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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 4 toko fashion  di Mal Paragon dan 

Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang, yaitu 4 Season, Life Style, LOVe Boutique, 

dan My Room Boutique. Gambaran umum responden penelitian ini dilihat dari 

jenis kelamin pemilik, lama usaha, pendidikan terakhir, jenis produk yang dijual, 

alasan memilih bisnis fashion dan prospek bisnis fashion. Selain itu gambaran 

umum responden juga memuat gambaran penggunaan internet yang meliputi data 

penggunaan internet, media yang digunakan dan alasan menggunakan media 

internet tersebut. 

Tabel 4.1 

Gambaran Pemilik Usaha 

Responden Nama Pemilik Jenis Kelamin 

Pemilik 

Lama 

Usaha 

Pendidikan 

terakhir 

R1 Deby Tanudihardja Wanita 4 tahun S2 

R2 Ayli Maria Wanita 5 tahun  S1 

R3 Lina Wanita 7 tahun S1 

R4 Tammy Wanita 3 tahun S1 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan jenis kelamin, seluruh responden yaitu 4 toko fashion baju di 

Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang adalah wanita dengan lama 

usaha paling lama adalah 7 tahun. Rata-rata tingkat pendidikan responden 

sebagian besar adalah S1 dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah S2. 

Berdasarkan nama usaha, jenis produk, alasan memilih bisnis fasion dan 

prospek bisnis fashion, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Gambaran Usaha 

Responden Nama 

Usaha 

Jenis produk Alasan 

Memilih Bisnis 

Prospek Bisnis 

R1 4 Seasons Pakaian, 

terutama 

pakaian wanita 

Saat ini trend 

fashion sedang 

berkembang, 

baik anak 

sekolah, wanita 

karier maupun 

wanita yang 

telah berumur 

hingga 50 tahun 

ingin tampil 

berbeda, trendy 

dan selalu 

update dengan 

dunia fashion. 

Trend ini 

merupakan 

peluang pasar 

bagi kami 

sehingga kami 

bertiga 

memutuskan 

untuk membuka 

bisnis ini. 

Prospek bisnis 

fashion saat ini 

cukup baik. Dunia 

fashion 

berkembang sangat 

pesat, namun 

permintaan akan 

kebutuhan pakaian 

yang dapat sesuai 

dengan 

perkembangan 

jaman lebih besar 

dibandingkan 

dengan penawaran 

yang dapat 

memenuhinya 

sehingga saat ini 

prospek cukup 

baik. 
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Responden Nama 

Usaha 

Jenis produk Alasan 

Memilih Bisnis 

Prospek Bisnis 

R2 Life Style Fashion & 

Accessories 

wanita 

Kebutuhan akan 

kehidupan para 

wanita sosialita 

pada masa kini, 

dimana 

memakai baju 

yang dominan 

terus berganti 

untuk “social 

climbing” 

Sangat maju dan 

berkembang 

terutama dengan 

dibantu adanya 

online shop 

R3 Love Pakaian dan 

aksesoris wanita 

Karena menurut 

saya pakaian 

merupakan 

kebutuhan 

primer, 

sehingga tidak 

menutup 

kemungkinan 

semakin hari 

bisnis ini 

semakin 

berkembang. 

Prospek bisnis 

fashion saat ini 

menurut saya 

bagus, apalagi 

dengan adanya 

globalisasi. 

Sehingga model 

fasion juga bergam 

dari Asia hingga 

Barat. 

R4 My Room 

Boutique 

Pakaian Fashion 

khususnya 

fashion wanita, 

mulai dari 

atasan, 

bawahan, dan 

asesoris 

pelengkap 

wanita 

Karena bisnis 

fashion selalu 

mengikuti 

perkembangan 

jaman dan 

setiap orang 

terutama wanita 

dari segala 

faktor usia 

sangat suka 

dengan 

perkembangan 

fashion yang 

selalu up date, 

sehingga 

menciptakan 

peluang bisnis 

yang sangat 

menarik bagi 

Saat ini bisnis 

fashion memiliki 

prospek yang 

cukup baik. 

Banyak permintaan 

dari berbagai 

kalangan mulai dari 

anak muda dan 

orang dewasa 

menyukai dengan 

perkembangan 

fashion yang ada. 

Sehingga bisnis 

fashion merupakan 

bisnis yang bisa 

dibilang memiliki 

prospek 

berkembang setiap 

waktu. 
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Responden Nama 

Usaha 

Jenis produk Alasan 

Memilih Bisnis 

Prospek Bisnis 

kami  

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 4 responden berbisnis 

dengan menjual jenis produk yang hampir sama yaitu fashion pakaian dan 

aksesoris tertama fashion wanita yang berupa atasan, bawahan dan juga aksesoris 

pelengkap wanita. Alasan dari pemilik dalam memilih bisnis fashion ini adalah 

saat ini trend fashion sedang berkembang, baik anak sekolah, wanita karier 

maupun wanita yang telah berumur hingga 50 tahun ingin tampil berbeda, trendy 

dan selalu update dengan dunia fashion. Kebutuhan akan kehidupan para wanita 

sosialita saat ini, dimana memakai baju yang dominan terus berganti untuk “social 

climbing”. Trend ini merupakan peluang pasar bagi pemilik sehingga 

memutuskan untuk memilih bisnis tersebut, di samping pakaian adalah kebutuhan 

primer yang terus berkembang sehingga menciptakan peluang bisnis yang 

menarik. 

Pemilik merasa bahwa prospek bisnis fashion terutama dilihat dari sisi 

online shop sangat baik. Dunia fashion berkembang sangat pesat, namun 

permintaan akan kebutuhan pakaian yang dapat sesuai dengan perkembangan 

jaman lebih besar dibandingkan dengan penawaran yang dapat memenuhinya 

sehingga saat ini prospek cukup baik. Online shop juga sangat membantu pemilik 

karena mampu menjangkau lebih banyak permintaan dari berbagai kalangan mulai 

dari anak muda dan orang dewasa menyukai dengan perkembangan fashion yang 
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ada. Sehingga bisnis online fashion merupakan bisnis yang bisa dibilang memiliki 

prospek berkembang setiap waktu. 

Tabel 4.3 

Gambaran Penggunaan Internet 

Responden Penggunaan 

Internet 

Media yang 

Digunakan 

Alasan 

R1 Ya Facebook Karena mampu 

menjangkau lebih 

banyak teman, selain itu 

dari Facebook orang 

dapat mengenal four 

seasons dari hubungan 

atau jaringannya 

dengan teman saya 

karena banyak orang 

aware bahwa four 

seasons ada ketika 

melihat facebook 

R2 Ya. Sebagai media 

penjualan sekaligus 

media promosi 

dalam bisnis ini. 

Dengan demikian 

nama tempat usaha 

saya dikenal tidak 

hanya sebatas 

pengunjung di 

dalam mall saja, 

melainkan 

mencapai konsumen 

di luar Kota 

Semarang, biarpun 

saya tidak membuka 

usaha berupa 

counter/ stand di 

luar Semarang. 

BBM Group Memiliki Pengguna 

Terbanyak yang 

digandrungi oleh para 

muda mudi masa kini, 

tak hanya muda mudi, 

orang tua mulai ikut 

dalam menjadi 

pengguna Instagram 

untuk hiburan sekaligus 

media penjualan. Media 

internet juga membantu 

pemesanan barang 

dengan konsumen di 

sekitar Semarang 

maupun luar Semarang 

& sekaligus media 

promosi tempat usaha 

saya. 

R3 Ya Instagram (@LOVe 

Boutique) 

Mampu menjangkau 

lebih banyak konsumen 

di luar Semarang. 

Dengan melihat foto 
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Responden Penggunaan 

Internet 

Media yang 

Digunakan 

Alasan 

model baju melalui 

Instagram, membuat 

para konsumen mudah 

tergiur untuk membeli. 

R4 Ya Instagram 

(@myroomboutique) 

Melalui Instagram kami 

merasa cukup 

membantu untuk 

memaksimalkan 

penjualan kepada target 

kami yang kesusahan 

untuk berkunjung ke 

toko offline kami. 

Selain itu dengan 

Instagram kita bisa 

lebih dikenal 

masyarakat luas. 

Melalui foto yang di 

post pada Instagram, 

orang-orang dapat 

melihat produk fashion 

kami tanpa harus 

menyediakan waktu ke 

toko offline. 

Sumber : data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa semua responden 

menggunakan internet sebagai media penjualan sekaligus media promosi dalam 

bisnis ini. Dengan demikian nama tempat usaha dikenal tidak hanya sebatas 

pengunjung di dalam mall saja, melainkan mencapai konsumen di luar Kota 

Semarang, tanpa perlu membuka usaha berupa counter/ stand di luar Kota 

Semarang. Media internet yang digunakan oleh pemilik cukup beragam antara lain 

Facebook, BBM Group, dan Instagram (@LOVe Boutique dan 

@myroomboutique). 
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Alasan penggunaan media sosial ini adalah karena media sosial mampu 

menjangkau lebih banyak teman, selain itu dari Facebook orang dapat mengenal 

toko dari hubungan atau jaringannya dengan teman karena banyak orang aware 

bahwa toko ada ketika melihat facebook. Selain itu untuk Instagram, mampu 

menjangkau lebih banyak konsumen di luar Semarang. Dengan melihat foto 

model baju melalui Instagram, membuat para konsumen mudah tertarik untuk 

membeli. Instagram saat ini digunakan untuk hiburan sekaligus media penjualan. 

Media internet juga membantu pemesanan barang dengan konsumen di sekitar 

Semarang maupun luar Semarang & sekaligus media promosi tempat usaha. 

Melalui Instagram pemilik juga merasa cukup terbantu untuk memaksimalkan 

penjualan kepada target pasarnya yang kesusahan untuk berkunjung ke toko 

offline kami. Selain itu dengan Instagram, pemilik bisa lebih dikenal masyarakat 

luas. Melalui foto yang di post pada Instagram, orang-orang dapat melihat produk 

fashion kami tanpa harus menyediakan waktu ke toko offline. 
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4.2 Tanggapan Responden atas Faktor-Faktor Pembentuk Spirit 

Teknopreneur 

4.2.1 Intelejensia teknopreneur 

Intelejensia bukan berarti hanya kepandaian secara akademis namun juga 

kecerdasan dalam melihat peluang dan memanfaatkannya. 

1. Selalu mencari peluang bisnis dengan menggunakan IT. 

2. Selalu mencari sumber informasi akan produk dengan menggunakan IT.   

3. Selalu memanfaatkan peluang bisnis tersebut.  

4. Mempromosikan dan menjual produk dengan menggunakan IT 

Tanggapan responden atas intelejensia teknopreneur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Responden terhadap Intelejensia teknopreneur 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Selalu mencari 

peluang bisnis 

dengan 

menggunakan IT 

Pemilik 

menggunakan 

email untuk 

melakukan 

pengecekan 

produk pada 

supplier pemilik 

di China dan 

Vietnam untuk 

enquiry produk 

baru, kemudian 

untuk pembelian, 

pemilik langsung 

datang ke lokasi 

untuk pengecekan 

terakhir 

Pemilik 

menggunakan 

bantuan akun 

promosi pada IG 

dengan 

membayar, agar 

akun yang kita 

miliki dapat lebih 

dikenal. 

(semacam 

Buzzer) 

Pemilik 

melakukan survey 

terhadap toko baju 

di Hongkong dan 

mencari 

kesepakatan untuk 

pembelian 

Pemilik melihat dan 

mengamati 

perkembangan mode 

fashion terbaru, 

kemudian 

mengkontak supplier 

yang ada di Bangkok 

untuk dikirim 

katalog model 

fashion melalui 

email, lalu 

melakukan 

pengiriman ke 

indonesia 

Pemilik usaha mencari peluang 

bisnis dengan menggunakan IT 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Email 

Melakukan hubungan dengan 

supplier yang berada di luar 

negeri (Hongkong, China, 

Vietnam dan Thailand) 

untuk mengetahui model 

fashion terbaru serta 

melakukan pemesanan 

berdasarkan katalog. Dari 

email ini, maka setelah 

melakukan pemesanan, 

pemilik dapat melakukan 

survey secara langsung 

kepada supplier di luar 

negeri (Hongkong, China, 

Vietnam dan Thailand) 

untuk mengetahui dengan 

pasti kualitas baju yang 

diinginkan dan menentukan 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

jumlah pembelian. 

2. Buzzer pada Instagram 

Pemilik menggunakan buzzer 

yaitu akun yang melakukan 

promosi pada Instagram 

dengan dibayar. Hal ini 

dimaksudkan agar akun dari 

pemilik butik dapat lebih 

dikenal oleh pengguna 

Instagram lainnya sehingga 

tertarik untuk melakukan 

pemesanan. 

2 Selalu mencari 

sumber informasi 

akan produk 

dengan 

menggunakan IT 

supplier akan 

mengirimkan 

email berupa 

jenis-jenis produk 

yang dijual lalu 

pemilik akan 

melakukan 

pemilihan 

terhadap produk 

tersebut 

Memberikan 

keterangan secara 

lengkap terkain 

ukuran/ size, 

ketersediaan 

warna, sekaligus 

didukung gambar 

dengan kualitas 

yang baik dan 

menarik 

konsumen 

melalui internet 

lalu mencari 

alamat web 

supplier tersebut 

Dengan meminta 

katalog model 

fashion kepada 

supplier. Setelah itu 

melakukan 

pemilihan produk 

yang diminati untukj 

dikirimkan kepada 

kami. 

Pemilik mencari sumber 

informasi akan produk dengan 

menggunakan : 

1. Internet (website) 

Hal ini dilakukan oleh pemilik 

dengan mensortir terlebih 

dahulu suppier potensial 

bagi pemilik. Supplier 

potensial dapat dinilai 

berdasarkan jenis baju yang 

dijual, varian baju yang 

dijual, bahan baju, 

konsistensi produksi dan 

adanya display yang 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

mendukung. 

2. Email 

Setelah pemilik mendapatkan 

kontak person dari supplier 

yang akan ditujunya, maka 

pemilik akan mengirimkan 

email untuk melakukan 

enquiry mengenai 

permintaan-permintaan baju 

yang diinginkan dan variasi 

yang dapat ditawarkan oleh 

supplier sehingga pemilik 

dapat mempunyai banyak 

pilihan dalam baju yang 

akan dijualnya. 

3 Selalu 

memanfaatkan 

peluang bisnis 

melakukan 

pembelian 

pakaian di China 

dan Vietnam 

yang harganya 

masih relative 

murah dan dijual 

di Indonesia. 

Menyediakan 

barang yang 

menjadi booming 

pada kebutuhan 

konsumen, 

misalnya masa 

kini sedang trend 

baju Bangkok 

ataupun dress 

multiway. 

membandingkan 

harga beberapa 

supplier lalu 

mencari supplier 

dengan harga 

yang paling 

murah, sehingga 

bisa menjual 

dengan harga 

yang lebih tinggi 

dan mendapat 

Produk fashion yang 

berasal dari supplier 

dari Thailand 

memiliki harga yang 

sangat murah, 

kemudian kami 

menjual dengan 

harga yang lebih 

tinggi. 

Peluang bisnis yang dapat 

dimanfaatkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pembelian 

produk pakaian di China. 

Thailand dan Vietnam yang 

masih memiliki harga 

relative murah yaitu sekitar 

Rp. 30.000-Rp. 50.000 dan 

dijual kembali di Indonesia 

dengan harga sekitar Rp. 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

keuntungan. 200.000-300.000. Pemilik 

mencari supplier yang dapat 

menjual dengan harga lebih 

murah dibandingkan 

pesaingnya sehingga 

didapatkan margin profit 

yang lebih tinggi. 

2. Menyediakan penjualan 

produk yang sedang 

menjadi trend bagi 

masyarakat saat ini seperti 

baju Bangkok ataupun dress 

multiway. Di Indonesia 

masih ada kesulitan dalam 

mencari supplier baju model 

tersebut yang memiliki 

kualitas baik sehingga 

pemilik melakukan 

pembelian di luar negeri. 

4 Mempromosikan 

dan menjual 

produk dengan 

menggunakan IT 

mendisplay baju 

yang pemilik jual 

di Facebook, 

maupun whatsapp 

group 

Menggunakan 

bantuan akun 

promosi pada IG 

dengan 

membayar , agar 

akun yang kita 

miliki dapat lebih 

memasarkan 

melalui media 

social facebook 

dan Instagram 

Dengan memajang 

foto dan keterangan 

produk yang kami 

jual dan diungguh ke 

Instagram 

(@myroomboutique) 

Cara pemilik butik dalam 

mempromosikan dan manjual 

produk menggunakan IT adalah 

sebagai berikut: 

1. Facebook 

Pemilik mendisplay produknya 

pada wall dan laman 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

dikenal. 

(semacam 

Buzzer) 

Facebook sehingga kontak 

maupun orang yang tertarik 

dapat menghubungi pemilik 

melalui Facebook 

messenger atau nomor 

telepon yang diberikan oleh 

pemilik. 

2. Whatsapp group 

Pemilik selain menggunakan 

Facebook, juga 

memanfaatkan aplikasi 

messenger yaitu Whatsapp 

dari grup-grup yang diikuti 

oleh pemilik. Pemilik 

memposting beberapa jenis 

baju yang berbeda setiap 

hari beserta price tag nya 

sehingga member dari grup 

dapat memilih dan jika 

tertarik dapat memesan 

kepada pemilik. Selain itu 

pemilik juga meminta 

tolong kepada member dari 

group untuk membantu 

memforward foto-foto 

tersebut kepada teman dan 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

saudara yang tertarik dalam 

membeli baju. 

3. Instagram 

Pemilik memasang foto-foto 

pada akun Instagram butik, 

sehingga follower dari 

Instagram butik tersebut 

dapat memberikan 

komentar, memention 

maupun memberikan like 

pada foto tersebut. Follower 

yang tertarik juga dapat 

memesan pakaian tersebut 

dengan menghubungi 

pemilik melalui private 

message. Pemilik dalam 

mempromosikan produknya 

melalui Instagram juga 

membayar sejumlah buzzer 

yang berperan sebagai 

follower yang berfungsi 

untuk mempromosikan 

akun butik dengan lebih 

efektif. 

Sumber : data primer diolah, 2018 



44 
 

Berdasarkan tanggapan responden penelitian, Pemilik usaha mencari 

peluang bisnis dengan menggunakan IT dengan cara sebagai berikut: 

1. Email 

Melakukan hubungan dengan supplier yang berada di luar negeri (Hongkong, 

China, Vietnam dan Thailand) untuk mengetahui model fashion terbaru 

serta melakukan pemesanan berdasarkan katalog. Dari email ini, maka 

setelah melakukan pemesanan, pemilik dapat melakukan survey secara 

langsung kepada supplier di luar negeri (Hongkong, China, Vietnam dan 

Thailand) untuk mengetahui dengan pasti kualitas baju yang diinginkan 

dan menentukan jumlah pembelian. 

2. Buzzer pada Instagram 

Pemilik menggunakan buzzer yaitu akun yang melakukan promosi pada 

Instagram dengan dibayar. Hal ini dimaksudkan agar akun dari pemilik 

butik dapat lebih dikenal oleh pengguna Instagram lainnya sehingga 

tertarik untuk melakukan pemesanan. 

Pemilik mencari sumber informasi akan produk dengan menggunakan : 

1. Internet (website) 

Hal ini dilakukan oleh pemilik dengan mensortir terlebih dahulu suppier 

potensial bagi pemilik. Supplier potensial dapat dinilai berdasarkan jenis 

baju yang dijual, varian baju yang dijual, bahan baju, konsistensi produksi 

dan adanya display yang mendukung. 
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2. Email 

Setelah pemilik mendapatkan kontak person dari supplier yang akan 

ditujunya, maka pemilik akan mengirimkan email untuk melakukan 

enquiry mengenai permintaan-permintaan baju yang diinginkan dan variasi 

yang dapat ditawarkan oleh supplier sehingga pemilik dapat mempunyai 

banyak pilihan dalam baju yang akan dijualnya. 

Peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian produk pakaian di China, Thailand, dan Vietnam 

yang masih memiliki harga relative murah yaitu sekitar Rp. 30.000 –  

Rp. 50.000 dan dijual kembali di Indonesia dengan harga sekitar  

Rp. 200.000-300.000. Pemilik mencari supplier yang dapat menjual dengan 

harga lebih murah dibandingkan pesaingnya sehingga didapatkan margin 

profit yang lebih tinggi. 

2. Menyediakan penjualan produk yang sedang menjadi trend bagi 

masyarakat saat ini seperti baju Bangkok ataupun dress multiway. Di 

Indonesia masih ada kesulitan dalam mencari supplier baju model 

tersebut yang memiliki kualitas baik sehingga pemilik melakukan 

pembelian di luar negeri. 
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Cara pemilik butik dalam mempromosikan dan manjual produk 

menggunakan IT adalah sebagai berikut: 

1. Facebook 

Pemilik mendisplay produknya pada wall dan laman Facebook sehingga 

kontak maupun orang yang tertarik dapat menghubungi pemilik melalui 

Facebook messenger atau nomor telepon yang diberikan oleh pemilik. 

2. Whatsapp group 

Pemilik selain menggunakan Facebook, juga memanfaatkan aplikasi 

messenger yaitu Whatsapp dari grup-grup yang diikuti oleh pemilik. 

Pemilik memposting beberapa jenis baju yang berbeda setiap hari beserta 

price tag nya sehingga member dari grup dapat memilih dan jika tertarik 

dapat memesan kepada pemilik. Selain itu pemilik juga meminta tolong 

kepada member dari group untuk membantu memforward foto-foto 

tersebut kepada teman dan saudara yang tertarik dalam membeli baju. 

3. Instagram 

Pemilik memasang foto-foto pada akun Instagram butik, sehingga follower dari 

Instagram butik tersebut dapat memberikan komentar, memention maupun 

memberikan like pada foto tersebut. Follower yang tertarik juga dapat 

memesan pakaian tersebut dengan menghubungi pemilik melalui private 

message. Pemilik dalam mempromosikan produknya melalui Instagram 

juga membayar sejumlah buzzer yang berperan sebagai follower yang 

berfungsi untuk mempromosikan akun butik dengan lebih efektif. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki intelejensia technopreneur yang dapat 

terlihat dari kemampuan subyek mencari peluang bisnis dengan menggunakan IT, 

mencari sumber informasi akan produk dengan menggunakan IT, memanfaatkan 

IT untuk mencapai peluang bisnis dan mempromosikan dan menjual produk 

dengan menggunakan IT. 

 

4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Latar belakang budaya di sekitar 

teknopreneur 

Latar belakang budaya adalah cara teknopreneur dibesarkan dan dalam 

lingkungan seperti apa. Latar belakang budaya di sekitar teknopreneur dengan 

indikator sebagai berikut : 

1. Penilaian masyarakat atas  pekerjaan sebagai teknopreneur. 

2. Pergaulan dengan sesama pengguna IT mendorong pembentukan perilaku 

teknopreneur. 

3. Kebiasaan menggunakan dan memanfaatkan IT.  

Tanggapan responden atas latar belakang budaya adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.5 

Tanggapan Responden terhadap Latar belakang budaya di sekitar teknopreneur 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Penilaian 

masyarakat atas  

pekerjaan sebagai 

teknopreneur 

Baik Positif. Karena 

mereka merasakan 

imbasnya akan 

kemudahan dalam 

mendapatkan 

barang yang 

mereka butuhkan, 

dengan harga yang 

lebih murah pula. 

Karena kita 

sebagai pemilik 

usaha tidak melulu 

memperhitungkan 

dengan biaya sewa 

counter. Dengan 

online shop, 

konsumen 

dimudahkan dan 

disenangkan 

dengan harga yang 

bersaing di 

pasaran. 

Baik baik, mau 

mengikuti 

perkembangan 

jaman. 

Pemilik menyatakan bahwa 

secara keseluruhan penilaian 

masyarakat atas pekerjaan 

sebagai teknopreneur positif. 

Hal ini terjadi karena 

masyarakat merasa 

mendapatkan kemudahan 

dalam mendapatkan produk 

yang diinginkan. Adanya 

teknopreneur membuat 

masyarakat tidak perlu lagi 

keluar rumah untuk 

berbelanja, banyak penawaran 

dengan potongan harga, 

bahkan dalam beberapa event, 

harga yang ditawarkan pada 

online shop lebih murah 

dibandingkan dengan harga 

yang ada di toko. 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

2 Pergaulan dengan 

sesama pengguna 

IT mendorong 

pembentukan 

perilaku 

teknopreneur 

ya, pemilik tidak 

khusus bergaul 

dengan sesama 

pengguna IT, 

biasanya pemilik 

melakukan 

endorse produk 

pemilik dengan 

beberapa 

celebgram dan 

teman yang 

memiliki grup 

whatsapp untuk 

menampilkan 

produk pemilik 

pada profil mereka 

Ya, karena dengan 

satu sama lain 

melihat bahwa 

dengan adanya 

online shop sangat 

mudah dibuat 

selain itu 

menghasilkan, 

maka banyak yang 

ingin membuka, 

tanpa modal. tanpa 

keluar rumah. 

tanpa biaya sewa 

counter. dapat 

keuntungan. Siapa 

yang tidak 

tertarik? 

ya, dengan 

membangun relasi 

antar online shop 

agar tidak terjadi 

persaingan harga 

yang tidak sehat 

ya. Dengan 

melakukan 

endorsement 

kepada artis/ 

orang popular di 

social media untuk 

membantu 

mengiklankan 

produk kami. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

pemilik merasa bahwa 

pergaulan dengan sesama 

pengguna IT mendorong 

pembentukan perilaku 

teknopreneur. Dalam 

melakukan endorse produk, 

pemilik bekerjasama dengan 

sesama pengguna IT yaitu 

celebgram yaitu selebriti 

Instagram yang merupakan 

orang yang memiliki akun 

dengan follower banyak. 

Tujuan kerjasama dengan 

selebgram ini adalah agar 

para selebgram ini mau untuk 

menggunakan produk butik 

dan memberikan testimony 

pada para followernya 

sehingga membuat para 

followernya juga tertarik 

untuk ikut mengenakan 

produk yang sama. Selebgram 

ini dibayar bulanan antara Rp. 

10-20 juta per bulan. 

Selain menggunakan jasa 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

selebgram, pemilik butik juga 

berusaha membangun 

hubungan dengan online shop 

lain yang memiliki produk 

yang sama. Tujuan hubungan 

ini adalah membuat adanya 

kesetaraan harga produk yang 

sama, agar tidak terjadi 

persaingan harga yang tidak 

sehat. 

3 Kebiasaan 

menggunakan dan 

memanfaatkan IT 

saat ini setiap hari 

semua orang 

membawa 

smartphone, jadi 

pemilik tinggal 

update status, 

kirim foto-foto ke 

teman, display 

foto di web 

Dengan 

memanfaatkan IT 

dan terus 

mengikuti 

perkembangan IT 

agar online shop 

yang pemilik 

miliki tidak 

tertinggal jaman 

atau terkesan 

membosankan, 

maka pemilik 

menggunakan 

bantuan desain 

grafis untuk 

membuat beberapa 

dengan seiring 

berjalannya 

teknologi 

informasi dan 

globalisasi 

Di era modern 

seperti ini semua 

orang tidak lepas 

dari smartphone 

yang membantu 

dalam penjualan 

online. 

Kebiasaan menggunakan dan 

memanfaatkan IT saat ini 

dirasakan pemilik sangat 

membantu pemilik dalam 

mengembangkan online shop 

yang berbasis internet. Hal ini 

dapat terjadi karena: 

1. Smartphone merupakan 

salah satu kebutuhan 

utama bagi manusia saat 

ini. Kebutuhan akan 

informasi yang update 

dan terkoneksi setiap saat 

membuat hal ini sangat 

menarik bagi celah online 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

gambar yang 

diedit untuk 

menarik pada 

penataan post 

pada IG. 

shop. Dengan adanya 

celah ini, pemilik hanya 

perlu untuk melakukan 

update status di 

Facebook, Instagram dan 

Whatsapp serta 

mendisplay foto-foto baju 

yang ditawarkan oleh 

pemilik. 

2. Koneksi internet juga 

memudahkan pemilik 

untuk melakukan 

komunikasi secara real 

time dengan pembeli 

potensial yang 

menghubungi pemilik 

melalui Facebook, 

Instagram, Whatsapp dan 

dapat dilakukan secara 

bersamaan. Pembeli pun 

tidak perlu langsung 

harus bertatap muka, 

namun dapat melakukan 

video call serta 

pengiriman keluar kota 

saat ini dapat dilakukan 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

hanya melalui aplikasi 

JNE sedangkan 

pengiriman dalam kota 

menggunakan aplikasi 

Go-Jek melalui Go-Send. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian atas latar belakang budaya, 

Pemilik menyatakan bahwa secara keseluruhan penilaian masyarakat atas 

pekerjaan sebagai teknopreneur positif. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa 

mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Adanya 

teknopreneur membuat masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk 

berbelanja, banyak penawaran dengan potongan harga, bahkan dalam beberapa 

event, harga yang ditawarkan pada online shop lebih murah dibandingkan dengan 

harga yang ada di toko.  

Berdasarkan hasil penelitian, pemilik merasa bahwa pergaulan dengan 

sesama pengguna IT mendorong pembentukan perilaku teknopreneur. Dalam 

melakukan endorse produk, pemilik bekerjasama dengan sesama pengguna IT 

yaitu selebgram yaitu selebriti Instagram yang merupakan orang yang memiliki 

akun dengan follower banyak. Tujuan kerjasama dengan selebgram ini adalah agar 

para selebgram ini mau untuk menggunakan produk butik dan memberikan 

testimoni pada para followernya sehingga membuat para followernya juga tertarik 

untuk ikut mengenakan produk yang sama. Selebgram ini dibayar bulanan antara 

Rp. 10-20 juta per bulan. 

Selain menggunakan jasa selebgram, pemilik butik juga berusaha 

membangun hubungan dengan online shop lain yang memiliki produk yang sama. 

Tujuan hubungan ini adalah membuat adanya kesetaraan harga produk yang sama, 

agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Kebiasaan menggunakan dan 
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memanfaatkan IT saat ini dirasakan pemilik sangat membantu pemilik dalam 

mengembangkan online shop yang berbasis internet. Hal ini dapat terjadi karena: 

1. Smartphone merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia saat ini. 

Kebutuhan akan informasi yang update dan terkoneksi setiap saat 

membuat hal ini sangat menarik bagi celah online shop. Dengan adanya 

celah ini, pemilik hanya perlu untuk melakukan update status di Facebook, 

Instagram dan Whatsapp serta mendisplay foto-foto baju yang ditawarkan 

oleh pemilik. 

2. Koneksi internet juga memudahkan pemilik untuk melakukan komunikasi 

secara real time dengan pembeli potensial yang menghubungi pemilik 

melalui Facebook, Instagram, Whatsapp dan dapat dilakukan secara 

bersamaan. Pembeli pun tidak perlu langsung harus bertatap muka, namun 

dapat melakukan video call serta pengiriman keluar kota saat ini dapat 

dilakukan hanya melalui aplikasi JNE sedangkan pengiriman dalam kota 

menggunakan aplikasi Go-Jek melalui Go-Send. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian merasa bahwa penilaian masyarakat atas pekerjaan 

sebagai teknopreneur adalah positif, keempat subyek juga sering bergaul dengan 

sesama pengguna IT mendorong pembentukan perilaku teknopreneur dan subyek 

juga memiliki kebiasaan menggunakan dan memanfaatkan IT sehingga keempat 

subyek memiliki latar belakang budaya yang sesuai dengan jiwa teknopreneur. 
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4.2.3 Tanggapan Responden terhadap Tingkat pendidikan teknopreneur 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan jenjang pendidikan formal yang 

dimiliki oleh teknopreneur dan cara teknopreneur memandang pentingnya 

pendidikan formal. Tingkat pendidikan teknopreneur memiliki indikator sebagai 

berikut : 

1. Pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan  wawasan yang lebih luas 

akan teknopreneur. 

2. Tingkat pendidikan akan mempermudah penyesuaian diri dengan 

teknologi baru dan perubahannya. 

Tanggapan responden atas tingkat pendidikan teknopreneur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Responden terhadap Tingkat Pendidikan Teknopreneur 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Pendidikan yang 

lebih tinggi akan 

memberikan  

wawasan yang 

lebih luas akan 

teknopreneur 

ya, karena dengan 

pendidikan lebih 

tinggi akan 

membuka 

wawasan kita, 

sehingga mengerti 

akan trend yang 

saat ini 

berkembang yang 

mengarah pada 

teknologi lebih 

maju 

Tentu saja iya. 

Orang 

berpendidikan 

cenderung 

memiliki tata 

Bahasa dan 

pemerhati estetis 

yang baik, berbeda 

dengan 

Pendidikan 

lulusan SMP 

ataupun SMA. 

Pembedanya, dari 

segi penggunaan 

Bahasa untuk 

menanggapi 

konsumen pada 

online shop kita 

harus ramah, 

sabar, dan dengan 

Bahasa yang 

benar- benar 

santun agar 

ya. Misalnya saja 

dari segi Bahasa. 

ya. Dengan 

pendidikan yang 

lebih tinggi maka 

akan lebih mudah 

memahami 

tentang strategi 

dan cara 

pemasaran 

produk. 

Pemilik merasa bahwa 

pendidikan yang lebih tinggi 

akan memberikan  wawasan 

yang lebih luas akan 

teknopreneur. Hal ini menurut 

pemilik adalah dengan 

pendidikan yang lebih tinggi, 

maka seseorang akan memiliki : 

1. Tata bahasa yang lebih baik 

Tata bahasa yang lebih baik 

akan membantu pemilik 

untuk menanggapi 

konsumen. Dalam 

hubungannya dengan online 

shop, pemilik harus dapat 

bersikap ramah, sabar serta 

bahasa yang digunakan 

tidak boleh menyinggung 

pelanggan serta harus 

membuat pelanggan merasa 

nyaman. 

2. Kompetensi lebih baik 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

membuat 

konsumen 

nyaman. Selain itu 

kita yang memiliki 

Pendidikan tinggi, 

pastilah memiliki 

keunggulan 

masing-masing 

dalam bidangnya. 

Misal lulusan anak 

desain, pasti 

memiliki kualitas 

estetika yang baik; 

lulusan anak 

ekonomi, pasti 

pandai mengatur 

pembukuan atau 

pengaturan untung 

rugi dalam 

penjualan online – 

pandai dalam 

perhitungan 

berdagang. 

Pendidikan yang lebih tinggi 

dalam suatu bidang, sebagai 

contohnya akuntansi akan 

membuat pemilik 

memahami cara-cara 

pembuatan dan pelaporan 

keuangan perusahaan 

dengan baik dan benar 

sehingga membantu pemilik 

untuk melakukan 

pekerjaannya terutama di 

bidang keuangan dengan 

baik. Selain itu penguasaan 

seseorang dalam ilmu 

manajemen akan membuat 

seorang pemilik lebih 

mengetahui cara yang 

efektif untuk melakukan 

pemasaran, mengetahui 

segmen dan target pasar dan 

mampu mengorganisir 

online shopnya dengan 

lebih baik sehingga lebih 

menarik bagi pelanggannya. 

Selain itu pendidikan yang 

lebih tinggi akan membuat 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

seorang pemilik memiliki 

wawasan yang lebih luas 

sehingga selalu mengikuti 

perkembangan zaman dan 

berusaha agar tidak 

tertinggal berita sehingga 

dapat lebih cepat 

mengetahui trend pasar dan 

dapat menyikapinya. 

 2 Tingkat 

pendidikan akan 

mempermudah 

penyesuaian diri 

dengan teknologi 

baru dan 

perubahannya 

ya, karena kita 

terbuka dan 

welcome akan 

teknologi baru dan 

perubahannya 

Ya. Karena pada 

Pendidikan 

apapun setara S1 

kita pasti 

didekatkan dengan 

teknologi dan 

macam aplikasi 

ataupun program, 

entah apapun itu 

beragam, yang 

pasti tetap akan 

berbeda dengan 

lulusan SMA yang 

mungkin hanya 

bisa menggunakan 

sebatas standar 

Microsoft. 

ya. Karena 

Pendidikan yang 

lebih tinggi akan 

lebih memahami 

bagaimana step-

step untuk 

menjadi 

tekhnopreneur 

Ya. Dengan 

pendidikan yang 

tinggi maka orang 

akan lebih terbuka 

dan bisa menerima 

suatu perubahan 

yang dapat 

mempermudah. 

Pemilik merasa bahwa tingkat 

pendidikan akan mempermudah 

penyesuaian diri dengan 

teknologi baru dan 

perubahannya. Pemilik merasa 

bahwa dengan pendidikan yang 

lebih baik, maka pemilik 

semakin terbuka terhadap ide 

dan teknologi baru serta 

perubahannya. Pendidikan yang 

lebih tinggi dipandang 

membuka akses bagi berbagai 

aplikasi maupun program baru, 

baik dari lembaga pendidikan 

maupun secara otodidak. Selain 

itu dengan pendidikan yang 

tinggi, pemilik merasa bahwa 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

pemilik lebih memahami cara 

dan langkah yang harus 

dilakukan dalam menjadi 

teknopreneur 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, Pemilik merasa bahwa 

pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan  wawasan yang lebih luas akan 

teknopreneur. Hal ini menurut pemilik adalah dengan pendidikan yang lebih 

tinggi, maka seseorang akan memiliki : 

1. Tata bahasa yang lebih baik 

Tata bahasa yang lebih baik akan membantu pemilik untuk menanggapi 

konsumen. Dalam hubungannya dengan online shop, pemilik harus dapat 

bersikap ramah, sabar serta bahasa yang digunakan tidak boleh 

menyinggung pelanggan serta harus membuat pelanggan merasa nyaman. 

2. Kompetensi lebih baik 

Pendidikan yang lebih tinggi dalam suatu bidang, sebagai contohnya akuntansi 

akan membuat pemilik memahami cara-cara pembuatan dan pelaporan 

keuangan perusahaan dengan baik dan benar sehingga membantu pemilik 

untuk melakukan pekerjaannya terutama di bidang keuangan dengan baik. 

Selain itu penguasaan seseorang dalam ilmu manajemen akan membuat 

seorang pemilik lebih mengetahui cara yang efektif untuk melakukan 

pemasaran, mengetahui segmen dan target pasar dan mampu 

mengorganisir online shopnya dengan lebih baik sehingga lebih menarik 

bagi pelanggannya. Selain itu pendidikan yang lebih tinggi akan membuat 

seorang pemilik memiliki wawasan yang lebih luas sehingga selalu 

mengikuti perkembangan zaman dan berusaha agar tidak tertinggal berita 

sehingga dapat lebih cepat mengetahui trend pasar dan dapat 

menyikapinya. 
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Pemilik merasa bahwa tingkat pendidikan akan mempermudah 

penyesuaian diri dengan teknologi baru dan perubahannya. Pemilik merasa bahwa 

dengan pendidikan yang lebih baik, maka pemilik semakin terbuka terhadap ide 

dan teknologi baru serta perubahannya. Pendidikan yang lebih tinggi dipandang 

membuka akses bagi berbagai aplikasi maupun program baru, baik dari lembaga 

pendidikan maupun secara otodidak. Selain itu dengan pendidikan yang tinggi, 

pemilik merasa bahwa pemilik lebih memahami cara dan langkah yang harus 

dilakukan dalam menjadi teknopreneur. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pandangan bahwa tingkat pendidikan sebagai 

sesuatu yang penting, hal ini dapat diketahui dari pandangan subyek yang 

menyetujui bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan wawasan yang 

lebih luas akan teknopreneur dan tingkat pendidikan akan mempermudah 

penyesuaian diri dengan teknologi baru dan perubahannya. 

 

4.2.4 Tanggapan Responden terhadap Usia teknopreneur 

Usia adalah umur atau generasi pada saat teknopreneur dilahirkan dan 

pandangannya terhadap teknologi. Usia teknopreneur memiliki indikator sebagai 

berikut : 

1. Semakin berusia, sebagai teknopreneur hendaknya mampu bersifat toleran 

dalam menjalankan usahanya. 
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2. Semakin berusia, seorang teknopreneur hendaknya mampu dalam 

mengendalikan emosi dalam menjalankan usahanya. 

Tanggapan responden atas usia teknopreneur adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.7 

Tanggapan Responden terhadap Usia teknopreneur 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Semakin berusia, 

sebagai 

teknopreneur 

hendaknya mampu 

bersifat toleran 

dalam 

menjalankan 

usahanya 

32, ya 20 tahun 25 tahun. ya 25 tahun. ya. Pemilik merasa bahwa semakin 

berusia, seorang teknopreneur 

lebih mampu bersifat toleran 

dalam menjalankan usahanya. 

Rata-rata pemilik memulai 

usahanya pada usia sekitar 20-

25 tahun dengan pemilik yang 

tertua memulai usaha online 

pada usia 32 tahun dan yang 

termuda adalah usia 20 tahun 

2 Semakin berusia, 

seorang 

teknopreneur 

hendaknya mampu 

dalam 

mengendalikan 

emosi dalam 

menjalankan 

usahanya 

ya Tentu. Terutama 

sabar dikala 

memiliki 

konsumen yang 

banyak tanya dan 

ribet, namun kita 

harus sabar dalam 

melayani, biarpun 

akhirnya dia tidak 

membeli. 

Ya Ya Pemilik juga merasa bahwa usia 

yang semakin matang membuat 

pemilik sebagai seorang 

teknopreneur lebih mampu 

dalam mengendalikan emosi 

ketika menjalankan usahanya. 

Sebagai contohnya adalah 

pemilik mampu menjaga 

kesabaran ketika menghadapi 

konsumen yang banyak 

bertanya dan memiliki standar 

yang tinggi namun pada 

akhirnya tidak jadi melakukan 
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pembelian produk. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, Pemilik merasa bahwa 

semakin berusia, seorang teknopreneur lebih mampu bersifat toleran dalam 

menjalankan usahanya. Rata-rata pemilik memulai usahanya pada usia sekitar 20-

25 tahun dengan pemilik yang tertua memulai usaha online pada usia 32 tahun dan 

yang termuda adalah usia 20 tahun.  

Pemilik juga merasa bahwa usia yang semakin matang membuat pemilik 

sebagai seorang teknopreneur lebih mampu dalam mengendalikan emosi ketika 

menjalankan usahanya. Sebagai contohnya adalah pemilik mampu menjaga 

kesabaran ketika menghadapi konsumen yang banyak bertanya dan memiliki 

standar yang tinggi namun pada akhirnya tidak jadi melakukan pembelian produk. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pandangan bahwa usia yang semakin matang 

sebagai teknopreneur membuat seorang teknopreneur hendaknya mampu bersifat 

toleran dalam menjalankan usahanya dan lebih mampu dalam mengendalikan 

emosi dalam menjalankan usahanya. 

 

4.2.5 Tanggapan Responden terhadap Pola Asuh Keluarga 

Pola asuh keluarga yang membebaskan anaknya untuk meraih cita-citanya 

sendiri atau membuat anak menuruti kehendak orang tuanya akan membedakan 

apakah seorang menjadi teknopreneur. Pola Asuh keluarga memiliki indikator 

sebagai berikut : 
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1. Orang tua demokratis, yaitu dengan memberikan kesempatan sebagai 

teknopreneur. 

2. Orang tua teknopreneur memberikan kebebasan yang dinamis, yaitu 

kebebasan dalam membangun kemandirian. 

Tanggapan responden atas pola asuh keluarga adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden terhadap Pola Asuh Keluarga 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Orang tua yang 

demokratis 

memberikan 

kesempatan 

sebagai 

teknopreneur. 

Ya, orang tua 

selalu mendukung 

untuk melakukan 

apa yang saya 

ingin lakukan. 

Ya, orang tua tipe 

yang mendukung 

anak. 

Ya, dengan 

mendung yang 

awalnya hanya 

online shop kecil. 

Ya, boleh 

mencoba hal-hal 

baru. 

Pemilik memiliki pola asuh 

keluarga yang demokratis 

dengan memberikan 

kesempatan menjadi 

teknopreneur. 

2 Orang tua 

memberikan 

kebebasan yang 

dinamis dalam 

membangun 

kemandirian. 

Ya, dulu setelah 

SMA, saya 

melanjutkan 

sekolah diluar 

kota karena orang 

tua menginginkan 

saya membangun 

kemandirian dan 

tidak bergantung 

pada orang tua. 

Ya memberikan 

kebebasan, namun 

awalnya tetap 

dengan pantauan 

dan banyak 

amanah akan 

usaha yang 

seharusnya begini 

begitu dan lain-

lain. 

Ya, dengan 

memberi 

masukan-masukan 

atau bahkan 

masukan dalam 

memilih model 

fashion yang bisa 

diterima di 

pasaran. 

Ya, boleh 

menerima hal-hal 

baru. 

Pemilik juga memiliki 

kebebasan yang dinamis dalam 

membangun kemandirian. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, Pemilik merasa memiliki 

orang tua yang demokratis yaitu orang tua yang memberikan kesempatan sebagai 

teknopreneur. Pemilik merasa orang tuanya merupakan tipe orang tua yang selalu 

mendukung anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan oleh pemilik, 

mencoba hal-hal baru dan tidak memaksakan kehendak kepada pemilik. 

Pemilik juga merasa bahwa orang tua pemilik memberikan kebebasan 

yang dinamis, yaitu kebebasan dalam membangun kemandirian. Orang tua 

pemilik memberikan kebebasan tersebut dengan berbagai cara antara lain adalah: 

1. Seusai SMA pemilik melanjutkan sekolah di luar kota karena orang tua 

menginginkan pemilik membangun kemandirian dan tidak bergantung 

pada orang tua. 

2. Orang tua selain memberikan kebebasan juga selalu memantau kegiatan 

pemilik serta memberikan amanah akan menjalankan usaha dengan baik 

dan benar. Selain itu orang tua pemilik juga memberikan masukan 

mengenai model fashion yang digunakan serta mau menerima ide-ide baru 

dari pemilik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pola asuh keluarga yang demokratis dengan 

memberikan kesempatan sebagai teknopreneur dan memberikan kebebasan yang 

dinamis, yaitu kebebasan dalam membangun kemandirian. 
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4.2.6 Tanggapan Responden terhadap Motivasi teknopreneur 

Technopreneur biasanya memiliki motivasi untuk membuktikan dirinya 

dengan memiliki pola pikir yang revolusionar, senang pada bidang yang berisiko 

tinggi, kesediaan untuk menggunakan teknologi baru dan keinginan untuk 

mendapatkan kesuksesan finansial yang cepat. Motivasi teknopreneur memiliki 

indikator sebagai berikut : 

1. Sikap terhadap karier, pandangan teknopreneur terhadap jenjang karir. 

2. Sikap mental positif, keyakinan serta percaya diri. 

Tanggapan responden atas motivasiteknopreneur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Tanggapan Responden terhadap Motivasi teknopreneur 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Sikap terhadap 

karier, pandangan 

teknopreneur 

terhadap jenjang 

karir 

Tidak, karena 

karir akan mentok 

suatu saat nanti 

Ya, karena 

namanya usaha 

diharapkan selalu 

memiliki 

perkembangan. 

Semakin lama 

seharusnya 

semakin 

meningkat. Itulah 

karir, semakin 

lama semakin 

meningkat. Dan 

harus dijaga 

kestabilannya. 

ya. Karena karir 

bisa untuk 

mencari nafkah 

untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-

hari 

ya. Setiap orang 

membutuhkan 

pekerjaan untuk 

bertahan hidup. 

Pemilik memiliki pandangan 

berbeda terhadap karir dan 

jenjang karir. Terdapat pemilik 

yang menganggap karir bukan 

sesuatu yang penting karena 

berkarir artinya bekerja pada 

orang lain, yang berarti setinggi 

apapun karir seseorang, orang 

tersebut tidak akan pernah 

memiliki bisnis tersebut. 

Sedangkan pemilik usaha lain 

menganggap bahwa pekerjaannya 

saat ini adalah sebuah karir 

sehingga perlu dijaga 

kestabilannya. 

2 Sikap mental 

positif, keyakinan 

serta percaya diri 

pemilik hanya 

melakukan apa 

yang pemilik bisa 

lakukan dengan 

sebaik-baiknya 

Dijalani. Yang 

penting sudah 

mengusahakan 

segala yang 

terbaik untuk 

usaha ini. 

berani mengambil 

resiko dengan 

pertimbangan 

tertentu. 

terus berusaha dan 

berdoa. 

Pemilik merasa memiliki sikap 

mental positif, keyakinan dan 

kepercayaan diri. Pemilik 

menjalankan usaha dengan 

melakukan hal terbaik yang dapat 

dilakukan pemilik. Walupun 

usahanya sedang mengalami 

penurunan pun, pemilik juga 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

tetap optimis karena percaya 

bahwa dirinya dapat sukses. 

Selain itu pemilik juga berani 

mengambil risiko dengan 

pertimbangan tertentu karena 

merasa yakin akan prospek dari 

bisnisnya. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, pemilik memiliki pandangan 

berbeda terhadap karir dan jenjang karir. Terdapat pemilik yang menganggap karir 

bukan sesuatu yang penting karena berkarir artinya bekerja pada orang lain, yang 

berarti setinggi apapun karir seseorang, orang tersebut tidak akan pernah memiliki 

bisnis tersebut. Sedangkan pemilik usaha lain menganggap bahwa pekerjaannya 

saat ini adalah sebuah karir sehingga perlu dijaga kestabilannya. 

Pemilik merasa memiliki sikap mental positif, keyakinan dan kepercayaan 

diri. Pemilik menjalankan usaha dengan melakukan hal terbaik yang dapat 

dilakukan pemilik. Walupun usahanya sedang mengalami penurunan pun, pemilik 

juga tetap optimis karena percaya bahwa dirinya dapat sukses. Selain itu pemilik 

juga berani mengambil risiko dengan pertimbangan tertentu karena merasa yakin 

akan prospek dari bisnisnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki motivasi teknopreneur yang tinggi yang 

terlihat dari pandangan bahwa jenjang karir tidak terlalu penting bagi seorang 

teknopreneur selain itu keempat subyek juga memiliki sikap mental positif, 

keyakinan serta percaya diri. 

 

4.2.7 Tanggapan Responden terhadap Kreativitas teknopreneur 

Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat suatu produk yang 

mengikuti trend, original dan mampu diterima pasar. Kreativitas teknopreneur 

memiliki indikator sebagai berikut: 
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1. Fleksibilitas, mampu mengikuti perubahan jaman. 

2. Keaslian, mampu membuat produk orisinal. 

3. Elaborasi, mampu mengkombinasikan ide. 

Tanggapan responden atas kreativitas teknopreneur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Responden terhadap Kreativitas teknopreneur 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Fleksibilitas, 

mampu mengikuti 

perubahan jaman 

update dengan 

berita 

Terus 

berkembang. 

Terus belajar. 

Pelajari sekitar. 

Belajar dari yang 

lebih, jangan cepat 

puas. Itu saja. 

selalu mengupdate 

fashion apa saat 

ini yang sedang 

booming di 

pasaran. 

menerima dan 

menerapkan hal-

hal yang baru 

Pemilik merasa bahwa dirinya 

fleksibel dan mampu mengikuti 

perubahan jaman. Hal ini nampak 

dari  

1. Perilaku pemilik yang selalu 

update dengan berita. 

Pemilik merasa bahwa berita 

terutama berita-berita 

berkaitan dengan teknologi 

dari luar negeri sangat menarik 

untuk diikuti. Hal ini karena 

perkembangan teknologi saat 

ini sangat pesat. Indonesia 

sering kali tertinggal dalam hal 

teknologi, dengan berita-berita 

teknologi dari luar negeri, 

maka pemilik akan dapat 

mempersiapkan jika teknologi 

tersebut dapat diterapkan pada 

bisnis di Indonesia. 

2. Mau untuk terus belajar dan 

menerapkan hal baru. 

Pemilik selalu mau untuk belajar 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

dan menerapkan hal baru 

dalam menjalankan online 

shopnya, antara lain dengan 

bekerjasama dengan selebgram 

kemudian kerja sama dengan 

aplikasi Go-Jek untuk 

penggunaan Go-Send bagi 

pengiriman seputar Semarang, 

sehingga kinerja bisnisnya 

lebih efektif. 

2 Keaslian, mampu 

membuat produk 

orisinal 

pemilik 

mengungkapkan 

ide pada supplier 

pemilik dan 

supplier pemilik 

akan mengirimkan 

produk tersebut 

kepada pemilik 

Tidak orisinil. 

Karena kita 

supplier, bukan 

memproduksi 

dengan desain 

baju fashion 

sendiri. 

mengimajinasikan 

dan 

mengaplikasikan 

kira-kira fashion 

apa yang cocok 

untuk masyarakat 

Indonesia dan 

sekitarnya. 

Dengan 

melakukan 

percobaan dan 

penerapan hal 

baru yang belum 

pernah ada 

sebelumnya. 

Sebagian pemilik merasa bahwa 

produknya orisinil. Hal ini dapat 

terjadi karena pemilik merancang 

sendiri model baju maupun 

aksesoris yang akan dijual, 

kemudian hasil rancangannya 

diberikan kepada supplier untuk 

diproduksi dan dikirimkan kembali 

ke butik. Selain itu pemilik juga 

melakukan percobaan dan 

penerapan hal baru yang belum 

pernah ada sebelumnya misalnya 

baju blouse tunik yang 

mengkombinasikan antara dua 

macam warna yang tidak kontras 

ke dalam satu baju. 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

Pemilik lain merasa bahwa 

butiknya hanyalah pedagang yang 

tidak memproduksi sendiri 

sehingga kegiatan yang dilakukan 

oleh pemilik hanyalah membeli 

dari supplier dan menjualnya 

kembali dengan label berbeda. 

3 Elaborasi, mampu 

mengkombinasikan 

ide 

melihat berbagai 

majalah fashion 

untuk kemudian 

membuat produk 

sesuai gambaran 

yang pemilik 

dapatkan 

Tidak ada ide 

tertentu yang 

khusus/ spesifik. 

melihat berbagai 

fashion dengan 

seiring 

berjalannya 

globalisasi. 

dengan mencari 

refrensi-refrensi 

yang ada untuk di 

jadikan 

pertimbangan ide. 

Pemilik juga merasa mampu 

mengelaborasi atau mampu 

mengkombinasikan ide yang 

dimilikinya untuk perbaikan 

dengan cara mencari dari 

referensi-referensi seperti majalan 

fashion design untuk membentuk 

suatu produk yang sesuai dengan 

gambaran yang diinginkannya. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, Pemilik merasa bahwa 

dirinya fleksibel dan mampu mengikuti perubahan jaman. Hal ini nampak dari:  

1. Perilaku pemilik yang selalu update dengan berita. 

Pemilik merasa bahwa berita terutama berita-berita berkaitan dengan teknologi 

dari luar negeri sangat menarik untuk diikuti. Hal ini karena 

perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Indonesia sering kali 

tertinggal dalam hal teknologi, dengan berita-berita teknologi dari luar 

negeri, maka pemilik akan dapat mempersiapkan jika teknologi tersebut 

dapat diterapkan pada bisnis di Indonesia. 

2. Mau untuk terus belajar dan menerapkan hal baru. 

Sebagian pemilik merasa bahwa produknya orisinil. Hal ini dapat terjadi 

karena pemilik merancang sendiri model baju maupun aksesoris yang akan 

dijual, kemudian hasil rancangannya diberikan kepada supplier untuk 

diproduksi dan dikirimkan kembali ke butik. Selain itu pemilik juga 

melakukan percobaan dan penerapan hal baru yang belum pernah ada 

sebelumnya misalnya baju blouse tunik yang mengkombinasikan antara 

dua macam warna yang tidak kontras ke dalam satu baju. 

Pemilik lain merasa bahwa butiknya hanyalah pedagang yang tidak 

memproduksi sendiri sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemilik hanyalah 

membeli dari supplier dan menjualnya kembali dengan label berbeda. Pemilik 

juga merasa mampu mengelaborasi atau mampu mengkombinasikan ide yang 

dimilikinya untuk perbaikan dengan cara mencari dari referensi-referensi seperti 
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majalah fashion design untuk membentuk suatu produk yang sesuai dengan 

gambaran yang diinginkannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki kreativitas teknopreneur yang tinggi yang 

terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat subyek penelitian 

fleksibel terhadap perubahan jaman, mampu membuat produk orisinal dan mampu 

mengkombinasikan ide untuk membuat sesuatu yang menarik. 

 

4.2.8 Tanggapan Responden terhadap Keberanian Menghadapi Risiko 

Keberanian menghadapi risiko adalah keberanian teknopreneur 

menghadapi situasi yang masih belum ada referensi tentang cara menghadapinya. 

Keberanian menghadapi risiko memiliki indikator sebagai berikut: 

1. Siap menerima ketidak pastian. 

2. Mampu bekerja sendiri. 

Tanggapan responden atas keberanian menghadapi risiko adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Tanggapan Responden terhadap Keberanian Menghadapi Risiko 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Siap menerima 

ketidak pastian 

pebisnis selalu 

tidak ada 

penghasilan pasti 

per bulannya, 

namun kita dapat 

proyeksikan dan 

kami mengambil 

margin error 

sehingga ada 

cadangan dana 

untuk segala 

sesuatunya 

Ketidakpastian 

dalam segala 

usaha pasti akan 

selalu ada. 

Membuka usaha 

apapun harus siap 

menerima resiko 

untuk laku 

ataupun tidak, 

yang terpenting 

selalu mengikuti 

perkembangan dan 

mengusahakan 

sebaik mungkin. 

Terus belajar pada 

usaha-usaha 

sekitar yang masih 

berjalan. Apa yang 

membuatanya 

tetap bertahan, 

pelajari. 

mengambil model 

baju beberapa 

dahulu untuk stock 

barang, jika sudah 

habis dan masih 

booming bisa 

pesan lagi ke 

supplier. Ketidak 

pastian yang 

sudah pernah 

pemilik hadapi 

yaitu model baju 

yang sangat 

banyak, dan belum 

tentu bisa laku di 

pasaran. 

selalu berusaha 

keras. Ketidak 

pastian akan 

kesuksesan 

penjualan online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik dalam berbisnis selalu siap 

dalam menerima ketidak pastian. 

Ketidak pastian ini berupa ketidak 

pastian akan penghasilan setiap 

bulan, kemudian risiko barang 

yang dijual tidak laku, selain itu 

terdapat pula ketidak pastian 

supplier memiliki stock yang 

cukup bagi butik. 

Hal ini membuat pemilik perlu 

menyiapkan dana cadangan agar 

dapat terus membiayai operasional 

usaha jika terjadi ketidak pastian 

dalam bisnis yang dijalankannya. 

Selain itu pemilik juga terus 

belajar dari kegagalan yang 

dialaminya sehingga mampu 

bertahan dalam usahanya. 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

2 Mampu bekerja 

sendiri 

pemilik bekerja 

sama dengan dua 

orang saudara 

perempuan 

pemilik. Bekerja 

sendiri bisa, 

namun pemilik 

rasa kurang efektif 

Bisa, karena lebih 

nyaman bekerja 

sendiri 

dibandingkan ikut 

dengan orang lain 

dengan 

penghasilan yang 

masih standar 

UMR skitar 2jt 

sampai 3jt 

di toko online 

shop pemilik bisa 

bekerja sendiri, 

dengan 

menggunakan 

smartphone. 

Tetapi di offline 

shop nya pemilik 

dibantu oleh 

suami pemilik. 

Ya Dalam tanggapannya akan mampu 

bekerja sendiri, sebagian besar 

pemilik bekerja sendiri. Hal ini 

didasari pada motivasi untuk 

menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar dibandingkan bekerja 

dengan orang lain. Sedangkan ada 

juga pemilik yang dalam 

menjalankan usahanya berbagi 

peran dengan dua orang 

saudaranya, yaitu berperan dalam 

pemasaran, keuangan dan produk. 

Berdasarkan hasil ini dapat 

diketahui bahwa ada pemilik yang 

mampu bekerja sendiri dan ada 

pula pemilik yang bekerja sama 

dengan orang lain dalam usahanya. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, pemilik dalam berbisnis 

selalu siap dalam menerima ketidak pastian. Ketidak pastian ini berupa ketidak 

pastian akan penghasilan setiap bulan, kemudian risiko barang yang dijual tidak 

laku, selain itu terdapat pula ketidak pastian supplier memiliki stock yang cukup 

bagi butik. 

Hal ini membuat pemilik perlu menyiapkan dana cadangan agar dapat 

terus membiayai operasional usaha jika terjadi ketidak pastian dalam bisnis yang 

dijalankannya. Selain itu pemilik juga terus belajar dari kegagalan yang 

dialaminya sehingga mampu bertahan dalam usahanya. Dalam tanggapannya akan 

mampu bekerja sendiri, sebagian besar pemilik bekerja sendiri. Hal ini didasari 

pada motivasi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

bekerja dengan orang lain. Sedangkan ada juga pemilik yang dalam menjalankan 

usahanya berbagi peran dengan dua orang saudaranya, yaitu berperan dalam 

pemasaran, keuangan, dan produk. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa 

ada pemilik yang mampu bekerja sendiri dan ada pula pemilik yang bekerja sama 

dengan orang lain dalam usahanya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki keberanian menghadapi risiko dalam 

pekerjaan yang terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat 

subyek penelitian siap menerima ketidak pastian usaha dan mampu bekerja 

sendiri. 
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4.2.9 Tanggapan Responden terhadap Pengalaman pendahuluan 

Adanya pengalaman bekerja pada perusahaan sebelumnya maupun 

pengalaman bekerja sebagai freelancer di dunia maya akan membantu seorang 

technopreneur untuk memulai pekerjaannya dan membentuk karakter diri dari 

technopreneur. Pengalaman pendahuluan memiliki indikator sebagai berikut : 

1. Konsep diri, memiliki kepribadian yang kuat. 

2. Pengetahuan tentang bisnis yang baik. 

3. Keterampilan yang mendukung pekerjaan. 

Tanggapan responden atas pengalaman pendahuluan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Responden terhadap Pengalaman pendahuluan 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Konsep diri, 

memiliki 

kepribadian yang 

kuat 

ya, tidak mudah 

goyah, teguh 

mencapai tujuan 

Biasa saja. Ya. Pemilik berani 

mengambil resiko 

Ya. Tidak mudah 

menyerah 

Pemilik merasa memiliki konsep 

diri serta kepribadian yang kuat. 

Hal ini ditunjukkan dari 

kepribadian pemilik yang tidak 

mudah goyah, teguh mencapai 

tujuan, berani mengambil risiko 

dan tidak mudah menyerah dalam 

pekerjaan yang dilakukannya. 

2 Pengetahuan 

tentang bisnis yang 

baik 

ya, pemilik sejak 

lulus S2 mulai 

membantu bisnis 

ayah pemilik di 

bidang peralatan 

pabrik, kemudian 

setelah menikah 

pemilik mengurus 

keuangan di 

pabrik suami 

pemilik 

Tidak. 

Pengetahuan 

pemilik standar 

dan belajar dari 

pengalaman yang 

ada. 

 

 

 

 

Ya. Membeli 

dengan harga yang 

lebih murah untuk 

dijual dengan 

harga yang lebih 

tinggi. 

cukup. Pemilik juga merasa memiliki 

pengetahuan tentang bisnis yang 

baik. Pengetahuan ini didapatkan 

oleh pemilik dari pengalamannya 

dalam bekerja baik bekerja di 

tempat lain maupun pengalaman 

selama menjalankan usaha butik 

dan toko onlinenya, seperti 

pengetahuan dalam membeli 

produk dengan harga murah dan 

dijual dengan harga yang lebih 

tinggi. 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

3 Keterampilan yang 

mendukung 

pekerjaan 

keuangan dan 

administrasi yang 

kuat 

Hanya 

mengandalkan 

kemampuan 

desain yang 

pemilik miliki. 

keterampilan 

berbahasa, 

menggunakan 

smartphone, 

hingga 

membugkus paket. 

keterampilan 

bahasa inggris 

Menurut pemilik, keterampilan 

yang mendukung pekerjaan 

pemilik adalah sebagai berikut: 

1. Keuangan dan administrasi 

yang kuat 

Dengan kemampuan keuangan 

dan administrasi yang kuat, 

pemilik akan dapat 

memperkirakan keuntungan, 

stock maupun proyeksi 

penjualan yang dilakukan 

dalam usahanya sehingga 

memiliki gambaran mengenai 

perusahaannya dan mampu 

membuat strategi 

berdasarkan hal tersebut. 

2. Kemampuan desain 

Dengan kemampuan desain yang 

dimiliki oleh pemilik, maka 

pemilik dapat mendesain 

jenis pakaian yang saat ini 

masih belum umum di 

pasaran, sehingga diharapkan 

pakaian yang didesain sendiri 

oleh pemilik akan unik serta 

menarik bagi konsumen. 
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No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

3. Keterampilan bahasa 

terutama bahasa Inggris 

Dalam memilih supplier, pemilik 

banyak berhubungan dengan 

orang asing, sehingga 

kemampuan berbahasa asing 

minimal bahasa Inggris 

sangat dibutuhkan agar 

komunikasi dapat terjalin 

dengan baik. 

4. Keterampilan menggunakan 

smartphone 

5. Pemilik sebagai teknopreneur 

perlu menguasai kemampuan 

untuk menggunakan 

smartphone secara cepat dan 

efektif. Hal ini dimaksudkan 

agar update produk dapat 

dilakukan secara cepat dan 

tepat serta produk baru dapat 

lebih cepat ditawarkan 

kepada konsumen. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, pemilik merasa memiliki 

konsep diri serta kepribadian yang kuat. Hal ini ditunjukkan dari kepribadian 

pemilik yang tidak mudah goyah, teguh mencapai tujuan, berani mengambil risiko 

dan tidak mudah menyerah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Pemilik juga 

merasa memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik. Pengetahuan ini 

didapatkan oleh pemilik dari pengalamannya dalam bekerja baik bekerja di tempat 

lain maupun pengalaman selama menjalankan usaha butik dan toko onlinenya, 

seperti pengetahuan dalam membeli produk dengan harga murah dan dijual 

dengan harga yang lebih tinggi. 

Menurut pemilik, keterampilan yang mendukung pekerjaan pemilik adalah 

sebagai berikut: 

1. Keuangan dan administrasi yang kuat 

Dengan kemampuan keuangan dan administrasi yang kuat, pemilik akan dapat 

memperkirakan keuntungan, stock maupun proyeksi penjualan yang 

dilakukan dalam usahanya sehingga memiliki gambaran mengenai 

perusahaannya dan mampu membuat strategi berdasarkan hal tersebut. 

2. Kemampuan desain 

Dengan kemampuan desain yang dimiliki oleh pemilik, maka pemilik dapat 

mendesain jenis pakaian yang saat ini masih belum umum di pasaran, 

sehingga diharapkan pakaian yang didesain sendiri oleh pemilik akan unik 

serta menarik bagi konsumen. 
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3. Keterampilan bahasa terutama bahasa Inggris 

Dalam memilih supplier, pemilik banyak berhubungan dengan orang asing, 

sehingga kemampuan berbahasa asing minimal bahasa Inggris sangat 

dibutuhkan agar komunikasi dapat terjalin dengan baik. 

4. Keterampilan menggunakan smartphone 

Pemilik sebagai teknopreneur perlu menguasai kemampuan untuk 

menggunakan smartphone secara cepat dan efektif. Hal ini dimaksudkan 

agar update produk dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta produk 

baru dapat lebih cepat ditawarkan kepada konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pengalaman pendahuluan dari pengalaman 

kerja yang dilakukan sebelum menjadi seorang teknopreneur, hal ini terlihat dari 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat subyek penelitian memiliki 

kepribadian yang kuat, memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik dan 

memiliki keterampilan yang mendukung pekerjaan. 

 

4.2.10 Tanggapan Responden terhadap Kecukupan modal 

Kecukupan modal adalah dana yang diperlukan oleh teknopreneur dalam 

memulai pekerjaannya. Kecukupan modal memiliki indikator sebagai berikut : 

1. Dana investasi awal.  

2. Dana operasi cukup untuk bekerja sehari hari. 

3. Sumber / akses pendanaan. 
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Tanggapan responden atas kecukupan modal adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Tanggapan Responden terhadap Kecukupan modal 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Dana investasi 

awal 

ya, 3 M Sekitar 200jt, 

hanya untuk 

desain counter 

sekaligus stock 

barang awal. 

Belum termasuk 

biaya lain dan gaji 

pegawai. 

ya. 60 juta rupiah ya. 100juta. Investasi awal yang dilakukan 

pemilik dalam memulai usahanya 

cukup beragam, yaitu dari yang 

terendah Rp. 60 juta hingga Rp. 

3M. Investasi awal ini 

dipergunakan untuk stock barang 

awal, sekaligus pembuatan 

platform website, media sosial 

maupun pembayaran buzzer yang 

digunakan.  

2 Dana operasi 

cukup untuk 

bekerja sehari hari 

cukup, pemilik 

sediakan sekitar 

Rp. 20-30 juta 

sebulan 

Pemilik tidak 

memperhitungkan 

untuk harian. 

Tetapi bulanan. 

ya. +/- 400 ribu 

rupiah. 

ya. 500 ribu 

rupiah 

Pemilik juga memiliki dana 

operasional yang cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari. Dana 

operasional ini berupa biaya 

listrik, air, telepon serta biaya 

untuk karyawan yang diberikan 

dalam gaji bulanan. 

3 Sumber / akses 

pendanaan 

Tidak, modal 

sendiri 

Tidak. Ini usaha 

pribadi dengan 

modal yang tidak 

lepas dari bantuan 

dari orang tua 

ya. Investor ya. Investor. Pemilik memiliki sumber 

pendanaan yang dapat dibagi 

menjadi: 

1. Modal sendiri 
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untuk pendanaan 

awal. 

Modal sendiri dalam hal ini 

adalah dana dari diri pemilik 

sendiri dari hasil kerja 

sebelumnya dan juga bantuan 

dari orang tua untuk 

pendanaan awal. 

2. Investor 

Investor dalam hal ini adalah 

teman atau saudara yang 

tertarik untuk melakukan 

investasi pada usaha yang 

dijalankan oleh pemilik. 

Sebagai imbalannya, investor 

dijanjikan akan mendapatkan 

saham atau pembagian 

keuntungan. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, Investasi awal yang 

dilakukan pemilik dalam memulai usahanya cukup beragam, yaitu dari yang 

terendah Rp. 60 juta hingga Rp. 3M. Investasi awal ini dipergunakan untuk stock 

barang awal, sekaligus pembuatan platform website, media sosial maupun 

pembayaran buzzer yang digunakan. Pemilik juga memiliki dana operasional yang 

cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dana operasional ini berupa biaya listrik, air, 

telepon serta biaya untuk karyawan yang diberikan dalam gaji bulanan. 

Pemilik memiliki sumber pendanaan yang dapat dibagi menjadi: 

1. Modal sendiri 

Modal sendiri dalam hal ini adalah dana dari diri pemilik sendiri dari hasil 

kerja sebelumnya dan juga bantuan dari orang tua untuk pendanaan awal. 

2. Investor 

Investor dalam hal ini adalah teman atau saudara yang tertarik untuk 

melakukan investasi pada usaha yang dijalankan oleh pemilik. Sebagai 

imbalannya, investor dijanjikan akan mendapatkan saham atau pembagian 

keuntungan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki kecukupan modal dalam memulai usaha, hal 

ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat subyek 

penelitian memiliki dana investasi awal yang memadai, dana operasional yang 

cukup untuk pekerjaan sehari-hari dan lebih dari satu sumber pendanaan (modal 

sendiri dan hutang). 
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4.2.11 Tanggapan Responden terhadap Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah orang-orang yang sudah sukses dalam hal 

teknologi yang menjadi panutan bagi seorang technopreneur dan menjadi target 

bagi dirinya sendiri dalam bekerja. Kelompok referensi memiliki indikator 

sebagai berikut: 

1. Idea generator, orang yang menjadi pencetus ide. 

2. Idea champion, orang yang sukses dengan ide yang dicetuskannya. 

Tanggapan responden atas kelompok referensi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Tanggapan Responden terhadap Kelompok referensi 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Idea generator, 

orang yang 

menjadi pencetus 

ide 

Ada,  Stephen 

Hawking, ide-

idenya brilian 

walaupun 

namanya kalah 

dengan Steve Jobs 

maupun Bill Gates 

namun Stephen 

Hawking dengan 

segala 

keterbatasannya 

merupakan 

pemikir brilian 

jaman ini. 

Tidak. Tidak. Tidak. Berdasarkan hasil penelitian 

hanya ada satu pemilik yang 

memiliki seorang idea generator 

yaitu dari responden 1. Idea 

generator pemilik adalah 

Stephen Hawking. Pemilik 

termotivasi dengan Stephen 

Hawking karena Stephen 

hawking walaupun memiliki 

keterbatasan yaitu lumpuh dan 

tidak dapat bergerak, namun 

tetap mampu berkarya dalam 

bidang fisika, teknologi dan ilmu 

pengetahuan. 

2 Idea champion, 

orang yang sukses 

dengan ide yang 

dicetuskannya 

Ada, Agnes 

Monica, karena 

sebagai wanita dia 

smart untuk 

memanfaatkan 

peluang dan 

mampu memiliki 

banyak bisnis di 

area yang 

Tidak. Tidak. Tidak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari empat pemilik hanya 

ada satu pemilik yang memiliki  

seorang idea champion yaitu 

Agnes Monica. Ketertarikan 

pemilik terhadap Agnes Monica 

adalah karena sebagai wanita, 

Agnes Monica dianggap sebagai 

seorang yang smart untuk 
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berbeda-beda, 

selain itu Agnes 

Monica juga 

mampu 

memperkuat brand 

dari dirinya. 

memanfaatkan peluang dan 

mampu memiliki banyak bisnis 

di area yang berbeda-beda, selain 

itu Agnes Monica juga mampu 

memperkuat brand dari dirinya. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, hanya ada satu pemilik yang 

memiliki seorang idea generator yaitu dari responden 1. Idea generator pemilik 

adalah Stephen Hawking. Pemilik termotivasi dengan Stephen Hawking karena 

Stephen hawking walaupun memiliki keterbatasan yaitu lumpuh dan tidak dapat 

bergerak, namun tetap mampu berkarya dalam bidang fisika, teknologi dan ilmu 

pengetahuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat pemilik hanya ada satu 

pemilik yang memiliki  seorang idea champion yaitu Agnes Monica. Ketertarikan 

pemilik terhadap Agnes Monica adalah karena sebagai wanita, Agnes Monica 

dianggap sebagai seorang yang smart untuk memanfaatkan peluang dan mampu 

memiliki banyak bisnis di area yang berbeda-beda, selain itu Agnes Monica juga 

mampu memperkuat brand dari dirinya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

tiga subyek penelitian tidak memiliki suatu kelompok referensi atau orang-orang 

yang sudah sukses dalam hal teknologi yang menjadi panutan bagi seorang 

technopreneur dan menjadi target bagi dirinya sendiri dalam bekerja. Hal ini 

dapat terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa subyek penelitian tidak 

memiliki referensi idea generator dan idea champion. 

 

4.2.12 Tanggapan Responden terhadap Trend teknologi 
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Trend teknologi adalah kemampuan teknopreneur untuk memperoleh 

informasi yang menjadi dasar untuk mengetahui arah dari trend perkembangan 

teknologi. Trend teknologi memiliki indikator sebagai berikut: 

1. Kebutuhan informasi, tentang teknologi terbaru. 

2. Ketersediaan informasi, tentang teknologi serta trend teknologi saat ini. 

Tanggapan responden atas trend teknologi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Tanggapan Responden terhadap Trend Teknologi 

No Indikator R1 R2 R3 R4 Kesimpulan 

1 Kebutuhan 

informasi, tentang 

teknologi terbaru 

Ya, berita 

mengenai update 

teknologi 

Tidak. Tanpa 

dicari tahu, pada 

masa kini dengan 

kita aktif sebagai 

pengguna media 

IG, maka kita 

akan tahu hal lebih 

banyak (menurut 

pengalaman 

pemilik). 

butuh. Informasi 

tentang media 

digital  terbaru 

untuk kegiatan 

promosi berjualan. 

ya. Informasi 

digital marketing 

terbaru untuk 

menunjang 

penjualan. 

Pemilik setuju bahwa pemilik 

membutuhkan informasi yang 

update mengenai teknologi 

terbaru. Hal ini dimaksudkan 

pemilik untuk mencari cara baru 

dalam mempercepat pemasaran 

produk dan mencari cara untuk 

menyampaikan produk pada 

segmen dan target pasar yang 

paling tepat. 

2 Ketersediaan 

informasi, tentang 

teknologi serta 

trend teknologi 

saat ini 

Ya Ya cukup Ya Pemilik juga merasa bahwa saat 

ini ketersediaan informasi 

tentang teknologi serta trend 

teknologi saat ini sudah cukup 

memadai. Hal ini dapat dilihat 

dari ketersediaan internet yang 

penetrasinya saat ini sudah cukup 

luas, membuat pemilik dapat 

mencari informasi kapanpun dan 

dimanapun. 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, pemilik setuju bahwa 

pemilik membutuhkan informasi yang update mengenai teknologi terbaru. Hal ini 

dimaksudkan pemilik untuk mencari cara baru dalam mempercepat pemasaran 

produk dan mencari cara untuk menyampaikan produk pada segmen dan target 

pasar yang paling tepat. 

Pemilik juga merasa bahwa saat ini ketersediaan informasi tentang 

teknologi serta trend teknologi saat ini sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat 

dari ketersediaan internet yang penetrasinya saat ini sudah cukup luas, membuat 

pemilik dapat mencari informasi kapanpun dan dimanapun. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki kemampuan teknopreneur untuk memperoleh 

informasi yang menjadi dasar untuk mengetahui arah dari trend perkembangan 

teknologi. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

subyek penelitian memiliki kebutuhan informasi tentang teknologi terbaru dan 

membutuhkan ketersediaan informasi tentang teknologi serta trend teknologi saat 

ini. 
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4.3 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden untuk Semua Variabel  

1. Intelegensia 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki intelejensia teknopreneur yang 

dapat terlihat dari kemampuan subyek mencari peluang bisnis dengan 

menggunakan IT, mencari sumber informasi akan produk dengan 

menggunakan IT, memanfaatkan IT untuk mencapai peluang bisnis dan 

mempromosikan dan menjual produk dengan menggunakan IT. 

2. Latar Belakang Budaya 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian merasa bahwa penilaian masyarakat atas 

pekerjaan sebagai teknopreneur adalah positif, keempat subyek juga 

sering bergaul dengan sesama pengguna IT mendorong pembentukan 

perilaku teknopreneur dan subyek juga memiliki kebiasaan 

menggunakan dan memanfaatkan IT sehingga keempat subyek memiliki 

latar belakang budaya yang sesuai dengan jiwa teknopreneur. 

3. Tingkat Pendidikan (kompetisi) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pandangan bahwa tingkat 

pendidikan sebagai sesuatu yang penting, hal ini dapat diketahui dari 

pandangan subyek yang menyetujui bahwa pendidikan yang lebih tinggi 
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akan memberikan wawasan yang lebih luas akan teknopreneur dan 

tingkat pendidikan akan mempermudah penyesuaian diri dengan 

teknologi baru dan perubahannya. 

4. Usia  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pandangan bahwa usia yang 

semakin matang sebagai teknopreneur membuat seorang teknopreneur 

hendaknya mampu bersifat toleran dalam menjalankan usahanya dan 

lebih mampu dalam mengendalikan emosi dalam menjalankan usahanya. 

5. Pola Asuh Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pola asuh keluarga yang demokratis 

dengan memberikan kesempatan sebagai teknopreneur dan memberikan 

kebebasan yang dinamis, yaitu kebebasan dalam membangun 

kemandirian. 

6. Motivasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki motivasi teknopreneur yang tinggi 

yang terlihat dari pandangan bahwa jenjang karir tidak terlalu penting 

bagi seorang teknopreneur selain itu keempat subyek juga memiliki 

sikap mental positif, keyakinan serta percaya diri. 

7. Kreativitas 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki kreativitas teknopreneur yang tinggi 

yang terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat 

subyek penelitian fleksibel terhadap perubahan jaman, mampu membuat 

produk orisinal dan mampu mengkombinasikan ide untuk membuat 

sesuatu yang menarik. 

8. Keberanian Menghadapi Resiko 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa keempat subyek penelitian memiliki keberanian menghadapi 

risiko dalam pekerjaan yang terlihat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa keempat subyek penelitian siap menerima ketidak 

pastian usaha dan mampu bekerja sendiri. 

9. Pengalaman Pendahuluan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki pengalaman pendahuluan dari 

pengalaman kerja yang dilakukan sebelum menjadi seorang 

teknopreneur, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa keempat subyek penelitian memiliki kepribadian yang kuat, 

memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik dan memiliki 

keterampilan yang mendukung pekerjaan. 

10. Kecukupan Modal 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki kecukupan modal dalam memulai 
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usaha, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

keempat subyek penelitian memiliki dana investasi awal yang memadai, 

dana operasional yang cukup untuk pekerjaan sehari-hari dan lebih dari 

satu sumber pendanaan (modal sendiri dan hutang). 

11. Kelompok Referensi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa tiga subyek penelitian tidak memiliki suatu kelompok referensi 

atau orang-orang yang sudah sukses dalam hal teknologi yang menjadi 

panutan bagi seorang technopreneur dan menjadi target bagi dirinya 

sendiri dalam bekerja. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa subyek penelitian tidak memiliki referensi idea 

generator dan idea champion. 

12. Trend Teknologi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa keempat subyek penelitian memiliki kemampuan teknopreneur 

untuk memperoleh informasi yang menjadi dasar untuk mengetahui arah 

dari trend perkembangan teknologi. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa subyek penelitian memiliki 

kebutuhan informasi tentang teknologi terbaru dan membutuhkan 

ketersediaan informasi tentang teknologi serta trend teknologi saat ini. 

 Dengan memperhatikan hasil identifikasi ke 12 variabel di atas, 

semua responden telah menjalankannya. Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa keempat responden tersebut memiliki spirit  

teknopreneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


