Tinggi 

2 
Bapak Tony tidak mengutamakan 

kekayaan untuk diri sendiri. 
5 3.75 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Dollars (Uang) yaitu keberhasilan adalah 

motivasi utama, terdapat dua indikator, hasil kuosioner yang diberikan 

pada pemilik menghasilkan rata rata tinggi yaitu skor 5 , karena 

menurut beliau selalu mempriorotaskan keberhasilan dan kemajuan 

usaha. sedangkan kuesioner yang diberikan pada karyawan 

menghasilkan rata rata lebih rendah yakni 4.75 , menurut responden 

keberhasilan adalah tolak ukur pak Tony dalam mencapai kepuasan 

dalam pekerjaannya namun tinggi rendahnya motivasi tergantung dari 

berhasil tidaknya usahanya. 

Indikator kedua yaitu tidak mengutamakan kekayaan diri, hasil 

kuesioner yang diberikan pada para pemilik menghasilkan rata rata 

tinggi yaitu skor 5 , karena menurut beliau kualitas adalah yang utama 

sedangkan kuesioner yang diberikan pada karyawan menghasilkan 

rata rata lebih rendah yakni 3.75 , keberhasilan usaha adalah yang 

diutamakan,bila berhasil maka laba akan mengukuti namun pak Tony 

pasti juga membutuhkan uang untuk bertahan hidup. 

Tabel 4.27 Hasil Indikator Dollars (Uang) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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4. 3. 1. 10. Karakteristik Kewirausahaan PT. Sinar Dunia Berdasarkan 

Indikator Distributes (Distribusi Tugas) 

 

 

No. 
Indikator Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Skor Ket 
(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S 
  

1 

Bapak Tony 

memberikan tugas 

dan wewenang 

kepada karyawan.  

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

2 

Terkait dengan tugas 

dan wewenang 

karyawan, Bapak 

Tony sering 

memberikan 

kewenangan penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan Beliau. 

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

  Rata-rata   5 Tinggi 

 

 

Pada indikator pengukuran pertama Bapak Tony telah 

melaksanakan pembagian tugas dan wewenang terhadap para 

karyawannya dengan berbeda-beda tanggung jawab menurut 

kemampuannya. 

Pada indikator pengukuran kedua Bapak Tony telah 

memberikan kewenangan penuh pada karyawan kepercayaannya, 

beliau merupakan pimpinan yang merasa pentingnya adanya 

pembagian tugas antar karyawan namun tetap dalam pengawasan 

 

 

 

 

 

Tabel 4.28 Tanggapan Indikator Distributes (Distribusi Tugas) Pada Pemilik 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No

. 

Indikator 

Pengukuran 

SS S N TS STS 

Total Rata 

Rata 
Ket 

(5) (4) (3) (2) (1) 

F S F S F S F S F S Skor 
  

1 

Bapak Tony 

memberikan tugas 

dan wewenang 

kepada karyawan.  

4 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 Tinggi 

2 

Terkait dengan 

tugas dan 

wewenang 

karyawan, Bapak 

Tony sering 

memberikan 

kewenangan penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan Beliau. 

3 
1

5 
0 0 0 0 1 2 0 0 17 4.25 Tinggi 

  Rata-rata 18.5  4.625 Tinggi 

` 

 

Pada indikator pengukuran pertama menurut responden 

Bapak Tony telah memberikan tugas dan wewenang kepada karyawan 

dinyatakan bahwa Para narasumber merasakan adanya pembagian 

tugas dan wewenang telah dilakukan oleh Pak Tony dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pak Tony telah melaksanakan pembagian tugas dan wewenang 

terhadap para karyawannya. 

Pada indikator pengukuran kedua menurut responden Bapak 

Tony sering memberikan kewenangan penuh kepada karyawan 

kepercayaan Beliau. Dengan adanya pembagian tugas dan pemberian 

kewenangan, para karyawan akan merasakan kepemilikan yang tinggi 

terhadap perusahaan,namun seorang responden menyatakan bahwa 

pak Tony dalam memberikan kewenangan tugas masih sering ikut 

campur dan mengawasi para karyawannya. 

Tabel 4.29 Tanggapan Indikator Distributes (Distribusi Tugas) Pada Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No. 
Indikator Pengukuran 

Total Rata-

Rata 

Total Rata-

Rata 
Ket 

Pemilik Karyawan 
  

1 
Bapak Tony memberikan tugas dan 

wewenang kepada karyawan.  
5 5 Tinggi 

2 

Terkait dengan tugas dan wewenang 

karyawan, Bapak Tony sering 

memberikan kewenangan penuh 

kepada karyawan kepercayaan Beliau. 

5 4.25 Tinggi 

 

 

Dalam variabel Distributes (Distribusi tugas) yaitu yaitu 

memberikan tugas dan wewenang pada karyawan, terdapat dua 

indikator, hasil kuosioner yang diberikan pada pemilik dan karyawan 

menghasilkan rata rata tinggi yaitu skor 5 , karena menurut kedua 

belah pihak bapak Tony selalu memberikan kepercayaan pada 

karyawannya untuk menyelesaikan tugas perusahaan, buktinya setiap 

karyawan memiliki tugas dan wewenang masing masing. 

indikator kedua yaitu memberikan wewenang penuh pada 

karyawan, hasil kuesioner yang diberikan pada pada pemilik 

menghasilkan rata rata tinggi yaitu skor 5 , karena menurut beliau ia 

selalu memberikan kepercayaan pada seluruh karyawan yang bekerja 

di PT.Sinar Dunia mereka memiliki tugas masing masing namun tetap 

dalam pengawasan. sedangkan kuesioner yang diberikan pada 

karyawan menghasilkan rata rata lebih rendah yakni 4.25 , pak Tony 

memberikan wewenang penuh pada para karyawannya namun bapak 

Tony masih sering ikut campur dalam pekerjaan karyawannya 

sehingga belum dapat menyerahkan wewenang seutuhnya pada 

karyawan,  beliau masih sering cek pekerjaan karyawannya. 

 

Tabel 4.30 Hasil Indikator Distributes (Distribusi Tugas) Pada Pemilik dan Karyawan 

Sumber: Data Primer,yang diolah 2017 
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No Variabel Pemilik Karyawan Keterangan 

1 Dreams (Mimpi) Tinggi 

5 

Tinggi 

5 

Tinggi 

2 Decisiveness (Ketegasan) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.75 

Tinggi 

3 Doers (Pelaku) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.5 

Tinggi 

4 Determinations (Determinasi) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.75 

Tinggi 

5 Dedicationss (Dedikasi) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.25 

Tinggi 

6 Devotions (Pengabdian) Tinggi 

5 

Tinggi 

5 

Tinggi 

7 Details (Ketelitian) Tinggi 

    5 

  

Tinggi 

5 

Tinggi 

8 Destiny (Takdir) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.37 

Tinggi 

9 Dollars (Uang) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.25 

Tinggi 

10 Distributes (Distribusi Tugas) Tinggi 

5 

Tinggi 

4.625 

Tinggi 

 

  

Tabel 4.31 Hasil Rekapitulasi Keseluruhan Variabel 




