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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Pada penelitian ini gambaran umum responden yang menjadi subjek 

penelitian meliputi usia, jabatan, dan jenis kelamin. Berikut adalah tabel 

gambaran umum responden penelitian ini: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan Jumlah responden Persentase (%) 

1 Usia: 

a. 15-25 tahun 

b. 26-35 tahun 

c. 36-45 tahun 

d. 46-55 tahun 

 

15 

5 

4 

           2         + 

26 

 

57,7% 

19,2% 

15,4% 

7,7% 

2 Jabatan: 

a. Bidang produksi 

b. Bidang administrasi 

c. Bidang pemasaran 

 

18 

5 

         3       + 

26 

 

69,2% 

19,2% 

11,6% 

3 Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

19 

           7         + 

26 

 

73,1% 

26,9% 

 Total 26 100% 

Sumber: Data primer penelitian 

Keterangan:  

Rumus persentase: (jumlah responden : total responden) x 100% 
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 Berdasarkan data tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden 

masih berusia muda antara 15-25 tahun dengan jumlah 15 orang atau 57,7%. 

Sedangkan untuk jabatan karyawan produksi paling banyak menjadi responden 

yaitu 18 orang atau 69,2%. Responden terbanyak dalan penelitian ini adalah laki-

laki yang berjumlah 19 orang atau 73,1%. 

4.2. Identifikasi Orientasi Kewirausahaan 

4.2.1. Otonomi 

 Ide-ide atau visi baru yang dapat membawa perubahan bagi organisasi dan 

organisasi akan mendorong setiap individu untuk dapat mencapainya. Hasil 

kuesioner yang sudah diolah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Data Kuesioner Wirausaha Dimensi Otonomi  

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Penghargaan 

berkinerja 

baik 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Update 

sistem 

penyimpanan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Rata-rata 5 Sangat 

sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 
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a. Wirausaha 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memberikan penghargaan setiap bulannya kepada karyawan yang berkinerja baik” 

mendapat skor sebesar 5 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah 

wirausaha sangat setuju dengan perusahaan memberikan penghargaan pada 

karyawan yang berkinerja baik. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan melakukan peningkatkan sistem 

penyimpanan bumbu tabur Venusku sehingga tidak ada stok bumbu tabur yang 

menganggur dan tidak terjual” mendapat skor sebesar 5 dengan artian sangat sesuai 

dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada 

kuesioner yang dibagikan adalah wirausaha melihat gudang yang baik sangat 

mempengaruhi tingkat kualitas penyimpanan produk. 

Tabel 4.3. Data Kuesioner Karyawan Dimensi Otonomi 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Penghargaan 

berkinerja 

baik 

17 85 7 28 2 6 0 0 0 0 119 Sangat 

sesuai 

Update 

sistem 

penyimpanan 

6 30 12 48 7 21 1 2 0 0 101 Sesuai 

Rata-rata 110 Sangat 

sesuai 

Sumber: Data primer penelitian  
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b. Karyawan 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memberikan penghargaan setiap bulannya kepada karyawan yang berkinerja baik” 

mendapat skor sebesar 119 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan adalah 

sebagian besar responden merasa sangat setuju dengan perusahaan memberikan 

penghargaan pada karyawan yang berkinerja baik. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan melakukan peningkatkan sistem 

penyimpanan bumbu tabur Venusku sehingga tidak ada stok bumbu tabur yang 

menganggur dan tidak terjual” mendapat skor sebesar 101 dengan artian sesuai 

dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban responden pada 

kuesioner yang dibagikan adalah karyawan menilai perusahaan sudah melakukan 

hal yang baik dengan membuatkan gudang khusus penyimpanan produk bumbu 

tabur yang sudah jadi dan siap diedarkan. 

c. Wawancara Dengan Wirausaha 

 Hasil wawancara dengan wirausaha CV. NARABEL adalah wirausaha 

sengaja membuat adanya penghargaan tiap bulannya agar karyawannya terpacu 

semangatnya untuk bekerja semakin baik dan mampu mencapai performa 

terbaiknya dalam bekerja. Sistem pemberian penilaian pada karyawan harus 

diberikan secara benar dan adil, tidak boleh ada pihak yang mengganggu atau 

mencurangi sistem pemberian penilaian. Wirausaha sendiri yang memberi 
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penilaian pada karyawan dengan cara mengamati proses kerja mereka sehingga 

mendapat hasil yang akurat. 

 Untuk sistem penyimpanan, produk yang diberada digudang benar-benar 

dijaga agar tidak rusak. Produk jadi yang dahulunya hanya ditumpuk dilantai begitu 

saja namun saat ini sudah diberikan palet plastik sehingga produk tidak kontak 

langsung dengan lantai dan menghindari kontaminasi dengan hewan-hewan yang 

dapat merusak produk. Area gudang juga dirubah dengan menambah ventilasi udara 

yang cukup agar suhu dan kelembapan gudang terjaga sehingga tidak merusak 

produk. Karyawan sangat terbantu dengan sistem pengelolaan yang dibuat oleh 

wirausaha CV. NARABEL yaitu dengan memberikan label informasi atau kartu 

stok yang memudahkan karyawan untuk mendata produk mana stoknya menipis 

atau produk yang harus dikirim. Selain itu membantu dalam menyusun produk 

menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan melihat produk mana yang harus 

diedarkan terlebih dahulu sehingga tidak ada produk yang menganggur dan tidak 

laku terjual. 

d. Analisis Keseluruhan Dimensi Otonomi 

 Hasil total skor keseluruhan dimensi otonomi adalah 110 yang berarti 

penerapannya di CV. NARABEL sudah sangat sesuai. Untuk pemberian 

penghargaan, wirausaha melihat pemberian penghargaan tiap bulannya ini mampu 

mendorong semangat karyawan dalam bekerja dan karyawanpun memberikan nilai 

yang sangat setuju akan hal tersebut. Pemberian penghargaan mampu  

memunculkan jiwa kompetitif yang positif antar karyawan sehingga mereka 
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berlomba untuk menjadi lebih unggul yang berakibat pada produktifitas yang terus 

naik. 

 Wirausaha CV. NARABEL sudah meningkatkan sistem penyimpanan 

gudang lebih baik dari sebelumnya. Gudang penyimpanan dahulu hanyalah sebuah 

ruangan kosong yang dijadikan tempat penyimpanan produk. Wirausaha merasa 

perlu mengubah sistem penyimpanan karena hal tersebut dapat menurunkan 

kualitas produk atau bahkan merusak produk. Bisa juga terjadi kesalahan pendataan 

dan penghitungaan stok produk yang ada digudang. Saat ini gudang penyimpanan 

sudah dibuat dengan standar gudang yang baik berupa palet plastik. ventilasi, kartu 

stok, dan lainnya. 

4.2.2. Pengambilan Resiko 

 Berani mengambil setiap resiko yang terjadi atas setiap keputusan yang 

diambil. Gunakan pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena bila 

berdasarkan pengalaman, maka resiko yang muncul dapat teratasi dengan baik 

karena sudah pernah mengalami. Sebelum mengambil keputusan lebih baik 

memikirkan resiko yang akan terjadi, sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir 

dan tidak merugikan. Hasil kuesioner yang sudah diolah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Data Kuesioner Wirausaha Dimensi Pengambilan Resiko 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Menaikkan 

produksi 

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 Biasa 
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untuk hari 

raya 

Menambah 

mixer dan 

timbangan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Harga 

khusus 

pembelian 

banyak 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Sesuai 

Membeli 

pabrik baru 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Rata-rata 4,2 Sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 

 

a. Wirausaha 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan berani 

memproduksi bumbu tabur Venusku melebihi jumlah produksi biasanya untuk 

memenuhi lonjakan permintaan pada hari raya” mendapat skor sebesar 3 dengan 

artian biasa dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban  wirausaha 

pada kuesioner yang dibagikan adalah wirausaha tetap melakukan  produksi seperti 

biasa untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan tidak melakukan penambahan 

produksi. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan melakukan penambahan mesin mixer dan 

mesin timbangan untuk menambah kecepatan memproduksi bumbu tabur” 

mendapat skor sebesar 5 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah 

wirausaha menambah jumlah mesin mixer dan timbangan sehingga semakin cepat 
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dan efisien dalam berproduksi sehingga karyawan tidak kewalahan untuk 

memenuhi target produksi. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan memberikan harga khusus kepada konsumen 

yang membeli bumbu tabur Venusku dalam jumlah banyak” mendapat skor sebesar 

4 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban 

wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah wirausaha melihat adanya 

ketertarikan dari konsumen jika diberikan potongan harga. Maka wirausaha berani 

memberikan potongan harga tersebut tetap dengan syarat tertentu. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan berani membeli pabrik baru yang lebih luas 

untuk menampung kebutuhan produksi bumbu tabur” mendapat skor sebesar 5 

dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari 

jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah wirausaha berani dengan 

keputusan pembelian pabrik baru karena dapat menampung seluruh kegiatan 

operasional pabrik. 

Tabel 4.5. Data Kuesioner Karyawan Pengambilan Resiko 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Menaikkan 

produksi 

untuk hari 

raya 

0 0 7 28 11 33 8 16 0 0 77 Biasa 

Menambah 

mixer dan 

timbangan 

7 35 15 60 4 12 0 0 0 0 107 Sesuai 
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Harga 

khusus 

pembelian 

banyak 

3 15 13 52 10 30 0 0 0 0 97 Sesuai 

Membeli 

pabrik baru 

10 50 5 20 11 33 0 0 0 0 103 Sesuai 

Rata-rata 96 Sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 

 

b. Karyawan 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan berani 

memproduksi bumbu tabur Venusku melebihi jumlah produksi biasanya untuk 

memenuhi lonjakan permintaan pada hari raya” mendapat skor sebesar 77 dengan 

artian biasa dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban  responden 

pada kuesioner yang dibagikan adalah banyak responden yang merasa perusahaan 

tetap melakukan  produksi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan hari raya. 

Tidak melakukan penambahan produksi karena biasanya stok di gudang masih 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan melakukan penambahan mesin mixer dan 

mesin timbangan untuk menambah kecepatan memproduksi bumbu tabur” 

mendapat skor sebesar 107 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan adalah 

banyak responden yang setuju dengan keputusan perusahaan untuk menambah 

jumlah mesin mixer dan timbangan sehingga semakin cepat dan efisien dalam 

berproduksi sehingga responden tidak kewalahan untuk memenuhi target produksi 

harian. 
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 Hasil pernyataan “Perusahaan memberikan harga khusus kepada konsumen 

yang membeli bumbu tabur Venusku dalam jumlah banyak” mendapat skor sebesar 

97 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban 

responden pada kuesioner yang dibagikan adalah mayoritas responden setuju 

dengan keputusan tersebut. Mereka merasa hal itu sangat membantu perusahaan 

dalam pemasaran produk. Selain itu menjadi poin penting dalam persaingan harga 

dengan produk pesaing. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan berani membeli pabrik baru yang lebih luas 

untuk menampung kebutuhan produksi bumbu tabur” mendapat skor sebesar 103 

dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban 

responden pada kuesioner yang dibagikan adalah seluruh responden memberikan 

tanggapan yang positif berupa sangat setuju dan setuju karena mereka dapat bekerja 

dengan ruang yang lebih luas. 

c. Wawancara Dengan Wirausaha 

 Hasil wawancara dengan wirausaha CV. NARABEL adalah  wirausaha 

tidak terburu-buru untuk melakukan penambahan produksi untuk menghadapi hari 

raya namun perlu melihat dan memproses data penjualan terlebih dahulu untuk 

melihat ada atau tidaknya perubahan kenaikan kebutuhan bumbu tabur selama hari 

raya ataupun hari libur panjang. Jika ada kenaikan tetapi hanya sedikit dan masih 

mampu dipenuhi maka akan tetap melakukan produksi seperti biasa. 

 Wirausaha CV. NARABEL ingin terus meningkatkan kapasitas 

produksinya dengan memenuhi kebutuhan mesin produksi yang dapat mencapai 
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target tesebut. Wirausaha sudah beberapa kali melakukan penambahan mesin mixer 

dan timbangan karena kapasitas produksi yang semakin meningkat menuntut 

kecepatan dan efisiensi dalam produksi dan pengemasan. Bahkan wirausaha sudah 

beberapa kali pula melakukan penggantian unit mesin karena mesin terlalu 

dipaksakan untuk berproduksi lebih hingga rusak maka dari itu wirausaha 

menggantinya dengan kapasitas yang lebih besar. 

 Wirausaha dengan sengaja memberikan harga yang lebih murah kepada 

konsumen atau pembeli yang mau membeli produk dalam jumlah besar atau 

banyak. Menurut wirausaha hal tersebut dilakukan untuk mendorong penjualan 

produk bumbu tabur karena mampu menarik banyak konsumen. Wirausaha juga 

memberikan kesempatan bagi konsumen dari luar kota untuk berani mengambil 

dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dikota-kota mereka, sehingga mereka 

pun sangat diuntungkan dari segi harga maupun keuntungan. Menurut wirausaha 

pula, hal tersebut dapat menjadi poin penting bagi CV. NARABEL untuk terus 

dapat berkompetisi dalam persaingan harga dengan pesaing. 

 Pembelian pabrik baru memang merupakan keputusan terbesar dan paling 

tepat yang dilakukan oleh CV. NARABEL. Semakin bertambahnya karyawan, alat-

alat produksi, dan transportasi membuat pabrik semakin terasa sempit dan membuat 

karyawan tidak nyaman dalam bekerja. Apalagi ketika ada masalah di ruang 

produksi yang menyita ruang sehingga membuat ruang gerak makin sempit. Belum 

juga kapasitas gudang yang kecil membuat penyimpanan sulit dan tidak bisa tertata 

rapi dan benar sesuai sistem. Karyawan mulai mengeluhkan ketidaknyamanan 

tersebut dan langsung ditanggapi oleh wirausaha. Perubahan besar terjadi ketika 
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perusahaan berani membeli pabrik baru yang lebih luas. Dampak yang dirasakan 

semakin luasnya area produksi yang membuat karyawan merasa nyaman karena 

mobilitas mereka tidak terbatas lagi. Penambahan atau penggantian mesin tidak 

perlu mengganggu ruang gerak karena sudah tersedia ruang yang cukup lapang 

untuk mesin produksi. Area produksi juga sudah dilengkapi pula dengan pintu  yang 

lebar sehingga memudahkan proses loading bahan baku ataupun produk yang harus 

dipindahkan ke gudang. Kapasitas gudang penyimpanan yang lebih besar juga 

memudahkan karyawan menyimpan produk ataupun mengambil produk ketika 

harus dipasarkan. Untuk kantor adiministasi saat ini sudah tidak perlu berdesakan 

lagi dan penyimpanan file data perusahaan juga lebih mudah karena sudah 

dilengkapi dengan lemari bertumpuk. Bahkan perusahaan menyediakan beberapa 

kamar untuk karyawan yang bertempat tinggal jauh sehingga dapat tinggal disana, 

hal tersebut membuat karyawan merasa senang dan merasa diperhatikan. 

d. Analisis Keseluruhan Dimensi Pengambilan Resiko 

 Hasil total skor keseluruhan dimensi pengambilan resiko adalah 96 yang 

berarti penerapannya di CV. NARABEL sudah sesuai. Dalam hal penambahan 

produksi untuk persiapan hari raya, perusahaan tetap pada standar kapasitas 

produksinya dan tidak terburu-buru untuk menaikkan kapasitas produksinya. Tetapi 

perusahaan tetap perlu melakukan analisis data dan pendalaman dahulu jika suatu 

saat perlu menaikkan kapasitas produksi yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hari raya. 
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 Wirausaha terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya salah 

satu caranya dengan menambah mesin mixer dan timbangan. Banyak pula 

karyawan yang setuju dengan keputusan perusahaan untuk menambah jumlah 

mesin mixer dan timbangan sehingga semakin cepat dalam berproduksi dan 

responden tidak kewalahan untuk memenuhi target produksi harian. Wirausaha 

melakukan penggantian mesin mixer dan timbangan dengan kapasitas yang lebih 

besar agar kapasitas produksi dapat terus meningkat dan karyawan tidak merasa 

kewalahan melakukan pekerjaan yang sama berulang kali karena kapasitas mesin 

yang kecil. 

 CV. NARABEL memberikan penawaran harga yang lebih murah kepada 

konsumen yang mau membeli dalam jumlah banyak agar menarik minat konsumen 

yang membutuhkan bumbu tabur dalam jumlah sedikit untuk berani membeli dalam 

jumlah besar. Selain itu  juga memberikan kesempatan jika ada konsumen yang 

mau menjadi konsumen setia dengan membeli dalam jumlah banyak, tentu saja hal 

ini lebih menguntungkan karena harga yang didapat dari pabrik lebih murah dan 

juga pasokan stok juga lebih teratur karena lebih diprioritaskan. 

 Pembelian pabrik baru merupakan keputusan yang tepat bagi CV. 

NARABEL. Kebutuhan akan semakin luasnya area pabrik dan kebutuhan akan 

sistem operasional yang semakin baik memaksa wirausaha untuk membeli pabrik 

baru yang lebih luas. Kebutuhan akan pabrik baru semakin mendesak karena 

semakin berkembangnya CV. NARABEL. Dengan adanya pabrik baru diharapkan 

semua kebutuhan operasional dapat berjalan lancar dan CV. NARABEL dapat terus 

berkembang ke arah yang lebih baik. 
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4.2.3. Inovatif 

 Adanya pembaruan atau penemuan metode baru dalam kegiatan organisasi 

baru. Inovasi bisa berupa peningkatan suatu produk dari sebelumnya, penciptaan 

produk baru yang belum ada di pasaran, dan perubahan proses teknologi baru dalam 

suatu organisasi. Hasil kuesioner yang sudah diolah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Data Kuesioner Wirausaha Dimensi Inovatif 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Varian berat 

kemasan 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Sesuai 

Pengembangan 

varian rasa 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Menciptakan 

produk 

berbeda 

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 Biasa 

Rata-rata 4 Sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 

 

a. Wirausaha 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan membuat 

varian berat kemasan bumbu tabur Venusku” mendapat skor sebesar 4 dengan 

artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha 

pada kuesioner yang dibagikan adalah wirausaha setuju dengan varian berat 

kemasan agar konsumen dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan berat bumbu 

tabur yang akan mereka beli. 
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  Hasil pernyataan “Perusahaan menciptakan varian rasa bumbu tabur yang 

baru dari pemgembangan varian rasa bumbu tabur sebelumnya” mendapat skor 

sebesar 5 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. 

Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah sangat setuju 

dengan hal tersebut karena sudah terbukti dengan semakin beragamnya pilihan rasa 

yang ditawarkan mampu memenuhi kepuasan konsumen akan rasa yang baru dan 

berbeda. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan berani menciptakan bumbu tabur yang beda 

dan belum ada di pasaran” mendapat skor sebesar 3 dengan artian biasa dalam 

penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner 

yang dibagikan adalah wirausaha berpikiran inovatif dengan menciptakan produk 

yang berbeda, yang belum dimiliki pesaing. 

Tabel 4.7. Data Kuesioner Karyawan Dimensi Inovatif 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Varian berat 

kemasan 

5 25 5 20 16 48 0 0 0 0 93 Sesuai 

Pengembangan 

varian rasa 

2 10 16 64 8 24 0 0 0 0 98 Sesuai 

Menciptakan 

produk 

berbeda 

7 35 11 44 8 24 0 0 0 0 103 Sesuai 

Rata-rata 98 Sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 

 



44 

 

b. Karyawan 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan membuat 

varian berat kemasan bumbu tabur Venusku” mendapat skor sebesar 93 dengan 

artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban 

responden pada kuesioner yang dibagikan adalah sebagian responden setuju dengan 

varian berat kemasan karena memudahkan konsumen jika ingin membeli produk 

dalam jumlah kecil atau besar. Tetapi sebagian responden bersikap netral terhadap 

inovasi varian berat kemasan tersebut. 

  Hasil pernyataan “Perusahaan menciptakan varian rasa bumbu tabur yang 

baru dari pemgembangan varian rasa bumbu tabur sebelumnya” mendapat skor 

sebesar 98 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari 

jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan adalah dalam segi inovasi varian 

rasa, mayoritas setuju bahkan sangat setuju dengan hal tersebut karena sudah 

terbukti dengan semakin beragamnya pilihan rasa yang ditawarkan. 

 Hasil pernyataan “Perusahaan berani menciptakan bumbu tabur yang beda 

dan belum ada di pasaran” mendapat skor sebesar 103 dengan artian sesuai dalam 

penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban responden pada kuesioner 

yang dibagikan adalah banyak responden yang setuju dengan keberanian 

perusahaan untuk menciptakan produk yang berbeda dan membuat konsumen lebih 

tertarik dengan produk yang ditawarkan.  
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c. Wawancara Dengan Wirausaha 

 Hasil wawancara dengan wirausaha CV. NARABEL adalah adanya sikap 

inovatif yang sudah diterapkan dalam perusahaannya. Pada awalnya kemasan 

bumbu tabur hanya sebesar 250 gram. Seiring berjalannya waktu, karena 

permintaan yang terus naik maka secara bertahap dibuatlah kemasan 500 gram, 1 

kilogram, dan 5 kilogram. Wirausaha memikirkan dengan adanya variasi yang lebih 

maka akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Wirausaha merasa 

kedepannya diperlukan kemasan kecil berupa sachet sehingga bumbu tabur dapat 

dikonsumsi dalam kemasan sekali pakai. Selain itu segmen penjualan juga semakin 

luas karena mampu memasuki wilayah warung-warung kecil. Wirausaha juga 

merasa diperlukan juga berat kemasan yang lebih besar sehingga memudahkan 

pengiriman produk ke luar kota dan lebih hemat kemasan. 

 Pengembangan varian rasa juga terus diriset dan dicoba oleh wirausaha CV. 

NARABEL. Wirausaha dan beberapa karyawan terus berusaha untuk membuat 

inovasi rasa baru agar semakin banyak pilihan rasa yang dimiliki CV. NARABEL. 

Biasanya wirausaha melakukan penambahan varian rasa menggunakan komposisi 

varian rasa yang lama lalu dikembangkan lagi dengan bahan baku baru sehingga 

menjadi varian rasa baru. Rasa bumbu tabur yang baru biasanya diuji coba dahulu 

oleh karyawan apakah kira-kira bisa diterima atau tidak. Lalu jika karyawan 

menyetujui baru diuji coba ke pasar. 

 Dalam hal penciptaan produk bumbu tabur yang baru dan berbeda, 

wirausaha mengatakan saat ini dirinya sedang terus berupaya untuk menciptakan 
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produk yang berbeda dan belum ada di pasaran. Wirausaha sudah berhasil membuat 

produk bumbu tabur baru, namun ingin mematangkan hasilnya terlebih dahulu 

sampai benar-benar selesai. Wirausaha tidak ingin memasarkan produk yang masih 

belum sesuai tujuannya dan membuat konsumen kecewa dengan produk barunya. 

d. Analisis Keseluruhan Dimensi Inovatif 

 Hasil total skor keseluruhan dimensi inovatif adalah 98 yang berarti 

penerapannya di CV. NARABEL sudah sesuai. Pengembangan berat kemasan 

produk merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh CV. NARABEL. Dengan 

berat kemasan yang beragam mampu menjangkau semua segmen konsumen dari 

konsumen kecil hingga besar. Adanya kemasan kecil hingga besar mampu 

memberikan pilihan pada kebutuhan konsumen sehingga jika ada konsumen kecil 

yang ingin membeli mereka tidak perlu terbeban membeli produk ukuran besar. 

Berat kemasan juga mempengaruhi tingkat harga sehingga konsumen kecil tidak 

merasa keberatan dengan harga yang mahal jika hanya tersedia kemasan ukuran 

besar. 

 Peranan varian rasa berperan penting dalam tingkat penjualan karena akan 

banyak pilihan yang tersedia bagi konsumen yang membuat konsumen tidak bosan 

dengan rasa yang ada karena akan ada pengembangan dari rasa yang sudah tersedia. 

Varian rasa juga dapat menjadi identitas tersendiri karena tidak semua pesaing 

memiliki varian rasa yang beragam dan rasa yang sama seperti yang di produksi 

perusahaan. Sehingga konsumen akan terus mengingat rasa tersebut dan memilih 

untuk membeli produk di CV. NARABEL. 
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 Produk yang berbeda mampu memberikan kejutan bagi pesaing karena 

mereka pasti tidak menyangka akan hal tersebut dan harus membuat strategi baru 

untuk mampu bersaing di pasar. Hal tersebut dapat pula menjadi ciri khas dan 

identitas produk perusahaan karena tidak ada produsen yang membuat produk 

seperti itu. 

4.2.4. Proaktif 

 Tindakan yang dilakukan dalam proses operasional organisasi. Tindakan ini 

berupa perencanaan, pengambilan keputusan, dan mau menerima kritikan maupun 

saran untuk memajukan organisasi. Selain itu, memiliki sifat visionaris dan mau 

belajar juga penting sehingga organisasi dapat terus berkembang. Hasil kuesioner 

yang sudah diolah sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Data Kuesioner Wirausaha Dimensi Proaktif 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Pelatihan 

karyawan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Memperluas 

pasar 

produk 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Sesuai 

Menjaga 

kualitas 

produk 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 

Masukan 

ide dan 

kritik dari 

karyawan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sangat 

sesuai 
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Rata-rata 4,7 Sangat 

sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 

 

a. Wirausaha 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memberikan pelatihan pada karyawan yang mengoperasikan mesin produksi” 

mendapat skor sebesar 5 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah 

wirausaha memang memberikan pelatihan pengoperasian mesin karena perlu 

adanya keterampilan tentang mesin yang dimiliki sehingga karyawan perlu 

memiliki keterampilan untuk mengoperasikannya . 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memasarkan bumbu tabur Venusku di kota-kota lain agar semakin diketahui banyak 

konsumen” mendapat skor sebesar 4 dengan artian sesuai dalam penerapannya di 

CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan 

adalah wirausaha melakukan ekspansi pasar ke kota-kota lain yang belum termasuk 

area pemasaran CV. NARABEL. 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan menjaga 

dan mempertahankan kualitas bumbu tabur Venusku tetap pada kualitas 

terbaiknya” mendapat skor sebesar 5 dengan artian sangat sesuai dalam 

penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner 

yang dibagikan adalah wirausaha sangat setuju menjaga dan menomor satukan 
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kualitas produk. Karena kualitas produk menjadi penentu minat beli konsumen 

terhadap bumbu tabur Venusku. 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide-ide dan 

kritikan” mendapat skor sebesar 5 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya 

di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan 

adalah wirausaha memberikan kebebasan pada seluruh karyawannya untuk 

menyampaikan apapun. Wirausaha ingin memperhatikan seluruh karyawannya 

tanpa adanya batasan. 

Tabel 4.9. Data Kuesioner Karyawan Dimensi Proaktif 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Pelatihan 

karyawan 

10 50 12 48 4 12 0 0 0 0 110 Sangat 

sesuai 

Memperluas 

pasar 

produk 

15 75 9 36 2 6 0 0 0 0 117 Sangat 

sesuai 

Menjaga 

kualitas 

produk 

15 75 9 36 2 6 0 0 0 0 117 Sangat 

sesuai 

Masukan 

ide dan 

kritik dari 

karyawan 

13 65 10 40 3 9 0 0 0 0 114 Sangat 

sesuai 

Rata-rata 114,5 Sangat 

sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 
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b. Karyawan 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memberikan pelatihan pada karyawan yang mengoperasikan mesin produksi” 

mendapat skor sebesar 110 dengan artian sangat sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan adalah 

responden hampir seluruhnya sangat setuju dengan perusahaan yang memberikan 

pelatihan pengoperasian mesin sehingga responden lancar menggunakan mesin 

produksi. 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memasarkan bumbu tabur Venusku di kota-kota lain agar semakin diketahui banyak 

konsumen” mendapat skor sebesar 117 dengan artian sangat sesuai dalam 

penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner 

yang dibagikan adalah responden merasa perusahaan selalu untuk mencoba pasar 

baru dengan memasukkan produk ke kota-kota lain dan membuat produk semakin 

dikenal masyarakat. 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan menjaga 

dan mempertahankan kualitas bumbu tabur Venusku tetap pada kualitas 

terbaiknya” mendapat skor sebesar 117 dengan artian sangat sesuai dalam 

penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner 

yang dibagikan adalah responden seluruhnya juga memberikan tanggapan positif 

tentang tekad perusahaan yang selalu menjaga kualitas produk. 
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 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide-ide dan 

kritikan” mendapat skor sebesar 114 dengan artian sangat sesuai dalam 

penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner 

yang dibagikan adalah responden memberikan persetujuannya atas keterbukaan 

perusahaan akan ide-ide dan masukan dari karyawan. 

c. Wawancara Dengan Wirausaha 

 Hasil wawancara dengan wirausaha CV. NARABEL adalah wirausaha 

memang selalu memberikan pelatihan pengoperasian mesin kepada karyawan 

terutama pada karyawan yang mengoperasikan mesin produksi. Menurut 

wirausaha, pelatihan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mereka dalam mengoperasikan mesin, sehingga tidak terjadi 

kesalahan maupun kerusakan mesin produksi karena ketidakpahaman karyawan 

dalam mengoperasikannya. Pelatihan juga mengajarkan perbaikan pada mesin jika 

terjadi kerusakan ringan pada mesin produksi. Selain itu tujuan lainnya adalah agar 

setiap karyawan bisa memiliki ketrampilan menangani mesin yang sama. Sehingga 

jika ada karyawan yang tidak masuk ada karyawan lain yang mampu menggantikan 

mengoperasikan mesin. 

 Wirausaha CV. NARABEL selalu membantu karyawan bagian pemasaran 

untuk berusaha memperluas pasar bumbu tabur ke kota-kota lain. Wirausaha 

berusaha mencari koneksi atau rekanan baru di luar kota sebagai saluran untuk 

memasukkan produk bumbu tabur. Beberapa rekanan luar kota adalah teman lama 
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wirausaha CV. NARABEL yang mau ikut membantu memasarkan produk. Ada 

juga rekanan yang menggunakan sistem titip barang, jadi barang dititipkan terlebih 

dahulu di rekanan tersebut setelah terjual baru hasil penjualan dibagi persenannya. 

 Wirausaha selalu mengawasi tiap bahan baku yang akan digunakan untuk 

membuat bumbu tabur. Wirausaha mencari dan memilih sendiri pemasok bahan 

baku yang akan digunakan. Selain itu wirausaha memastikan setiap bahan baku 

yang dikirim sesuai standar, jika tidak maka akan dikembalikan ke pemasok. 

Seluruh karyawan tidak diperbolehkan merubah formula atau komposisi bahan 

baku produk yang sudah diciptakan oleh wirausaha karena sedikit saja kesalahan 

dapat merusak rasa dan kualitas bumbu tabur, hal ini dapat mengecewakan 

konsumen yang selalu mendapatkan produk bumbu tabur dengan kualitas terbaik. 

Dampaknya mampu menurukan nama baik CV. NARABEL hingga beralihnya 

konsumen ke produk pesaing.  

 Wirausaha sangat terbuka oleh kritik dan saran yang diberikan oleh 

karyawan. Wirausaha mau menyerap setiap ide atau kritikan dari karyawan karena 

CV. NARABEL menghargai semua aspirasi yang dimiliki karyawannya. Karyawan 

dapat langsung menyampaikan kritik dan sarannya karena wirausaha tidak 

memberikan batasan antara dirinya dan karyawan. Biasanya ketika wirausaha 

melakukan pengamatan ada karyawan yang menyampaikan ide atau kritikan dan 

wirausaha mendengarkan semua masukan dan menyelesaikan semua masukan 

tesebut. 

  



53 

 

d. Analisis Keseluruhan Dimensi Proaktif 

 Hasil total skor keseluruhan dimensi proaktif adalah 114,5 yang berarti 

penerapannya di CV. NARABEL sudah sangat sesuai. Pelatihan  bagi setiap 

karyawan memang berhasil memberikan ketrampilan baru bagi karyawan dalam 

mengoprasikan mesin produksi. Mereka memahami apa yang harus dan jangan 

dilakukan pada mesin, selain itu memahami cara memperbaiki jika ada kesalahan 

ringan dari mesin. 

 Karyawan bagian pemasaran selalu mencoba mencari koneksi atau rekanan 

baru di setiap kota sebagai saluran untuk memasukkan produk bumbu tabur. Selain 

itu, karyawan juga mencoba dengan teknik menitipkan produk ke toko-toko di luar 

kota. Wirausaha juga tidak tinggal diam, melainkan membantu karyawannya untuk 

memasarkan produknya. Wirausaha menghubungi teman-teman lamanya di luar 

kota dan mengajaknya untuk menjadi reseller produk CV. NARABEL. 

 Kualitas produk adalah harga mati dalam sebuah produk. Apapun produk 

itu baik barang atau jasa, setiap perusahaan wajib menjaga atau bahkan 

meningkatkan kualitas produknya. Wirausaha dalam hal kualitas produk sangat 

berhati-hati agar kualitas produk bumbu taburnya tidak menurun. Wirausaha benar-

benar mengawasi seluruh proses dari bahan baku hingga produk jadi dan 

memastikan tidak adanya kesalahan dalam produksi yang dapat mengakibatkan 

berubahnya kualitas produk. 

 Saran dan kritik yang diberikan karyawan bisa langsung disampaikan pada 

wirausaha tanpa perlu takut untuk menyampaikannya. Karena saran dan kritik bisa 
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digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, kualitas sarana prasarana, 

dan seluruh kegiatan operasional. Karyawan dapat dengan bebas menyampaikan 

ide-ide atau pemikirannya, karena bagi perusahaan kritik dan saran dapat membantu 

untuk terus memajukan perusahaan ke tingkat yang lebih baik. 

4.2.5. Agresif dalam Persaingan 

 Berani membuka peluang pasar baru dan menjadi pelopor dalam pasar yang 

belum disentuh oleh pesaing. Agresif dalam melakukan penetrasi pasar dengan 

membuat suatu produk yang lebih unggul dari pesaing. Hasil kuesioner yang sudah 

diolah sebagai berikut: 

Tabel 5.0. Data Kuesioner Wirausaha Agresif dalam Persaingan 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Iklan 

produk 

yang 

berbeda 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Sesuai 

Promosi 

besar-

besaran 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Sesuai 

Rata-rata 4 Sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 

 

a. Wirausaha 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

menawarkan bumbu tabur Venusku dengan cara yang belum dilakukan banyak 
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pesaing, misalnya: melalui radio, brosur yang unik, ataupun melalui media online” 

mendapat skor sebesar 4 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah 

wirausaha merasa jika media brosur masih belum banyak digunakan oleh produsen-

produsen dalam pemasaran produk bumbu tabur. Wirausaha berpikir jika 

menggunakan media online mampu memberikan informasi pada konsumen yang 

suka mencari segala informasi di media online. 

  Hasil pernyataan ”Perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran 

sehingga bumbu tabur Venusku dapat diingat oleh konsumen” mendapat skor 

sebesar 4 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil dari 

jawaban wirausaha pada kuesioner yang dibagikan adalah wirausaha senang dengan 

promosi secara langsung karena dapat langsung berinteraksi dengan konsumen. 

Tabel 5.1. Data Kuesioner Karyawan Agresif dalam Persaingan 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Iklan 

produk 

yang 

berbeda 

11 55 9 36 6 18 0 0 0 0 109 Sesuai 

Promosi 

besar-

besaran 

9 45 7 28 10 30 0 0 0 0 103 Sesuai 

Rata-rata 106 Sesuai 

Sumber: Data primer penelitian 
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b. Karyawan 

 Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan “Perusahaan 

menawarkan bumbu tabur Venusku dengan cara yang belum dilakukan banyak 

pesaing, misalnya: melalui radio, brosur yang unik, ataupun melalui media online” 

mendapat skor sebesar 109 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. 

NARABEL. Hasil dari jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan adalah 

banyak responden yang setuju dengan penyebaran brosur yang dilakukan, 

responden juga setuju dengan cara perusahaan memperkenalkan produk dengan 

menggunakan media online karena mampu memberikan informasi pada calon 

konsumen yang berada diluar kota. 

  Hasil pernyataan ”Perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran 

sehingga bumbu tabur Venusku dapat diingat oleh konsumen” mendapat skor 

sebesar 103 dengan artian sesuai dalam penerapannya di CV. NARABEL. Hasil 

dari jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan adalah responden juga 

setuju dengan kegiatan promosi yang dilakukan besar-besaran. Kegiatan promosi 

bertujuan untuk memperkenalkan produk ke pasaran.  

c. Wawancara Dengan Wirausaha 

 Hasil wawancara dengan wirausaha CV. NARABEL adalah wirausaha 

merasa media promosi dengan penyebaran brosur yang dilakukan sudah baik tetapi 

dia merasa area penyebarannya kurang luas, hanya didaerah kota besar saja. 

Wirausaha berharap penyebaran bisa menjangkau kota-kota kecil atau daerah-

daerah kecil sehingga makin banyak orang tahu tentang produk yang CV. 
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NARABEL tawarkan. Wirausaha perusahaan juga melakukan pendekatan kepada 

konsumen dengan memperkenalkan produk menggunakan media online. Dengan 

media online, orang yang awalnya tidak mengetahui atau bingung mencari bumbu 

tabur akan menjadi tahu dan dapat menghubungi perusahaan secara langsung. 

Konsumen juga mengetahui informasi dan lokasi CV. NARABEL, jadi ketika 

konsumen ingin membeli produk dapat langsung menuju lokasi CV. NARABEL. 

Sayangnya, media online milik CV. NARABEL tidak up to date karena wirausaha 

tidak mampu mengoperasikan media online. Wirausaha selama ini hanya meminta 

tolong karyawannya untuk menjalankan media tersebut.  

 Promosi yang dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan produk bumbu 

tabur CV. NARABEL kepada masyarakat. Promosi dilakukan di pasar-pasar 

tradisional yang ramai dengan orang berbelanja. Pasar yang pernah menjadi tempat 

promosi adalah Pasar Mranggen, Demak, dan pasar-pasar kecil sekitarnya. Promosi 

sengaja dilakukan di lokasi yang ramai untuk menarik perhatian pelanggan 

potensial atau orang awam yang belum mengetahui produk bumbu tabur. Promosi 

langsung menggunakan sampel produk bumbu tabur yang di aplikasikan ke 

makanan agar masyarakat langsung dapat mencicipi rasa bumbu tabur dan 

merasakan perbedaannya. Hal yang menjadi beban wirausaha adalah anggaran 

untuk melakukan promosi langsung tersebut. Anggaran yang tidak sedikit untuk 

promosi membuat wirausaha perlu berpikir panjang jika ingin melakukan promosi 

secara berkelanjutan. Saat ini wirausaha sedang berfokus untuk pembelian pabrik 

baru sehingga anggaran yang ada banyak digunakan untuk proyek pabrik baru. 
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d. Analisis Keseluruhan Dimensi Agresif Dalam Persaingan 

 Hasil total skor keseluruhan dimensi agresif dalam persaingan adalah 106 

yang berarti penerapannya di CV. NARABEL sudah sesuai. Wirausaha sudah 

senang dengan keberhasilan startegi pembagian brosur, terbukti dengan penjualan 

terus meningkat karena konsumen menjadi mengerti produk bumbu tabur CV. 

NARABEL. Hanya saja area penyebaran brosur dirasa kurang luas oleh wirausaha. 

Untuk penggunaan media online, wirausaha sendiri menyayangkan kurangnya 

update atau pembaharuan berita dan informasi yang ada di media online 

perusahaan. Hal tersebut terjadi karena wirausaha yang tidak terlalu paham dengan 

media online dan tidak adanya waktu yang cukup luang bagi wirausaha untuk 

mempelajari media online. Wirausaha berharap adanya bantuan dari karyawan yang 

paham dan memiliki sedikit waktu luang untuk mengupdate media online 

perusahaan. 

 CV. NARABEL selalu berusaha untuk memperluas area promosinya agar 

semakin banyak orang yang tahu produk bumbu tabur. Promosi yang dilakukan di 

pasar-pasar dirasa sangat efektif karena dapat langsung menginformasikan produk 

bumbu tabur CV. NARABEL. Promosi ini harus terus dilakukan agar pesaing tidak 

dapat mengikuti pola pemasaran CV. NARABEL. Wirausaha mengharapkan 

adanya kesempatan lain untuk dapat melakukan promosi langsung ke tempat-

tempat lainnya sehingga semakin luas media promosi dan pemasaran bumbu tabur 

CV. NARABEL. Tidak dipungkiri bahwa promosi langsung adalah strategi yang 

bagus karena dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, namun anggaran yang 

dibutuhkan untuk promosi langsung cukup besar. Untuk saat ini, promosi langsung 



59 

 

ke pasar-pasar tidak bisa dilakukan secara berkala karena anggaran yang ada 

banyak dialokasikan untuk proyek pabrik baru. 

 Berikut ini adalah hasil masing-masing dimensi teori Lumpkin dan Dess: 

Tabel 4.6. Hasil Rekapitulasi Tiap Dimensi 

Wirausaha Karyawan 

Dimensi Otonomi 

Skor Kategori Penjelasan Skor Kategori Contoh 

5,0 Sangat 

sesuai 

Penerapan orientasi 

kewirausahaan sudah 

sangat sesuai. Wirausaha 

sengaja membuat adanya 

penghargaan tiap 

bulannya agar 

karyawannya terpacu 

semangatnya. Selain itu, 

sudah membuat gudang 

penyimpanan sudah 

dibuat dengan standar 

gudang yang baik berupa 

palet plastik. ventilasi, 

kartu stok, dan lainnya. 

110,0 Sangat 

sesuai 

a. Karyawan lebih 

semangat dalam 

bekerja agar bisa 

mendapat 

penghargaan. 

b. Gudang 

penyimpanan sudah 

lebih baik dan 

karyawan terbantu 

dengan sistem kartu 

stok untuk 

mengawasi arus 

produk. 

Dimensi Pengambilan Resiko 

4,2 Sesuai Penerapan orientasi 

kewirausahaan sudah 

sesuai. Wirausaha sudah 

berani mengambil resiko 

dengan menambah mesin 

produksi. Selanjutnya, 

berani untuk melawan 

pesaing dengan 

memberikan potongan 

harga jika konsumen 

membeli jumlah besar. 

Resiko paling besar 

adalah berani membeli 

pabrik baru yang lebih 

luas untuk memenuhi 

operasional. Namun 

wirausaha kurang berani 

96,0 Sesuai a. Wirausaha kurang 

berani menaikkan 

produksi untuk 

memenuhi stok 

kebutuhan  hari raya. 

b. Mesin mixer dan 

timbangan sudah 

bertambah 

jumlahnya dan 

kapasitas 

produksinya. 

c. Potongan harga 

diberikan pada 

konsumen yang 

membeli produk 

dalam jumlah 

banyak. 
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mengambil resiko 

menaikkan produksi 

untuk kebutuhan hari 

raya. Wirausaha memilih 

untuk tetap berproduksi 

seperti biasa tanpa 

menaikkan produksinya. 

d. Wirausaha berani 

untuk membeli 

pabrik baru yang 

lebih luas untuk 

memenuhi kebutuhan 

operasional pabrik. 

Dimensi Inovatif 

4,0 Sesuai Penerapan orientasi 

kewirausahaan sudah 

sesuai. Wirausaha sudah 

berinovasi dengan 

membuat varian berat 

kemasan yang dapat 

disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen. 

Selanjutnya, sudah ada 

berbagai macam varian 

rasa yang sudah 

dikembangkan  dan dapat 

dipilih konsumen. Hal ini 

diharapkan dapat 

memenuhi keinginan 

konsumen yaitu rasa 

yang baru. Sayangnya, 

wirausaha belum siap 

dengan inovasi 

produknya yang baru, 

yang dikhawatirkan 

adalah kesempatan ini 

dapat diambil oleh 

pesaing yang sudah siap. 

98,0 Sesuai a. Kemasan bumbu 

tabur sudah 

bertambah varian 

dari yang awalnya 1 

varian saat ini sudah 

4 varian berat 

kemasan. 

b. Varian rasa baru 

terus bertambah 

seiring kemampuan 

wirausaha 

melakukan 

pengembangan rasa 

dari rasa 

sebelumnya. 

c. Produk baru yang 

berbeda dari 

sebelumnya sudah 

berhasil diciptakan 

namun belum berani 

dipasarkan karena 

masih ingin 

mematangkan 

hasilnya. 

Dimensi Proaktif 

4,7 Sangat 

sesuai 

Penerapan orientasi 

kewirausahaan sudah 

sangat sesuai. Wirausaha 

memberikan pelatihan 

pada karyawannya agar 

dapat mengoperasikan 

mesin dan tidak 

merusaknya. Wirausaha 

tidak tinggal diam namun 

membantu pemasaran 

produk. Wirausaha 

mencari kota-kota dan 

114,5 Sangat 

sesuai 

a. Pelatihan diberikan 

pada karyawan untuk 

meningkatkan skill 

karayawan dalam 

mengoperasikan 

mesin, serta mampu 

mengatasi tiap 

masalah ringan pada 

mesin. 

b. Wirausaha 

membantu karyawan 

pemasaran mencari 
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rekanan baru untuk 

dimasuki pemasaran CV. 

NARABEL. Wirausaha 

bertekad untuk mencari 

bahan bau sendiri, karena 

kualitas bahan baku 

berkaitan langsung 

dengan kualitas produk. 

Semua karyawan 

diberikan keleluasaan 

untuk dapat 

menyampaikan langsung 

segala saran dan kritik 

pada wirausaha. Saran 

dan kritik berguna 

sebagai koreksi sehingga 

karyawan nyaman dalam 

bekerja. 

rekanan baru di luar 

kota dan mengajak 

teman-teman 

lamanya untuk 

menjadi reseller 

produk bumbu tabur. 

c. Wirausaha mecari 

sendiri bahan baku 

untuk produk dan 

mengawasi proses 

produksi agar 

kualitas tetap terjaga. 

d. Setiap karyawan 

diberikan 

kesempatan untuk 

menyampaikan saran 

dan kritikan pada 

wirausaha secara 

langsung 

Dimensi Agresif Dalam Persaingan 

4 Sesuai Penerapan orientasi 

kewirausahaan sudah 

sesuai. Media 

pengiklanan yang 

digunakan yaitu brosur 

dan media online. 

Wirausaha merasa brosur 

yang sudah dibagikan 

kurang luas area 

sebarannya dan juga 

media online yang 

dimiliki kurang 

terbaharui informasinya. 

Wirausaha membuat 

keputusan dengan 

melakukan promosi 

langsung di pasar agar 

konsumen bisa langsung 

mengetahui produk 

bumbu tabur Venusku. 

106,0 Sesuai a. CV. NARABEL 

menggunakan media 

brosur dan online 

untuk pengiklanan, 

akan tetapi area 

penyebaran brosur 

kurang luas dan 

media online yang 

kurang update 

informasi terbaru. 

b. CV. NARABEL 

melakukan promosi 

langsung ke pasar-

pasar untuk 

memperkenalkan 

produk bumbu tabur 

ke masyarakat yang 

belum mengetahui 

produk bumbu tabur 

Venusku. 

Sumber: Data primer penelitian  
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 Dalam dimensi otonomi hasil skor akhir adalah 110,0 dan masuk dalam 

kategori sangat sesuai teori Lumpkin dan Dess. Hasil kuesioner dan wawancara 

menunjukkan bahwa CV. NARABEL mampu mendorong karyawan untuk bekerja 

semakin baik dan mampu mencapai performa maksimalnya. Kebijakan yang dibuat 

oleh wirausaha tentang pemberian penghargaan dan peningkatan sistem 

penyimpanan gudang mampu mendorong karyawan untuk bekerja semakin baik 

dan semakin baik lagi. Wirausaha pun melihat adanya perubahan sikap bekerja 

karyawannya setelah adanya penghargaan tiap bulannya, contohnya karyawan 

menjadi lebih datang tepat waktu dan lebih semangat bekerja. Sistem penyimpanan 

yang semakin baik juga membawa perubahan yang baik bagi perusahaan. Menurut 

wirausaha, sistem penyimpanan saat ini membuat produk tidak ada yang rusak 

dalam masa penyimpanan ataupun produk yang tidak terdata sehingga tidak terjual. 

 Dalam dimensi pengambilan resiko hasil skor akhir adalah 96,0 dan masuk 

dalam kategori sesuai teori Lumpkin dan Dess. Hasil kuesioner dan wawancara 

menunjukkan bahwa CV. NARABEL berani mengambil resiko dari setiap 

keputusan yang diambil. Dalam keputusan menaikkan kapasitas produksi untuk 

hari raya wirausaha  kurang berani untuk mengambil resiko dan tetap pada kapasitas 

produksi regulernya. Wirausaha memerlukan banyak pertimbangan dan melihat 

data penjulan sebelum menaikkan kapasitas produksi untuk kebutuhan hari raya. 

Dalam keputusan pembelian mesin baru, wirausaha berani mengambil resiko 

dengan membeli mesin baru agar proses produksi semakin lancar dan efisien. 

Wirausaha juga berani mengurangi keuntungan dengan memberikan potongan 

harga kepada konsumen yang mau membeli dalam jumlah banyak, hal ini dibuat 
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agar menjadi daya tarik bagi konsumen agar mau terus membeli dalam jumlah 

banyak. Wirausaha juga sangat berani membuat keputusan untuk membeli pabrik 

baru. Keputusan ini merupakan keputusan terbesar bagi wirausaha, namun dia tetap 

berani mengambil resiko tersebut. Wirausaha merasa pertumbuhan perusahaan 

harus sejalan dengan pertumbuhan luas pabrik, agar seluruh pekerjaan produksi dan 

administrasi dapat berjalan baik dan semakin bertumbuh. 

 Dalam dimensi inovatif hasil skor akhir adalah 98,0 dan masuk dalam 

kategori sesuai teori Lumpkin dan Dess. Hasil kuesioner dan wawancara 

menunjukkan bahwa CV. NARABEL berpikiran inovatif  dari setiap keputusan 

yang diambil. Sikap inovatif sudah diterapkan dalam varian berat kemasan produk 

bumbuu tabur. Awalnya hanya tersedia 1 macam berat kemasan, saat ini sudah 4 

macam berat kemasan bumbu tabur. Langkah inovatif selanjutnya adalah 

pengembangan varian rasa dari bumbu tabur. Wirausaha serta karyawan sudah 

berhasil mengembangkan beberapa varian rasa baru untuk produk bumbu tabur. 

Varian rasa yang baru membuat konsumen tidak bosan dengan rasa-rasa yang sudah 

ada. Varian rasa yang baru dapat menjadi pembeda dari produk pesaing sehingga 

menjadi keunggulan dalam persaingan di pasar. Wirausaha belum berani 

memasarkan produk bumbu taburnya yang terbaru, karena menurutnya perlu 

pematangan hasil terlebih dahulu sebelum di pasarkan agar tidak mengecewakan 

konsumen bumbu tabur CV. NARABEL. 

 Dalam dimensi proaktif hasil skor akhir adalah 114,5 dan masuk dalam 

kategori sangat sesuai teori Lumpkin dan Dess. Hasil kuesioner dan wawancara 

menunjukkan bahwa CV. NARABEL memiliki sifat proaktif dari setiap keputusan 
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yang diambil. Wirausaha memberikan pelatihan pada semua karyawannya agar 

semua karyawan mampu mengoperasikan mesin dengan baik. Wirausaha juga 

bersikap proaktif dengan membantu karyawannya untuk memasarkan produk dan 

memperluas area pemasaran. Dalam hal menjaga kualitas produk, wirausaha benar-

benar memperhatikan hal tersebut karena berkaitan langsung dengan konsumen. 

Wirausaha CV. NARABEL melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk 

yang dihasilkan dan melakukan pengujian secara acak produk yang sudah jadi. Hal 

tersebut dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruknya kualitas produk yang 

dihasilkan. Wirausaha juga memberikan kesempatan kepada setiap karyawannya 

untuk menyampaikkan ide-ide atau masukan yang mereka miliki. Wirausaha tidak 

membuat batasan antara dirinya dan karyawan karena tidak ingin karyawannya 

takut kepada wirausaha. Wirausaha akan menerima semua ide dan masukan setelah 

itu memilih bagian mana yang mampu diterapkan terlebih dahulu. 

 Dalam dimensi agresif dalam persaingan hasil skor akhir adalah 106,0 dan 

masuk dalam kategori sesuai teori Lumpkin dan Dess. Hasil kuesioner dan 

wawancara menunjukkan bahwa CV. NARABEL memiliki sifat agresif untuk terus 

dapat bersaing dari setiap keputusan yang diambil. Wirausaha menggunakan media 

brosur untuk memperkenalkan produk bumbu tabur CV. NARABEL. Wirausaha 

sudah cukup puas dengan hal tersebut namun wirausaha merasa area penyebaran 

brosur kurang luas, tidak menjangkau kota lain ataupun daerah kecil. Selain 

menggunakan media brosur, wirausaha juga menggunakann media online untuk 

memeperkenalkan produk kepada calon konsumen. Namun media online yang 

dimiliki CV. NARABEL kurang update sehingga tidak ada informasi terbaru 
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tentang apa saja yang dikerjakan dan diproduksi CV. NARABEL. Sikap agresif 

dalam persaingan juga ditunjukkan wirausaha CV. NARABEL dengan 

mengadakan promosi di pasar-pasar sekitar pabrik CV. NARABEL. Promosi 

langusng ke pasar-pasar ini dilakukan untuk memperkenalkan bumbu tabur ke 

masyarakat yang belum mengetahui produk bumbu tabur CV. NARABEL. Promosi 

model macam ini harus terus dilakukan agar konsumen terus mengingat produk 

bumbu tabur CV. NARABEL dan juga mencegah pesaing dapat terus berkembang 

di pasaran. 

  


