
48 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum 

Toko Warna agung merupakan salah satu toko yang menawarkan 

berbagai. Barang. Barang yang di jual seperti sepatu, tas, pakaian, aksesoris, 

perlengkapan sekolah dan ada salah satu dari tokonya yang menyediakan 

barang elektronik. Usaha ini berlokasi di jalan Raya nomor 247, Kendal. 

Pada awalnya, usaha ini didirikan oleh Bapak Mochamad machun sebagai 

pemilik dan pengelola usaha yang sejak muda sudah merintis dan memulai 

usaha dagang eceran atau retail sejak tahun 1984 dan telah berdiri selama 

35 tahun.  

Untuk menjamin ketertiban antar individu yang terlibat dalam 

operasional usaha maka terdapat struktur organisasi yang diterapkan pada toko 

berdasarkan wewenang dan tanggung jawab individu, seperti bagan yang ada 

di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi toko WARNA AGUNG 
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Tugas dari individu-individu yang terdapat dalam organisasi:  

1. Pemimpin 

Pemimpin memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan 

kelangsungan usaha mulai dari pembelian barang supplier hingga penjualan 

barang ke tangan komsumen. Pimpinan juga memiliki tugas untuk 

mengevaluasi kinerja toko dan memiliki peran yang sangat penting terhadap 

kesuksesan suatu kewirausahaan. Pada toko WARNA AGUNG, pengoperasian 

toko dipimpin oleh Bapak Mochamad Machun selaku pemilik usaha. 

2. Karyawan Bagian pembukuan barang 

Karyawan bagian pembukuan barang bertugas memeriksa keluar 

masuknya stok barang yang tersedia, memastikan jumlah kode nomor barang 

yang di catat dan stok barang yang di pajang di toko sesuai dengan barang yang 

ada di gudang, melaporkan kepada pimpinan ketika stok yang dibutuhkan 

hampir habis.  

3. Karyawan Bagian Gudang 

karyawan bagian gudang di pilih sesuai dengan kemampuannya yang 

mudah menghafal, karena pekerjaan yang dilakukan di bagian gudang berhubungan 

dengan nomor kode barang khususnya sepatu dan sandal. Karyawan bagian gudang 

harus mengetahui letak barang-barang dan mengambilnya dalam waktu cepat agar 

pelanggan tidak menunggu terlalu lama dan karyawan bagian pelayanan bisa 

melayani pembeli yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kenyamanan dan kecepatan pembeli atas setiap transaksi. karyawan gudang 
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akan mengambilkan barang yang ada di gudang sesuai permintaan dari pembeli 

yang di sampaikan melalui karyawan bagian pelayanan toko. 

4.  Pelayan Toko 

Tugas karyawan bagian pelayan yaitu melayani pembeli dalam memilih 

barang dan menyerahkan sampel barang kepada karyawan bagian gudang, tugas 

lain karyawan bagian pelayanan toko memberikan informasi kepada karyawan 

bagian gudang mengenai barang yang dipilih konsumen misalnya memberi tau 

nomor ukuran sepatu atau sandal yang di inginkan oleh konsumen. Hal ini akan 

mempercepat proses penjualan.  

4.2 Gambaran umum responder 

Responden pada penelitian ini adalah pemilik toko WARNA AGUNG, 

dan karyawannya. Ada tiga karyawan yang dapat dilihat pada table berikut ini: 

Identitas responden berdasarkan usia, pendidikan, lama bekerja & jenis 

kelamin: Tabel 4.1 Identitas Responden Pemilik dan Karyawan : 

Responden Usia Pendidikan Lama Bekerja Jenis Kelamin 

1. Pemilik toko 56 SMK 35 th L 

2.  Karyawan   

pembukuan 

barang 

24 SMP 8 th P 

3. Karyawan 

gudang 

38 SMK 10 th P 

4. karyawan 

pelayan toko 

30 SMP 9 th P 
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4.3   Hasil Analisis dan Pembahasan 

Dalam pokok bahasan ini, peneliti akan memberikan penjelasan tentang 

hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yang terdiri atas variabel 

karakteristik kewirausahaan yang terdiri dari percaya diri, berorientasi pada 

tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, orisinilan, berorientasi masa 

depan. Tabel - tabel berikut ini akan menunjukan penilaian responden terhadap 

karakteristik kewirausahaan pemilik toko WARNA AGUNG: 

        4.3.1 Percaya diri 

Kemampuan seorang wirausaha toko WARNA AGUNG pada variabel 

percaya diri dengan indikator yakin sanggup mengembangkan bisnis usaha toko 

WARNA AGUNG, dalam mengambil keputusan, pemilik tidak tergantung 

terhadap pendapat orang lain, adanya kecenderungan individu yaitu pemilik  

lebih  mengutamakan pekerjaan dan optimis usaha toko WARNA AGUNG  

akan berhasil.  Hal ini dapat ditinjau dengan melakukan wawancara berpedoman 

kuesioner kepada pemilik dan karyawan toko dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tanggapan Pemilik atas karakteristik kewirausahaan-Percaya diri 

Pernyataan 

(Pemilik) 

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

1. Yakin sanggup 

mengembangkan bisnis 

usaha toko WARNA 

AGUNG. 

1 5         5  
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2. Dalam mengambil 

keputusan pemilik, tidak  

tergantung terhadap 

pendapat orang lain. 

1 5         5  

3. Ada kecenderungan 

individu yaitu pemilik lebih 

mengutamakan pekerjaan. 

  1 4       4  

4. Pemilik optimis usaha toko 

WARNA AGUNG  dapat 

berhasil. 

1 5         5  

Rata- Rata           4.75 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

Pemilik memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yaitu memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan mengembangkan usahanya. Pemilik memperbesar 

bangunan tokonya terutama bagian gudang  dari hasil pendapatan yang di 

kumpulkan. Setelah pembangunan tokonya selesai, pemilik berani mengambil 

barang dalam jumlah besar dan menambah jumlah tenaga kerja. Ada 

kecenderungan individu dari pemilik, pemilik mengutamakan pekerjaan dari 

pada urusan lainnya. Misalnya pemilik menolak ajakan teman untuk pergi 

memancing, terkecuali urusan yang mendesak yang tidak dapat diabaikan 

seperti takziah dan acara undangan pernikahan. Pemilik mengerjakan 

pekerjaannya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal, pemilik juga 

menyadari pentingnya keterlibatannya dalam operasional untuk memastikan 

usahanya dapat berjalan sesuai tujuan. pemilik ikut mengawasi pekerjaan 

karyawannya mulai dari pemesanan barang, memastikan barang yang datang 

dari pemasok dan dijual ke konsumen tidak ada masalah, memastikan jumlah 

kode nomor barang yang di catat dan stok barang yang di pajang di toko sesuai 

dengan barang yang ada di gudang, memastikan pekerjaan yang di kerjakan 

oleh karyawan bagian pembukuan barang, bagian gudang, bagian pelayan toko 
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sudah melakukan pekerjaanya dengan benar, dan pemilik juga ikut mengawasi 

penjualan barang. pemilik sangat optimis bahwa usaha toko WARNA 

AGUNG akan berkembang, karena pemilik yakin sudah bekerja keras, dan 

adanya kepercayaan konsumen terhadap barang yang dijual oleh pemilik 

toko WARNA AGUNG. 

Tabel 4.3 Tanggapan Karyawan atas karakteristik kewirausahaan-Percaya diri 

Pernyataan 

(Karyawan) 

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

rata 

ket 
F S F S F S F S F S    

1. Yakin sanggup 

mengembangkan bisnis 

usaha toko WARNA 

AGUNG. 

3 15         15 5  

2. Dalam mengambil 

keputusan, tidak  

tergantung terhadap 

pendapat orang lain. 

  3 12       12 4  

3. Ada kecenderungan 

individu yaitu lebih 

mengutamakan pekerjaan. 

3 15         15 5  

4. Pemilik optimis usaha toko 

WARNA AGUNG  dapat 

berhasil. 

3 15         15 5  

Rata- Rata            4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

Karyawan merasa bahwa pemilik mampu mengembangkan usahanya 

dengan melihat  penambahan jumlah tenaga kerja (karyawan) di toko WARNA 

AGUNG, penambahan koleksi jenis produk yang dijual dan pemilik 

memperbesar bangunan toko WARNA AGUNG. pemilik juga ikut mengawasi 
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pemesanan barang untuk mengontrol barang-barang yang akan masuk ke toko 

WARNA AGUNG. karyawan menilai pemilik memiliki semangat untuk 

bekerja keras dan ulet, karena hampir setiap hari karyawan melihat pemilik  

mengawasi penjualan barang di tokonya. Pada indikator ketidaktergantungan 

terhadap pendapat orang lain, pemilik dinilai dapat memahami usaha yang di 

jalaninya. pemilik terlibat dalam pengoperasian toko sehingga semua keputusan 

dapat diambil sendiri dan berbekal pada pengalaman yang dimilikinya mulai 

dari proses pembelian barang hingga menjual barang kepada konsumen. Ketika 

dalam pelaksanaan operasional karyawan menemukan kesulitan, karyawan 

dapat menanyakan kepada pemilik. misalnya konsumen yang meminta discont 

dari harga sebelumnya, Konsumen yang ingin menukarkan  barang 

belanjaannya karena beda ukuran sepatu sebelah atau salah diambilkan nomor 

sepatu ataupun sandal oleh karyawan atau sepatu  yang sudah berhari-hari di 

beli minta di tukar karena ternyata ukurannya kekecilan.  Ada kecenderungan 

individu dari pemilik, pemilik lebih mengutamakan pekerjaan dari pada urusan 

lain.Misalnya, pemilik memilih mengisi waktunya untuk bekerja dan ikut 

mengontol toko dari pada di rumah. ketika ada acara hunting penjelajah hutan 

bersama masyarakat kendal, pemilik memilih diwakilkan dan bekerja di toko. 

kecuali urusan yang mendesak seperti takziah atau undangan pernikahan 

pemilik bersedia meluangkan waktunya. Pemilik memiliki optimis yang tinggi 

bahwa usahanya akan tetap berjalan lancar meskipun pesaingan semakin ketat 

dan usaha toko WARNA AGUNG dapat berkembang di masa depan 
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meskipun  terjadi kenaikan harga barang. pemilik selalu yakin bahwa kerja 

keras dan ketekunan akan berdampak pada keberhasilan. 

4.3.2 Berorientasikan tugas dan hasil 

Karakteristik kewirausahaan pemilik toko WARNA AGUNG pada 

variabel berorientasi pada tugas dan hasil dengan indikator Memperluas pasar 

hingga di kenal masyarakat kota Kendal. Berusaha menjual barang dalam 

waktu singkat, untuk segera memperoleh keuntungan. Tekun dan tabah 

dalam melayani pembeli tidak mudah putus asa jika ada masalah di tempat 

usaha. Kerja keras dengan berada di toko setiap hari termasuk hari libur toko 

tetap buka, Mempunyai keinginan (motivasi) yang kuat untuk meningkatkan 

usaha toko WARNA AGUNG. Selalu enerjik  atau penuh semangat dalam 

menjalankan aktivitas di toko WARNA AGUNG. Memiliki inisiatif dalam 

mengembangkan usaha toko WARNA AGUNG. Dapat ditinjau dengan 

melakukan wawancara berpedoman kuesioner kepada pemilik dan karyawan 

toko dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Tanggapan Pemilik atas karakteristik kewirausahaan-

Berorientasikan tugas dan hasil. 

Pernyataan 

(Pemilik) 

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

1. Memperluas pasar hingga di 

kenal masyarakat kota 

Kendal. 

1 5         5  
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2. Berusaha menjual barang 

dalam waktu singkat, untuk 

segera memperoleh 

keuntungan. 

1 5         5  

3. Tekun dan tabah dalam 

melayani pembeli, tidak 

mudah putus asa jika ada 

masalah di tempat usaha. 

1 5         5  

4. kerja keras dengan berada 

di toko WARNA AGUNG 

setiap hari termasuk hari 

libur toko tetap buka. 

  1 4       4  

5. Mempunyai keinginan 

(motivasi) yang kuat untuk 

meningkatkan usaha 

WARNA AGUNG. 

1 5         5  

6. Selalu enerjik  atau penuh 

semangat dalam 

menjalankan aktivitas di 

toko WARNA AGUNG. 

1 5         5  

7. Memiliki inisiatif dalam 

mengembangkan usaha 

toko WARNA AGUNG. 

1 5         5  

Rata- Rata           4,86 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

 

Dalam menjalankan usahanya pemilik berusaha untuk memperluas pasar 

hingga di kenal masyarakat kota Kendal, dengan cara membuka beberapa 

cabang toko WARNA AGUNG. cara ini menurut pemilik akan mempengaruhi 

ketertarikan masyarakat kota kendal untuk menarik konsumen karena letaknya 

yang strategis dan mudah di jangkau. Pemilik usaha menjual barang dalam 

waktu yang singkat agar dalam beberapa tahun laba yang di peroleh dapat 

terkumpul dengan nominal yang besar dan uangnya bisa digunakan sebagai 

modal tambahan pemilik toko WARNA AGUNG memiliki watak tekun. 
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Pemilik melibatkan diri dalam mengoperasikan toko untuk memastikan usaha 

yang dijalaninya dapat berjalan dengan baik sesuai keinginannya. Hal ini dapat 

membantu pemilik lebih dekat dengan konsumen, mengetahui situasi toko dan 

dapat megontrol toko. Pemilik tabah Saat menghadapi konsumen yang kurang 

etis dalam berbicara  dan berprilaku, menurut pemilik dengan memenuhi 

harapan konsumen maka akan meningkatkan minat konsumen untuk datang 

kembali. 

 Pada kontek kerja keras pemilik mengutamakan pelayanan yang 

maksimal kepada konsumen, pada awalnya pemilik menutup toko sekali 

dalam seminggu namun berdasarkan saran dan kritik dari konsumen,toko 

hanya libur pada waktu-waktu tertentu seperti pada hari libur lebaran. pada 

saat libur sekolah toko menjadi sangat ramai maka dari itu pemilik 

memutuskan toko tutup sehari setelah selesai hari libur anak sekolah untuk 

memberikan libur kerja bagi karyawannya setiap hari libur atau tanggal merah 

toko tetap buka dan pada hari-hari kerja sesekali toko di liburkan. Pada hari-

hari libur konsumen mempunyai waktu untuk berbelanja dan di saat itu 

apabila toko di liburkan maka akan kehilangan banyak pelanggan. Pemilik 

berani memberikan discount 10% sampai 15% pada merk sepatu dan sandal 

meskipun barang keluaran terbaru untuk memenuhi keinginan konsumen dan 

membuat tokonya lebih di kenal dan membuat toko WARNA AGUNG di 

kenal dengan menawarkan discount yang di berikan kepada konsumen. Dalam 

meningkatkan semangat bekerja bagi karyawannya, pemilik  Selalu enerjik  

atau penuh semangat dalam menjalankan aktivitas di toko agar dapat 
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dijadikan contoh karyawannya.  Pada konteks mencari peluang usaha, dalam 

konteks memiliki inisiatif dalam mengembangkan usaha. Pemilik mencari 

peluang-peluang bisnis yang ada di pasar. Di kota kendal banyak toko sepatu 

dan sandal yang menjual merk lama, dalam hal ini pemilik mencoba hal baru 

dengan mencari tahu trend model merk yang sedang diminati di masyarakat 

sekarang ini,dan menjualnya di toko. 

Tabel 4.5 Tanggapan Karyawan atas karakteristik kewirausahaan-

Berorientasikan  tugas dan hasil 

Pernyataan 

(Karyawan) 

SS (5) S (4)  N (3) TS (2) STS (1) Total Rata-rata Ket 
F S F S F S F S F S    

1. Memperluas pasar hingga 

di kenal masyarakat kota 

Kendal. 

3 15         15 5  

2. Berusaha menjual barang 

dalam waktu singkat, untuk 

segera memperoleh 

keuntungan. 

  3 12       12 4  

3. Tekun dan tabah dalam 

melayani pembeli, tidak 

mudah mudah putus asa 

jika ada masalah di tempat 

usaha. 

3 15         15 5  

4. Kerja keras dengan berada 

di toko WARNA AGUNG 

setiap hari termasuk hari 

libur toko tetap buka. 

3 15         15 5  

5. Mempunyai keinginan 

(motivasi) yang kuat untuk 

meningkatkan usaha toko 

WARNA AGUNG. 

3 15         15 5  
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6. Selalu enerjik  atau penuh 

semangat dalam 

menjalankan aktivitas di 

toko WARNA AGUNG. 

3 15         15 5  

7. Memiliki inisiatif dalam 

mengembangkan usaha 

toko WARNA AGUNG. 

3 15         15 5  

Rata- Rata            4,85 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

   

Menurut karyawan, pemilik memiliki cara dalam menghadapi persaingan 

pasar. Pemilik mencari peluang usaha dengan mengikuti perkembangan zaman. 

Pemilik mempunyai motivasi yang kuat untuk meningkatkan usaha dengan 

memberikan discount 10% sampai 15% pada barang keluaran terbaru. 

Karyawan merasa pemilik terlihat penuh semangat saat melakukan aktivitasnya 

di toko WARNA AGUNG. Pemilik mempunyai watak yang tekun dalam 

menjalankan usahanya selama 35 tahun dengan ikut serta mengoperasikan toko 

dan tabah saat terjadi masalah seperti komplain dari pelanggan ataupun barang 

yang tidak laku terjual. Pemilik selalu kerja keras dengan berada di toko setiap 

hari. Termasuk hari libur toko tetap buka untuk memenuhi keinginan 

pelanggan dan supaya pemilik tidak kehilangan pelanggan. Pada hari libur di 

tanggal merah banyak konsumen yang memiliki banyak waktu untuk 

berbelanja. Pemilik berusaha menjual barangnya dalam waktu singkat. Agar 

segera memperoleh keuntungan, modal segera kembali, dan produk yang di 

jual tidak ketinggalan trends fasion sehingga barang dapat terjual. Karyawan 

merasa pemilik ingin memperluas pasar hingga di kenal masyarakat kota 
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kendal untuk meningkatkan penjualan dan mudah di jangkau konsumen. 

Apabila pemilik dapat memperluas pasar di wilayah kendal maka konsumen 

yang lokasinya jauh dari pusat kota akan dengan mudah membeli barang di 

toko WARNA AGUNG tanpa harus menempuh jarak yang cukup jauh. 

Pemilik juga memiliki inisiatif dalam mengembangkan usaha. Pemilik mencari 

informasi dari pemasok misalnya model merk sepatu yang sedang diminati 

masyarakat atau menjual produk barang yang menarik minat pembeli, menjual 

sepatu anak merk homy ped yang berhadiah mainan robot di dalam 

kemasannya. 

 

4.3.3 Pengambil resiko 

Karakteristik kewirausahaan pemilik toko WARNA AGUNG variabel 

pengambil resiko dengan indikator Berani mengambil resiko keuangan atas 

barang yang kurang laku dan  mendirikan toko yang berdekatan dengan 

pesaing dapat ditinjau dengan melakukan wawancara berpedoman kuesioner 

kepada pemilik dan karyawan toko. Dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tanggapan Pemilik atas karakteristik kewirausahaan- Pengambilan 

resiko 

Pernyataan 

(Pemilik) 

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

F S F S F S F S F S   

1. Berani mengambil resiko 

keuangan  atas barang 

yang kurang laku. 

1 5         5  
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2. Mendirikan toko WARNA 

AGUNG yang berdekatan 

dengan pesaing.  

1 5         5  

Rata- Rata           5 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

 

Bapak Mochamad Machun sebagai pemilik toko WARNA AGUNG 

sangat menyadari akan kemungkinan terjadinya resiko keuangan atas barang 

yang kurang laku. Seperti, kerugian akibat penumpukan stok barang  yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan harga dan mengakibatkan 

pengiriman barang baru  yang macet. Untuk mensiasati kerugian yang 

besar, pemilik  mengambil keuntungan sedikit dari hasil penjualan, dan 

memberikan discount hingga 40% untuk mengurangi penumpukan stok 

barang di gudang. Pemilik toko WARNA AGUNG berani menghadapi 

persaingan usaha yang semakin  ketat, persaingan dengan bisnis yang sejenis 

seringkali tidak bisa dihindari. Untuk menciptakan nilai tambah pada toko  

WARNA AGUNG, pemilik memberikan pelayanan yang baik dan 

memberikan discount pada barang baru sekitar 10% hingga 15% untuk 

menarik minat beli pelanggan.  
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Tabel 4.7 Tanggapan Karyawan atas karakteristik kewirausahaan- 

Pengambilan resiko 

Pernyataan 

(Karyawan) 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total Rata-rata Ket 

F S F S F S F S F S    

1. Berani mengambil resiko 

keuangan  atas barang 

yang kurang laku. 

3 15         15 5  

2. Mendirikan toko WARNA 

AGUNG yang berdekatan 

dengan pesaing.  

3 15         15 5  

Rata- Rata            5 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

 

Karyawan mengerti bahwa kerugian usaha merupakan hal yang sangat 

mudah ditemui. Misalnya, adanya stok barang yang tidak laku terjual. Pemilik 

memberikan discount hingga 40% untuk mengantisipasi terjadinya barang rusak 

karena stok lama. Persedian barang yang rusak akibat disimpan terlalu lama dan 

pada saat terjadi penurunan harga barang, maka pemilik juga menurunkan harga 

jual produknya.  

Menurut pendapat karyawan, Pemilik mendirikan toko yang lokasinya 

teletak di lingkungan pasar kendal, jadi di lokasi tersebut banyak toko yang 

berjualan barang sejenis. Misalnya, model pakian gamis yang sama. Pemilik 

memberikan fasilitas pelayanan toko dan discount atau harga yang tidak terlalu 

mahal untuk menarik pelanggan dalam menghadapi persaingan bisnis.  

 



63 

 

4.3.4 Kepemimpinan 

Wirausaha handal dapat tercermin dalam kemampuan untuk mengatur 

segala aspek yang ada di dalamnya sesuai dengan tepat, mengutamakan efisiensi 

waktu, tenaga dan aspek lainnya. Bapak Mochamad Machun memiliki 

kemampuan untuk menempatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawannya. Untuk meninjau karakteristik kewirausahaan pemilik 

toko WARNA AGUNG pada variabel kepemimpinan dengan indikator Bisa 

mengatur tugas karyawan sesuai dengan kemampuan. Memiliki kemampuan 

bergaul dan menjalin relasi bisnis dengan pemasok dan pelanggan, Menerima 

saran dan kritik dari karyawan maupun pelanggan dilakukan wawancara 

berpedoman kuesioner kepada pemilik dan karyawan toko WARNA AGUNG. 

Dengan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.8 Tanggapan Pemilik atas karakteristik kewirausahaan Kepemimpinan 

Pernyataan 

(Pemilik)  

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

1. Bisa  mengatur tugas 

karyawan sesuai dengan 

kemampuan. 

1 5         5  

2. Memiliki kemampuan 

bergaul dan menjalin relasi 

bisnis dengan pemasok dan 

pelanggan. 

1 5         5  

3. Menerima saran dan kritik 

dari karyawan maupun 

pelanggan 

1 5         5  

Rata- Rata           5 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   
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Pemilik menyadari bahwa pentingnya mengatur tugas karyawan sesuai 

dengan kemampuan agar penjualan lebih meningkat, dan meningkatkan minat 

beli pelanggan. Untuk itu pemilik memiliki kemampuan mengarahkan karyawan 

melalui proses komunikasi visual, dengan  melihat langsung karyawan akan 

lebih mudah memahaminya.  Pemilik melakukan pendekatan individu agar 

mengetahui karakteristik dan kemampuan karyawannya untuk  menempatkan 

pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, pemilik juga ikut 

membantu pekerjaan sehingga tercipta suasana yang nyaman. Pemilik memiliki 

kemampuan bergaul dan menjalin relasi bisnis dengan pemasok dan pelanggan 

dengan memperlakukannya seperti kerabat sendiri karena setiap hari pemilik 

bertemu dengan bermacam-macam karakter orang. Ada pelanggan yang 

percaya dengan barang yang dijual oleh pemilik, namun ada juga pelanggan 

yang sangat teliti dan kritis dalam memilih barang. Pemilik juga menjaga 

kwalitas barang-barang yang di jual di toko WARNA AGUNG untuk menjaga 

kepercayaan pelanggan dan membayar barang dari pemasok secara  tepat 

waktu untuk menjalin relasi bisnis yang baik. Pemilik terbuka terhadap saran 

dan kritik untuk mendengarkan keluhan dan harapan, contohnya ketika pemilik 

menjumpai keluhan dari pelangggan  atas barang dagangan yang rusak atau 

barang yang dalam waktu lama tidak terjual, maka pemilik tidak memesan 

(order)  barang tersebut dari distributor.  Menurut pandangan pemilik suatu usaha 

bisa menjadi sukses dengan bantuan pelanggan dan karyawan, karena setiap hari 

pemilik bertemu dengan berbagai macam karakter dan masukan dari pelanggan 

dan karyawan. 
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Tabel 4.9 Tanggapan karyawan atas karakteristik kewirausahaan -

Kepemimpinan 

Pernyataan 

(Karyawan) 

SS (5) S (4)  N (3) TS (2) STS (1) Total Rata-rata Ket 
F S F S F S F S F S    

1. bisa mengatur tugas 

karyawan sesuai dengan 

kemampuan.  

3 15         15 5  

2. Memiliki kemampuan 

bergaul dan menjalin relasi 

bisnis dengan pemasok dan 

pelanggan. 

3 15         15 5  

3. Menerima saran dan kritik 

dari karyawan maupun 

pelanggan 

3 15         15 5  

Rata- Rata            5 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)  

 

Karyawan merasa pemilik mampu membagi tugas karyawannya dengan 

baik karena karyawan merasa tidak kesulitan pada tugas yang harus di kerjakan. 

Menurut karyawan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. karyawan bagian gudang merasa nyaman dan bisa bekerja dengan 

baik mencari barang-barang yang di pilih oleh pembeli . Contoh pemilik 

menempatkan karyawan bagian gudang sesuai dengan kemampuannya yang 

mudah menghafal, karena pekerjaan di bagian gudang berhubungan dengan nomor 

kode barang khususnya sepatu dan sandal. Karyawan bagian gudang harus 

mengambil dengan cepat barang yang di inginkan pelanggan, agar pelanggan tidak 

menunggu terlalu lama dan karyawan bagian pelayanan bisa melayani pembeli 
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yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan 

kecepatan pembeli atas setiap transaksi. karyawan gudang akan mengambilkan 

barang yang ada di gudang sesuai permintaan dari pelanggan yang di sampaikan 

melalui karyawan bagian pelayanan toko. karyawan bagian pembukuan barang 

bertugas untuk memeriksa keluar masuknya stok barang yang tersedia, 

mengecek jumlah dan nomor ukuran stok barang misalnya ukuran nomor sepatu 

antara kanan dan kiri dalam satu kerdus yang biasanya terdapat ukuran nomor 

sepatu yang berbeda. mengecek barang yang di  jadikan sampel sesuai atau tidak  

dengan yang di gudang, agar tidak terjadi kesalahan seperti barang yang sudah 

dipajang ternyata stok ukuran yang diminta pembeli tidak tersedia di gudang. 

Karyawan pembukuan barang juga bertugas melaporkan kepada pimpinan 

ketika stok yang dibutuhkan sudah mau habis. Tugas karyawan bagian pelayan 

toko yaitu melayani pembeli dalam memilih barang dan menyerahkan sampel 

barang kepada karyawan bagian gudang, tugas lain karyawan bagian pelayan 

toko memberikan informasi kepada karyawan bagian gudang mengenai barang 

yang dipilih konsumen misalnya memberi tau nomor ukuran sepatu atau sandal 

yang di inginkan oleh konsumen. 

Selain itu, karyawan juga merasa bahwa pemilik merupakan orang yang  

mudah bergaul dan menjalin relasi bisnis dengan pemasok dan pelanggan. 

Karyawan berpendapat pemilik orang yang  rendah hati dan tidak membeda-

bedakan orang. banyak pemasok dan pelanggan yang datang di tokonya dengan 

membawakan bingkisan untuk pemilik sehingga sampai anak dan istri dari 

pemasok ataupun pelanggan setianya datang ke toko dan menjalin hubungan 
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seperti kerabat. Pemilik juga mau menerima kritik dan saran dari karyawan dan 

pelanggan. Pemilik selalu berusaha dapat memahami keinginan pelangan. 

Misalnya, ketika pelanggan meminta pemilik tidak menutup toko seperti hari 

biasa pada saat bulan puasa. Karena di bulan puasa banyak orang islam yang 

menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan sehingga pelanggan datang ke 

toko setelah shollat traweh. Karyawan menilai, pemilik dapat menghargai 

karyawan dan pelanggan, maka tidak jarang karyawan dan pelanggan hanya 

berbicara tentang pekerjaan dan barang-barang yang di jual tetapi juga menjalin 

hubungan kekerabatan dengan pemilik. 

4.3.5 Keorisinilan 

Seorang wirausaha dituntut untuk inovatif, kreatif, fleksibel, punya 

banyak sumber, serba bisa dan mengetahui banyak hal untuk menjadi wirausaha 

yang sukses. Untuk meninjau karakteristik pemilik toko WARNA AGUNG pada 

variable keorisinilan dengan indikator Memiliki kemampuan inovatif dan 

kreatif  dengan mewarnai ruangan dan desain yang bertema berbeda sebagai 

daya tarik  pelanggan, Memberi harga khusus kepada pelanggan yang ingin 

menjual kembali barang tersebut (retail). Mempunyai banyak relasi sebagai 

sumber untuk meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG, Bisa bekerja di 

semua bagian aspek usaha agar dapat mengontrol toko secara pribadi. 

Mengetahui harga pasaran penjualan barang sejenis. Dengan hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.10 Tanggapan Pemilik atas karakteristik kewirausahaan - keorisinilan 

Pernyataan 

(Pemilik) 

 

 

\ 

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

1. Memiliki kemampuan 

inovatif dan kreatif  dengan 

mewarnai ruangan dan 

desain yang bertema 

berbeda sebagai daya tarik  

pelanggan. 

1 5         5  

2. Memberi harga khusus 

kepada pelanggan yang 

ingin menjual kembali 

barang tersebut (retail). 

1 5         5  

3. Mempunyai banyak relasi 

sebagai sumber untuk 

meningkatkan usaha toko 

WARNA AGUNG. 

1 5         5  

4. Bisa bekerja di semua 

bagian aspek usaha agar 

dapat mengontrol toko 

secara pribadi. 

1 5         5  

5. Mengetahui harga pasaran 

penjualan barang sejenis. 

1 5         5  

Rata- Rata           5 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

 

Memahami persaingan usaha, Pemilik toko yaitu Bapak Mochamad 

Machun memikirkan cara lain untuk menarik perhatian pasar, yaitu dengan 

mempengaruhi minat beli konsumen sebagai daya tarik dengan mewarnai 

ruangan dan desain yang bertema berbeda untuk memenuhi kebutuhan visual 
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konsumen Contoh: khususnya bagi anak TK atau anak SD sering tertarik 

dengan hal-hal yang berwarna, banyak pelanggan dari orang tua anak 

tersebut meminta di belikan sepatu di toko WARNA AGUNG, dan akan 

menangis jika di belikan di toko lain. ada juga beberapa orang yang 

meringankan depresi dengan sekedar membelanjakan uang untuk diri 

sendiri, dalam hal ini pelanggan akan mencari toko yang akan membuatnya 

nyaman. Pemilik mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan 

harga khusus kepada pelanggan yang ingin menjual kembali barang yang 

dijual di toko WARNA AGUNG, hal ini membantu meningkatkan 

penjualan. Bagi pemilik, ini sebuah strategi bisnis untuk memindahkan 

persediaan barang  di gudang dengan barang baru, menarik pelanggan baru, 

dan target penjualan menjadi terpenuhi. 

Pemilik merasa relasi mempunyai banyak manfaat untuk 

membentuk jaringan bisnis di masa depan dan menciptakan peluang untuk 

memperluas usaha. Pemilik melibatkan diri dalam pelaksanaan operasional 

mulai dari berada di kasir untuk melayani transaksi penjualan, mengawasi 

proses pemberian label harga, hingga melayani pembeli saat kekurangan 

tenaga kerja. Ini semua pemilik lakukan untuk mengontrol toko secara 

pribadi sehingga pemilik mengetahui situasi dan permasalahan toko secara 

langsung. Pemilik juga merencanakan strategi yang harus dilakukan ketika 

menghadapi pesaing karena keberhasilan usaha salah satunya di tentukan 

oleh kemampuan memahami pesaing. 
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Tabel 4.11 Tanggapan Karyawan atas karakteristik kewirausahaan – 

keorisinilan 

Pernyataan 

(Karyawan) 

SS (5) S (4)  N (3) TS (2) STS (1) Total Rata-rata Ket 
F S F S F S F S F S    

1. Memiliki kemampuan 

inovatif dan kreatif  dengan 

mewarnai ruangan yang 

bertema berbeda sebagai 

daya tarik pelanggan. 

3 15         15 5  

2. Memberi harga khusus 

kepada pelanggan yang 

ingin menjual kembali 

barang tersebut. 

3 15         15 5  

3. Mempunyai banyak relasi 

sebagai sumber untuk 

meningkatkan usaha toko 

WARNA AGUNG. 

3 15         15 5  

4. Bisa bekerja di semua 

bagian aspek usaha agar 

dapat mengontrol toko 

secara pribadi. 

3 15         15 5  

5. Mengetahui harga pasaran 

penjualan barang sejenis. 

3 15         15 5  

Rata- Rata            5 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017 ) 

 

Menurut pendapat karyawan, pemilik memiliki strategi dalam bersaing 

untuk mengalahkan pesaing, yaitu pemilik melakukan inovasi dengan kreatifitas 

mewarnai ruangan dan desain yang berbeda hal ini membuat pelanggan 

menjadi meningkat yang akan berdampak pada stok barang di gudang menjadi 

cepat berkurang dan penjualan menjadi meningkat. Selain itu adanya pemberian 

harga khusus kepada pelanggan yang ingin menjual kembali barang secara 

retail, meningkatkan penjualan. Khususnya bagi pelanggan yang ingin 
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menjual  kembali barang tersebut dengan harga spesial. Misalnya: ketika  ada 

pelanggan yang ingin menjual kembali barang tersebut akan mempercepat 

barang keluar dari gudang sehingga target penjualan dapat terpenuhi.  pemilik 

membangun hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Misalnya pemilik 

bekerja sama dengan pemasok dengan tujuan yang sama untuk bisa menjual 

produk dalam waktu yang singkat. Pemilik juga membangun hubungan dengan 

pelanggan, pemilik mengenal nama-nama pelanggannya dan pelanggan yang 

menjalin hubungan dengan pemilik sering  kembali lagi ke toko WARNA 

AGUNG.   

Selain itu, pemilik bisa bekerja di semua bagian aspek usaha. Pemilik 

hampir setiap hari berada di toko, dan sering terlibat membantu karyawan 

dalam mengerjakan pekerjaannya. mulai dari mengontrol toko dengan terlibat 

langsung dalam pememesan barang, ikut mencatat pesanan konsumen, 

pemberian label harga dan memasukan nomor kode harga ke dalam mesin 

kasir. Menurut karyawan, Pemilik mengetahui harga pasaran penjualan 

barang sejenis. pemilik pernah menyuruh karyawan menurunkan harga 

barang, ketika harga jual barang yang di jual tidak sesuai dengan harga pasaran 

pada umumnya dan agar tidak kehilangan pelanggannya, pemilik menanyakan 

kepada pemasok berapa harga pasaran barang sejenis pada umumnya. 

4.3.6 Berorientasi ke Masa Depan 

Kemampuan seorang wirausaha toko WARNA AGUNG pada variabel 

Berorientasi ke Masa Depan dengan indikator memiliki pandangan kemasa 
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depan akan usaha toko WARNA AGUNG agar bisa bertahan dan semakin 

berkembang, Memiliki gambaran rencana pencapaian bisnis di masa depan 

akan ditinjau dengan melakukan wawancara berpedoman kuesioner kepada 

pemilik dan karyawan toko WARNA AGUNG. Dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Tanggapan Pemilik atas karakteristik kewirausahaan -Berorientasi 

ke masa depan 

Pernyataan 

(Pemilik) 

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

1. Memiliki pandangan 

kemasa depan akan usaha 

toko WARNA AGUNG 

agar bisa bertahan dan 

semakin berkembang. 

1 5         5  

2. Memiliki gambaran 

rencana pencapaian bisnis 

di masa depan. 

1 5         5  

Rata- Rata           5 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

 

Pemilik memiliki pandangan kemasa depan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan toko WARNA AGUNG kepada generasi penerus pemilik 

menginginkan agar generasi penerus bisa mempertahankan usaha milik Bapak 

Mochamad Machun meskipun persaingan semakin ketat untuk melanjutkan 

usahanya yang sudah di jalaninya selama 35 tahun, dan memiliki cabang lebih 
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banyak dari sebelumnya. Pemilik merasa usaha yang di jalaninya masih dalam 

skala kecil dan masih banyak  yang harus dilakukan untuk mengembangkan toko 

WARNA AGUNG, misalnya pemilik ingin memiliki cabang toko WARNA 

AGUNG di kota-kota besar. 

Tabel 4.13 Tanggapan Karyawan atas karakteristik kewirausahaan- 

Berorientasi ke masa depan 

Pernyataan 

(Karyawan) 

SS (5) S (4)  N (3) TS (2) STS (1) Total Rata-rata Ket 
F S F S F S F S F S    

1. Memiliki pandangan 

kemasa depan akan usaha 

toko WARNA AGUNG 

agar bisa bertahan dan 

semakin berkembang. 

3 15         15 5  

2. Memiliki gambaran 

rencana pencapaian bisnis 

di masa depan. 

3 15         15 5  

Rata- Rata            5 Tinggi  

Sumber: Data primer yang diolah, (2017)   

Para karyawan berpendapat, Pemilik memiliki harapan memperluas pasar di 

wilayah Kendal. dengan tujuan usahanya akan bertahan dan semakin 

berkembang. karyawan juga berpendapat, Pemilik memikirkan cara untuk 

bertahan dan mengembangkan usahanya. misalnya melakukan renovasi, 

pembangunan ulang pada tokonya. Karyawan berpendapat, pemilik memiliki 

gambaran rencana pencapaian bisnis masa depan. Pemilik merencanakan 
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pembangunan untuk membuka cabang baru toko WARNA AGUNG. pemilik juga 

memperluas pasar dengan membuka beberapa cabang toko WARNA AGUNG di 

kota Kendal untuk rencana pencapaian bisnis dimasa depan. Setiap bulannya, pemilik 

melakukan evaluasi untuk meningkatkan penjualan.  

Setelah dilakukan analisis pada setiap kriteria pengusaha menurut teori 

Geoffrey G. Merredith maka untuk melihat hasil rekapitulasinya dilihat dengan tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.14 Hasil Konfirmasi Keseluruhan 

No Kriteria Pemilik Karyawan Katagori 

1 Percaya Diri Tinggi 

4,75 

Tinggi 

4,75 

Tinggi 

4,75 

2 Berorientasikan Tugas dan 

Hasil 

Tinggi 

4,86 

Tinggi 

4,85 

Tinggi 

4,85 

3 Pengambil Resiko Tinggi 

      5 

Tinggi 

5 

Tinggi 

5 

4 Kepemimpinan Tinggi 

     5 

Tinggi 

      5 

Tinggi 

5 

5 Keorisinilan Tinggi 

     5 

Tinggi 

     5 

Tinggi 

5 

6 Berorientasi ke Masa Depan Tinggi 

      5 

Tinggi 

       5 

Tinggi 

5 

Sumber:Data Primer yang diolah (2017) 

 

Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa terdapat perbedaan skor 

sedikit antara respon dari karyawan dan pemilik toko WARNA AGUNG tetapi 

masih dalam rentang skala yang sama dan pada katagori tinggi. Dimana dalam hal 

variabel percaya diri Bapak Mochamad Machun selaku pemilik memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, yaitu pada indikator yakin sanggup mengembangkan 

bisnis usaha toko WARNA AGUNG. Respon Bapak Mochammad Machun yaitu 
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memiliki keyakinan terhadap kemampuan mengembangkan usahanya dengan 

memperbesar bangunan tokonya terutama bagian gudang. Setelah pembangunan 

toko nya selesai,  Bapak Mochammad Machun berani mengambil barang dalam 

jumlah besar dan menambah jumlah tenaga kerja. Pada indikator yakin sanggup 

mengembangkan bisnis usaha toko WARNA AGUNG, karyawan juga merasa 

bahwa Bapak Mochammad Machun mampu mengembangkan usaha toko 

WARNA AGUNG dengan melihat penambahan jumlah tenaga kerja (karyawan) 

di toko WARNA AGUNG, penambahan koleksi jenis produk yang dijual dan 

Bapak Mochammad Machun memperbesar bangunan toko WARNA AGUNG. 

Pada indikator dalam mengambil keputusan, tidak tergantung terhadap 

pendapat orang lain. Responden pemilik yaitu Bapak Mochamad Machun selaku 

pemilik toko WARNA AGUNG terlihat langsung dalam pengoperasian toko 

mulai dari pemesanan barang, memastikan keluar masuknya stok barang yang 

tersedia, memastikan jumlah kode nomor barang yang di catat dari stok barang 

yang di pajang di toko sesuai dengan barang yang ada di gudang, memastikan 

pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan bagian pembukuan barang, bagian 

gudang, bagian pelayan toko sudah melakukan pekerjaannya dengan benar dan 

pemilik juga ikut mengawasi penjualan barang. Sedangkan menurut pendapat 

karyawan. Pada indikator ketidak tergantungan terhadap pendapat orang lain,  

Bapak Mochammad Machun dinilai dapat memahami usaha yang di jalaninya. 

Bapak Mochammad Machun terlibat dalam pengoperasian toko sehingga semua 

keputusan dapat diambil sendiri dan berbekal pada pengalaman yang dimilikinya 

mulai dari proses pembelian barang hingga menjual barang kepada konsumen. 
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Ketika dalam pelaksanaan operasional karyawan menemukan kesulitan, karyawan 

dapat menanyakan kepada pemilik. 

 Pada indikator ada kecenderungan individu yaitu lebih mengutamakan 

pekerjaan, respon Bapak Mochammad Machun yaitu  mengutamakan pekerjaan 

dan pada urusan lainnya misalnya, Bapak Mochammad Machun menolak ajakan 

teman untuk pergi memancing, terkecuali urusan yang mendesak yang tidak dapat 

diabaikan seperti tauziah dan acara undangan perusahaan. Sedangkan menurut 

pendapat karyawan pada indikator ada kecenderungan individu yaitu lebih 

mengutamakan pekerjaan. Bapak Mochammad Machun lebih mengutamakan 

pekerjaan daripada urusan lain. Misalnya, pemilik memilih mengisi waktunya 

untuk bekerja dan ikut mengontrol toko dari pada dirumah. Ketika ada acara 

hunting penjelajah hutan bersama masyarakat kendal. Pemilik memilih mengisi 

waktunya untuk bekerja dan ikut mengontrol toko daripada dirumah. Ketika ada 

acara hunting penjelajah hutam bersama masyarakat kendal. Pemilik memilih 

diwakilkan dan bekerja di toko. Kecuali urusan yang mendesak seperti takziah 

atau undangan pernimkahan pemilik bersedia meluangkan waktunya. 

 Pada indikator pemilik optimis usaha toko WARNA AGUNG dapat 

berhasil. Respon dari Bapak Mochammad Machun yaitu sangat optimis bahwa 

usaha toko WARNA AGUNG akan berkembang, karena Bapak Mochammad 

Machun yakin sudah bekerja keras, dan adanya kepercayaan konsumen terhadap 

barang yang dijual oleh pemilik toko WARNA AGUNG. Sedangkan menurut 

pendapat karyawan, Bapak Mochammad Machun memiliki optimis yang tinggi 

bahwa usahanya akan tetap berjalan lancar meskipun  persaingan semakin ketat 
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dan usaha toko WARNA AGUNG dapat berkembang di masa depan meskipun 

terjadi kenaikan harga barang. Bapak Mochammad Machun selalu yakin bahwa 

kerja keras dan ketekunan akan berdampak pada keberhasilan. 

 Pada variabel berorientasi tugas dan hasil dengan indikator memperluas 

pasar hingga di kenal masyarakat kota kendal. Respon dari pemilik yaitu dengan 

cara membuka beberapa cabang toko WARNA AGUNG cara ini menurut Bapak 

Mochammad Machun akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat kota kendal 

untuk menarik konsumen karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau. 

Sedangkan menurut pendapat karyawan pada indikator pemilik ingin memperluas 

pasar hingga di kenal masyarakat kota Kendal untuk meningkatkan penjualan dan 

mudah dijangkau konsumen yang lokasinya jauh dari pusat kota akan dengan 

mudah membeli barang di toko WARNA AGUNG tanpa harus menempuh jarak 

yang cukup jauh. 

 Pada indikator berusaha menjual barang dalam waktu singkat, untuk 

segera memperoleh keuntungan. Respon dari pemilik yaitu Bapak Mochammad 

Machun berusaha menjual barang dalam waktu yang singkat agar dalam beberapa 

tahun laba yang diperoleh dapat terkumpul dengan nominal yang besar dan 

uangnya bisa digunakan sebagai modal tambahan. Sedangkan menurut pendapat 

karyawan, Bapak Mochammad Machun berusaha menjual barang dalam waktu 

singkat, agar segera memperoleh keuntungan, modal segera kembali dan produk 

yang dijual tidak ketinggalan trends fasion sehingga barang dapat terjual. 

 Pada indikator tekun dan tabah dalam melayani pembeli, tidak mudah 

putus asa jika ada masalah di tempat usaha. Respon dari pemilik tabah saat 
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menghadapi konsumen yang kurang etis dalam berbicara dan berperilaku, 

menurut Bapak Mochammad Machun dengan memenuhi harapan konsumen maka 

akan meningkatkan minat konsumen untuk datang kembali. Bapak Mochammad 

Machun toko WARNA AGUNG juga memiliki watak tekun pemilik melibatkan 

diri dalam mengoperasikan toko untuk memastikan usaha yang dijalaninya dapat 

berjalan dengan baik sesuai keinginannya. Hal ini dapat membantu Bapak 

Mochammad Machun lebih dekat dengan konsumen, mengetahui situasi toko dan 

dapat mengontrol toko. Sedangkan menurut respon dari karyawan, pemilik 

mempunyai watak yang tekun dalam menjalankan usahanya selama 35 tahun 

dengan ikut serta mengoperasikan toko dan tabah saat terjadi masalah seperti 

komplain dari pelanggan ataupun barang yang tidak laku terjual. 

 Pada indikator kerja keras dengan berada di toko setiap hari termasuk hari 

libur toko WARNA AGUNG tetap buka pemilik mengutamakan pelayanan yang 

maksimal kepada konsumen, pada awalnya pemilik menutup toko sekali dalam 

seminggu namun berdasarkan saran dan kritik dari konsumen, toko hanya libur 

pada waktu-waktu tertentu seperti pada hari libur lebaran. Pada saat libur sekolah 

toko menjadi sangat ramai maka dari itu Bapak Mochammad Machun 

memutuskan untuk memberikan libur kerja bagi karyawannya. Setiap hari libur 

atau tanggal merah toko tetap buka dan pada hari-hari kerja sesekali toko di 

liburkan. Pada hari-hari libur konsumen mempunyai waktu untuk berbelanja dan 

di saat itu apabila toko diliburkan maka akan kehilangan banyak pelanggan. 

Sedangkan menurut respon dari karyawan. Bapak Mochammad Machun selalu 

kerja keras dengan berada di toko setiap hari termasuk hari libur toko tetap buka 
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untuk memenuhi keinginan pelanggan dan supaya pemilik tidak kehilangan 

pelanggan. Pada hari libur di tanggal merah banyak konsumen yang memiliki 

banyak waktu untuk berbelanja. 

 Pada indikator mempunyai keinginan (motivasi) yang kuat untuk 

meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG pemilik memberikan discount 

kepada merka sepatu dan sandal meskipun barang  keluaran terbaru untuk 

memenuhi keinginan konsumen dan membuat tokonya lebih dikenal dengan 

menawarkan discount yang diberikan kepada konsumen. Sedangkan menurut 

respon dari karyawan, Bapak Mochammad Machun mempunyai motivasi yang 

kuat untuk meningkatkan usaha dengan memberikan discount 10% sampai 15% 

pada barang keluaran terbaru. 

 Pada indikator selaku enerjik atau penuh semangat dalam menjalankan 

aktivitas di toko WARNA AGUNG. Bapak Mochammad Machun selalu energik 

penuh semangat dalam menjalankan aktivitas di toko WARNA AGUNG agar 

dapat dijadikan contoh karyawannya, untuk meningkatkan semangat bekerja bagi 

karyawannya. Sedangkan menurut respon dari karyawan, karyawan merasa Bapak 

Mochammad Machun terlihat penuh semangat saat melakukan aktivitas  di toko 

WARNA AGUNG. 

 Pada indikator memiliki inisiatif dalam mengembangkan usaha toko 

WARNA AGUNG. Pemilik mencari peluang-peluang bisnis yang ada di pasar di 

kota kendal banyak toko sepatu dan sandal yang menjual merk lama, dalam hal ini 

Bapak Mochammad Machun mencoba hal baru dengan mencari tahu trend model 

merk yang sedang diminati di masyarakat sekarang ini dan menjualnya di toko. 
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Sedangkan menurut respon karyawan, pemilik memiliki inisiatif dalam 

mengembangkan usaha. Bapak Mochammad Machun mencari informasi dari 

pemasok misalnya model merk sepatu yang sedang diminati masyarakat atau 

menjual produk barang yang menarik minat pembeli, menjual sepatu anak merk 

homy ped yang berhadiah mainan robot didalam kemasannya. 

 Pada variabel mengambil resiko dengan indikator berani mengambil resiko 

keuangan atas barang yang kurang laku. Bapak Mochamad Machun sebagai 

pemilik toko WARNA AGUNG sangat menyadari akan kemungkinan terjadinya 

resiko keuangan atas barang yang kurang laku seperti kerugian akibat 

penumpukan stok barang yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga dan 

mengakibatkan pengiriman barang baru yang macet. Untuk mensiasati kerugian 

yang besar, Bapak Mochammad Machun mengambil keuntungan sedikit dari hasil 

penjualan, dan memberikan discount hingga 40% untuk mengurangi penumpukan 

stok barang di gudang. Sedangkan menurut respon dari karyawan, karyawan 

mengerti bahwa kerugian usaha merupakan hal yang sangat mudah ditemui. 

Misalnya adanya stok barang yang tidak laku terjual. Pemilik memberikan 

discount hingga 40% untuk mengantisipasi terjadinya barang rusak karena stok 

lama. Persediaan barang yang rusak akibat disimpan terlalu lama dan pada saat 

terjadi penurunan harga barang, maka pemilik juga menurunkan harga jual 

produknya. 

 Pada indikator mendirikan toko WARNA AGUNG yang berdekatan 

dengan pesaing respon pemilik yaitu pemilik toko WARNA AGUNG berani 

menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, persaingan dengan bisnis yang 
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sejenis seringkali Bapak Mochammad Machun tidak bisa terhindari. Untuk 

menciptakan nilai tambah pada toko WARNA AGUNG, memberikan pelayanan 

yang baik dan mendirikan discount pada barang baru sekitar 10% hingga 15% 

untuk menarik minat beli pelanggan sedangkan menurut respon dari karyawan, 

Bapak Mochammad Machun mendirikan toko yang lokasinya terletak di 

lingkungan pasar kendal, jadi di lokasi tersebut banyak toko yang berjualan 

barang sejenis. Misalnya, model pakaian gamis yang sama. Bapak Mochammad 

Machun memberikan fasilitas pelayanan toko dan discount atau harga yang tidak 

terlalu mahal untuk menarik pelanggan dalam menghadapi persaingan bisnis. 

 Pada variabel kepemimpinan, dengan indikator  bisa mengatur tugas 

karyawan sesuai dengan kemampuan Bapak Mochammad Machun menyadari 

bahwa pentingnya mengatur tugas karyawan sesuai dengan kemampuan agar 

penjualan lebih meningkatkan minat beli pelanggan. Untuk itu, Bapak 

Mochammad Machun  mengarahkan karyawan melalui proses komunikasi visual, 

dengan melihat langsung karyawan akan lebih mudah memahaminya. Bapak 

Mochammad Machun melakukan pendekatan individu agar mengetahui 

karakteristik dan kemampuan karyawanya untuk menempatkan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Bapak Mochammad Machun juga 

ikut membantu pekerjaan sehingga tercipta suasana yang nyaman sedangkan 

menurut respon dan karyawan, karyawan merasa pemilik mampu membagi tugas 

karyawannya dengan baik karena karyawan merasa tidak kesulitan pada tugas 

yang harus dikerjakan. 
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 Pada indikator memiliki kemampuan bergaul dan menjalin relasi bisnis 

dengan pemasok dan pelanggan. Respon pemilik yaitu, Bapak Mochammad 

Machun memiliki kemampuan bergaul dan menjalin relasi bisnis dengan pemasok 

dan pelanggan dengan memperlakukannya seperti kerabat sendiri. Bapak 

Mochammad Machun juga menjaga kwalitas barang-barang yang dijual di toko 

WARNA AGUNG untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan membayar barang 

dari pemasok secara tepat waktu untuk menjalin relasi bisnis yang baik. 

Sedangkan menurut pendapat dari karyawan, karyawan merasa  bahwa Bapak 

Mochammad Machun merupakan orang yang mudah bergaul dan menjalin relasi 

bisnis dengan pemasok dan pelanggan. Karyawan berpendapat, Bapak 

Mochammad Machun orang yang rendah hati dan tidak membeda bedakan orang. 

Banyak pemasok dan pelanggan yang datang di tokonya dengan membawakan 

bingkisan untuk pemilik. Hingga sampai anak dan istri dari pemasok ataupun 

pelanggan setianya datang ke toko dan menjalin hubungan seperti kerabat. 

 Pada indikator menerima saran dan kritik dan karyawan maupun 

pelanggan. Respon dari pemilik yaitu Bapak Mochammad Machun terbuka 

terhadap saran dan kritik untuk mendengarkan keluhan dan harapan, contohnya 

ketika pemilik menjumpai keluhan dari pelanggan atas barang dagangan yang 

rusak atau barang yang dalam waktu lama tidak terjual, maka pemilik tidak 

memesan (order) barang tersebut dari distributor. Menurut pandangan pemilik 

suatu usaha bisa menjadi sukses dengan bantuan pelanggan dan karyawan, karena 

setiap hari pemilik bertemu dengan berbagai macam karakter dan masukan dari 

pelanggan dan karyawan. Sedangkan menurut respon dari karyawan. Pemilik mau 
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menerima kritik dan saran dari karyawan dan pelanggan. Pemilik selalu berusaha 

dapat memahami keinginan pelanggan. Misalnya, etika pelanggan meminta 

pemilik tidak menutup toko seperti hari biasa pada saat bulan puasa. Karena 

dibulan puasa banyak orang Islam yang menjalankan ibadah puasa di bulan 

ramadhan sehingga pelanggan datang ke toko setelah sholat terawih. Karyawan 

menilai, pemilik dapat menghargai karyawan dan pelanggan, maka tidak jarang 

karyawan dan pelanggan hanya berbicara tentang pekerjaan dan barang-barang 

yang dijual tetapi juga menjalankan hubungan kekerabatan dengan pemilik. 

 Pada variabel keorisinilan dengan indikator memiliki kemampuan inovatif 

dan kreatif dengan mewarnai ruangan dan desain yang bertema berbeda sebagai 

daya tarik pelanggan. Respon dari pemilik yaitu dengan mempengaruhi minat beli 

konsumen sebagai daya tarik dengan mewarnai ruangan dan desain yang bertema 

berbeda untuk memenuhi kebutuhan visual konsumen. Sedangkan respon dari 

karyawan pada indikator memiliki kemampuan inovatif dan kreatif dengan 

mewarnai ruangan dan desain yang bertema berbeda sebagai daya tarik pelanggan 

yaitu Bapak Mochammad Machun memiliki strategi dalam bersaing untuk 

mengalahkan pesaing, hal ini membuat pelanggan menjadi meningkat yang akan 

berdampak pada stok barang di gudang menjadi cepat berkurang dan penjualan 

menjadi meningkat. 

 Pada indikator memberi harga khusus kepada pelanggan yang ingin 

menjual kembali barang tersebut (retail) respon dari pemilik yaitu Bapak 

Mochammad Machun mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan 

harga khusus kepada pelanggan yang ingin menjual kembali barang yang dijual di 
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toko WARNA AGUNG. Hal ini membantu meningkatkan penjualan. Menurut 

Bapak Mochammad Machun, ini sebuah strategi bisnis untuk memindahkan 

persediaan barang di gudang dengan barang baru, menarik pelanggan baru, dan 

target penjualan menjadi terpenuhi. Sedangkan respon dari karyawan, adanya 

pemberian harga khusus kepada pelanggan yang ingin menjual kembali barang 

secara retail, meningkatkan penjualan. 

 Pada indikator mempunyai banyak relasi sebagai sumber untuk 

meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG. Respon dari pemilik, yaitu Bapak 

Mochammad Machun merasa relasi mempunyai banyak manfaat untuk 

membentuk jaringan bisnis di masa depan dan menciptakan peluang untuk 

memperluas usaha. Sedangkan respon dari karyawan, pada indikator mempunyai 

banyak relasi sebagai sumber untuk meningkatkan usaha. Bapak Mochammad 

Machun membangun hubungan dengan pelanggan dan pemasok untuk  tujuan 

meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG. 

 Pada indikator bisa bekerja di semua bagian aspek usaha agar dapat 

mengontrol toko secara pribadi. Respon dari pemilik, Bapak Mochammad 

Machun melibatkan diri dalam pelaksanaan operasional mulai dari berada di kasir 

untuk melayani transaksi penjualan, mengawasi proses pemberian label harga, 

hingga melayani pembeli saat kekurangan tenaga kerja. Ini semua pemilik 

lakukan untuk mengontrol toko secara pribadi  sehingga pemilik mengetahui 

situasi dan permasalahan toko secara langsung. Sedangkan menurut respon dari 

karyawan, pemilik bisa bekerja disemua bagian aspek usaha. Pemilik hampir 

setiap hari berada di toko, dan sering terlibat membantu karyawan dalam 
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mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari mengontrol toko dengan terlibat langsung 

dalam pemesanan barang, ikut mencatat pesanan konsumen, pemberian label 

harga dan memasukkan nomor kode harga ke dalam mesin kasir. 

 Pada indikator mengetahui harga pasaran penjualan barang sejenis. 

Respon dari pemilik, yaitu untuk merencanakan strategi yang harus dilakukan 

ketika menghadapi pesaing karena keberhasilan usaha salah satunya ditentukan 

oleh kemampuan memahami pesaing. Sedangkan respon dari karyawan, yaitu 

Bapak Mochammad Machun  mengetahui harga pasaran penjualan barang sejenis. 

Pemilik pernah menyuruh karyawan menurunkan harga jual barang, ketika harga 

barang yang dijual tidak sesuai dengan harga pasaran pada umumnya dan agar 

tidak kehilangan pelanggannya, pemilik menanyakan kepada pemasok berapa 

harga pasaran barang sejenis pada umumnya. 

 Pada variabel berorientasi ke masa depan dengan indikator memiliki 

pandangan kemasa depan akan usaha toko WARNA AGUNG agar bisa bertahan 

dan semakin berkembang. Bapak Mochammad Machun  memiliki pandangan ke 

masa depan untuk mempertahankan dan mengembangkan toko WARNA AGUNG 

kepada generasi penerus. Pemilik menginginkan agar generasi penerus bisa 

mempertahankan usaha milik Bapak Mochammad Machun meskipun persaingan 

semakin ketat untuk melanjutkan usahanya yang sudah di jalaninya selama 35 

tahun. 

 Pada indikator memiliki gambaran rencana pencapaian bisnis di masa 

depan. Respon dari Bapak Mochammad Machun selaku pemilik merasa usaha 

yang dijalaninya masih dalam skala kecil dan masih banyak yang harus dilakukan 



86 

 

untuk mengembangkan toko WARNA AGUNG. Bapak Mochammad Machun 

menginginkan memiliki cabang lebih banyak dari sebelumnya Bapak 

Mochammad Machun juga menginginkan memiliki cabang toko WARNA 

AGUNG di kota-kota besar. Sedangkan respon dari karyawan, karyawan 

berpendapat Bapak Mochammad Machun memiliki gambaran rencana pencapaian 

bisnis di masa depan. Bapak Mochammad Machun merencanakan pembangunan 

untuk membuka cabang baru toko WARNA AGUNG. Bapak Mochammad 

Machun memperluas pasar dengan membuka beberapa cabang toko WARNA 

AGUNG di kota kendal untuk rencana pencapaian bisnis dimasa depan. Setiap 

bulannya, pemilik melakukan evaluasi untuk meningkatkan penjualan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




