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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu Usaha Kuliner Warteg di 

Wilayah Kelurahan Tembalang Kota Semarang. Warteg merupakan salah satu warung 

makan sederhana yang menyajikan masakan khas Indonesia yang rata-rata pemiliknya 

berasal dari Kabupaten Tegal Propinsi Jawa tengah. Warteg adalah singkatan dari 

“Warung Tegal” merupakan salah satu warung makan yang cukup dikenal oleh 

masyarakat luas, hampir setiap kota di Indonesia terdapat warteg yang biasanya 

berlokasi di daerah-daerah yang ramai aktivitas masyarakat seperti perkantoran, 

pertokoan dan tempat pendidikan, karena warteg adalah solusi bagi masyarakat 

kalangan menengah kebawah untuk mencari tempat makan yang murah dan 

terjangkau.  

Banyak orang berniat untuk membuka usaha tersebut karena sudah banyak di 

kenal oleh masyarakat dan dari segi permodalan tidak terlalu membutuhkan dana 

besar untuk memulainya, sehingga banyak pengusaha yang sukses dan berpengalaman 

dibidang kuliner maupun calon pengusaha yang belum berpengalaman berminat untuk 

membuka usaha warteg tersebut.  

Penelitian ini mengambil 4 (empat) warteg yang berdiri di daerah Kelurahan 

Tembalang dan berada dikawasan padat aktivitas masyarakat. yang pertama Warteg 

Dedi Wijaya Jalan, Ngesrep Timur V No. 12 ini adalah warteg yang berdiri dekat 

dengan pertokoan dan tempat dimana masyarakat mencari angkutan umum seperti 

angkot dan lain-lain. Yang kedua adalah Warteg Citra Tegal Jalan Prof. Sudarto 

UNDIP, warteg ini salah satu warteg yang sudah membuka cabang di daerah 
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kelurahan tembalang. Warteg Citra Tegal membuka bisnisnya di daerah aktivitas 

pendidikan seperti didekat Universitas Diponegoro, kebanyakan konsumennya adalah 

mahasiswa Universitas Diponegoro dan masyarakat yang beraktivitas di daerah 

tersebut, ketiga adalah Warteg Gaul Citra Muncul jalan Banjarsari No. 26 Tembalang, 

warteg ini berdiri dikawasan kos-kosan mahasiswa, banyak mahasiswa yang mampir 

untuk makan ataupun hanya minum saja di warteg tersebut dan yang terakhir adalah 

Warteg Pelangi di Jalan. Baskoro III No 91 Tembalang, warteg ini berdiri di daerah 

kawasan STIKES yang berdiri didaerah tembalang. warteg tersebut kebanyakan 

konsumennnya merupakan mahasiswa dan masyarakat sekitar lokasi berdirinya 

Warteg Pelangi.  

4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Dalam bagian ini jawaban hasil wawancara kepada pemilik, karyawan dan 

konsumen Warteg akan dibahas dengan karakteristik wirausaha menurut Zimmerer, 

Scarborough, dan Wilson (2008), yang terdiri atas delapan variabel yaitu (1) hasrat 

akan tanggung jawab, (2) lebih menyukai risiko menengah, (3) keyakinan akan 

kemampuan untuk sukses, (4) hasrat untuk mendapatkan umpan balik segera, (5) 

tingkat energi yang tinggi, (6) orientasi masa depan, (7) keterampilan mengorganisasi, 

dan (8) nilai prestasi lebih tinggi daripada uang. 

4.2.1. Hasrat akan tanggung jawab 

Seorang wirausahawan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap usaha, 

karyawan dan konsumennya. Seorang wiarausahawan juga harus mempunyai sifat 

disiplin terhadap apa yang dikerjakan agar dapat memberikan kontribusi yang positif. 

Menurut zimmerer et al (2008), tanggung jawab tersebut dapat berupa memanfaatkan 

segala potensi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. 
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Dalam penelitian ini, indikator yang pertama  adalah (1) disiplin dalam 

memulai usaha, seperti memastikan semua persiapan sebelum membuka usaha 

warteg, seperti membuka warteg tepat waktu, menyiapkan menu yang akan disajikan, 

kemudian yang kedua (2) bertanggung jawab atas karyawan dan konsumen, dalam hal 

ini karyawan dapat bekerja dengan benar sehingga tidak melakukan kesalahan serta 

melayani konsumen dengan baik. Hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan 

beserta konsumen yang berkaitan dengan variabel ini tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.2.1. Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel “Hasrat 

atas tanggung jawab” 

 
A. Hasrat dan 

tanggung  jawab 

Pemilik Karyawan Konsumen Kesimpulan 

 

 

 

(1) Disiplin 

terhadap usaha 

 

Warteg  Dedi Wijaya 

Pemilik biasanya 

mempersiapkan 

oprasional seperti 

menu-menu yang di 

sediakan sudah siap 

untuk di sajikan 

dan memastikan 

wartegnya dalam 

keadaan bersih 

sebelum membuka 

warteg. 

Pemilik disiplin 

terhadap 

kebersihan 

warteg nya dan 

selalu 

mengecek 

keadaan menu 

sebelum di 

sajikan di 

etalase 

Warteg 

selalu buka 

tepat waktu 

dan saat 

buka semua 

menu sudah 

siap di 

etalase  

Pemilik memiliki sikap 

disiplin dalam 

menjalankan usaha 

wartegnya dapat 

buktikan pemilik  

selalu mempersiapkan 

oprasional seperti 

menu-menu harus 

sudah siap di etalase 

dan selalu buka tepat 

waktu serta siap 

melayani konsumen.  

 

Warteg Citra tegal 

Pemilik selalu di 

diplin dalam hal 

waktu, pemilik 

selalu 

mempersiapkan 

kebutuhan untuk 

membuka warteg 

nya atau pun 

sebelun pelanggan 

/konsumen datang 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik selalu 

tepat waktu / 

dan tegas 

kepada 

karyawan. 

Warteg 

selalu tepat 

waktu saat 

membuka 

warteg dan 

menu-menu 

yang di 

sediakan 

sudah siap 

untuk di 

pesan 

konsumen. 

Pemilik memiliki sikap 

disiplin hal   waktu 

dan disiplin dalam 

pelayanan kepada 

konsumen.contohnya 

mempersiapkan 

kebutuhan untuk 

membuka warteg 

sebelum konsumen 

datang atau pelanggan 

datang. 
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Warteg Gaul Citra 

Pemilik sangat 

ketat terhadap 

persiapan sebelum 

melayani 

konsumen. Contoh 

karyawan harus 

berada di tempat 

sebelum konsumen 

datang dan 

menu-menu yang di 

sediakan pun harus 

sudah siap 

Pemilik sangat 

disiplin dalam 

hal apapun 

seperti waktu 

dan terhadap 

karyawan 

Waterg yang 

kosisten 

terhadap 

jadwal buka 

warteg  

menu-menu 

siap untuk 

konsumen 

dan 

karyawanya 

melayani 

konsumen 

dengan baik 

dan sering 

kali pemilik 

ikut 

melayani 

konsumen  

Pemilik selalu tegas 

kepada karyawan dan 

usahanya seperti tepat 

waktu saat membuka 

warteg dan 

mempersiapkan 

kebutuhan warteg  

Pemilik juga ikut serta 

melayani konsumen 

yang datang. Seperti 

melayani konsumen 

apabila pelanggan 

yang datang sangat 

banyak di saat jam 

makan siang. 

 

Warteg Pelangi 

Pemilik  selalu 

mengingatkan 

karyawan akan 

pentingnya disiplin 

dalam bekerja. 

Agar konsumen 

dapat puas dengan 

pelayanan yang di 

berikan.  

 

 

Pemilik adalah 

orang yang 

tegas terhadap 

karyawan 

Karyawan 

warteg 

pelangi 

melayani 

konsumen 

dengan baik 

dan optimal 

tidak pernah 

terlambat 

untuk 

melayani. 

Mengutamakan 

disiplin dalam 

manajemen karyawan, 

seperti dalam melayani 

konsumen karyawan 

harus melayani dengan 

optimal untuk 

kepuasan konsumen. 

 

 

 

(2) Bertanggung 

jawab atas 

karyawan dan 

konsumen 

 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik sangat 

bertanggung jawab 

mengupayakan 

pengupahan 

karyawan yang 

sesuai dengan 

kapasitas kerja dan 

memberikan 

pelayanan apabila 

ada konsumen yang 

mengeluh dalam 

pelayanan yg di 

berikan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik 

memberikan 

Gajian tidak 

pernah 

terlambat dari 3 

hari  

Ada Nomor 

Handphone 

pada etalase 

makanan 

untuk 

keluhan 

konsumen 

Pengupahan karyawan 

sesuai dengan 

kapasitas kerja dan 

dibayarkan tepat waktu 

dan menyediakan 

Nomer Handphone 

untuk keluhan 

konsumen. 
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Warteg Citra tegal 

Pemilik 

Mengutamakan 

pelayanan yang 

maksimal untuk 

mendapatkan 

kepuasan 

konsumen 

contohnya 

melayani dengan 

sepenuh hati dan 

baik karena 

konsumen adalah 

raja 

Pemilik selalu 

mengajarkan 

cara melayani 

konsumen 

dengan baik dan 

benar  

Sepertinya 

pemilik 

karyawan 

sangat 

komitmen 

melayani 

konsumen 

Pemilik 

mengutamakan 

pelayanan yang 

maksimal kepada 

konsumen dengan 

mengajarkan karywan 

cara melayani dengan 

daik dan komitmen 

melayani konsumen 

serta menggap 

konsumen dalah raja. 

 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik selalu 

merasa senang   

kalau ada 

konsumen yang 

mengeluhkan 

sesuatu kepada 

saya sperti dalam 

pelayanan berikan 

maupun dari segi 

menu-menu saya  

Pemilik orang 

yang penyabar 

Tidak sering 

menyalahkan 

karyawan 

Pemilik 

warteg 

seringkali 

bercengkram

a kepada 

konsumen 

dan bertanya 

langsung 

pendapat 

tentang 

wartegnya 

Pemilik Menerima 

dengan baik kritik 

ataupun keluhan, dan 

tidak mudah 

menyalahkan yang 

pasti pemilik 

bertanggung jawab 

kepada usaha dan 

konsumen, ramah 

kepada konsumen dan 

sering bercengkrama 

kepada konsumen. 

 

Warteg pelangi 

Pemilik selalu 

bertanggung jawab 

dalam menjalankan 

usaha wartegnya 

seperti pelayanan 

kepada konsumen 

dan bisa 

mengajarkan 

karyawanya agar 

lebih optimal 

melayani 

konsumen  

Pemilik selalu 

mengajarkan 

karywan cara 

melayani 

konsumen 

dengan baik 

Menurut 

konsumen 

mungkin 

bertanggung 

jawab, dapat 

di lihat 

karyawan 

warteg 

dengan sigap 

melayani 

konsumen. 

Pemilik Warteg orang 

yang bertanggung 

jawab dalam usahanya 

seperti tanggung jawab 

kepada karyawan dan 

konsumen. Serta 

karywan dengan sigap 

melayani konsumen. 
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Indikator pertama untuk variabel ini menyangkut (1) disiplin terhadap usaha 

yang mana berdasarkan hasil wawancara pemilik Warteg Dedi wijaya pemilik Pemilik 

biasanya mempersiapkan operasional seperti menu-menu yang di sediakan sudah siap 

untuk di sajikan dan memastikan wartegnya dalam keadaan bersih sebelum membuka 

warteg. Selanjutnya jawaban wawancara karyawan yang dijadikan sampel, untuk 

variabel “disiplin terhadap usaha”, karyawan menjawab bahwa Pemilik disiplin 

terhadap kebersihan wartegnya dan selalu mengecek keadaan menu sebelum di 

sajikan di etalase Jawaban ini sesuai dengan pendapat pemilik Warteg yang “disiplin 

dalam kebersihan dan disiplin terhadap persiapan sebelum membuka  warteg”. 

Sedangkan jawaban konsumen Warteg “Tempat nya nyaman dan bersih.” sesuai 

dengan pernyataan pemilik Warteg Pemilik memiliki sikap disiplin dalam 

menjalankan usaha wartegnya dapat buktikan pemilik  selalu mempersiapkan 

oprasional seperti menu-menu harus sudah siap di etalase dan keadaan tempat harus 

nyaman untuk konsumen. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “pemilik selalu di diplin dalam hal 

waktu, pemilik harus mempersiap apapun kebutuhan  untuk membuka wartegnya 

atau pun sebelun pelanggang/konsumen datang.” dijawab oleh karyawan “Pemilik  

selalu tepat waktu / dan tegas kepada  karyawan.” dan jawaban konsumen “ 

pelayanan baik” yang menandakan bahwa pemilik Warteg  memiliki sikap disiplin 

hal waktu dan disiplin dalam pelayanan kepada konsumen. contohnya mempersiapkan 

kebutuhan untuk membuka warteg sebelum konsumen datang atau pelanggan datang. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “Pemilik sangat ketat terhadap persiapan 

sebelum melayani konsumen. Contoh karyawan harus berada di tempat sebelum 

konsumen datang dan menu-menu yang di sediakan pun harus sudah siap” dijawab 

oleh karyawan “Pemilik sangat disiplin dalam hal apapun” dan jawaban konsumen 
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“Pemilik ikut melayani konsumen” yang menandakan bahwa pemilik Warteg Pemilik 

Pemilik selalu tegas kepada karyawan dan usahanya. Pemilik juga ikut serta melayani 

konsumen yang datang. Seperti melayani konsumen apabila pelanggan yang datang 

sangat banyak di saat jam makan siang. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik selalu mengingatkan karyawan 

akan pentingnya disiplin” dijawab oleh karyawan “Orang yang tegas terhadap 

karyawan” dan jawaban konsumen “Cukup disiplin” yang menandakan bahwa 

pemilik Warteg Mengutamakan disiplin dalam manajemen karyawan, seperti dalam 

melayani konsumen karyawan harus melayani dengan optimal untuk kepuasan 

konsumen. 

Untuk indikator kedua yang berupa pertanyaan (2) bertanggung jawab atas 

karyawan dan konsumen, pemilik Warteg dedi wijaya menjawab ‘‘Pemilik sangat 

bertanggung jawab mengupayakan pengupahan karyawan yang sesuai dengan 

kapasitas kerja dan memberikan pelayanan apabila ada konsumen yang mengeluh 

dalam pelayanan yg di berikan’’ karyawan menjawab “ pemilik memberikan gajihan 

tidak pernah terlambat dari 3 hari” dan konsumen menjawab ada nomor Handphone 

pada etalase makanan untuk keluhan konsumen, dengan pesan “hubungi nomor ini 

apabila anda tidak puas dengan pelayanan kami”, pemilik sangat menghargai kerja 

karywanya dengan pengupahan karywan sesuai dengan kapasitas kerja dan dibayar 

tepat waktu dan menyediakann nomer handphone untuk keluhan konsumen. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “ Pemilik Mengutamakan pelayanan 

yang maksimal untuk mendapatkan kepuasan konsumen contohnya melayani dengan 

sepenuh hati dan baik karena konsumen adalah raja ” dijawab oleh karyawan “pemilik 

selalu menhajarkan cara melayani konsumen dengan baik dan benar” dan jawaban 

konsumen “sepertinya pemilik dan karyawan sangat komitmen melayani konsumen ” 
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yang membedakan disini pemilik mengutamakan kepuasan konsumen selalu 

mengajarkan cara melayani yang baik dan menganggap konsumen adalah raja . 

Pemilik Warteg gaul Citra menjawab “Pemilik selalu merasa senang   kalau 

ada konsumen yang mengeluhkan sesuatu kepada saya sperti dalam pelayanan berikan 

maupun dari segi menu-menu saya  ” dijawab oleh karyawan “pemilik orang yang 

penyabar tidak menyalahkan karywan” dan jawaban konsumen “Menerima dengan 

baik kritik ataupun keluhan, dan tidak mudah menyalahkan yang pasti pemilik 

bertanggung jawab dan ramah kepada konsumen” yang menandakan bahwa pemilik 

Warteg Senang dikritik, tidak mudah menyalahkan, bertanggung jawab dan ramah. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik selalu bertanggung jawab” 

dijawab oleh karyawan “pemilik bertanggung jawab ” dan jawaban konsumen ‘’ 

menurut konsimen mungkin pemilik bertanggung jawab ” yang menandakan bahwa 

pemilik Warteg Pemilik  orang yang bertanggung jawab dalam usahanya seperti 

tanggung jawab kepada karyawan dan konsumen. 

Upah merupakan salah satu alasan bagi karyawan untuk bekerja dengan baik, 

sebab apabila karyawan puas dengan upah yang diterimanya tentu dia akan semakin 

semangat dalam bekerja sedangkan pelayanan merupakan hal terpenting dalam 

memperoleh kepuasan konsumen (Customer Satisfaction) karena dengan pelayanan 

yang baik tentunya konsumen akan puas dan datang lagi untuk makan di Warteg 

tersebut sedangkan apabila konsumen kecewa akan pelayanan disuatu warteg tentu 

dia akan jera dan selanjutnya akan membeli makanan di tempat lain. 

Semuanya ini merupakan bentuk tanggung jawab pemilik kepada 

keberlangsungan usaha Kuliner Warteg. Selain itu, memotivasi, mengontrol dan 

mengarahkan karyawan tujuannya adalah memastikan karyawan menjalankan 

prosedur pelayanan yang benar. dan untuk indikator kedua, keseluruhan jawaban 
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karyawan untuk cara memperlakukan konsumen yaitu dengan menyapa konsumen 

dengan sopan, ramah terhadap konsumen dan memberikan pelayanan terbaik terhadap 

konsumen. Konsumen memang harus dilayani dengan ramah karena hal ini 

merupakan salah satu kelebihan Warteg selain harga menu yang murah. 

4.2.2. Lebih menyukai risiko menengah 

seorang wirausahawan bukanlah orang yang mengambil resiko begitu saja, tetapi 

orang yang mengambil resiko dengan diperhitungkan. Tujuan-tujuan yang diinginkan 

yang mungkin di anggap orang-orang tinggi bahkan mustahil tercapai, seorang 

wirausahawan belajar menganalisis situasi ini dari sudut pandang yang berbeda dan 

yakin melihat tujuan mereka realistis dan dapat dicapai menurut Zimmere et al (2008) 

dalam mengambil risiko. Dalam penelitian ini, indikator pertama (1) 

mempertimbangkan keputusan menambah menu baru, (2) mempertimbangkan dalam 

keputusan menambah harga menu dan (3) mempertimbangkan dalam keputusan 

menambah cabang baru. Hasil wawancara kepada pemilik, karyawan dan konsumen 

Warteg yang terkait dengan variabel ini tertera dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2.2. Rekapitulasi kesimpulan jawaban wawancara untuk variabel 

“Lebih menyukai resiko menengah” 

 
B. Lebih 

menyukai 

resiko 

menengah 

Pemilik Karyawan  Konsumen Kesimpulan 

 

 

(1) Mempertimb

angkan 

keputusan 

menambah 

menu baru 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg  Dedi Wijaya 

Pemilik Selalu 

menambah menu 

baru sesuai 

tuntutan pasar 

seperti menu yang 

sebelumnya tidak 

ada contohnya 

menu sosis gongso 

yang sebelumnya 

tidak ada di menu 

yang sedikan 

Pemilik selalu 

memilih Menu 

masa kan 

disesuaikan 

dengan 

kegemaran 

konsumen 

Menu di 

warteg ini 

selalu 

berubah 

Selalu menambah 

menu baru sesuai 

tuntutan pasar atau 

kegemaran konsumen 

dan menu makanan 

selalu berubah 

contohnya menu yang 

tidak ada sebelumnya 

atau di hari-hari 

biasanya. 

Warteg Citra tegal 
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Pemilik Selalu 

mengikuti selalu 

mempariasikan 

menu-menunya 

seperti nasi ayam 

goreng tepung dan 

nasi rames spesial, 

Pemilik pasti 

menyediaka

n menu baru 

yang variatif 

untuk 

konsumen 

Menu 

bersifat ber 

variatif  

Pemilik Selalu 

mempariasikan 

menu-menu yang di 

sediakan untuk 

konsumen diminati 

seperti nasi ayam 

goreng tepung dan 

nasi rames spesial, 

 

 

Warteg Gaul Citra 

Menyesuaikan menu 

dengan keinginan 

konsumen sepserti 

tambahan menu yang 

sebelumnya belum 

ada di menu yang di 

sediakan  

Menu baru 

sesuai 

permintaan 

konsumen 

warteg 

selalu 

melayani 

reques 

menu yang 

di minta 

konsumen 

Menyesuaikan menu 

dengan keinginan 

konsumen tambahan 

menu yang 

sebelumnya belum 

ada di menu yang di 

sediakantambahan 

menu yang 

sebelumnya belum 

ada di menu yang di 

sediakan 

 

 

 

 

 

Warteg Pelangi 

Pemilik 

menyediakam Menu 

baru sesuai kantong 

konsumen  seperti 

masakan jenis sea 

food tetapi terjangkau 

bagi konsumen. 

Menu baru 

biasanya 

sesuai 

pesanan 

konsumen 

dan 

terjangkau 

harganya  

Konsumen  

biasanya 

pesan menu 

yang standar 

saja  

Ada menu baru yang 

sesuai kantong 

konsumen  

contohnya konsumen 

meminta menu 

tambahan sperti jenis 

menu sea food tapi 

terjangkau bagi 

konsumen. 

 

 

 

(2) Mempertimb

angkan 

dalam 

keputusan 

menambah 

harga menu 

 

 

 

 

 

 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik 

menyesuaikan harga 

bahan baku Apabila 

tidak ada kenaikan 

bahan baku akan 

mempertahankan 

harga yang terjangkau 

konsumen  

Pemilik 

memberikan 

Harga lebih 

murah dari 

usaha 

kuliner 

sejenis 

Konsumen 

berpendapat

Harga lebih 

murah dari 

masakan 

padang 

ataupun 

KFC 

Apabila tidak ada 

kenaikan bahan baku 

akan 

mempertahankan 

harga yang terjangkau 

konsumen dan harga 

lebih murah dari 

usaha kuliner sejenis 

seperti Masakan 

padang dan KFC 

Warteg Citra tegal 
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Pemilik menaikan 

harga Harga menu 

disesuaikan harga 

bahan seperti harga 

bahan masakan 

contohnya bawang 

dan cabe yang selalu 

mengalami pasang 

surut harga. 

Pemilik 

selalu 

memperhitu

ngkan 

Dengan 

menaikkan 

harga akan 

mempengar

uhi jumlah 

konsumen 

Menurut 

konsumen 

Harganya 

sama saja  

Kenaikan harga menu 

disesuaikan dengan 

harga bahan seperti 

bahan masakan pada 

menu contohnya 

bawang serta  cabe 

yang paling sering 

mengalami pasang 

surut harga dan 

mengusahakan harga 

tetap seperti biasanya. 

 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik selalu 

Menambah 

Harga menu 

apabila banyak 

permintaan 

contohnya saat 

konsumen marai 

pengunjung. 

 

Karyawan 

menilai dengan 

harga sekarang 

saja konsumen 

sudah menurun 

apalagi 

dinaikkan 

Menurut 

konsumen 

Harga cukup 

tinggi  

Menambah Harga 

menu apabila 

banyak permintaan  

contohnya 

jumbalah 

konsumen 

meningkat maka 

pemilik menaikan 

harga walaupun 

sudah lebih mahal 

dari Warteg lain 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg pelangi 

Pemilik Belum ada 

rencana menaikkan 

harga karena pemilik 

sangat mengenal 

konsumenya yang 

mencari harga standar 

untuk mencari makan. 

Karyawan 

menilai 

Harga sudah 

sesuai 

dengan daya 

beli 

konsumen 

Menurut 

konsumen 

Harga sudah 

sesuai 

Pemilik belum 

memastikan rencana 

penaikan harga menu 

karena menurut 

pemilik sudah pas 

dengan harga standar 

konsumen. 

 

 

(3) Mempertimb

angkan 

dalam 

keputusan 

menambah 

cabang baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik berencana 

Akan menambah 

cabang baru bila ada 

moda seperti 

mendapatkan modal 

dari bank ataupun ada 

tabungan lebih.l 

Karywan 

mennilai 

pemilik 

Rencananya  

bakal buka 

cabang baru 

 Pemilik Akan 

menambah cabang 

baru bila ada modal 

dari bank ataupun 

tabungan lebih. 

 

 

Warteg Citra tegal 

Pemilik Belum ada 

niat buka cabang baru 

karenakan modal 

belum mencukupi. 

Karyawan 

Kurang tahu 

dengan 

rencana akan 

 Pemilik Belum ada 

niat buka cabang baru 

karenakan modal 

yang belum 
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membuka 

cabang baru 

mencukupi. 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik berencana 

Buka cabang kalau 

ada tempat bagus dan 

murah 

Karyawan menilai 

pemilik rencana buka 

cabang baru 

sepertinya belum 

 

 

 

 Pemilik akan buka 

cabang kalau ada 

tempat bagus dan 

murah 

 

Warteg pelangi 

Pemilik akan 

menambah  cabang 

baru kalau 

memungkinkan 

persiapanya 

Mungkin 

saja pemilik 

akan 

membuka 

cabang baru 

 Pemilik dalam 

rencana menambah 

cabang baru kalau 

memungkinkan 

persiapanya 

 

Wirausaha merupakan pengambil risiko yang realistis dan bukan pengambil 

keputusan yang tidak berpikir matang, dan jeli memanfaatkan peluang pada bidang 

yang sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya. Menurut Zimmerer et. al. 

(2008) wirausaha yang sukses adalah penghapus risiko yang berusaha membuang 

sebanyak mungkin halangan atas keberhasilan usahanya. Indikatornya adalah (1) 

Mempertimbangkan keputusan menambah menu baru, hal ini bertujuan agar 

konsumen tidak bosan dengan menu yang itu-itu saja. Lalu, (2) Mempertimbangkan 

dalam keputusan menambah harga menu, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi 

kenaikan harga bahan baku. Dan (3) Mempertimbangkan dalam keputusan menambah 

cabang baru yang bertujuan untuk mengembangkan usaha. 

Untuk indikator pertama (1) Mempertimbangkan keputusan menambah menu 

baru, pemilik Warteg Dedi Wijaya menjawab “Pemilik Selalu menambah menu baru 

sesuai tuntutan pasar seperti menu yang sebelumnya tidak ada contohnya menu sosis 

gongso yang sebelumnya tidak ada di menu yang sedikan ” dan karyawan menjawab 

“pemilik selalu memilih menu masakan disesuikan dengan kegemaran konsumen” 

serta konsumen menjawab “menu selalu berubah”. Sehingga dapat disimpulkan 
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Pemilik Selalu menambah menu baru sesuai tuntutan pasar seperti menu yang 

sebelumnya tidak ada contohnya menu sosis gongso yang sebelumnya tidak ada di 

menu yang sedikan. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “Pemilik menaikan harga Harga menu 

disesuaikan harga bahan seperti harga bahan masakan contohnya bawang dan cabe 

yang selalu mengalami pasang surut harga” dan karyawan menjawab “pemilik pasti 

menyediakan menu baru ” serta konsumen menjawab “Menu bersifat musiman”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan konsumen sesuai 

yaitu pemilik selalu mengikuti perkembangan menu yang lagi diminati. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “menyesuaikan menu dengan keinginan 

konsumen” dan karyawan menjawab “menu baru sesui permintaan konsumen” serta 

konsumen menjawab “tidak terlalu memperhatikan menu yang tersedia”. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan konsumen sesuai yaitu 

pemilik Menyesuaikan menu dengan keinginan konsumen . 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “Pemilik menyediakam Menu baru sesuai 

permintaan seperti masakan jenis sea food tetapi terjangkau bagi konsumen” dan 

karyawan menjawab “ menu baru sesuai permintaan konsumen’’   serta konsumen 

menjawab “konsumen biasanya pesan menu yang standar”. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapat pemilik, Ada menu baru bila  ada permintaan dari 

konsumen contohnya konsumen meminta menu tambahan sperti jenis menu sea food 

tapi terjangkau bagi konsumen. 

Sedangkan untuk indikator kedua (2) Mempertimbangkan dalam keputusan 

menambah harga menu, pemilik Warteg Dedi Wijaya menjawab “ pemilik 

menyesuaikan harga bahan baku apabila tidak ada kenaikan bahan baku akan 

mempertahankan harga akan mempertahankan harga yang terjangkau konsumen” dan 
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karyawan menjawab “Harga lebih murah dari usaha kuliner sejenis” serta konsumen 

menjawab “Harga lebih murah dari masakan padang ataupun KFC. Sehingga dapat 

disimpulkan apabila tidak ada kenaikan bahan baku akan mempertahankan harga yang 

terjangkau konsumen dan harga lebih murah dari usaha kuliner sejenis seprti masakan 

padang dan KFC. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “Pemilik menaikan harga Harga menu 

disesuaikan harga bahan seperti harga bahan masakan contohnya bawang dan cabe 

yang selalu mengalami pasang surut harga ” dan karyawan menjawab “pemilik selalu 

memperhitungkan dengan kenaikan harga akan mempengaruhi jumlah konsumen” 

serta konsumen menjawab “harga menu sama saja seperti hari-hari”. Sehingga dapat 

disimpulkan Kenaikan harga menu disesuaikan dengan harga bahan seperti bahan 

masakan pada menu contohnya bawang dan cabe yang paling sering mengalami 

pasang surut harga. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “pemilik menambah harga menu apabila 

banyak konsumen yang berkunjung” dan karyawan menjawab “karywan menilai 

dengan harga sekarang saja konsumen sudah menurun apalagi dinaikan harga” serta 

konsumen menjawab “harga cukup tinggi ”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendapat pemilik, karyawan dan konsumen  menambah harga menu apabila banyak 

permintaan walupun sudah lebih mahal dari warteg lain. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik belum ada rencana menaikan 

harga’’ dan karyawan menjawab “karywan menilai harga sudah sesui dengan daya 

beli konsumen” serta konsumen menjawab “ menurut konsumen harga sudah sesuai ”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan konsumen sesuai 

yaitu pemilik pemilik belum memastikan rencana penaikan harga menu karnena 

maenurut pemilik sudah pas dengan harga standar konsumen. 
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Untuk indikator ke tiga (3) Mempertimbangkan dalam keputusan menambah 

cabang baru pemilik  warteg dedy wijaya menjawab “ pemilik berencana akan 

menambah cabang baru bila ada modal ” dijawab oleh karyawannya “karyawan 

menilai pemilik rencananya bakal buka cabang baru” dan pertanyaan ini tidak untuk 

di jawab oleh konsumen, karena konsumen tidak tahu dalam rencana menambah 

cabang baru  namun dengan selarasnya jawaban pemilik dengan karyawan 

menandakan karyawan tahu bahwa pemilik akan menambah cabang baru bila ada 

modal dari bank ataupun tabungan lebih. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “Belum ada niat buka cabang baru” 

dan karyawan menjawab “karywan kurang tahu dengan rencana akan membuka 

cabang baru” serta dalam pertanyaan ini tidak untuk jawab konsumen karnakan 

konsumen kurang memahami informasi tentang rencana pemilik Belum ada niat buka 

cabang baru karenakan modal yang belum mencukup. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “ pemilik berencana buka cabang kaulau 

ada tempat bagus dan murah” dan karyawan menjawab “ karyawan menilai pemilik 

rencana buka cabang baru spertinya belum ada ”. serta dalam pertanyaan ini tidak 

untuk jawab konsumen karnakan konsumen kurang memahami informasi tentang 

rencana pemilik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan 

konsumen sesuai yaitu pemilik Buka cabang kalau ada tempat bagus dan murah. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “ pemilik akan menambah cabang baru 

kalau memungkinkan persiapanya, dan karyawan menjawab “ mungkin saja pemilik 

akan membuka cabang baru ”. Serta dalam pertanyaan ini tidak untuk jawab 

konsumen karnakan konsumen kurang memahami informasi tentang rencana pemilik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik dan karyawan sesuai yaitu 

pemilik dalam rencana menambah cabang baru kalau memungkinkan persiapan. 
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4.2.3. Keyakinan akan kemampuannya untuk sukses 

Wirausaha sangat yakin akan kemampuannya untuk sukses, dengan melihat 

situasi dan kondisi apakah mendukung atau tidak. Wirausaha juga yakin bisa sukses 

bila ia benar-benar menyukai dan menguasai bidangnya. Indikator untuk variabel ini 

adalah (1) Memiliki rasa percaya diri dan (2) ambisi dan memiliki rasa optimis. Hasil 

wawancara kepada pemilik dan karyawan yang berkaitan dengan variabel ini 

tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.2.3. Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel “Meyakini 

kemampuan untuk sukses” 

 
C, Meyakini 

kemampuan untuk 

sukses 

Pemilik Karyawan Konsumen Kesimpulan 

 

 

(1) Memiliki rasa 

percaya diri 

Warteg  Dedi Wijaya 

Pemilik yakin 

dengan kerja 

keras  saya akan 

jadi orang sukses 

walaupun saat 

terjadi kiris 

ekonomi. 

Pemilik 

Percaya dirinya 

tinggi 

walaupun saat 

dagangan sepi 

 Pemilik yakin dengan 

kerja keras  akan jadi 

orang sukses percaya 

diri tetap tinggi 

walaupun saat 

dagangan sepi dan 

usahanya mampu 

melewati krisis 

ekonomi 

 

Warteg Citra tegal 

Pemilik selalu  

merasa yakin 

atas  percaya 

bahwa akan 

berhasil dan 

bertahan 

Karyawan 

menilai  

pemilik Cukup 

percaya diri 

 Mempunyai ke 

percayaan bahwa  

akan berhasil 

dibuktikan dengan 

usahanya yang bisa 

bertahan 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik 

beranggapan 

bahwa pemilik 

orang yang 

mampu 

mengatasi 

masalah seperti 

saat keaadan 

warteg sepi 

maupun dalam 

hal lain yang ada 

di dalam 

Pemilik 

Mempunyai 

rasa percaya 

diri 

 Pemilik mampu 

mengatasi masalah 

dan punya rasa 

percaya diriyang 

tinggi dalam 

menjalankan 

usahanya. 
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usahanya 

Warteg Pelangi 

Pemilik akan Ada 

rasa percaya diri 

terhadap 

menjalankan 

usahanya. Seperti 

pemilik yakin 

bahawa warteg nya 

kan maju dan 

berkembang. 

 

 

Menurut 

karyawan Bisa 

karena  

pemilik tampak 

seperti 

selayaknya 

pengusaha 

 

 Pemilik Mempunyai 

rasa percaya diri  

bahawa wartegny 

maju dan bekembang 

sperti seorang 

pengusaha yang 

memiliki keyakinan 

yang kuat 

 

 

(2) Ambisi dan 

memiliki rasa 

optimis 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik selalu 

merasa yakin 

yakin usaha saya 

akan 

berkembang 

walaupun modal 

pemilik tidak 

besar. 

Pemilik 

sepertinya 

memiliki 

Keyakinan 

akan 

keberhasilan 

usahanya lebih 

besar dari 

kemampuan 

modal nya 

 Pemilik yakin 

usahanya akan 

berkembang dan 

mempunyai cabang 

yang banyak dimasa 

datangwalaupun 

kemampuan 

permodalannya 

terbatas merupakan 

indikator orang 

optimis 

 

Warteg Citra tegal 

Pemilik 

berencana  akan  

mempunyai 

cabang baru   

dimasa yang  

kan  datang 

contohnya 

tersebear tidak 

hanya di daerah 

tembalang dan 

sekitarnya  

Mempunyai 

ambisi buka 

cabang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambisinya  

mempunyai cabang 

yang banyak dimasa 

datang contohnya 

seperti membuka 

cabang tidak hanya di 

tembalang saja. 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik 

memiliki ambisi 

rencana buka 

warung di Mall 

dan berpikir 

positif atas usaha 

pemilik. 

Pemilik sangat 

berambisi dan 

optimis 

 Punya ambisi 

membuka  cabang  

warung di Mall dan 

berfikiran positif 

 

Warteg pelangi 
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Pemilik sangat  

optimis akan 

bisa 

mengembangkan 

usaha contohnya 

ambisi akan 

membuka 

franchise watreg 

di seluruh 

indonesia. 

Pemilik pernah 

bercerita kepada 

karyawan 

ambisinya punya 

franchise Warteg 

diseluruh 

indonesia 

 Saya optimis akan 

bisa 

mengembangkan 

usaha franchise 

Warteg diseluruh 

indonesia 

 

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator pertama (1) Memiliki rasa 

percaya diri, pemilik warteg Dedi wijaya menjawab “ pemilik yakin dengan kerja 

keras pemilik akan menjadi sukses”, kemudian benarkan oleh karyawan bahwa 

pemilik Warteg merupakan orang yang rasa “ pemilik percaya dirinya tinggi 

walaupun saat dagangan sepi” pertanyaan hanya untuk pemilik dan karywan  Jadi 

pendapat pemilik dan, karyawan  selaras, pemilik yakin dengan kerjakeras akan jadi 

orang sukses percaya diri tetap tingi walaupun saat dagangan sepi dan usahanya 

mampu melewati krisis ekonomi. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “Pemilik selalu  merasa yakin atas  

percaya bahwa akan berhasil “Karyawan menilai pemilik Cukup percaya diri” 

pertanyaan hanya untuk pemilik dan  karyawan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  

pemilik mempunyai kepercayaan bahwa akan berharsil dibuktikan dengan usahanya 

yang bisa bertahan. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “Pemilik beranggapan bahwa pemilik 

orang yang mampu mengatasi masalah seperti saat keaadan warteg sepi maupun 

dalam hal lain yang ada di dalam usahanya “Pemilik Mempunyai rasa percaya diri” 

pertanyaan tidak untuk di jawab oleh konsumen Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Pemilik mampu mengatasi masalah dan punya rasa percaya diriyang tinggi.  

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “Pemilik akan Ada rasa percaya diri 

terhadap menjalankan usahanya. Seperti pemilik yakin bahawa warteg nya kan maju 
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dan berkembang.”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemilik Mempunyai rasa 

percaya diri sebagai seorang pengusaha. Mempunyai ambisi, optimis dan memiliki 

rasa percaya diri yang tinggi sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha karena 

dengan percaya diri yang tinggi orang lain akan mudah memberi kepercayaan kepada 

seseorang. Ambisi dan optimis merupakan modal dasar mengembangkan usaha.  

Dari wawancara diatas maka jawaban atas (1) memiliki rasa percaya diri dapat 

disimpulkan semua pemilik Warteg yakin dengan kerja keras  akan jadi orang sukses 

dan mampu melewati krisis ekonomi dan kondisi sulit lainnya.  

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator kedua (2) Ambisi dan 

memiliki rasa optimis, pemilik Warteg Dedi Wijaya menjawab “ Pemilik selalu 

merasa yakin yakin usaha saya akan berkembang walaupun modal pemilik tidak 

besar.”, kemudian diiyakan oleh karyawan “pemilik spertinya memiliki keyakinan 

akan berhasil usanya lebih besar dari kemampuannya ” pertanyaan ini tidak untuk 

konsumen. Jadi pendapat pemilik, karyawan dan konsumen selaras, yaitu pemilik 

yakin usahanya akan berkembang dan mempuyai cabang yang banyak dimasa datang 

walaupun kemampuan permodalanya terbatas merupakan indikator orang optimis. 

Meskipun persaingan dari usaha sejenis cukup berat tapi pemilik tetap yakin dan 

optimis, karena tantangan menurutnya menjadi pemicu untuk berkembang menjadi 

lebih baik lagi. Karakteristik dari wirausaha yang sukses memang menyukai 

tantangan dan hal-hal baru serta selalu optimis dengan kemampuannya. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “Pemilik berencana  akan  

mempunyai cabang baru   dimasa yang  kan  datang contohnya tersebear tidak 

hanya di daerah tembalang dan sekitarnya ” dan karyawan menjawab “mempunyai 

ambisi buka cabang” serta konsumen menjawab “Punya ambisi”. Sehingga dapat 
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Ambisinya  mempunyai cabang yang banyak dimasa datang contohnya seperti 

membuka cabang tidak hanya di tembalang saja. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “pemilik memiliki ambisi rencana buka 

warung di mall ” dan karyawan menjawab “pemilik sangat berambisi dan optimis” 

pertanyaan ini tidak untuk di jawab konsumen . Sehingga dapat disimpulkan pemilik 

punya ambisi untuk buka warteg di mall dan berfikir positif. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “ Pemilik sangat  optimis akan bisa 

mengembangkan usaha contohnya ambisi akan membuka franchise watreg di seluruh 

indonesia ” dan karyawan menjawab “pemilik pernah bercerita kepada karyawan 

ambisinya punya franchise warteg diseluruh indonesia” dan pertanyaan ini tidak untuk 

konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan sesuai 

yaitu pemilik Warteg optimis akan bisa mengembangkan usahanya frinchise warteg 

diseluruh indonesia. 

Dari kedua indikator tentang C. meyakini kemampuan untuk sukses jawaban 

atas pertanyaan (1) memiliki rasa percaya diri dan (2) memiliki Ambisi dan rasa 

Optimis jawaban antara pemilik, karyawan dan konsumen selaras yaitu pemilik 

Warteg ingin membuka cabang baru, buka cabang di Mall dan buka franchise Warteg 

seluruh Indonesia, artinya mereka memiliki rasa percaya diri, ambisi dan sifat optimis 

yang merupakan modal dasar Wirausaha sukses. 

4.2.4. Hasrat untuk mendapat umpan balik 

seorang wiarausahawan dan mengetahui sebaik apa kinerja yang diberikan 

kepada orang lain  dan terus menerus mencari umpan balik. menurut Zimmer, 

Scarborough, dan Wilson (2008) yang terdiri atas indikator (1) mendapat saran atau 

kritik positif/negativ,  dan yang ke (2) mengevaluasi kinerja untuk mengetahui 

kekuran dalam kinerja dalam usahanya. Hasil wawancara kepada pemilik dan 
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karyawan beserta konsumen yang berkaitan dengan variabel ini tercantum pada tabel 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2.4. Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel “Hasrat 

untuk mendapat umpan balik” 

 
D. Hasrat untuk 

mendapat umpan 

balik 

Pemilik Karyawan Konsumen Kesimpulan 

 

 

(1) Mendapat 

saran atau 

kritik 

positif/negativ

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg  Dedi Wijaya 

Senang bila 

mendapatkan 

saran, contohnya 

pelayanan kurang 

memuaskan 

ataupun menu 

yang kurang pas di 

lidah konsumen 

karena dengan 

adanya saran dari 

konsumen maka 

pemilik dapat 

memperbaiki 

usahanya 

Pemilik 

tidak pernah 

marah kalau 

mendapatka

n kritikan 

Pemilik mau 

menerima 

masukan 

Pemilik senang 

mendapatkan 

saran  kritik 

contohnya 

seperti keluhan 

terhadap 

pelayanan 

maupun menu , 

dapat 

menjadikan 

kritik ataupun 

saran tersebut 

untuk lebih 

memperbaiki 

usahanya 

 

 

 

Warteg Citra tegal 

Pemilik mau 

menerima kritik 

karena bagi 

pemilik keritikan 

adalah cerminan 

usaha yang di 

jalankan  

Tidak 

masalah jika 

mendapatka

n kritik 

Baik pemilik 

maupun 

karyawan 

selalu 

menerima 

saran ataupun 

kritik yang 

diberikan 

oleh 

Pemilik Warteg 

menerima 

dengan baik 

kritik yang 

diberikan 

karena bagi 

pemilik 

keritikan/saran 

adalah 
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konsumen cerminan dari 

usaha yang 

jalankan. 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik menilai 

bahw3a kritik itu 

bagus, asal 

disampaikan 

secara positif 

contongnya 

sampaikan 

langsung kepada 

pemilik dan 

sifatnya 

membangun. 

Pemilik 

sudah 

terbiasa 

mendapatka

n saran dan 

kritik 

Setiap kritik 

yang 

diberikan 

selalu 

diterima 

dengan baik 

Kritik selalu 

diterima dengan 

baik oleh 

pemilik warteg 

asalkan kritik 

tersebut 

disampaikan 

secara positif 

dan 

membangun 

 

 

 

 

 

 

Warteg Pelangi 

Pemilik 

mengharapkan 

adanya saran 

ataupun kritik 

yang membangun 

untuk perbaiki 

usaha pemilik agar 

konsumen puas. 

Kritik dan 

saran yang 

didapatkan 

membuat 

pemilik selalu 

memperbaiki 

kekurangan 

pada 

usahanya 

Pemilik 

menanggapi 

setiap 

masukan 

dengan baik 

 

 

 

 

 

Kritik yang 

membangun 

sangat 

diharapkan 

pemilik Warteg 

contohnya 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelanyan dan 

menu yang di 

sediakan. 

 

 

 

 

 

(2) Mengevaluasi 

kinerja 

 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik selalu 

mengevaluasi  

secara langsung 

kinerja karwanya 

dalam melayani 

konsumen dengan 

cara melihat 

karyawan bekerja. 

Pemilik 

selalu 

mengevalua

si langsung 

kinerja 

karyawan 

menurun. 

 

 

Pemilik selalu 

melihat 

karyawanya 

melayani 

konsumen  

 

 

Pemilik selalu 

mengevaluasi 

langsung 

keryawan nya 

saat melayani 

konsumen 

Warteg Citra tegal 
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Pemilik selalu  

menekankan 

kepada 

karyawanya untuk 

memberikan 

pelayanan yang 

terbaik demi 

kepuasan 

konsumen 

Pemilik 

selalu  

mengawasi 

saat 

melayani  

Konsumen 

menilai 

Kinerja 

pelayanan 

sudah bagus 

Pemilik selalu 

mengawasi 

karyawan 

dalam melayani 

konsumen  

agar konsumen 

merasa puas 

terhadap 

pelayanan yang 

di berikan. 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik selalu 

mengavaluasi 

kinerjanya dan 

karyawan untung 

keberlangsungan 

usahanya  agar 

mengerti 

kekurangan dan 

keleihan 

usahanya.  

 

 

 

Pemilik 

selalu 

memberikan 

arahan saat 

menjalani 

pekerjaan  

Pemilik dan 

karyawannya 

memberikan 

pelayanan 

yang 

memuaskan 

konsumen 

 

 

 

Pemilik  

memperhatikan 

kekurangan dan 

kelebihan 

tentang usaha 

nya agar 

memberikan 

kepuasan 

kepada 

konsumen. 

 

 

 

 

Warteg pelangi 

Pemilik sangat 

memperhatikan 

karywanya saat 

melayani 

konsumen seperti 

memberikan 

arahan yang baik 

untuk melayani 

konsumen 

biasanya kepada 

karyawan yang 

baru melamar 

kerja. 

Pemilik 

sangat 

memperhati

kan 

karywanya 

saat 

melayani 

konsumen 

Konsumen 

menilai 

kinerja 

pelayan  

yang di 

berikan 

kepada 

konsumen 

sudah baik  

Pemilik 

memiliki rasa 

kepedulian 

terhadap 

karyawan nya 

dalam melayani 

dan 

mengajarkan 

kepada 

karyawan baru 

cara melayani 

konsumen 

dengan baik. 

 

Dari kedua indikator tentang d. Hasrat untuk mendapat umpan balik jawaban atas 

pertanyaan tentang indikator pertama (1) Mendapat saran atau kritik positif/negatif, 

pemilik Warteg Dedi wijaya menjawab “pemilik senang bila mendapat saran, karena 

dengan adanya saran, karena adanya saran dari konsumen maka pemilik dapat 

memperbaiki usahanya”,kemudian diiyakan oleh karyawan bahwa “ pemilik tidak 
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pernah marah kalau mendapatkan kritikan” yang juga diiyakan oleh konsumen bahwa  

“pemilik mau menerima masukan”. Jadi pendapat pemilik, pemilik senang mendapat 

saran keritik dan menjadikan kritik ataupun saran tersebut untuk lebih memperbaiki 

usahanya. Kritik yang membangun sangat diperlukan bagi Wirausaha untuk 

mengembangkan usahanya. Tidak menerima kritikan berarti kehilangan kesempatan 

untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Kritik dianggap sebagai cambuk atau 

sarana untuk mencapai ketaraf yang lebih baik. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “pemilik mau menerima kritikan” dan 

karyawan menjawab “pemilik tidak masalah jika mendapatkan kritikan ” serta 

konsumen menjawab “ baik pemilik maupun karyawan selalu menerima saran 

ataupun keritikan yang diberikan oleh konsumen”. Sehingga dapat disimpulkan 

pemilik warteg menerima dengan baik kritik yang diberikan yaitu Pemilik Warteg 

menerima kritik untuk perbaikan walaupun konsumen yang dijadikan responden tidak 

mengetahuinya . 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “Pemilik menilai bahwa kritik itu bagus, 

asal disampaikan secara positif contongnya sampaikan langsung kepada pemilik dan 

sifatnya membangun” dan karyawan menjawab “pemilik sudah terbiasa mendapatkan 

saran dan kritikan. Konsumen menyampaikan “setiap yang diberikan selalu diterima 

dengan baik oleh pemilik maupun karyawan” Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendapat pemilik, karyawan dan konsumen adalah kritikan selalu diterima dengan 

baik oleh asalkan kritikan tersebut disampaikan secara positif. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik mengharapkan adanya saran 

ataupun kritik yang membangun. Serta pemilik optimis akan bisa mengembangkan usaha 

sedangkan karyawan menjawab “kritik dan saran yang didaptkan membuat pemilik 

selalu memperbaiki kekurangan pada usahanya” dan konsumen berpendapat “pemilik 
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menanggapi setiap masukan dengan baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kritik 

yang membangun sangat diharapkan pemilik Warteg contohnya terhadap kepuasan 

konsumen terhadap pelanyan dan menu yang di sediakan.  

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator kedua (2) Mengevaluasi 

kinerja, pemilik Warteg Dedi wijaya menjawab “pemilik selalu mengevaluasi secara 

langsung kinerja karwanya dalam melayani konsumen”, kemudian diiyakan oleh 

karyawan bahwa “ pemilik selalu mengevaluasi langsung kinerja karywan yang 

menurun ” yang juga diiyakan oleh konsumen “pemilik melihat karyawanya melayani 

konsumen ”. Jadi pendapat pemilik, karyawan dan konsumen selaras, yaitu pemilik 

selalu mengevaluasi langsung karyawanya saat melayani konsumen. Kinerja 

merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu organisasi, dengan kinerja yang baik 

maka produktivitas sumber daya manusia meningkat yang kemudian berpengaruh 

langsung terhadap pendapatan usaha. Menurut pemilik Warteg “untuk kelangsungan 

usaha kinerja perlu dievaluasi setiap hari apabila ada karyawan nakal atau memiliki 

kinerja rendah maka saya tidak ragu untuk memecatnya”. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “pemilik selalu menekankan kepada 

karywanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan” dan karyawan 

menjawab “pemilik selalu memberikan arahan saat menjalani pekerjaanya” serta 

konsumen menjawab “konsumen menilai kinerja pelayanan sudah bagus”. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan konsumen sesuai yaitu 

pemilik selalu mengawasi karyawan dalam melayani konsumen agar konsumen 

merasa puas terhadap pelayanan yang di berikan. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “pemilik selalu mengevaluasi 

kinerjanya dan karyawan untuk keberlangsungan usahanya” dan karyawan menjawab 

“pemilik selalu memberikan arahan saat menjalani pekerjaan ” serta konsumen 
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menjawab “pemilik dan karyawannya memberikan pelayanan yang memuaskan 

konsumen”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan 

konsumen adalah pemilik memperhatikan kekurangan dan kelebihan tentang 

usahanya. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “ Pemilik sangat memperhatikan 

karywanya saat melayani konsumen seperti memberikan arahan yang baik untuk 

melayani konsumen biasanya kepada karyawan yang baru melamar kerja”, sedangkan 

karyawan menjawab “pemilik sangat memperhatikan karyawanya saat melayani 

konsumen” dan konsumen berpendapat “konsumen menilai kinerja pelayanan yang di 

berikan kepada konsumen sudah baik”. Pemilik memiliki rasa kepedulian terhadap 

karyawan nya dalam melayani dan mengajarkan kepada karyawan baru cara melayani 

konsumen dengan baik. 

4.2.5. Tingkat energi yang tinggi 

seorang wirausahawan lebih energik bandingkan orang kebanyakan harus  

memiliki semangat dan kerja keras dalam waktu lama merupakan keharusan bukan 

hanya di awal saja dan hal itu dapat meletihkan. Menurut Zimmerer, Scarborough dan 

Wilson (2008) dengan indikator yang pertama (1) mau bekerja lebih dari jam kerja 

dan yang kedua (2) meningkatkan kinerja. Hasil wawancara dengan pemilik dan 

karyawan tercantum pada tabel di bawah. 

Tabel 4.2.5 Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel “Tingkat 

energi yang tinggi” 

E. Tingkat 

energi yang 

tinggi 

Pemilik Karyawan Kons

ume

n 

Kesimpulan 

 Warteg  Dedi Wijaya 
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(1) Mau 

bekerja 

lebih dari 

jam kerja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilik selalu 

mengecek ulang 

setelah karyawan 

pulang seperti kondisi 

kebersihan warteg dan 

persiapan untuk 

membuka warteg. 

 

Pemilik sering kali 

setelah tutup warteg 

mengecek ulang 

wartegnya 

 Pemilik dapat 

meluangkan waktu 

untuk mengecek 

ulang  kondisi 

fisik dari usaha 

nya seperti kondisi 

kebersiahan dapur 

dan tempat 

konsumen makan. 

Warteg Citra tegal 

Pemilik sering kali 

menggantikan 

karywanya  yang tidak 

bisa masuk kerja atau 

meminta karyawannya  

untuk menggantikan 

pekerjaan temanya 

yang tidak masuk 

kerja. 

 sering kali 

menggatikan 

pekerjaan 

karyawanya jika   

ada teman yang 

sakit/tidak masuk 

karyawan yang lain  

ataupun pemilik 

untuk  

menggantikan 

pekerjaanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemilik seringkali 

menggatikan 

pekerjaan 

karyawanya 

apabila 

karyawanya tidak 

masuk bekerja. 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik beragapan  

untuk menambah 

pengasilan bagi 

usahanya Bekerja lebih 

lama dari karyawan 

sudah menjadi 

tanggung jawab 

pemilik usaha  dan 

bertujan mengontrol 

karyawan bekerja 

dengan baik.. 

Pemilik 

seringkali 

lembur 

dengan 

karyawan 

yang shif 

malam. 

 Pemilik ingin 

menambah 

penghasilan bagi 

usahanya dengan 

ikut bekerja di shif 

malam agar dapat 

mengontrol 

karyawan bekerja 

dengan baik.  

 

Warteg Pelangi 

Pemilik beranggapan jam 

Lembur sudah biasa bagi 

kami karena warteg 24 

jam dan memiliki bonus 

tambahan dalam untuk 

pekerja lembur. 

Pemilik 

memberi

kan uang 

lembur  

 Lembur sudah 

biasa bagi kami da 

nada uang lembur 

bagi karyawan 

 

 

 

 

 
 

Warteg Dedi Wijaya 
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(2) Meningkat

kan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik selalu  

meningkatkan 

kinerjanya dengan 

memberi arahan 

melayani konsumen 

jadi dapat  

mengurangi kesalahan 

yang tidak perlu 

Pemilik 

Lebih 

senang 

dengan 

karyawan 

yang lebih 

rajin dan 

cekatan 

melayani 

konsumen 

konsumen 

lihat 

karyawan 

yang lebih 

berpengalam

an 

ditugaskan 

pada jam 

istirahat 

makan siang 

Pemilik memiliki 

pengalaman dan 

berbagi kepada 

karyawan untuk 

meningkatkan 

kualitas pelayanan 

dan menugaskan 

karyawan yang 

berpengalaman 

pada jam istirahat 

makan siang. 

Warteg Citra tegal 

Pemilik selalu 

bersemangat 

serta selalu 

memberikan 

arahan kepada 

karyawan dan 

beranggapan 

Kinerja yang 

baik lebih 

menguntungkan 

Pemilik terus 

memberikan 

arahan kepada 

karyawan  

untuk 

meningkatkan 

kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumen 

beranggapan 

kinerja  

karyawan 

cukup baik 

dalam 

melayani 

konsumen  

Pemilik seoarang 

yang memiliki 

semangat kerja yang 

tinggi dan dapat 

memberkan arahan 

untuk karyawan 

dalam melayani 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik selalu 

memberikan saran 

untuk Kinerja 

karyawan harus terus 

ditingkatkan agar tidak 

terjadi kesalahan yang 

tidak perlu terjadi  

pemilik 

pernah 

meberikan 

semangat 

dengan saran 

untuk 

melayani 

konsumen 

dengan baik 

merupakan 

kinerja utama 

konsumen 

sudah 

merasa puas 

dengen 

pelayanan. 

Pemilik berusaha 

meningkatkan 

kualitas dari 

pelayanan melalui 

karyawan nya 

seperti 

mengurangi 

kesalahan - 

kesalahan yang 

tidak perlu. 

Warteg pelangi 

Pemilik selalu 

berinteraksi kepada 

konsumen dan 

karyawan serta selalu 

memberikan pelayanan 

yang optimal kepada 

konsumen. 

Karyawan 

melayani 

konsumen 

dengan baik  

Konsumen 

menilai 

Kinerja di 

warteg ini 

lumayan baik 

Pemilik dapat 

berinteraksi 

dengan 

karyawan dan 

konsumen 

dengan baik 

seperti 

memberikan 

pelayanan yang 
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optimal. 

Dari hasil wawancara, Dari kedua indikator tentang d. Tingkat energi yang tinggi 

jawaban atas pertanyaan tentang indikator pertama (1) Mau bekerja lebih dari jam 

kerja, pemilik Warteg Dedi wijaya menjawab “pemilik selalu mengecek ualang 

setelah karyawan pulang”, kemudian diiyakan oleh karyawan bahwa bapak  “pemilik 

sering kali setelah tutup warteg mengecek ulang wartegnya” pertanyaan ini tidak 

untuk konsumen karna di mayoritaskan untuk pemilik dan konsumen. Jadi dapat 

disimpulkan pemilik Pemilik dapat meluangkan waktu untuk melihat kondisi fisik 

dari usaha nya seperti kondisi kebersiahan dapur dan tempat konsumen makan. 

Karena kerja keras dan kerja cerdas merupakan salah satu rahasia hidup wirausaha 

sukses. Karena seorang pemilik harus tetap mengetahui kondisi usahanya walaupun 

sudah di bereskan oleh karywanya.  

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “pemilik seiring kali menggantikan 

karywanya yang tidak bisa masuk kerja dan meminta karywannya untuk 

menggantikan pekarjaan temanya yang tidak masuk kerja” dan karyawan menjawab 

“pemilik sering kali apabila ada yang sakit/tidak masuk kerja pemilik untuk 

menggantikan pekerjaanya ”. pertanyaan ini tidak untuk konsumen karakan 

pertanyaan ini hanya untuk pemilik dan karywan Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendapat pemilik dan karyawan sesuai yaitu pemilik memiliki toleransi yang tinggi 

kepada karyawannya yang dianggap baik. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “pemilik beranggapan bekerja lebih 

lama dari karywan sudah menjadi tanggjawab pemilik usahanya” dan karyawan 
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menjawab “pemilik sering kali lembur dengan karyawan yangshif malam” pertanyaan 

ini tidak untuk konsumen dan hanya untuk pemilik dan karyawan ”. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapat pemili ,Pemilik pun kadang  jam 4.00 WITA (subuh) 

sudah harus pergi kepasar untuk membeli bahan untuk operasional Warteg selama 24 

jam kedepan kemudian bahan itu diolah dan dimasak untuk mengganti menu makanan 

yang tinggal sedikit atau sudah habis kemudian menjadi kasir sekaligus melayani 

konsumen sampai jam 12.00 WITA lalu pulang istirahat digantikan karyawan yang 

jaga sampai jam 20.00 WITA yang bertepatan dengan serah terima ke shift 

selanjutnya pemilik datang untuk serah terima kas Warteg dan mencatat menu-menu 

yang sudah habis atau sisa sedikit untuk dibelikan bahannya kepasar jam 04.00 WITA 

begitu berulang setiap hari. Namun rasa lelah akan terbayar apabila pendapatan 

Warteg lagi ramai. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik beranggapan jam lembur sudah 

biasa bagi kami karena wateg 24 jam” karyawan menjawab “pemilik meberikan uang 

lembur atau bonus saat trima gaji”, pertanyaan ini tidak untuk konsumen dan hanya 

pemilik dan karyawan. Sehingga dapat disimpulkan lembur sudah bisa bagi pemilik 

dan karyawan dan ada uang lebih untuk lembur bagi karyawan.  

Dari hasil wawancara, tentang indikator kedua (2) Meningkatkan kinerja, 

warteg Dedi wijaya pemilik menjawab “pemilik selalu meningjatkan kinerja dengan 

memberikan arahan untuk melayani konsumen jadi dapat mengurangi kesalahan tidak 

perlu”, kemudian diiyakan oleh karyawan bahwa pemilik Warteg “pemilik lebih 

senang dengan karyawan yang lebih rajin dan cekatan melayani konsumen” yang juga 

diiyakan oleh konsumen “konsumen dapat melihat karywan yang lebih pengalaman di 

tugaskan pada jam sibuk seperti makan siang.”. Jadi pendapat pemilik, karyawan dan 

konsumen selaras, yaitu pemilik Pemilik seoarang yang memiliki semangat kerja yang 
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tinggi dan dapat memberkan arahan untuk karyawan dalam melayani konsumen agar 

tidak ada kesalahan yang tidak perlu terjadi..  

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “pemilik beranggapan kinerja yang 

baik lebih menguntungkan” dan karyawan menjawab “pemilik terus memberikan 

arahan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja” serta konsumen menjawab 

“Kinerja sudah cukup baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, 

karyawan dan konsumen sesuai yaitu  Kinerja yang baik lebih menguntungkan. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “ Pemilik selalu memberikan saran 

untuk Kinerja karyawan harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan yang 

tidak perlu terjadi” setelah itu karyawan menjawab “pemilik pernah memberikan 

semangat dengan saran untuk melayani konsumen dengan baik merupakan kinerja 

utama ” serta konsumen menjawab “konsumen sudah merasa puas dengan pelayanan 

warteg”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan 

konsumen adalah pemilik berusha meningkatkan kualitas dari pelayanan memlalui 

karyawanya. 

 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “ pemilik menilai kinerjanya sudah baik“ 

sedangkan karyawan menjawab “karyawan melayani konsumen dengan baik” dan 

konsumen berpendapat “Kinerja lumayan baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendapat pemilik, karyawan dan konsumen sesuai yaitu pemilik dapat berinteraksi 

dengan karyawan dan konsumen dengan baik.  

4.2.6 Orientasi masa depan 

wirauhawan harus memiliki sifat yang kuat untuk mencari sebuah peluang bisnis, 

wirausahawan juga harus  melihat kedepan dan tidak begitu memikirkan apa yang 

telah dikerjakan kemarin, melainkan lebih memikirkan apa yang kan dikerjakan untuk 
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kedepannya. Menurut Zimmerer, Scarborough dan Wilson (2008) dengan indikator 

yang pertama (1) Memiliki target realistis  dan indikator yang kedua ( 2) berusaha 

mencari peluang. Dalam hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan dengan 

indikator diatas seperti tabel ini. 

Tabel 4.2.6. Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel “Orientasi 

masa depan” 

 
F. Orientasi 

masa depan 

Pemilik Karyawan Konsumen Kesimpulan 

 

 

(1) Memiliki 

target 

realistis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg  dedi Wijaya 

Pemilik mentargetkan 

untuk bisa menabung 

minimal 200.000 

setiap harinya serta 

menu makananya 

habis terjual setiap 

harinya  untuk modal 

uasaha agar dapat 

lebih maju dan 

berkembang. 

Menurut karyawan, 

target pemilik 

adalah makanan 

dapat habis terjual 

setiap harinya 

 Target pemilik 

Warteg adalah bisa 

menabung  minimal 

200.000 untuk 

tambahan modal 

usahanya dan maka 

nan terjual habis  

dan tujuanya untuk 

kemajuan usaha dan 

usaha berkembang. 

 

Warteg Citra tegal 

Target pemilik warteg 

adalah dagangannya 

setiap hari habis agar 

tidak ada menu yang 

tersisa.   

Pemilik 

mentargetkan 

dagangan habis 

setiap hari 

 Target nya setiap 

hari dagangan habis 

terjual agar tidak ada 

menu yang tersisa. 

 

Warteg Gaul Citra 

Target pemilik warteg 

adalah bisa 

menyukupi biaya 

operasional dan biaya 

hidup keluarga setiap 

hari 

Target pemilik 

warteg hanya agar 

tidak merugi 

 Targetnya adalah  bisa 

menyukupi biaya 

operasiona untuk 

usahanya seperti bahan 

baku untuk menu dan 

biaya hidup keluarga 

setiap hari serta tidak 

merasa merugi terhadap 

usahanya. 

 

Warteg Pelangi 

Pemilik 

menginginkan 

masakan yang di 

sediakan habis terjual 

dan dapat menabung 

setiap bulanya untuk 

membuka cabang 

baru  

Masakan yang 

disediakan habis 

terjual 

 Terget pemilik ingin 

membuka cabang baru 

dengan   harapan 

dagangan habis terjual 

untuk modal membuka 

cabang baru. 
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(2) Berusaha 

mencari 

peluang 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik selalu mencari lokasi 

bagus ataupun mencari  

bantuan permodalan  

contohnya dari bank dan 

lain-lain untuk 

mengembangkan usahanya 

Pemilik 

mencari 

lokasi untuk 

mengemban

gkan 

usahanya 

 Pemilik mencari lokasi 

bagus untuk cabang 

usaha ataupun mencari    

tambahan modal dari 

bank dan lain-lain untuk 

mengembangkan 

usahanya 

Warteg Citra tegal 

Berusaha mecari 

modal tambahan 

contohnya dari bank 

maupun hasil usaha 

wartegnya 

Pemilik selalu 

mencari peluang 

baru 

 Cari modal tambahan 

contohnya dari bank 

maupun hasil usaha 

wartegnya untuk 

menjalankan peluang 

baru 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik selalu 

menindaklanjuti 

peluang yang ada 

contohnya apabila ada 

lokasi yang strategis 

dan modal yang cukup 

Karyawan tidak 

dilibatkan dalam 

perencanaan mencari 

peluang untuk 

mengembangkan 

usahanya. 

 Langsung 

menindaklanjuti peluang 

usaha yang ada seperti 

mendapat lokasi yang 

srategis dan modal yang 

mencukupi 

 

Warteg pelangi 

Melihat atau mencari 

peluang baru melalui 

internet 

Pemilik sering 

mencari peluang 

untuk 

mengembangkan 

usahanya melalui 

media internet 

 Selalu melihat internet 

dalam mencari peluang 

untuk mengembangkan 

usahanya 

 

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator f. mempunyai orientasi 

masa depan pertanyaan pertama (1) MemilikiPemilik mentargetkan untuk bisa 

menabung minimal 200.000 setiap harinya untuk modal uasaha agar dapat lebih maju 

dan berkembang”, kemudian diiyakan oleh karyawan “ menurut karyawan target 

pemilik adalah makanan harus dapat habis terjual setiap hari” dan pertanyaan ini tidak 

untuk konsumen Jadi pendapat pemilik warung, dan  karyawan selaras bahwa 

pemilik  memiliki target pemilik untuk bisa menabung agar menambah modal 

usahanya, maka harapan pemilik makanan atau menunya habis terjual setiap harinya.. 
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Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “Target pemilik warteg adalah 

dagangannya setiap hari habis agar tidak ada menu yang tersisa” dan karyawan 

menjawab “Targetnya dagangan habis setiap hari” indikator ini tidak untuk konsumen 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik,dan karyawan  sesuai yaitu  

Target nya setiap hari dagangan habis terjual agar tidak ada menu yang tersisa. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “ target pemilik warteg adalah bisa 

menyukupi biaya oprasional dan biaya hidup keluarga setiap hari” dan karyawan 

menjawab “terget pemilik warteg hanya agar tidak merugi ”dan pertanyaan ini tidak 

untuk di jawab konsumen.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik  

Targetnya adalah  bisa menyukupi biaya operasiona untuk usahanya seperti bahan 

baku untuk menu dan biaya hidup keluarga setiap hari. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “ pemilik menginkan membuka cabang 

baru setiap tahun ” sedangkan karyawan menjawab “masakan yang disedikan habis 

terjual ” dan pertanyaan ini tidak untuk di jawab konsumen. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapat pemilik, dan karyawansesuai yaitu  terget bisa 

membuka cabang baru setiap tahun dan dagangan habis terjual setiap hari.  

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator kedua(2) Berusaha 

mencari peluang, warteg dedy wijaya pemilik menjawab “Pemilik selalu mencari 

lokasi bagus ataupun mencari  bantuan permodalan  contohnya dari bank dan 

lain-lainuntuk mengembangkan usahanya”, kemudian diiyakan oleh karyawan 

“pemilik mencari lokasi untuk mengembangkan usahanya”. dan pertanyaan ini tidak 

untuk di jawab oleh konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, 

dan karyawan sesuai yaitu pemilik berusaha mencari lokasi bagus atau tambahan 

modal untuk mengembangkan usahanya seperti mendapatkan lokasi yang strategis 

dan modal yang mencukupi.  
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Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “pemilik selalu menCari modal tambahan 

untuk usahanya ” dan karyawan menjawab “pemilik Selalu cari peluang baru”  dan 

pertanyaan ini tidak untuk di jawab oleh konsumen. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pendapat pemilik dan sesuai yaitu Pemilik Warteg cari modal tambahan untuk 

menjalankan peluang baru . 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “pemilik selalu menindak lanjuti 

peluang yang ada ” dan karyawan menjawab “karyawan tidak dilibatkan dalam 

perencanaan mencari peluang untuk mengembangkan usahanya” serta dan pertanyaan 

ini tidak untuk di jawab oleh konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat 

pemilik, langsung menidak lanjuti peluang usaha yang ada. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “melihat atau mencari peluang baru 

melalui internet “ sedangkan karyawan menjawab “pemilik sering mencari peluang untuk 

mengembakan usahanya melalui media internet ” dandan pertanyaan ini tidak untuk 

di jawab oleh konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik dan 

karyawansesuai yaitu selalu mencari info melalui internet dalam mencari peluang 

untuk mengembangkan usahanya. cross check jawaban pemilik dan karyawan 

menunjukkan bahwa pemilik Warteg memenuhi kriteria Zimmerer et. al. (2008) yaitu 

merupakan orang yang berorientasi pada depan. Pemilik mempunyai target yang 

realistis seperti bisa menabung Rp.200.000/hari, bisa menutupi operasional dan biaya 

hidup keluarga serta bisa buka cabang baru tiap tahun dan berusaha mencari peluang 

lain serta terus berbenah dan belajar agar hasil yang didapat semakin banyak daripada 

sebelumnya merupakan karakteristik Wirausaha. 

4.2.7 Keterampilan dalam mengorganisasi 

seorang wiarausahawan harus tahu cara bagaimana mengumpulkan orang-orang 

yang tepat untuk menyelesaikan tugas dan mengubah pandangan kedepan menjadi 
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kenyataan dengan memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. 

Menurut Zimmerer, Scarborough dan Wilson ( 2008 ), dengan indikator pertama ( 1 ) 

Dapat mengatur penempatan kerja karyawan dan kedua ( 2 ) Dapat membagi tugas 

pada karyawan. Dalam wawancara dengan pemilik dan karyawan tercantum pada 

tabel ini. 

Tabel 4.2.7. Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel 

“Keterampilan dalam mengorganisasi” 

 
G. Keterampilan 

dalam 

mengorganisasi 

Pemilik Karyawan Konsumen Kesimpulan 

 

(1) Dapat 

mengatur 

penempatan 

kerja 

karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik  selalu 

menempatkan 

karyawannya  

sesuai dengan 

keterampilan 

nya contohnya 

dapat melayani 

dan cakatan 

kepada 

kosumen dia di 

tempatkan di 

posisi melayani 

konsumen. 

 

 

 

 

Pemilik 

membagi 

karyawannya 

berpengalaman 

masuk kerja 

siang hari 

 Pemilik Warteg  

menempatkan 

karyawan yang 

berpengalaman 

disiang hari dan 

sesuai dengan 

keterampilannya 

Warteg Citra tegal 

Menurut 

pemilik 

Penempatan 

karyawan yang 

benar sangat 

penting 

Pemilik 

mengatur 

Penempatan 

posisi kerja 

disesuaikan 

dengan kerja saat 

jam makan siang 

karyawan yang 

berpengalaman 

yang di 

utamakan. 

 Penempatan karya 

wan yang benar  

penting dan 

disesuaikan beban 

kerja contohnya 

saat waktu jam 

makan siang. 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik menilai 

Penempatan 

karyawan perlu 

diperhatikan 

contohnya 

melihat cara 

kerja karywan 

Pemilik selalu 

menilai kinerja 

karywan saat 

bekerja melayani 

konsumen 

bertujuan untuk 

membagi 

 Penempatan 

karyawan yang baik 

perlu diperhatikan 

dan dievaluasi 

setiap saat dengan 

cara melihat 

karyawan berkerja. 
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penempatan 

kerja karyawan. 

Warteg Pelangi 

Pemilik 

mengatur 

penepatan 

karyawan  

tepat dan efisien 

Pemilik 

membagi 

penempatan 

kerja dengan 

rotasi seusai 

kebutuhan kerja. 

 Penempatan 

karyawan harus 

tepat dan efisien 

sesuai kebutuhan 

kerja contohnya 

saat makan siang. 

 

 

 

 

 

 

(2) Dapat membagi 

tugas pada 

karyawan 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik 

mengatur 

pembagian 

tugas 

dilaksanakan 

secara adil dan 

masing-masing 

karyawan 

bertanggung 

jawab akan 

tugasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap karyawan 

mempunya tugas 

dan tanggung 

jawab 

masing-masing 

 

 

Pembagian tugas 

dilaksanakan secara 

adil dan 

bertanggung jawab 

atas pekerjaannya 

masing-masing  

 

 

 

 

 

Warteg Citra tegal 

Pemilik 

membuat 

Jadwal 

pembagian 

kerja  tiap 

bulannya agar 

tidak terjadi 

tumpag tindih 

tanggung jawab 

Pemilik 

membuat jadwal 

pembagian kerja 

 Jadwal pembagian 

kerja di buatkan 

setiap bulan agar 

tidak terjadi 

tumpang tindih 

tanggung jawab 

Warteg Gaul Citra 

Pemilik sudah  

mengatur  

karyawan 

dengan tugas 

masing-masing 

seperti bagian 

melayani dan 

bagian dapur 

Pemilik 

membagi tugas 

masing-masing 

 

 

 

 Karyawan sudah 

punya tugas 

masing-masing 

dalam pekerjaannya 

seperti bagian 

melayani konsumen 

dan bagian dapur. 

Warteg pelangi 
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Pemilik 

Pembagian 

tugas secara 

adil  agar  

tidak ada rasa 

iri di 

lingkungan 

kerja 

Pemilik 

membagi 

penempatan 

kerja dengan adil 

dan sesuai  

 Pemilik membagi 

tugas kerja secara 

adil dan sesuai 

pembagian kerja 

yang sudah di buat. 

 

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator g. keterampilan dalam 

mengorganisasi pertanyaan pertama (1) Dapat mengatur penempatan kerja karyawan, 

pemilik Warteg Dedi wijaya menjawab ”Pemilik  selalu menempatkan karyawannya  

sesuai dengan keterampilan nya contohnya dapat melayani dan cakatan kepada 

kosumen dia di tempatkan di posisi melayani konsumen.”, kemudian diiyakan oleh 

karyawan bahwa hanya “pemilik membagi karyawan berpengalaman masuk kerja 

siang hari jam istirahat kerja” dan dan pertanyaan ini tidak untuk di jawab oleh 

konsumen. Jadi pendapat pemilik warung, dan karyawan selaras bahwa pemilik 

warung menempatkan karyawan yang berpengalaman disiang hari dan sesuai dengan 

keterampilannya. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “menurut pemilik penempatan 

karyawan yang benar sangat penting” dan karyawan menjawab “Pemilik mengatur 

Penempatan posisi kerja disesuaikan dengan kerja saat jam makan siang karyawan 

yang berpengalaman yang di utamakan” dan dan pertanyaan ini tidak untuk di jawab 

oleh konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, dan karyawan 

sesuai yaitu Penempatan karya wan yang benar  penting dan disesuaikan beban kerja 

contohnya saat waktu jam makan siang. 

Pemilik Warteg Gaul Citra menjawab “Pemilik menilai Penempatan karyawan 

perlu diperhatikan contohnya melihat cara kerja karywan” dan karyawan menjawab 

“Penempatan sudah baik” dan dan pertanyaan ini tidak untuk di jawab oleh konsumen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, dan karyawan iyalah 
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Penempatan karyawan yang baik perlu diperhatikan dan dievaluasi setiap saat dengan 

cara melihat karyawan berkerja.. 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik mengatur penepatan karyawan 

tepat dan efisien sedangkan karyawan menjawab “penematan biasanya sesuai kebutuhan 

kerja” dandan pertanyaan ini tidak untuk di jawab oleh konsumen. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapat pemilik, dan karyawan sesuai yaitu penempatan 

karywan harus tepat dan efisen sesuai kebutuhan karja.  

Dari hasil wawancara indikator dapat membagi tugas pada karyawan (2). 

Warteg dedi wijaya, pemilik warteg dedi wijaya menjawab pemilik pembagian tugas 

dilaksankan secara adil dan masing-masing karyawan bertanggung jawab akan 

tugasnya dan di jawab  oleh karyawan , setiap karyawan mempuynyai tugas dan 

tanggung jawab masing- masing, dan pertanyaan ini tidak untuk di jawab oleh 

konsumen.serta dapat di simpulkan dari hasil wawancara kepada pemilik dan 

karyawan yaitu pembagian tugas dilakasanakan secara adil dan bertanggung jawab 

aras pekerjaanya masing-masing.. 

 Warteg citra tegal, pemilik menjawab pemilik membuat jadwal pembagian 

kerja setiap bulannya , dan karyawan menilai pemilik , pemilik membuat jadwal 

pembagian kerja agar lebih adil, dan pertanyaan ini tidak untuk di jawab oleh 

konsumen jadi kesimpulan antara jawban pemilik dan karyawan adalah jadwal 

pembagian kerja di buatkan setiap bulan agar tidak  terjadi tumpang tindih tanggung 

jawab. 

Warteg gaul citra, pemilik menjawab “Pemilik sudah  mengatur  karyawan 

dengan tugas masing-masing seperti bagian melayani dan bagian dapur” dan 

karyawan menilai pemilik sudah membagi tugas masing-masing seperti bagian dapur 

dan bagian melayani konsumen, dan pertanyaan dalam indikator ini tidak untuk jawab 
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oleh konsumen. Jadi dapat di simpulkan dari hasil wawancara konsumen dan 

karyawan bahwa Karyawan sudah punya tugas masing-masing dalam pekerjaannya 

seperti bagian melayani konsumen dan bagian dapur. 

Warteg Pelangi, pemilik menjawab Pemilik Pembagian tugas secara adil  

agar  tidak ada rasa iri di lingkungan kerja dan karyawan menjawab dalam indikator 

ini Pemilik membagi penempatan kerja dengan adil dan sesuai dan dalam indikator ini 

tidak untuk jawab oleh konsumen jadi dapat di simpulkan dari hasil wawancara 

pemilik dan karyawan bahwa pemilik dapat menilai potensi karyawan nya dengan 

baik dengan melihat ara kerja karyawanya yang sudah di bagi tugasnya. 

cross check jawaban pemilik dan karyawan dan konsumen menunjukkan bahwa 

pemilik Warteg memenuhi kriteria Zimmerer et. al. (2008) yaitu merupakan orang 

yang mempunyai keterampilan dalam mengorganisasi. Pemilik dapat mengatur 

penempatan kerja karyawan dan dapat membagi tugas pada karyawan sehingga 

konsumen melihat masing-masing karyawan bekerja dan bertanggung jawab atas 

bidangnya masing-masing sehingga tidak terjadi penumpukan kerja di suatu bagian. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara tambahan dilapangan pemilik 

melakukan pembagian tugas kepada karyawan sesuai dengan kemampuan 

masing-masing (spesialisasi). Pada karyawan dibidang cuci piring, dibagi menjadi dua 

shift, dimana satu orang untuk  shift pagi dan siang dan untuk shift malam petugas 

cuci piring dirangkap pembuat minuman. Begitu juga dengan kasir dan pelayan. Pada 

shift malam kasir dan pelayan dirangkap 1 orang. Dan setiap minggu penempatan 

kerja dirotasi hal ini dimaksudkan agar setiap karyawan dapat memahami segala 

permasalahan dan juga mempunyai keterampilan untuk seluruh jenis pekerjaan di 

Warteg, sehingga apabila ada karyawan sakit atau berhalangan hadir maka dapat 

digantikan karyawan lainnya yang disuruh lembuh kerja dua shift. Selain itu 
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pengarahan kepada setiap karyawan terus diberikan untuk meminimalisir kesalahan 

yang berdampak pada biaya operasional, kesalahan yang sering terjadi adalah 

kesalahan pemenuhan pesanan konsumen yang harus diganti dengan menu pesanan 

yang sesuai agar konsumen tidak kecewa dan kelalaian kerja berupa piring dan gelas 

yang pecah maupun hasil masakan tidak sesuai standar.  

4.2.8  Lebih menilai prestasi daripada uang 

salah satu kesalahan konsep yang paling umum mengenai kewirausahaan adalah 

pandangan bahwa seorang wirausahawan sepenuhnya terdorong oleh keinginan 

menghasilkan uang dan prestasi tampak sebagai motivasi utama para wirausahawan, 

uang hanyalah cara sederhana untuk menghitung skor pencapaian tujuan ataupun 

simbol prestasi. Menurut Zimmerer, Scarborough dan Wilson ( 2008 ) dengan 

indikator yang pertama (1) Mengutamakan Prestasi dan yang kedua (2) Tidak 

mengutamakan uang sebagai ukuran kesuksesan. Dalam wawancara dengan pemilik 

dan karyawan seperti yang tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.2.8. Rekapitulasi jawaban wawancara pemilik untuk variabel “Lebih 

menilai prestasi daripada uang” 

 
H. Lebih menilai 

prestasi daripada 

uang 

Pemilik Karyawan Konsumen Kesimpulan 

 

 

(1) Mengutamaka

n prestasi 

Warteg Dedi Wijaya 

Pemilik  akan 

memberikan 

bonus pada 

karyawan yang 

berprestasi atau 

bekerja dengan 

baik  untuk 

motivasi mereka 

dalam bekerja  

Pemilik 

sering 

memberikan 

tambahan 

bonus bila 

bekerja 

dengan baik 

 Pemilik Warteg  

bonus pada karyawan 

berprestasi sehingga 

memotivasi karyawan 

untuk berprestasi 

Warteg Citra tegal 
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Pemilik sangat 

menghargai 

karyawan yang 

rajin dalam 

bekerja dan 

membuat warteg 

ramai oleh 

konsumen  

Pemilik 

selalu 

memberi 

uang bonus 

tiap bulanya 

apabila 

usahanya 

ramai  

 Pemilik sangat 

menghargai karyawan 

yang rajin dan 

membuat usaha 

wartegnya ramai 

dengan memberi 

bonus per bulanya.  

Warteg Gaul Citra 

Pemilik selalu 

memotivasi 

karywannya 

dengan 

memberikan 

bonus karena  

Prestasi harus  

ditingkatkan 

untuk kepuasan 

konsumen 

Pemilik selalu  

dihargai prestasi 

dengan bonus 

 

 

 

Perlu diberikan bonus 

untuk meningkatkan 

Prestasi seperti 

karyawan agar lebih 

giat dalam bekerja  

demi kepuasan 

konsumen. 

 

 

 

Warteg Pelangi 

Pemilik menilai 

prestasi karyawan 

dapat 

meningkatkan 

kinerja  

Pemilik sangat 

dihargai 

karywan yang 

rajin dan 

prestasi kerja 

yg baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prestasi karyawan 

dapat meningkatkan 

kinerja sehingga perlu 

dihargai agar lebih 

giat bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tidak 

mengutamakan 

uang sebagai 

ukuran 

kesuksesan 

Warteg Dedi Wijaya 

Prmilik menilai 

Uang bukan 

segalanya bagnyai 

yang peting 

karyawan dapat 

bekerja dengan 

giat agar usahanya 

maju dan layak 

untuk konsumen 

Pemilik selalu 

memberikan 

bonus  setiap 

karywan saat 

mendapat kan 

gaji 

 Pemilik yakin dengan  

membuat karywan 

giat bekerja maka 

usaha akan lancar dan 

kepuasan konsumen 

yang utama maka 

penghasilan akan 

bertambah. 

Warteg Citra tegal 

Pemilik menilai 

Kesuksesan tidak 

selalu diukur dari 

materi 

Sukses 

merupakan tujuan 

setiap orang 

 Kesuksesan tidak 

selalu diukur dari 

materi  

Warteg Gaul Citra 
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Pemilik 

beranggap Banyak 

uang belum tentu 

sukses, orang 

yang sukses 

adalah yang 

hidupnya bahagia 

Kesuksesan 

impian setiap 

orang 

 Banyak uang belum 

tentu sukses, orang 

yang sukses adalah 

yang hidupnya 

bahagia dan berguna 

bagi orang lain 

Warteg pelangi 

Kesuksesan dan 

uang selalu seiring 

sejalan tapi tidak 

berlaku bagi 

semua orang 

Wirausaha yang 

sukses bisa 

membuat anak 

buahnya turut 

sukses 

 Kesuksesan dan uang 

selalu seiring sejalan 

tapi tidak berlaku 

bagi semua orang 

 

Dari hasil wawancara, pertanyaan tentang indikator H. Lebih menilai prestasi 

daripada uang pertanyaan pertama (1) Mengutamakan prestasi, pemilik Warteg Dedi 

wijaya menjawab “pemilik akan memberikan bonus pada karyawannya yang 

berprestasi”, kemudian diiyakan oleh karyawan bahwa mereka akan “Mendapat 

tambahan bonus bila bekerja dengan baik” pertanyaan ini tidak untuk konsumen. Jadi 

pendapat pemilik warung,dan karyawan selaras bahwa Pemilik Warteg memberikan 

bonus pada karyawan berprestasi sehingga memotivasi karyawan untuk berprestasi. 

Pemilik Warteg Citra Tegal menjawab “ pemilik sangat menghargai prestasi 

karyawan” dan karyawan menjawab “pemilik selalu memberi bonus tiap bulanya 

apabila usahanya ramai” pertanyaan ini tidak untuk konsumen. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapat pemilik,dan karyawan sesuai yaitu Pemilik Warteg sangat 

menghargai prestasi karyawan sebagi tolak ukur keberhasilan usaha walaupun pelanggan yang 

dijadikan responden tidak mengetahuinya. 

Pemilik Warteg Gaul citra menjawab “pemilik selalu memotivasi 

karyawannya dengan memberikan bonus karena prestasi harus ditingkatkan untuk 

kepuasan“ sedangkan karyawan menjawab “pemilik selalu dihargai prestasi dengan 

bonus ” dan pertanyaan ini tidak untuk konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pendapat pemilik, dan karyawan sesuai yaitu Perlu diberikan bonus untuk meningkatkan 

prestasi demi kepuasan konsumen 

Pemilik Warteg Pelangi menjawab “pemilik menilai prestasi karyawan dapat 

meningkatkan kinerja ” dan karyawan menjawab “pemillik sangat menghargai 

karyawan yang rajin dan prestasi kerja yang baik” dan pertanyaan ini tidak untuk 

konsumen . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat pemilik, karyawan dan 

konsumen Pemilik Warteg  berpendapat Prestasi karyawan dapat meningkatkan kinerja 

sehingga perlu dihargai agar lebih giat bekerja. 

Indikator selanjutnya tidak mengutamakan uang sebagai ukuran kesuksesan (2). hasil 

wawancara dari Warteg Dedi Wijaya, “Prmilik menilai Uang bukan segalanya 

bagnyai yang peting karyawan dapat bekerja dengan giat agar usahanya maju dan 

layak untuk konsumen”, jawaban dari karyawan, “pemilik selalu memberi bonus saat 

menerima gaji” serta pertanyaan ini tidak untuk konsumen jadi dapat di simpulkn dari 

jawaban pemilik dan karyawan iyalah pemilik yakin dengan  membuat karywan giat 

bekerja maka usaha akan lancar dan kepuasan konsumen yang utama maka 

penghasilan akan bertambah.  

Selanjutnya Warteg Citra Tegal, “pemilik warteg menilai kesuksesan tidak harus di 

ukur dengan materi”, karyawan pun sama pendapatnya iyalah “sukses adalah tujuan 

setiap orang” dan pertanyaan ini tidak untuk konsumen, dapat di simpulkan dari hasil 

wawancara pemilik dan karyawan dalam indikator ini iyalah kesuksesan tidak selalu 

di ukur dengan materi. Slanjutnya Warteg Gaul Citra pemilik “beranggapan  banyak 

uang belum tentu sukses, orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatur uang 

untuk menjalankan suatu usaha untuk sukses”, serta di iyakan oleh karyawan yaitu 

“kesuksean adalah impian setiap orang” dan pertanyaan ini tidak untuk konsumen jadi 

dapat simpulkan dari hasil jawaban dari pemilik warteg dan karyawan iayalah banyak 
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uang bukan berarti orang itu sukses, orang sukses itu orang yang bisa mengatur dan 

mengelola uang agar menjadi bisnis dan menjadikan sukses itu impian setiap orang. 

Selanjutnya Warteg pelangi, pemilik menjawab “kesuksesan dan uang itu selalu 

seiring sejalan tapi tidak semua berlaku bagi semua orang dan di perkuat oleh 

jawaban karywanya “ pemilik selalu mengajarkan karyawanya untuk mandiri  agar 

karyawan tidak hanya bekerja tapi mendapat pengalaman lebih dari bekerja warteg” 

pertanyaan ini tidak untuk konsumen, jadi dapat simpulkan dari hasil wawancara 

pemilik dan karyawan iyalah kesuksesan dan uang itu selalu seiring sejalan tapi tidak 

untuk semua orang, dan mengukur kesusksesan itu dari bagaimana cara pengalaman 

pencapai kesuksesan itu. Dari kedua indikator ini Jawaban pemilik diperkuat oleh 

karyawan  dimana pemilik lebih mengutamakan prestasi daripada uang. Dengan 

mengutamakan prestasi karyawan yang baik bisa menambah omzet penjualan atau 

minimal mempertahankan loyalitas konsumen yang bersifat jangka panjang. 

Ditambah lagi sikap pemilik yang merasa senang dan puas saat konsumen yang datng 

ke Wartegnya puas, semakin menegaskan bahwa pemilik mengutamakan prestasi 

karyawan daripada uang. Sikap ini sejalan dengan kriteria Zimmerer et. al.. (2008) 

dimana wirausaha lebih mengutamakan prestasi karyawan yang mempengaruhi 

pencapaian (omzet penjualan), sementara uang bonus hanya merupakan sebagian 

kecil dari keuntungan dari omzet penjualan.  

cross check jawaban antara pemilik dan karyawan. menunjukkan bahwa 

pemilik Warteg memenuhi kriteria Zimmerer et. al. (2008) yaitu merupakan orang 

yang lebih menghargai prestasi daripada uang. Pemilik rela mengeluarkan uang bonus 

agar karyawannya termotivasi buat berprestasi atau bekerja dengan baik karena 

pemilik Warteg berkeyakinan apabila karyawan bekerja dengan baik melayani 
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konsumen maka otomatis akan menambah omzet penjualan makanan sehingga 

pendapatan Warteg dapat meningkat atau minimal dipertahankan.  

4.2.9 Hasil jawaban wawancara keseluruhan setelah analisis pada setiap variabel 

dari keriteria karakteristik wirausaha menurut Zimmerer, Scarborough, dan 

Wilson (2008) 

Rekapitulasi jawaban wawancara secara keseluruhan Setelah analisis pada 

setiap variabel dari kriteria karakteristik wirausaha menurut Zimmerer, Scarborough, 

dan Wilson (2008), dari rekapitulasi seluruh jawaban wawancara baik dari pemilik 

maupun karyawan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  
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INDIKAT

OR 

RESPONDEN KESIMPULAN 

1. Disiplin 

terhadap 

usaha 

A. Hasrat dan tanggung jawab 

 Warteg dedi wijaya 

( Bapak Dedi) 

Jl. Ngesrep Timur V No 12 

Warteg Citra tegal 

(Bapak Sutikno) 

 Jl . Prof Sudarto 

UNDIP 

Warteg Gaul Citra 

(Bapak Jumadi) 

Jl. Banjarsari No. 26 Tembalang 

Warteg Pelangi 

(Ibu Sriwahyuni) 

Jl. Baskoro III No 

91 Tembalang 

Setiap Pemilik 

warteg memiliki 

sifat kedisiplinan 

terhadap usahanya 

dengan selalu 

mempersiapkan 

oprasional.  Serta 

disiplin terhadap 

waktu, pelayanan 

kepada konsumen 

dan dalam  

manajemen usaha 

yang 

dijalankannya agar 

konsumen merasa 

puas. 

 Pemilik memiliki sikap 

disiplin dalam menjalankan 

usaha wartegnya dapat 

buktikan pemilik  selalu 

mempersiapkan oprasional 

seperti menu-menu harus 

sudah siap di etalase dan 

selalu buka tepat waktu 

serta siap melayani 

konsumen. . 

Pemilik memiliki sikap 

disiplin hal   waktu dan 

disiplin dalam 

pelayanan kepada 

konsumen.contohnya 

mempersiapkan 

kebutuhan untuk 

membuka warteg 

sebelum konsumen 

datang atau pelanggan 

datang. 

. 

Pemilik selalu tegas kepada 

karyawan dan usahanya seperti 

tepat waktu saat membuka warteg 

dan mempersiapkan kebutuhan 

warteg  Pemilik juga ikut serta 

melayani konsumen yang datang. 

Seperti melayani konsumen 

apabila pelanggan yang datang 

sangat banyak di saat jam makan 

siang. 

Mengutamakan 

disiplin dalam 

manajemen 

karyawan, seperti 

dalam melayani 

konsumen karyawan 

harus melayani 

dengan optimal 

untuk kepuasan 

konsumen.. 

Tabel 4.2.9. Rekapitulasi jawaban wawancara dari seluruh variabel 
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2. 

Bertanggu

ng jawab 

atas 

karyawan 

dan 

konsumen 

Pengupahan karyawan 

sesuai dengan kapasitas 

kerja dan dibayarkan tepat 

waktu dan menyediakan 

Nomer Handphone untuk 

keluhan konsumen. 

Pemilik mengutamakan 

pelayanan yang 

maksimal kepada 

konsumen dengan 

mengajarkan karywan 

cara melayani dengan 

daik dan komitmen 

melayani konsumen 

serta menggap 

konsumen dalah raja. 

Pemilik Menerima dengan baik 

kritik ataupun keluhan, dan tidak 

mudah menyalahkan yang pasti 

pemilik bertanggung jawab 

kepada usaha dan konsumen, 

ramah kepada konsumen dan 

sering bercengkrama kepada 

konsumen.Pemilik Menerima 

dengan baik kritik ataupun 

keluhan, dan tidak mudah 

menyalahkan yang pasti pemilik 

bertanggung jawab kepada usaha 

dan konsumen, ramah kepada 

konsumen dan sering 

bercengkrama kepada konsumen. 

Pemilik Warteg 

orang yang 

bertanggung jawab 

dalam usahanya 

seperti tanggung 

jawab kepada 

karyawan dan 

konsumen. Serta 

karywan dengan 

sigap melayani 

konsumen. 

Setiap pemilik 

warteg sangat 

bertanggung jawab 

kepada karyawan 

dan konsumen 

dapat di contohkan 

seperti pemberian 

gajih yang tepat 

waktu dan 

memberikan 

playanan yang 

maksimal kepada 

konsumen serta 

menganggap 

konsumen itu raja. 

 B. Lebih menyukai resiko menengah 

1.Memper

timbangka

n 

keputusan 

menamba

h menu 

baru 

Selalu menambah menu baru 

sesuai tuntutan pasar atau 

kegemaran konsumen dan 

menu makanan selalu berubah 

contohnya menu yang tidak 

ada sebelumnya atau di 

hari-hari biasanya. 

Pemilik Selalu 

mempariasikan 

menu-menu yang di 

sediakan untuk 

konsumen diminati 

seperti nasi ayam 

goreng tepung dan nasi 

rames spesial, 

Pemilik Selalu 

mempariasikan atau ber 

variatif menu-menu yang 

di sediakan untuk 

konsumen diminati 

seperti nasi ayam goreng 

tepung dan nasi rames 

spesial, yang di sediakan 

 

Ada menu baru 

yang sesuai kantong 

konsumen  

contohnya 

konsumen meminta 

menu tambahan 

sperti jenis menu 

sea food tapi 

terjangkau bagi 

konsumen. 

 

Setiap pemilik warteg selalu 

menambah menu baru yang 

bervariatif untuk membuat 

konsumen tidak bosan dengan 

menu-menu yang sebelumnya 

di sediakan contohnya menu 

yang sebelumnya tidak ada di 

hari-hari biasanya, 

menyediakan menu yang 

sangat di minati dan harganya 

terjangkau 
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2.Memper

timbangka

n dalam 

keputusan 

menamba

h harga 

menu 

Apabila tidak ada kenaikan 

bahan baku akan 

mempertahankan harga yang 

terjangkau konsumen dan 

harga lebih murah dari usaha 

kuliner sejenis seperti 

Masakan padang dan KFC 

Kenaikan harga 

menu disesuaikan 

dengan harga bahan 

seperti bahan 

masakan pada menu 

contohnya bawang 

dan cabe yang paling 

sering mengalami 

pasang surut harga. 

Menambah Harga 

menu apabila banyak 

permintaan  

contohnya jumbalah 

konsumen meningkat 

maka pemilik 

menaikan harga 

walaupun sudah lebih 

mahal dari Warteg lain 

 

Pemilik belum 

memastikan 

rencana penaikan 

harga menu karena 

menurut pemilik 

sudah pas dengan 

harga standar 

konsumen. 

 

Setiap pemilik warteg memiliki 

pertimbangan masing-masing 

terhadap menambah harga 

menu  contohnya seperti 

menentapkan harga menu lebih 

murah dari pesaing yang 

sejenis, mengikuti harga bahan 

baku dan mengikuti harga dari 

banyaknya konsumen yang 

datang karena menjaga 

loyalitas dan mengikuti harga 

standar konsumen. 

3.Memper

timbangka

n dalam 

keputusan 

menamba

h cabang 

baru 

Pemilik Akan menambah 

cabang baru bila ada modal 

dari bank ataupun tabungan 

lebih 

Pemilik Belum ada 

niat buka cabang baru 

karenakan modal 

yang belum 

mencukupi 

Pemilik akan buka 

cabang kalau ada 

tempat bagus dan 

murah 

Pemilik dalam 

rencana menambah 

cabang baru kalau 

memungkinkan 

persiapanya 

Setiap pemilik warteg memiliki 

pertimbangan masing-masing 

terhadap menambah cabang 

baru seperti dari segi modal 

maupun lokasi yang strategis. 

 C. Meyakini kemampuan untuk sukses 

1. 

Memiliki 

rasa 

percaya 

diri 

Pemilik yakin dengan kerja keras  

akan jadi orang sukses percaya diri 

tetap tinggi walaupun saat dagangan 

sepi dan usahanya mampu melewati 

krisis ekonomi 

Mempunyai ke 

percayaan bahwa  

akan berhasil 

dibuktikan dengan 

usahanya yang bisa 

bertahan 

Pemilik mampu 

mengatasi masalah 

dan punya rasa 

percaya diriyang 

tinggi 

Pemilik 

Mempunyai rasa 

percaya diri sebagai 

seorang pengusaha 

Setiap pemilik warteg 

memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi  dan bisa 

menyelesaikan masalah 

dalam usahanya dan 

ushanya trus berjalan seperti 

seorang pengusaha yang 

sukses. 
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2. Ambisi 

dan 

memiliki 

rasa 

optimis 

Pemilik yakin usahanya akan 

berkembang dan mempunyai cabang 

yang banyak dimasa datang 

walaupun kemampuan 

permodalannya terbatas merupakan 

indikator orang optimis 

 

Ambisinya  

mempunyai cabang 

yang banyak dimasa 

datang contohnya 

seperti membuka 

cabang tidak hanya 

di tembalang saja. 

Punya ambisi a buka 

warung di Mall dan 

berfikiran positif 

Pemilik optimis 

akan bisa 

mengembangkan 

usaha franchise 

Warteg diseluruh 

indonesia 

Setiap pemilik warteg 

memiliki ambisi dan rasa 

optimis untuk 

mengembangkan usahanya 

seperti membuka cabang di 

mall dan membuka cabang 

tidak hanya di daerah 

tembalang saja ataupun 

seluruh indonesia.  

 

 

 

 D. Hasrat untuk mendapat umpan balik 

1. 

Mendapat 

saran atau 

kritik 

positif/ne

gatif 

Pemilik senang mendapatkan saran  

kritik contohnya seperti keluhan 

terhadap pelayanan maupun menu , 

dapat menjadikan kritik ataupun 

saran tersebut untuk lebih 

memperbaiki usahanya 

 

Pemilik Warteg 

menerima dengan 

baik kritik yang 

diberikan karena 

bagi pemilik 

keritikan/saran 

adalah cerminan 

dari usaha yang 

jalankan. 

Kritik selalu diterima 

dengan baik oleh 

pemilik warteg 

asalkan kritik tersebut 

disampaikan secara 

positif 

Kritik selalu 

diterima dengan 

baik oleh pemilik 

warteg asalkan 

kritik tersebut 

disampaikan secara 

positif dan 

membangun 

 

Setiap pemilik warteg selalu 

menerima saran positif atau 

kritikan negatif seperti 

keluhan dari pelayanan 

taupun dari segi tempat 

warteg. agar pemilik 

mengetahui kekurangan 

dalam usahanya. 
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2. 

Mengeval

uasi 

kinerja 

Pemilik selalu mengevaluasi 

langsung keryawan nya saat 

melayani konsumen contohnya saat 

melayani konsumen. 

Pemilik selalu 

mengawasi 

karyawan dalam 

melayani 

konsumen agar 

konsumen merasa 

puas terhadap 

pelayanan yang di 

berikan. 

Pemilik selalu  

memperhatikan 

kekurangan dan 

kelebihan tentang 

usaha nya 

Pemilik memiliki 

rasa kepedulian 

terhadap karyawan 

nya dalam melayani 

dan mengajarkan 

kepada karyawan 

baru cara melayani 

konsumen dengan 

baik. 

Setiap pemilik warteg selalu 

peduli kepada karyawanya 

dengan cara mengevaluasi 

kinerja karyawanya dan 

mengajarkan cara 

melayani konsumen   

dengan baik agar dapat 

mengetahui kekurangan 

dan kelebihan dari 

usahanya.  

 

 E. Tingkat energi yang tinggi 

 

1. Mau 

bekerja 

lebih dari 

jam kerja 

Pemilik dapat meluangkan waktu 

untuk melihat kondisi fisik dari 

usaha nya seperti kondisi 

kebersiahan dapur dan tempat 

konsumen makan 

Pemilik seringkali 

menggatikan 

pekerjaan 

karyawanya 

apabila 

karyawanya tidak 

masuk bekerja. 

Pemilik ingin 

menambah 

penghasilan bagi 

usahanya dengan  

ikut bekerja di shif 

malam agar dapat 

mengontrol  

karyawan bisa  

bekerja dengan baik. 

Lembur sudah biasa 

bagi kami dan ada 

uang lembur bagi 

karyawan 

Setiap pemilik warteg mau 

bekerja lebih dari jam kerja 

dan memberikan uang 

lembur agar karyawan tetap 

semangat dalam bekerja dan 

semua itu  untuk kemajuan 

usahanya. 
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2 

Meningka

tkan 

kinerja 

Pemilik memiliki pengalaman dan 

berbagi kepada karyawan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan 

Pemilik seoarang 

yang memiliki 

semangat kerja 

yang tinggi dan 

dapat memberkan 

arahan untuk 

karyawan dalam 

melayani 

konsumen. 

Pemilik berusaha 

meningkatkan kualitas 

dari pelayanan melalui 

karyawan nya seperti 

mengurangi kesalahan 

- kesalahan yang tidak 

perlu. 

 

 

 

Pemilik dapat 

berinteraksi dengan 

karyawan dan 

konsumen dengan 

baik seperti 

memberikan 

pelayanan yang 

optimal 

Setiap pemilik warteg selalu 

meningkatkan kinerja untuk 

melayan untuk 

pelangganya. Seperti 

memberikan arahan kepada 

karyawan agar memberikan 

pelayanan yang optimal dan 

mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang 

tidak perlu seperti 

konsumen yang terlambat 

untuk dilayani . 

 F. Orientasi masa depan 

1. 

Memiliki 

target 

realistis 

Target pemilik Warteg adalah bisa 

menabung  minimal 200.000 untuk 

tambahan modal usahanya dan maka 

nan terjual habis  dan tujuanya 

untuk kemajuan usaha dan usaha 

berkembang. 

Target nya setiap 

hari dagangan 

habis terjual agar 

tidak ada menu 

yang tersisa. 

Targetnya adalah  

bisa menyukupi biaya 

operasiona untuk 

usahanya seperti 

bahan baku untuk 

menu dan biaya hidup 

keluarga setiap hari  

Terget pemilik 

ingin membuka 

cabang baru dengan   

harapan dagangan 

habis terjual untuk 

moda 

Setiap pemilik warteg 

memiliki target realistis 

dengan harapan 

menu/makananya terjual 

habis, dapat menabung min 

Rp200.000 tujuanya untuk 

modal dan bisa menambah 

cabang usaha serta 

mecukupi kebutuhan 

keluarga. 
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2. 

Berusaha 

mencari 

peluang 

Pemilik mencari lokasi bagus untuk 

cabang usaha ataupun mencari    

tambahan modal dari bank dan 

lain-lain untuk mengembangkan 

usahanya 

Cari modal 

tambahan 

contohnya dari 

bank maupun hasil 

usaha wartegnya 

untuk menjalankan 

peluang baru 

Pemilik Langsung 

menindaklanjuti 

peluang usaha yang 

ada seperti mendapat 

lokasi yang srategis 

dan modal yang 

mencukupi 

Selalu melihat 

internet dalam 

mencari peluang 

untuk 

mengembangkan 

usahanya 

Setiap pemilik warteg 

memiliki keinginan untuk 

mencari peluang dengan 

cara mencari lokasi yang 

strategis dan mencari modal 

tambahan serta melalui 

media internet untuk 

kemajuan usahanya. 

 

 

 

 G. Keterampilan dalam mengorganisasi 

1. Dapat 

mengatur 

penempat

an kerja 

karyawan 

Pemilik Warteg  menempatkan 

karyawan yang berpengalaman 

disiang hari dan sesuai dengan 

keterampilannya 

Penempatan karya 

wan yang benar  

penting dan 

disesuaikan beban 

kerja contohnya 

saat waktu jam 

makan siang. 

Penempatan karyawan 

yang baik perlu 

diperhatikan dan 

dievaluasi setiap saat 

Penempatan 

karyawan harus 

tepat dan efisien 

sesuai kebutuhan 

kerja contohnya 

saat makan siang. 

 

Setiap pemilik warteg bisa 

menempatkan karyawanya 

sesuai ketrampilan dan 

kebutuhan kerja. Seperti 

bagian dapur dan bagian 

pelayanan konsumen serta 

mengoptimalkan pelayanan 

pada jam istirahat siang 

dengan menempatkan 

karyawan yang 

berpengalaman.  
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2. Dapat 

membagi 

tugas pada 

karyawan 

Pembagian tugas dilaksanakan 

secara adil dan bertanggung jawab 

atas pekerjaannya masing-masing  

Jadwal pembagian 

kerja di buatkan 

setiap bulan agar 

tidak terjadi 

tumpang tindih 

tanggung jawab 

Karyawan sudah 

punya tugas 

masing-masing dalam 

pekerjaannya seperti 

bagian melayani 

konsumen dan bagian 

dapur 

Pemilik dapat 

menilai potensi 

karyawan nya 

dengan baik dengan 

melihat cara kerja 

karyawanya yang 

sudah di bagi 

tugasnya 

 

Setiap pemilik membagi 

tugas karyawanya sesuai 

jadwal dan sesuai tugasnya 

masing-masing serta 

mengatur jadwal agar tidak 

tumpang tindih kerjaanya. 

 

 H. Lebih menilai prestasi daripada uang 

1. 

Menguta

makan 

prestasi 

Pemilik Warteg  bonus pada 

karyawan berprestasi sehingga 

memotivasi karyawan untuk 

berprestasi 

Pemilik Warteg 

sangat menghargai 

prestasi karyawan 

sebagi tolak ukur 

keberhasilan usaha 

Perlu diberikan bonus 

untuk meningkatkan 

Prestasi seperti 

karyawan agar lebih 

giat dalam bekerja  

demi kepuasan 

konsumen. 

Prestasi karyawan 

dapat 

meningkatkan 

kinerja sehingga 

perlu dihargai agar 

lebih giat bekerja 

Setiap pemilik warteg 

menghargai kinerja 

karyawanya yang 

berprestasi dengan memberi 

bonus. Seperti uang lembur 

dan bonus tambahan saat 

trima gaji. 

2. Tidak 

mengutam

akan uang 

sebagai 

ukuran 

kesuksesa

n 

Pemilik yakin dengan  membuat 

karywan giat bekerja maka usaha akan 

lancar dan kepuasan konsumen yang 

utama maka penghasilan akan 

bertambah. 

Kesuksesan tidak 

selalu diukur dari 

materi 

Banyak uang belum 

tentu sukses, orang 

yang sukses adalah 

yang hidupnya 

bahagia dan berguna 

bagi orang lain 

Kesuksesan dan 

uang selalu seiring 

sejalan tapi tidak 

berlaku bagi semua 

orang 

Setiap pemilik warteg 

beranggapan tidak semua 

kesuksesan itu diukur 

dengan uang seperti dengan 

membuat karyawan giat 

bekerja maka usahanya 

akan lancar dan maju serta 

orang yang sukses itu orang 
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yang dapat mempekerjakan 

atau mambantu orang lain. 
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Dari tabel di atas, diketahui bahwa pemilik Warteg telah memenuhi 

karakteristik wirausaha menurut Zimmerer, Scarborough, dan Wilson (2008). Lebih 

lanjut lagi kedelapan poin variabel dijelaskan di bawah ini. 

1. Hasrat akan tanggung jawab. 

Disiplin terhadap usaha setiap pemilik warteg memiliki sifat 

kedisiplinan terhadap usahanya dengan selalu mempersiapkan oprasional.  

Serta disiplin terhadap waktu, pelayanan kepada konsumen dan dalam  

manajemen usaha yang dijalankannya agar konsumen merasa puas. Serta 

disiplin terhadap pelayanan konsumen dan dalam manajemen usaha yang 

dijalankannya agar konsumen merasa puas, dan Setiap Pemilik warteg 

sangat bertanggung jawab kepada karyawan dan konsumen dapat di 

contohkan seperti pemberian gajih yang tepat waktu dan memberikan 

playanan yang maksimal kepada konsumen serta menganggap konsumen 

itu raja. 

2. Lebih menyukai risiko menengah. 

Setiap pemilik warteg selalu menambah menu baru yang bervariatif 

untuk membuat konsumen tidak bosan dengan menu-menu yang 

sebelumnya di sediakan contohnya menu yang sebelumnya tidak ada di 

hari-hari biasanya, menyediakan menu yang sangat di minati dan harganya 

terjangka. pemilik warteg pemilik warteg memiliki pertimbangan 

masing-masing terhadap menambah harga menu contohnya seperti 

menentapkan harga menu lebih murah dari pesaing yang sejenis, mengikuti 

harga bahan baku dan mengikuti harga dari banyaknya konsumen yang 

datang karena menjaga loyalitas dan mengikuti harga standar konsumen  

pemilik warteg memiliki pertimbangan masing-masing terhadap menambah 
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cabang baru seperti dari segi modal maupun lokasi yang strategis. Ketiga 

indicator diatas menunjukkan bahwa pemilik Warteg memenuhi kriteria 

wirausaha yang lebih menyukai risiko menengah 

3. Keyakinan akan kemampuan untuk sukses. 

Dilihat dari indikator pertama, yaitu Setiap Setiap pemilik warteg memiliki 

rasa percaya diri yang tinggi  dan bisa menyelesaikan masalah dalam 

usahanya dan ushanya trus berjalan seperti seorang pengusaha yang sukses. 

Indikator kedua Ambisi dan memiliki rasa optimis Setiap pemilik warteg 

memiliki ambisi dan rasa optimis untuk mengembangkan usahanya seperti 

membuka cabang di mall dan membuka cabang tidak hanya di daerah 

tembalang saja ataupun seluruh indonesia  

4. Hasrat untuk mendapatkan umpan balik segera. 

Indikator pertama adalah mendapat saran atau kritik positif/negatif 

tanggapan  Pemilik pemilik warteg selalu menerima saran positif atau 

kritikan negatif seperti keluhan dari pelayanan taupun dari segi tempat 

warteg. agar pemilik mengetahui kekurangan dalam usahanya. Pemilik 

merupakan orang yang ingin segera mendapatkan umpan balik di antaranya 

kritik dan saran karena dari situ bisa jadi acuan untuk perbaikan, dan 

berusaha membuat konsumen menjadi puas. Indikator kedua mengenai 

mengevaluasi kinerja Setiap pemilik pemilik warteg selalu peduli kepada 

karyawanya dengan cara mengevaluasi kinerja karyawanya dan 

mengajarkan cara melayani konsumen dengan baik agar dapat mengetahui 

kekurangan dan kelebihan dari usahanya. 
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5. Tingkat energi yang tinggi. 

Indicator pertama tentang mau bekerjalebih dari jam kerja Pemilik  

bekerja lebih lama dari karyawan Setiap pemilik warteg mau bekerja lebih 

dari jam kerja dan memberikan uang lembur agar karyawan tetap semangat 

dalam bekerja dan semua itu untuk kemajuan usaha yang di bangun 

.Indikator kedua tentang Meningkatkan kinerja Pemilik Warteg ingin 

kinerja karyawan meningkat, dengan mengurangi kesalahan-kesalahan yang 

tidak perlu seperti melayani konsumen dengan lama dan lebih menyukai 

karyawan yang rajin dan cekatan melayani konsumen.. Jadi pemilik adalah 

orang yang mau bekerja lebih lama dan siap mengambil tanggung jawab 

merupakan nilai plus untuk wirausaha. 

6. Orientasi masa depan. 

Mengenai indikator pertama Setiap Setiap pemilik warteg memiliki 

target realistis dengan harapan menu/makananya terjual habis, dapat 

menabung min Rp200.000 tujuanya untuk modal dan bisa menambah 

cabang usaha serta mecukupi kebutuhan keluarga.. Sedangkan indicator 

kedua tentang Berusaha mencari peluang Pemilik Setiap pemilik warteg 

memiliki keinginan untuk mencari peluang dengan cara mencari lokasi 

yang strategis dan mencari modal tambahan serta melalui media internet 

untuk kemajuan usahanya. Pemilik merupakan pribadi yang tidak mudah 

puas meskipun sudah mencapai keberhasilan, dan berusaha agar terus lebih 

baik lagi. Seperti pada karakteristik tingkat energi yang tinggi maka pemilik 

juga terus mencari peluang baru untuk mengembangkan usaha sehingga 

pemilik Warteg adalah  orang yang berorientasi pada masa depan. 
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7. Keterampilan mengorganisasi. 

Indikator pertama tentang Dapat mengatur penempatan kerja 

karyawan Pemilik Warteg Setiap pemilik warteg bisa menempatkan 

karyawanya sesuai ketrampilan dan kebutuhan kerja. Seperti bagian dapur 

dan bagian pelayanan konsumen serta mengoptimalkan pelayanan pada jam 

istirahat siang dengan menempatkan karyawan yang berpengalaman. dan 

indicator kedua Dapat membagi tugas pada karyawan  Pemilik Warteg 

membuat Pembagian tugas secara adil ,dibuatkan jadwal dan 

masing-masing karyawan bertanggung jawab akan tugasnya agar tidak 

terjadi iri dengki. Pemilik dapat melakukan pembagian tugas kepada 

karyawan sesuai dengan kemampuannya 

8. Nilai prestasi lebih tinggi daripada uang. 

Indikator pertama mengutamakan prestasi Pemilik Warteg Setiap 

pemilik warteg menghargai kinerja karyawanya yang berprestasi dengan 

memberi bonus. Seperti uang lembur dan bonus tambahan saat terima gaji. 

dan indicator kedua Tidak mengutamakan uang sebagai ukuran kesuksesan 

Pemilik warteg berpendapat uang bukan ukuran kesuksesan, karena orang 

yang sukses adalah orang yang bahagia dan bisa membantu orang lain . 

Pemilik lebih memprioritaskan prestasi daripada uang, karena prestasi 

karyawan yang bagus otomatis akan menaikkan omzet penjualan. Selain itu 

pemilik merasa senang dan puas apabila kondisi konsumen yang 

ditanganinya membaik karena itu merupakan salah satu bentuk pencapaian 

yang paling baik 

 

 


