
30 
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Usaha 

Joy Fried Chicken merupakan suatu usaha yang beroperasi 

dalam bidang kuliner, khususnya makanan.  Joy Fried Chicken ini 

berdiri sejak 2012 yang berlokasi di Jalan Batan Selatan no.22, 

Semarang.  Usaha ini didirikan oleh pengusaha wanita yang bernama 

Ivana Puspitasari.   

Joy Fried Chicken memproduksi ayam goreng krispi yang 

dilengkapi dengan saos sambal serta menyediakan menu pelengkap 

lainnya yaitu kentang goreng dan krim sup.  Saat ini, Joy Fried Chicken 

memiliki 17 karyawan yang terdiri dari 2 karyawan keuangan, 10 

karyawan produksi, 3 kurir pesanan, 1 kepala karyawan, 1 karyawan 

quality control.   

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Joy Fried Chicken 

PEMIMPIN JOY 

FRIED CHICKEN 

KEPALA 

KARYAWAN 

KARYAWAN 

KEUANGAN 

 

KARYAWAN 

KURIR 

KARYAWAN 

PRODUKSI 

KARYAWAN

QUALITY 

CONTROL  



31 
 

 

Berikut ini adalah job description dari masing – masing karyawan Joy 

Fried Chicken : 

1) Pemimpin 

- Melakukan pengambilan keputusan 

- Melakukan perencanaan untuk usahanya 

- Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas yang dilakukan dalam 

usahanya 

- Melakukan kontrol pada setiap kinerja para karyawannya. 

- Mengatur semua aktivitas produksi 

2) Karyawan Keuangan 

- Melakukan penjualan dan pembayaran jika terjadi transaksi dengan 

konsumen 

- Mencatat semua transaksi masuk dan keluar baik dari penerimaan 

stock barang atau terbelinya barang oleh pembeli 

- Memberikan informasi yang jelas dan komunikatif mengenai suatu 

produk kepada pelanggan atau konsumen. 

3) Karyawan Produksi 

- Memotong ayam  

- Mencuci ayam yang telah dipotong 

- Memberi bumbu untuk ayam 

- Menggoreng ayam 
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- Menempatkan ayam goreng tepung yang telah matang pada etalase 

pemanas 

- Menyiapkan pesanan dari konsumen 

- Mengaantarkan pesanan ke meja para konsumen sesuai dengan 

yang dipesan. 

4) Karyawan Kurir 

- Mengirim pesananan konsumen ke tempat tujuan 

- Menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan nota 

5) Kepala Karyawan 

- Mengawasi kinerja seluruh karyawan 

- Mengatur para karyawan agar tetap bekerja sesuai dengan job 

description masing -masing 

- Memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di perusahaan 

- Menerima laporan mengenai komplain ataupun kritik dari 

konsumen  

- Membuat laporan mengenai masalah apa saja yang terjadi di 

perusahaan 

6) Karyawan Quality Control 

- Memeriksa kualitas bahan baku 

- Mengecek ukuran potongan ayam sesuai dengan ketentuan 

perusahaan 

- Memeriksa kualitas ayam goreng yang telah selesai proses dan siap 

disajikan kepada konsumen.   
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- Membuat laporan kepada pemimpin setiap harinya mengenai 

kualitas ayam dan juga stok bahan baku yang dibutuhkan 

perusahaan 

4.2  Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini, adalah 1 orang pemimpin, dan 2 

orang karyawan Joy Fried Chicken.  Adapun gambaran umum 

responden penelitian, yakni : 

Tabel 4.1  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Status 

dan Jenis Kelamin 

Status   

                       Jenis Kelamin 
Pria Wanita 

Pemimpin - 1 

Kepala Karyawan 1 - 

Karyawan Quality Control 1  

TOTAL 2 1 

% 67 33 

      Sumber : Data primer yang diolah,2017 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden 

pria lebih banyak ( 2 orang ) daripada jumlah responden wanita ( 1 

orang ) yaitu sebagai pemimpin di Joy Fried Chicken. 
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Tabel 4.2  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Status dan 

Pendidikan 

Status 

                           Pendidikan 
SMA D3 S1 S2 

Pemimpin - - 1 - 

Kepala Karyawan - - 1 - 

Karyawan Quality Control 1 - - - 

TOTAL 1 - 2 - 

% 33  67  

    Sumber Data Primer yang Diolah Tahun ( 2017 ) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan 

lulusan S1 yakni 2 orang dan lulusan SMA yakni 1 orang.   

Tabel 4.3  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia 

Status 

            Usia 

20 – 25 ( tahun ) 26 – 30 ( tahun ) 

Pemimpin - 1 

Kepala Karyawan - 1 

Karyawan Quality 

Control 

1 - 

TOTAL 1 2 

% 33 67 

     Sumber : Data primer yang dioleh, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia responden tidak 

lebih dari 30 tahun.  Usia pemimpin Joy Fried Chicken yaitu 30 tahun, 
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kemudian usia kepala karyawan Joy Fried Chicken yaitu 28 tahun, dan 

usia karyawan quality control yaitu 25 tahun. 

 

4.3 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Entrepreneur 

Leadership yang akan dilihat dari sisi LEAD ( Live the vision, Encourage, 

Arrange, Direction), menurut Sugiyono ( 2012 ). 

1. Live the Vision 

Efektivitas kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang leadpreneur 

yang memiliki visi untuk dijadikan kekuatan pendorong perusahaan 

untuk terus berkembang dan maju dan dapat diwujudkan bersama 

dengan karyawannya. 

2. Encourage 

Sebagai pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan 

inpirasi atau dorongan pada orang - orang disekelilingnya yang 

terutama kepada seluruh karyawannya. 

3. Arrange 

Menjadi seorang pemimpin dalam usahanya mampu melakukan 

perencanaan, dan juga pengorganisasian serta pengimplementasian 

proyek guna kemajuan perusahaan. 

4. Direction 

Sebagai seorang Leadpreneurship mampu memberikan petunjuk 

untuk para karyawannya agar dapat melakukan tugasnya dengan 



36 
 

tepat dan benar serta memberikan hasil yang sesuai dengan harapan 

pemimpinnya. 

 

4.4 Analisis LEAD Pengusaha Joy Fried Chicken 

1. Live the Vision 

Dalam penelitian ini karakteristik Leadpreneurship yang 

terkait dengan Live the Vision, dapat dilihat dari seorang 

pengusaha yang memiliki visi untuk usahanya.  Seorang 

pemimpin harus memiliki visi untuk usahanya, kemudian juga 

mampu menyampaikan visi usahanya kepada seluruh 

karyawannya.  Tidak hanya menyampaikan visi, namun 

pengusaha juga harus mampu mengajak seluruh karyawannya 

untuk mewujudkan visi tersebut serta menghidupi visi 

usahanya.  Berikut tanggapan responden pemimpin mengenai 

Live the Vision : 
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Tabel 4.4 Tanggapan Responden (Pemimpin) Mengenai Live the Vision 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata - 

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

F S F S F S F S F S 

Live the 

vision 

Saya memiliki visi untuk usaha 

Joy Fried Chicken  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 Tinggi 

Saya menyampaikan visi usaha 

Joy Fried Chicken kepada 

karyawan.  

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

Saya mengajak karyawan 

untuk mewujudkan visi usaha 

Joy Fried Chicken. 

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

Rata – Rata 5 5 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tanggapan 

pemimpin mengenai Live the Vision menunjukkan rata – rata 

skor 5 dan termasuk kategori tinggi.  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemimpin sangat setuju dengan pernyataan disediakan 

yang artinya pengusaha Joy Fried Chicken memiliki Live the 

Vision.  Pengusaha mampu menghidupi visi tersebut dengan 

menyampaikan visi usahanya pada karyawan Joy Fried Chciken 

dan mengajak karyawan untuk mewujudkan visinya. 

Pengusaha memiliki visi untuk usahanya yaitu menjadi 

produsen ayam olahan berupa ayam goreng tepung dengan 

bahan baku berkualitas tinggi dengan menggunakan ayam segar 

tanpa bahan pengawet.  Visi tersebut disampaikan secara lisan 

dan tertulis.  Pengusaha menyampaikan visi secara lisan 

melalui briefing yang diadakan sebelum Joy Fried Chicken 

beroperasi.  Visi usaha Joy Fried Chicken juga disampaikan 

secara tertulis dalam bentuk tulisan yang dipasang di restoran 

Joy Fried Chicken.   

Pengusaha juga mengajak karyawan Joy Fried Chicken 

untuk mewujudkan visi tersebut melalui rasa tanggung jawab 

yang ditanamkan pada karyawan untuk tetap bekerja dengan 

baik dan benar sehingga visi Joy Fried Chicken dapat terwujud 

bersama dengan karyawan. 

Berikut adalah tanggapan karyawan mengenai Live the Vision : 
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Tabel 4.5 Tanggapan Responden (Karyawan) Mengenai Live the Vision 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata - 

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

F S F S F S F S F S 

Live the 

vision 

Pengusaha Joy Fried Chicken 

memiliki visi untuk 

perusahaan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

Pengusaha Joy Fried Chicken 

menyampaikan visi perusahaan 

kepada karyawan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

Pengusaha mengajak karyawan 

untuk mewujudkan visi 

perusahaan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

Rata – Rata 5 5 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat tanggapan karyawan 

mengenai Live the Vision pengusaha Joy Fried Chicken 

menunjukkan rata – rata skor 5 dan termasuk kategori tinggi.  

Hal ini berarti bahwa pengusaha Joy Fried Chicken memiliki 

Live the Vision. 

Visi Joy Fried Chicken yaitu menjadi produsen ayam 

olahan berupa ayam goreng tepung dengan bahan baku 

berkualitas tinggi dengan menggunakan ayam segar tanpa 

bahan pengawet.  Visi tersebut disampaikan kepada karyawan 

secara lisan dan tertulis.   

  Pemimpin tidak hanya menyampaikan visinya, pengusaha 

juga mengajak karyawan Joy Fried Chicken untuk mewujudkan 

visi usahanya dengan cara memberikan contoh yang benar 

dalam pemilihan bahan baku ayam yang segar dan tanpa 

pengawet, dan menjaga kebersihan wilayah produksi.  Sehingga 

visi Joy Fried Chicken dapat dicapai bersama dengan karyawan 

Joy Fried Chicken. 

Tanggapan pemimpin dan karyawan mengenai Live the 

Vision yang dimiiki oleh pengusaha Joy Fried Chicken, 

didukung dengan adanya uraian hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan.   
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden  

Mengenai Live the Vision 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa tanggapan 

pemimpin dan karyawan mengenai Live the Vision 

menunjukkan kategori tinggi.  Hal ini dapat diartikan bahwa 

pemimpin memiliki karakteristik leadpreneurship yang terkait 

dengan Live the Vision.  Tanggapan yang diberikan pemimpin 

dibuktikan dengan adanya keseuaian dengan tanggapan yang 

diberikan karyawan Joy Fried Chicken yang menunjukkan 

kategori tinggi.   

Pemimpin memiliki visi untuk usaha Joy Fried Chicken dan 

menyampaikan visi kepada karyawan serta mampu menghidupi 

visi tersbut.  Berikut ini merupakan hasil wawancara responden 

pemimpin dan karyawan mengenai Live the Vision :

Pertanyaan 
Pemimpin Karyawan  

Skor Kategori Skor Kategori 

Pengusaha Joy 

Fried Chicken 

memiliki visi untuk 

perusahaan. 

5 Tinggi 5 Tinggi 

Pengusaha Joy 

Fried Chicken 

menyampaikan visi 

perusahaan kepada 

karyawan. 

5 Tinggi 5 Tinggi 

Pengusaha 

mengajak 

karyawan untuk 

mewujudkan visi 

perusahaan. 

5 Tinggi 5 Tinggi 

Rata - Rata 5 Tinggi 5 Tinggi 
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Tabel 4.7 

Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Live the vision 

No. 
Variabel Pertanyaan 

Tanggapan 

Pengusaha 

Tanggapan Karyawan Kesimpulan 

karyawan 
Hasil 

I II 

1. 

Live the 

Vision 

Apa visi dari 

usaha Joy Fried 

Chicken? 

Pengusaha memiliki 

visi yaitu, menjadi 

produsen ayam 

olahan berupa ayam 

goreng tepung 

dengan bahan baku 

berkualitas tinggi 

dengan menggunakan 

ayam segar tanpa 

bahan pengawet. 

Visi Joy Fried Chicken 

yakni, menjadi produsen 

ayam olahan berupa 

ayam goreng tepung 

dengan bahan baku 

berkualitas tinggi dengan 

menggunakan ayam 

segar tanpa bahan 

pengawet. 

Visi Joy Fried 

Chicken yakni, 

menjadi produsen 

ayam olahan berupa 

ayam goreng tepung 

dengan bahan baku 

berkualitas tinggi 

dengan menggunakan 

ayam segar tanpa 

bahan pengawet. 

Pengusaha 

memiliki visi 

untuk usahanya. 

 

Pengusaha 

memiliki Live 

the Vision 

Bagaimana cara 

pengusaha 

dalam 

menyampaikan 

visi usahanya 

Pengusaha 

menyampaikan 

visinya baik dengan 

cara lisan kepada 

karyawan ataupun 

Ya, pengusaha 

menyampaikan visi 

usahanya secara lisan dan 

juga pengusaha 

menyampaikan secara 

Ya, pengusaha 

menyampaikan visi 

kepada para karyawan 

secara lisan dan 

tertulis, ketika 

Pengusaha 

menyampaikan 

visi kepada para 

karyawan secara 

lisan dan 

Pengusaha 

memiliki Live 

the Vision 
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kepada 

karyawan? 

tertulis.  Visi tersebut 

disampaikan setiap 

kali pengusaha 

melakukan briefing.  

Briefing dilakukan 

oleh pengusaha 

bersama 

karyawannya setiap 

hari sebelum Joy 

Fried Chicken 

beroperasi. 

tertulis.  Visi 

disampaikan secara lisan 

ketika pengusaha 

melakukan briefing dan 

tertulis dalam bentuk 

tulisan yang dipasang di 

restoran. 

briefing, pengusaha 

selalu menyampaikan 

visi dari perusahaan. 

 

tertulis. 

Bagaimana cara 

pengusaha 

dalam 

mengajak 

karyawan untuk 

mewujudkan 

visi? 

Pengusaha mengajak 

para karyawan untuk 

mewujudkan visi 

secara langsung yang 

dilakukan pada saat 

pengusaha 

melakukan briefing 

sebelum usaha Joy 

Fried Chicken 

beroperasi.  Briefing 

ini dilakukan setiap 

hari oleh pengusaha 

guna menjaga 

Ya, Pengusaha mengajak 

para karyawan untuk 

mewujudkan visi guna 

mencapai tujuan usaha 

Joy Fried Chicken. 

Ketika briefing 

pengusaha mengajak 

karyawan untuk 

mewujudkan visi degan 

cara menegaskan aturan 

– aturan yang telah 

dibuat, dan meminta para 

karyawan untuk tetap 

Ya, pengusaha 

mengajak para 

karyawan untuk 

mewujudkan visi.  

Pengusaha 

memberikan aturan 

yang tegas sehingga 

karyawan tetap 

bekerja sesuai dengan 

ketentuan dan dapat 

mencapai visi.  Selain 

itu, pengusaha juga 

mengajak karyawan 

Pengusaha 

mengajak para 

karyawan untuk 

mewujudkan 

visi perusahaan 

secara lisan 

melalui briefing 

dan 

menanamkan 

rasa tanggung 

jawab kepada 

karyawan untuk 

dapat 

Pengusaha 

memiliki 

Live the 

Vision 

Lanjutan Tabel 4.7 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Live the Vision 
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jalannya usaha agar 

sesuai dengan aturan 

– aturan yang telah 

ditetapkan.  

Pengusaha juga 

mengajak para 

karyawan untuk 

mewujudkan visi 

dengan cara 

menanamkan rasa 

tanggung jawab atas 

pekerjaannya masing 

– masing, karena 

apabila karyawan 

bekerja dengan baik 

dan benar, maka 

perusahaan akan 

mencapai visi 

tersebut. 

bekerja dengan baik dan 

benar sehingga usaha Joy 

Fried Chicken dapat 

berjalan dengan baik dan 

dapat mencapai visinya. 

tetap menjaga kualitas 

bahan baku dan juga 

kualitas produk jadi. 

mewujudkan 

visi usahanya 

Lanjutan Tabel 4.7 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Live the Vision 
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Berdasarkan tabel 4.7 , menunjukkan bahwa pengusaha 

memiliki Live the vision.  Tanggapan pemimpin dan karyawan 

menunjukkan bahwa pengusaha memiliki Live the vision.  Hal 

ini diperjelas dengan adanya uraian dari hasil wawancara yang 

menyatakan pengusaha memiliki visi untuk usaha Joy Fried 

Chicken yakni, menjadi produsen ayam olahan berupa ayam 

goreng tepung dengan bahan baku berkualitas tinggi dengan 

menggunakan ayam segar tanpa bahan pengawet. 

Pengusaha juga menyampaikan visi kepada karyawan Joy 

Fried Chicken serta mengajak karyawan untuk terlibat dalam 

mewujudkan visi tersebut guna kemajuan usahanya.  Visi usaha 

Joy Fried Chicken disampaikan baik dengan cara lisan ataupun 

dalam bentuk tertulis.  Visi disampaikan secara lisan melalui 

briefing yang dilakukan sebelum usaha Joy Fried Chicken 

beroperasi yaitu jam 09.00 – 21.00 WIB.  Briefing dilakukan 

selama 10 hingga 15 menit.  Materi yang disampaikan yaitu 

mengingatkan job description masing – masing karyawan.  

Berikut materi briefing : 

- Kepala karyawan : Mengingatkan kepala karyawan untuk 

mengontrol kinerja karyawan bawahannya. 

- Karyawan Quality Control : Mengingatkan untuk mengecek 

kualitas bahan baku dan produk jadi ayam goreng secara berkala. 
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- Karyawan Keuangan : Mengingatkan untuk selalu komunikatif dan 

ramah terhadap konsumen, serta mengkonfirmasi ulang pesanan 

konsumen, dan pemberian uang kas untuk setiap kasir yang 

berjumlah 2 orang. 

- Karyawan Produksi : Mengingatkan untuk bekerja secara cepat dan 

tepat. 

- Karyawan Kurir : Mengingatkan untuk mengantar pesanan dengan 

benar dan tepat waktu. 

Setelah materi briefing disampaikan, kemudian pengusaha 

menutup dengan mengingatkan kembali visi Joy Fried Chicken 

dan mengajak seluruh karyawan untuk mewujudkan visi. 

Pengusaha mengajak karyawan untuk mewujudkan visi Joy 

Fried Chicken dengan cara menanamkan rasa tanggung jawab 

atas pekerjaannya masing – masing.  Pengusaha juga memberi 

contoh yang baik dan benar dalam pemilihan bahan baku 

sehingga visi usahanya dapat terwujud bersama dengan seluruh 

karyawan Joy Fried Chicken.  Contoh yang baik dan benar ini 

diberikan pengusaha dengan cara memberi petunjuk kepada 

karyawan bagaimana memilih ayam yang segar dan memilih 

bahan baku yang berkualitas.  Ayam yang segar yaitu ayam 

yang tidak berbau menyengat dan bersih, kemudian untuk 

bahan baku yang berkualitas yaitu bahan baku yang masih 

segar dan tidak layu serta tidak kadaluarsa. 
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2. Encourage 

Dalam penelitian ini, karakteristik Leadpreneurship yang 

terkait dengan Encourage pada pengusaha Joy Fried Chicken 

dilihat dari adanya motivasi yang diberikan pengusaha kepada 

karyawan Joy Fried Chicken.  Melalui adanya pengakuan 

pengusaha atas keberhasilan yang dicapai oleh karyawan Joy 

Fried Chicken.   

Encourage yang dimiliki pengusaha juga dilihat melalui 

keterlibatan pengusaha Joy Fried Chicken dalam usahanya, 

apakah dapat memberikan dampak positif bagi kinerja 

karyawan.  Berikut tanggapan responden pemimpin  mengenai 

Encourage: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden (Pemimpin) Mengenai Encourage 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata - 

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

F S F S F S F S F S 

Encourage 

Saya memberikan motivasi 

kepada karyawan. 
0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 4 Tinggi 

Saya mengakui kemampuan 

karyawan dan memberikan 

kesempatan kepada seluruh 

karyawan untuk berkembang 

dan berhasil dalam melakukan 

tugasnya. 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 4 Tinggi 

Saya terlibat secara langsung 

dalam kegiatan operasi 

perusahaan. 

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

Rata – Rata 4.6 4.3 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat tanggapan pemimpin 

mengenai Encourage pada pengusaha Joy Fried Chicken 

menunjukkan rata – rata skor 4.3 dan termasuk kategori tinggi.  

Tanggapan yang diberikan pemimpin terhadap pernyataan 

terkait Encourage pengusaha Joy Fried Chicken dapat diartikan 

bahwa pengusaha Joy Fried Chicken memiliki Encourage.   

Pengusaha mampu memberikan motivasi pada karyawan – 

karyawannya.  Motivasi yang diberikan berupa pujian secara 

langsung kepada karyawan, selain itu pengusaha juga 

memberikan insentif.  Pengusaha juga memberikan pengakuan 

atas keberhasilan yang telah dicapai oleh karyawannya.   

Tidak hanya memberikan motivasi dan pengakuan saja, 

pengusaha juga terlibat secara langsung dalam dalam kegiatan 

operasi Joy Fried Chicken.  Sehingga karyawan juga merasa 

terbantu oleh pengusaha Joy Fried Chicken sendiri.  Berikut 

tanggapan responden karyawan mengenai Encourage : 
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Tabel 4.9 

Tanggapan Responden (Karyawan) Mengenai Encourage 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata - 

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

F S F S F S F S F S 

Encourage 

Pengusaha memberikan 

motivasi kepada karyawan. 
0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 8 4 Tinggi 

Pengusaha mengakui 

kemampuan karyawan dan 

memberikan kesempatan 

kepada seluruh karyawan untuk 

berkembang dan berhasil 

dalam melakukan tugasnya. 

0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 8 4 Tinggi 

Pengusaha terlibat secara 

langsung dalam kegiatan 

operasi Joy Fried Chicken. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

Rata – Rata 8.6 4.3 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa 

tanggapan karyawan menunjukkan rata – rata skor 4.3 dan 

termasuk kategori tinggi.  Hal ini dapat diartikan bahwa 

karyawan setuju dengan adanya Encourage pada pengusaha Joy 

Fried Chicken. 

Karyawan mendapatkan motivasi dari pengusaha, motivasi 

yang diberikan pengusaha insentif dan adanya rasa nyaman di 

tempat kerja.  Karyawan juga mendapat pengakuan terhadap 

keberhasilan yang telah dicapai.  Pengakuan yang diberikan 

pengusaha kepada karyawan yaitu secara lisan dari pengusaha.  

Pengusaha juga terlibat secara langsung dalam kegiatan 

operasi usaha Joy Fried Chicken.  Hal ini membuat para 

karyawan merasa terbantu dalam meningkatkan kemajuan 

usaha Joy Fried Chicken. 

Tanggapan karyawan yang menunjukkan adanya 

Encourage pada pengusaha Joy Fried Chicken, didukung 

dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.   
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Tabel 4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden  

Mengenai Encourage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden mengenai Encourage termasuk dalam kategori 

tinggi.  Hal ini dapat diartikan bahwa pemimpin Joy Fried 

Chicken memiliki karakteristik leadpreneurship yang terkait 

dengan Encourage dengan kategori tinggi.  Tanggapan 

pemimpin dan karyawan memiliki kesesuaian dengan kategori 

tinggi.   

Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada karyawan 

– karyawan Joy Fried Chicken.  Berikut ini merupakan hasil 

wawancara responden pemimpin dan karyawan mengenai 

Encourage :

Pertanyaan 
Pemimpin Karyawan  

Skor Kategori Skor Kategori 

Saya memberikan motivasi 

kepada karyawan. 
4 Tinggi 4 Tinggi 

Saya mengakui kemampuan 

karyawan dan memberikan 

kesempatan kepada seluruh 

karyawan untuk berkembang dan 

berhasil dalam melakukan 

tugasnya. 

4 Tinggi 4 Tinggi 

Saya terlibat secara langsung 

dalam kegiatan operasi 

perusahaan. 

5 Tinggi 5 Tinggi 

Rata - Rata 4,3 Tinggi 4,3 Tinggi 



53 
 

Tabel 4.11 

Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Encourage 

No. 
Variabel Pernyataan Pengusaha 

Karyawan Kesimpulan 

karyawan 
Hasil 

I II 

2. Encourage 

Bagaimana 

cara 

pengusaha 

memberikan 

motivasi 

kepada 

karyawan? 

Pengusaha memberikan 

motivasi kepada 

karyawan dengan cara 

membangun hubungan 

yang baik dengan 

karyawan melalui 

komunikasi informal, 

mengadakan kegiatan 

makan bersama dan 

tidak menciptakan 

perbedaan antara 

karyawan yang satu 

dengan karyawan yang 

lainnya.  Pengusaha 

juga memberikan 

motivasi secara 

langsung berupa pujian 

atas peningkatan kinerja 

karyawan Joy Fried 

Chicken.  Peningkatan 

Ya, pengusaha 

memberikan motivasi 

kepada para karyawan 

Joy Fried Chicken, 

dengan cara memberikan 

pujian secara langsung, 

memberikan insentif 

ketika lembur. 

Ya, pengusaha 

memberikan motivasi 

kepada para karyawan 

Joy Fried Chicken.  

Karyawan termotivasi 

dengan pemberian gaji 

yang sesuai dengan 

pekerjaan, yaitu sesuai 

dengan UMK kota 

Semarang dan 

pengusaha 

memberikan insentif 

ketika karyawan 

lembur. 

Karyawan 

mendapat 

motivasi secara 

langsung berupa 

pujian yang 

diberikan 

pengusaha 

kepada 

karyawan. 

Pengusaha 

memiliki 

Encourage 
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kinerja karyawan yaitu 

karyawan tidak pernah 

membolos kerja dan 

bekerja sesuai 

ketentuan.  Selain itu, 

pengusaha juga 

memberikan insentif 

bagi karyawan atas 

tercapainya prestasi 

yang dilakukan oleh 

karyawan dan ketika 

karyawan lembur. 

Bentuk 

motivasi apa 

yang 

diberikan 

pengusaha 

kepada 

karyawan? 

Bentuk motivasi yang 

diberikan pengusaha 

yaitu pemberian pujian 

dan pemberian insentif, 

serta motivasi dengan 

penerapan komunikasi 

informal, dan 

mengadakan makan 

bersama karyawan. 

Bentuk motivasi yang 

karyawan dapatkan 

berupa insentif dan 

pujian dari pengusaha 

atas peningkatan kinerja 

karyawan. 

 

Bentuk motivasi yang 

karyawan dapatkan 

berupa insentif dan 

pemberian gaji yang 

sesuai dengan 

pekerjaan, serta pujian 

yang diberikan oleh 

pengusaha. 

Karyawan 

mendapat 

motivasi dari 

pengusaha 

dalam bentuk 

pujian dan 

pengusaha juga 

memberikan 

insentif. 

Pengusaha 

memiliki 

Encourage 

Bagaimana 

cara 

pengusaha 

Pengusaha memberikan 

pengakuan untuk 

Ya, karyawan mendapat 

pengakuan oleh 

Ya, karyawan 

mendapat pengakuan 

Karyawan 

mendapatkan 

Pengusaha 

memiliki 

Encourage 

Lanjutan Tabel 4.11 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Encourage 
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memberikan 

pengakuan 

untuk 

keberhasilan 

yang telah 

dicapai oleh 

karyawan? 

keberhasilan yang telah 

dicapai karyawan 

dengan cara 

memberikan 

kepercayaan kepada 

karyawan untuk 

melakukan pekerjaan 

tersebut dan 

mengandalkan 

karyawan tersebut 

dalam bidang tertentu.  

Selain itu, bentuk 

pengakuan yang 

diberikan pengusaha 

yaitu dengan 

menaikkan gaji 

karyawan atau 

menaikkan jabatan 

karyawan. 

pengusaha atas 

keberhasilan yang telah 

dicapai oleh karyawan.  

Karyawan mendapatkan 

pengakuan dalam bentuk 

kenaikkan gaji yang 

diterima oleh karyawan.  

Pengusaha juga  

mempercayakan 

karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

– pekerjaan tertentu yang 

sesuai dengan 

kemampuan yang 

dimiliki. 

oleh pengusaha atas 

keberhasilan yang 

telah dicapai oleh 

karyawan.  Karyawan 

mendapatkan insentif, 

selain itu pengusaha 

juga menaikkan gaji 

karyawan. 

pengakuan oleh 

pengusaha atas 

keberhasilan 

yang telah 

dicapai dengan 

cara menaikkan 

gaji karyawan. 

Apakah 

kehadiran 

pengusaha 

memberikan 

Ya, kehadiran 

pengusaha memberikan 

dampak positif terhadap 

kinerja karyawan.  

Ya, kehadiran pengusaha 

memberikan dampak 

positif.  Dengan hadirnya 

pengusaha, membuat 

Ya, kehadiran 

pengusaha 

memberikan dampak 

positif terhadap 

Kehadiran 

pengusaha 

dalam 

perusahaan 

Pengusaha 

memiliki 

Encourage 

Lanjutan Tabel 4.11 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Encourage 
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dampak 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan? 

Dengan hadirnya 

pengusaha di tempat 

usaha secara langsung, 

pengusaha dapat 

memberikan semangat 

yang ada pada dirinya 

untuk melakukan segala 

pekerjaan yang harus 

diselesaikan.  Semangat 

ini diberikan dengan 

cara pengusaha 

memberikan contoh 

bagaimana melakukan 

pekerjaan dengan 

semangat dan benar, 

dan tidak lambat. 

Pengusaha juga terlibat 

secara langsung untuk 

membantu para 

karyawan  merasa 

terbantu dan 

menunjukkan 

keterlibatan pengusaha 

dalam jalannya 

perusahaan.  Pengusaha 

juga memberikan 

semangat serta dapat 

mengawasi secara 

langsung kinerja para 

karyawan.  Dengan 

hadirnya secara 

langsung, maka akan 

membuat para karyawan 

ingin menunjukkan 

kinerja terbaik sehingga 

mendapat nilai lebih 

dimata pengusaha. 

kinerja karyawan.  

Pengusaha 

memberikan 

semangat, pengusaha 

juga memberikan 

bantuan dengan cara 

terlibat secara 

langsung dalam 

kegiatan produksi 

dalam usaha Joy Fried 

Chicken, sehingga 

para karyawan juga 

melakukan 

pekerjaannya dengan 

baik dan dengan 

semangat. 

memberikan 

dampak positif 

bagi karyawan.   

Lanjutan Tabel 4.11 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Encourage 
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karyawan dalam proses 

produksi.  Keterlibatan 

pengusaha dalam 

kegiatan produksi tidak 

menentu, tetapi 

pengusaha selalu 

meluangkan waktu 

untuk terlibat dalam 

kegiatan produksi setiap 

harinya. 

 

Lanjutan Tabel 4.11 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Encourage 

 



58 
 

Dari hasil tanggapan respond mengenai Encourage, 

menunjukkan bahwa pengusaha memiliki Encourage.  Hal ini 

diuraikan pada hasil wawancara dengan responden, dimana 

pengusaha memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi 

kepada para karyawan.  Pengusaha memberikan motivasi 

dengan cara memberikan pujian secara langsung, pujian 

tersebut diberikan ketika karyawan mencapai keberhasilan 

dalam melakukan pekerjaannya.  Contoh keberhasilan yang 

dicapai karyawan yaitu ketika karyawan mengirimkan pesanan 

dengan benar, sesuai dengan pesanan, ketika karyawan berhasil 

mengatasi konsumen yang memberikan kritik di restoran Joy 

Fried Chicken, juga ketika karyawan berhasil memenuhi 

pesanan dalam jumlah banyak yang mencapai 300 box pesanan.  

Selain itu, pengusaha memberikan insentif atas peningkatan 

kinerja karyawan dan ketika karyawan lembur.   

Bentuk motivasi lain yang pengusaha berikan juga melalui 

hubungan baik yang dibangun antara karyawan dengan 

pengusaha.  Hubungan baik dibangun dengan cara menerapkan 

komunikasi informal dan mengadakan makan bersama ketika 

pengusaha atau anggota keluarga pengusaha berulang tahun, 

pengusaha akan mengajak seluruh karyawan untuk makan 

bersama.  Sebagai contoh komunikasi informal digunakan 

dalam  pembicaraan mengenai kesehatan karyawan, dan 
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membahas mengenai berita terkini.  Dengan adanya hubungan 

yang baik antara pengusaha dan karyawan akan menumbuhkan 

rasa nyaman bagi karyawan di tempat kerja.  Sehingga 

karyawan juga bekerja dengan nyaman dan termotivasi untuk 

bekerja dengan baik. Pengusaha juga memberikan gaji yang 

sesuai dengan pekerjaan karyawan.  Gaji yang diberikan sesuai 

dengan UMK Kota Semarang. 

Pengusaha mengakui kemampuan karyawan – 

karyawannya atas keberhasilan yang telah dicapai oleh 

karyawan.  Pengakuan yang diberikan pengusaha kepada 

karyawan berupa kepercayaan kepada karyawannya untuk 

melakukan pekerjaan – pekerjaan tertentu, sehingga karyawan 

juga memiliki rasa percaya diri untuk melakukan pekerjaannya.  

Kepercayaan yang diberikan pengusaha berupa kenaikan 

jabatan atau kenaikan gaji karyawan. 

Hasil uraian wawancara juga menunjukkan bahwa 

kehadiran pengusaha memberikan dampak yang positif bagi 

karyawannya.  Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran 

pengusaha dapat mendorong semangat para karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya.  Pengusaha hadir dan turut bekerja 

bersama dengan para karyawan,  mengecek keadaan tempat 

makan agar tetap bersih, membantu dalam pemotongan ayam, 
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kemudian ikut mengecek kualitas ayam goreng Joy Fried 

Chicken dengan mencicipi satu potong ayam setiap harinya. 

  

3. Arrange 

Dalam penelitian ini, karakteristik Leadpreneurship yang 

terkait dengan Arrange pada pengusaha Joy Fried Chicken, 

dapat dilihat melalui adanya fungsi perencanaan bisnis dan 

fungsi perencanaan operasi pengusaha Joy Fried Chicken.  

Selain itu, terkait dengan Arrange,memiliki karakteristik 

Leadpreneurship dilihat dari adanya fungsi pengorganisasian 

dalam usahanya.  Pengusaha menempatkan para karyawannya 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing – masing 

karyawan.  Fungsi pelaksanaan seorang pengusaha mampu 

melaksanakan seluruh rencana – rencana untuk usahanya.  Serta 

fungsi pengawasan dan pengendalian untuk tetap mengawasi 

dan mengendalikan usaha Joy Fried Chicken.  Berikut 

tanggapan pemimpin mengenai Arrange : 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Responden (Pemimpin) Mengenai Arrange 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata – 

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

F S F S F S F S F S 

Arrange 

Saya mampu merencanakan 

bisnis Joy Fried Chicken. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 Tinggi 

Saya sebagai pemegang 

kendali atau langkah yang akan 

dilakukan untuk usaha Joy 

Fried Chicken. 

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

Saya mampu mengelola usaha 

Joy Fried Chicken. 
0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 4 Tinggi 

 

Saya melaksanakan rencana – 

rencana untuk usaha Joy Fried 

Chicken. 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 4 Tinggi 
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 Saya melakukan pengawasan 

dan pengendalian terhadap 

jalannya usaha Joy Fried 

Chicken. 

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

Rata – Rata 4.6 4.6 Tinggi 

 

 Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa tanggapan pemimpin mengenai Arrange menunjukkan rata 

– rata skor sebesar 4.8 dan termasuk kategori tinggi.  Hal ini berarti responden setuju pengusaha Joy Fried Chicken 

memiliki karakteristik Leadpreneurship yang terkait dengan Arrange.   

 Pengusaha mampu merencanakan bisnis Joy Fried Chicken dari awal mula bisnis hingga saat ini.  

Pengusaha melakukan penentuan lokasi bisnis, menghitung biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan usaha Joy 

Fried Chicken.    Perencanaan bisnis yang dilakukan pengusaha tidak hanya pada saat usaha Joy Fried Chicken 

dibangun, pengusaha juga merencanakan bisnis pembukaan cabang Joy Fried Chicken guna mengembangkan 

usahanya.  

Lanjutan Tabel 4.12 Tanggapan Responden ( Pemimpin ) Mengenai Arrange 
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 Pengusaha merupakan pemegang kendali atau langkah yang akan dilakukan untuk usaha Joy Fried 

Chicken.  Menentukan keputusan apa saja yang akan diambil guna kemajuan usahanya, serta untuk menyelesaikan 

masalah yang muncul. 

Pengusaha mampu mengelola usaha Joy Fried Chicken dan melaksanakan rencana – rencana untuk usahanya, 

serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya usaha Joy Fried Chicken.  Berikut ini merupakan 

tanggapan karyawan mengenai Arrange: 

Tabel 4.13 

Tanggapan Responden ( Karyawan ) Mengenai Arrange 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata – 

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

F S F S F S F S F S 

Arrange 

Pengusaha mampu 

merencanakan bisnis Joy Fried 

Chicken. 

0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 9 4.5 Tinggi 



64 
 

Pengusaha merupakan 

pemegang kendali atau langkah 

yang akan dilakukan untuk 

usaha Joy Fried Chicken. 

0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 8 4 Tinggi 

Pengusaha mampu mengelola 

usaha Joy Fried Chicken. 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

 

Pengusaha melaksanakan 

rencana – rencana usaha untuk 

Joy Fried Chicken. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

 

Pengusaha melakukan 

pengawasan dan pengendalian 

terhadap jalannya usaha Joy 

Fried Chciken. 

0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 8 4 Tinggi 

Rata – Rata 9 4.7 Tinggi 

 

 

Lanjutan Tabel 4.13 Tanggapan Responden ( Karyawan ) Mengenai Arrange 
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 Berdasarkan Tabel 4.13, dapat dilihat rata – rata 

tanggapan responden yaitu 4.7, hal ini dapat diartikan bahwa 

responden setuju dengan adanya Arrange pada pengusaha Joy 

Fried Chicken.  Pengusaha Joy Fried Chciken memiliki 

karakteristik Leadpreneurship yang terkait dengan Arrange 

 Pengusaha memiliki fungsi bisnis dan fungsi operasi 

dalam usahanya.  Dengan merencanakan bisnis Joy Fried 

Chicken dari awal, hingga saat ini.  Pengusaha mampu 

mengoperasikan usahanya, dan juga pengusaha memiliki fungsi 

pelaksanaan, dimana seluruh rencana – rencana yang telah 

disusun untuk usahanya dapat terlaksana.  Pengusaha juga 

melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung dan 

tidak langsung.  Pengawasan dan pengendalian secara tidak 

langsung dilakukan dengan memasang CCTV dibeberapa 

tempat di rumah makan Joy Fried Chicken. 

 Adanya karakteristik Leadpreneurship yang terkait 

dengan Arrange pada pengusaha Joy Fried Chicken, didukung 

dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.   
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Tabel 4.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden 

Mengenai Arrange 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

pemimpin dan karyawan masing – masing memiliki kategori 

tinggi.  Hal ini dapat diartikan bahwa pemimpin memiliki Joy 

Fried Chicken memiliki karakteristik kepemimpinan yang 

terkait dengan Arrange yang tinggi. 

Pemimpin Joy Fried Chicken memiliki Arrange, pemimpin 

mampu merencanakan dan melaksanakan segala rencana yang 

telah dipersiapkan untuk kemajuan dan pencaipan visi usaha 

Joy Fried Chicken.  Berikut ini merupakan hasil wawancara 

responden pemimpin dan karyawan mengenai Arrange : 

Pertanyaan 
Pemimpin Karyawan  

Skor Kategori Skor Kategori 

Saya mampu merencanakan bisnis 

Joy Fried Chicken. 
5 Tinggi 4,5 Tinggi 

Saya sebagai pemegang kendali 

atau langkah yang akan dilakukan 

untuk usaha Joy Fried Chicken. 

5 Tinggi 4 Tinggi 

Saya mampu mengelola usaha Joy 

Fried Chicken. 
4 Tinggi 5 Tinggi 

Saya melaksanakan rencana – 

rencana untuk usaha Joy Fried 

Chicken. 

4 Tinggi 5 Tinggi 

Pengusaha melakukan pengawasan 

dan pengendalian terhadap 

jalannya usaha Joy Fried Chciken. 

5 Tinggi 4 Tinggi 

Rata - Rata 4,6 Tinggi 4,5 Tinggi 
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Tabel 4.15 

Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Arrange 

No. 
Variabel Pertanyaan Pengusaha 

Karyawan Kesimpulan 

karyawan 
Hasil 

I II 

3. Arrange 

Bagaimana 

pengusaha 

merencanakan 

cabang Joy 

Fried Chicken? 

 

Pengusaha melakukan 

perencanaan 

pembukaan cabang  

dengan cara 

menentukan lokasi 

mana yang akan 

digunakan, kemudian 

pengusaha juga melihat 

seberapa besar peluang 

yang ada, dan tentunya 

pengusaha juga 

menghitung biaya yang 

akan dikeluarkan dalam 

rencana pembukaan 

cabang tersebut.  

Kemudian, pengusaha 

juga menyusun strategi 

– strategi pemasaran 

Ya, pengusaha memiliki 

rencana untuk membuka 

cabang.  Pengusaha 

melakukan observasi 

wilayah mana yang akan 

dijadikan untuk 

pembukaan cabang Joy 

Fried Chicken.  

Pengusaha juga membagi 

karyawannya ke lokasi 

cabang dan juga 

merencanakan 

penambahan karyawan 

guna memenuhi 

kebutuhan pembukaan 

cabang Joy Fried 

Chicken. 

Ya, pengusaha 

memiliki rencana 

untuk membuka 

cabang.  Pengusaha 

merencanakan biaya 

dan kebutuhan – 

kebutuhan lainnya 

guna keperluan 

pembukaan cabang.  

Selain itu, pengusaha 

juga melibatkan 

karyawan untuk 

proses pembukaan 

cabang, dengan cara 

membagi karyawan 

untuk dipekerjakan di 

wilayah cabang. 

Pengusaha juga 

Pengusaha 

memiliki 

rencana untuk 

membuka 

cabang, dan juga 

pengusaha 

melakukan 

perencanaan 

pengoperasian 

perusahaan 

untuk 

menunjang 

proses produksi 

agar efisien dan 

efektif.   

Pengusaha 

memiliki 

Arrange 
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yang akan dilakukan 

untuk memasarkan 

cabang Joy Fried 

Chicken. 

 menyusun strategi 

untuk memasarkan 

cabang barunya 

tersebut dengan 

membagikan brosur, 

dan memberikan 

promo bagi 

konsumen. 

Bagaimana 

pengusaha 

melakukan 

perencanaan 

pengoperasian 

perusahaan? 

Perencanaan 

pengoperasian yang 

dilakukan pengusaha 

yaitu pengusaha 

menentukan berapa 

jumlah mesin yang 

dibutuhkan oleh 

perusahaan, dan juga 

menghitung berapa 

jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan.  

Kemudian pengusaha 

juga melakukan 

perhitungan stok ayam 

mentah yang harus 

tersedia dalam 

Pengusaha menentukan 

berapa jumlah ayam yang 

akan di produksi pada 

hari itu, dan juga 

pengusaha melakukan 

pengontrolan atau 

pembatasan jumlah 

penjualan ayam 

berdasarkan bagian – 

bagian ayam yang 

diproduksi.  Selain itu, 

pengusaha juga 

melakukan perapian atau 

pembenahan ruang 

produksi agar proses 

produksi tetap berjalan 

Pengusaha melakukan 

perapian atau 

pembenahan ruang 

produksi, pengusaha 

menentukan tindakan 

– tindakan yang harus 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan 

dalam proses produksi 

dan juga melakukan 

quality control untuk 

setiap harinya.  

Pengusaha juga 

melakukan 

pengecekan stok 

untuk bahan baku 

Pengusaha 

melakukan 

perencanaan 

operasi secara 

detail dan 

melibatkan 

karyawan Joy 

Fried Chicken.  

 

Pengusaha 

memiliki 

Arrange 

Lanjutan Tabel 4.15 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Arrange 
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perusahaan.  Pengusaha 

juga menyediakan 

peralatan apa saja yang 

dibutuhkan untuk 

proses produksi. 

dengan efektif dan 

efisien.  

. 

 

yang dibutuhkan dan 

juga bahan – bahan 

lain yang dibutuhkan 

untuk proses produksi. 

Bagaimana 

pengusaha 

menempatkan 

para karyawan 

dalam 

pekerjaannya? 

Pengusaha 

menempatkan para 

karyawannya dengan 

cara melihat 

kemampuan yang 

dimiliki masing – 

masing karyawandan 

kemudian kemampuan 

tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan 

pekerjaan dalam 

perusahaan, sehingga 

pekerjaan dapat 

dilakukan oleh 

karyawan dengan baik 

dan benar. 

Ya, karyawan bekerja 

sesuai dengan 

kemampuan yang 

dimiliki.  Karyawan 

melewati tahap 

wawancara ketika 

melamar pekerjaan di Joy 

Fried Chicken.  Dalam 

tahap wawancara ini 

karyawan akan diminta 

untuk menguraikan 

posisi mana yang 

diminati, dan diminta 

untuk memberikan alasan 

memilih posisi tersebut.  

Karyawan juga diberi 

beberapa pertanyaan 

mengenai keahlian atau 

kelebihan yang dimiliki.  

Ya, karyawan bekerja 

sesuai dengan 

kemampuan yang 

dimiliki oleh masing – 

masing karyawan.  

Pengusaha akan 

menempatkan 

karyawan sesuai 

dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh 

masing – masing 

karyawannya.  

Sebelum karyawan 

bekerja, karyawan 

akan ditanya 

mengenai apa saja 

riwayat pekerjaannya, 

dan juga kemampuan 

apa yang dimilikinya.  

Karyawan 

bekerja sesuai 

dengan 

kemampuan 

yang 

dimilikinya.   

Pengusaha 

memiliki 

Arrange 

Lanjutan Tabel 4.12 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Arrange 

 

Lanjutan Tabel 4.15 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Arrange 
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Ketika karyawan 

memenuhi syarat yang 

dibutuhkan, maka 

karyawan akan diterima 

dan ditempatkan di 

bagian yang sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki karyawan.  

 

Pengusaha juga 

memberikan masa 

percobaan kepada 

karyawan untuk 

melakukan 

pekerjaannya, ketika 

karyawan tersebut 

mampu melakukan 

dengan baik, maka 

karyawan akan di 

tempatkan di posisi 

yang sesuai dengan 

kemampuan yang 

dimiliki oleh masing – 

masing karyawan 

Apakah 

pengusaha 

memiliki 

uraian 

pekerjaan 

untuk masing – 

masing 

karyawan? 

Ya, pengusaha 

memiliki uraian 

pekerjaan untuk masing 

– masing pekerjaan, 

yang kemudian uraian 

tersebut akan diberikan 

kepada karyawan baru. 

 

Ya, pengusaha 

memberikan uraian 

pekerjaan yang harus 

dikerjakan oleh masing – 

masing karyawan.  

Uraian diberikan dalam 

bentuk tertulis dan juga 

disampaikan secara lisan. 

Ya, pengusaha 

memberikan uraian 

pekerjaan kepada 

masing – masing 

karyawan.  Uraian 

diberikan dalam 

bentuk tertulis dan 

juga disampaikan 

Pengusaha 

memberikan 

uraian mengenai 

pekerjaan yang 

harus dikerjakan 

oleh masing – 

masing 

karyawan.  

Pengusaha 

memiliki 

Arrange 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 4.15 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Arrange 
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secara lisan. 

Bagaimana 

cara pengusaha 

melaksanakan 

rencana – 

rencana 

perusahaan? 

Pengusaha 

melaksanakan rencana 

– rencana perusahaan 

dengan cara 

menjalankan strategi –

strategi yang telah 

disusun oleh 

pengusaha, dan 

menggerakan semua 

karyawan sesuai 

dengan strategi yang 

telah dibentuk.  Strategi 

yang disusun oleh 

pengusaha yaitu 

memasarkan produk 

baru Joy Fried Chicken 

yaitu ayam geprek 

dengan memberikan 

promo bersyarat.  

Selain itu, untuk radius 

1 – 5 kilometer, 

pengusaha memasarkan 

produknya dengan cara 

Ya, rencana perusahaan 

terlaksana dengan baik 

dan sesuai dengan 

rencana yang telah 

disusun.  Pengusaha 

mencapai tujuan dari 

rencana – rencana yang 

disusun.  Untuk 

melaksanakan rencana 

tersebut, pengusaha 

melibatkan karyawan dan 

menggerakkan karyawan 

sesuai kebutuhan dari 

rencana tersebut. 

Ya, rencana 

perusahaan terlaksana 

dengan baik dan 

mencapai tujuan dari 

rencana tersebut.  

Pengusaha melibatkan 

karyawan dan 

menambah karyawan 

guna memenuhi 

kebutuhan untuk 

mencapai rencana 

tersebut. 

Pengusaha 

melaksanakan 

rencana – 

rencananya 

dengan 

menyusun 

strategi.  

Rencana – 

rencana yang 

telah disusun 

oleh pengusaha 

untuk kemajuan 

perusahaan 

dapat terlaksana 

dengan baik. 

 

Pengusaha 

memiliki 

Arrange 
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membagikan brosur 

bagi warga sekitar. 

Bagaimana 

pengusaha 

mengawasi dan 

mengendalikan 

jalannya usaha 

Joy Fried 

Chicken? 

Pengusaha mengawasi 

dan mengendalikan 

jalannya usaha dengan 

cara langsung turun 

tangan di lokasi usaha 

dan juga melakukan 

pengawasan jarak jauh 

dengan memberikan 

CCTV di lokasi – 

lokasi tertentu di 

restoran Joy Fried 

Chicken.  Pengendalian 

yang dilakukan 

pengusaha yaitu dengan 

mengambil keputusan – 

keputusan ketika usaha 

Joy Fried Chicken 

mengalami masalah.   

Ya, pemimpin 

melakukan pengawasan 

dan pengendalian 

terhadap jalannya usaha 

Joy Fried Chicken.  

Pengawasan dilakukan 

secara langsung dengan 

datang ke lokasi dan juga 

dengan melalui CCTV 

yang dipasang di bagian 

tertentu.  Pengusaha juga 

melakukan pengendalian 

terhaap kinerja karyawan 

dan terhadap jalannya 

perusahaan.  

Ya, pemimpin 

melakukan 

pengawasan dan 

pengendalian terhadap 

jalannya usaha Joy 

Fried Chicken.  

Pengusaha memasang 

CCTV di beberapa 

lokasi produksi, 

sehingga tetap dapat 

melakukan 

pengawasan di luar 

lokasi usaha.  

Pengendalian yang 

dilakukan pengusaha 

yaitu dengan cara 

mengendalikan 

karyawan yang 

melakukan kesalahan. 

pengusaha 

melakukan 

pengawasan dan 

pengendalian 

secara rutin, 

sehingga usaha 

Joy Fried 

Chicken tetap 

berjalan sesuai 

dengan jalur 

yang sudah 

ditentukan. 

Pengusaha 

memiliki 

Arrange 

 

Lanjutan Tabel 4.15 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Arrange 
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Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa hasil 

wawancara menunjukkan pengusaha Joy Fried Chciken 

memiliki Arrange.  Dalam uraian wawancara dengan 

responden, pengusaha merencanakan pembukaan cabang Joy 

Fried Chicken.  Pengusaha merencanakan pembukaan cabang 

Joy Fried Chicken dengan menentukan lokasi mana yang akan 

ia gunakan untuk membuka cabang Joy Fried Chicken.  

Pemilihan lokasi ini ditentukan berdasarkan banyak 

pertimbangan.  Pengusaha mempertimbangkan biaya lokasi ( 

kontrak /sewa/milik sendiri ), lokasi yang dipilih untuk 

membuka cabang, merupakan lokasi milik sendiri, sehingga 

memberikan biaya operasional yang ringan.  Selain itu, 

pengusaha juga menentukan strategi kapan waktu yang tepat 

untuk membuka cabang Joy Fried Chicken.  Cabang Joy Fried 

Chicken dibuka ketika ada peluang pasar di lokasi cabang Joy 

Fried Chicken.  Tidak hanya menentukan lokasi, pengusaha 

juga menentukan berapa jumlah karyawan yang perlu 

ditambahkan untuk mengoperasikan cabang Joy Fried Chicken, 

dan melakukan pemasaran melalui media sosial dan dengan 

membagikan brosur, serta mengadakan promo untuk pembelian 

di cabang Joy Fried Chicken. 

Pengusaha memiliki fungsi operasi yang diterapkan 

dalam pengoperasian usaha Joy Fried Chicken dengan 
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penentuan supplier bahan baku dan menentukan jumlah 

karyawan yang dibutuhkan. Menentukan jumlah peralatan yang 

diperlukan, seperti 1 mesin kasir,  2 kompor dengan kapasitas 

besar, dan rice cooker, serta menentukan jam operasi usaha Joy 

Fried Chicken, yaitu mulai pukul 09.00 – 21.00 WIB.  

Pengusaha juga merumuskan tata ruang untuk usaha Joy Fried 

Chicken, seperti lokasi penggorengan, lokasi kasir, lokasi 

pencucian ayam dan menentukan design restoran Joy Fried 

Chicken.  Pengusaha menentukan urutan proses produksi mulai 

dari pemberian bumbu ayam hingga penggorengan ayam. 

Dalam penempatan karyawan, pengusaha membuat 

uraian pekerjaan untuk setiap bagian sehingga karyawan akan 

memiliki tanggung jawab masing – masing.   

Berikut ini adalah uraian pekerjaan dari masing – 

masing karyawan Joy Fried Chicken : 

1. Pemimpin 

- Melakukan pengambilan keputusan 

- Melakukan perencanaan untuk usahanya 

- Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas yang dilakukan 

dalam usahanya 

- Melakukan kontrol pada setiap kinerja para karyawannya. 

- Mengatur semua aktivitas produksi 
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2. Karyawan Keuangan 

- Melakukan penjualan dan pembayaran jika terjadi transaksi dengan 

konsumen 

- Mencatat semua transaksi masuk dan keluar baik dari penerimaan 

stock barang atau terbelinya barang oleh pembeli 

- Memberikan informasi yang jelas dan komunikatif mengenai suatu 

produk kepada pelanggan atau konsumen. 

3. Karyawan Produksi 

- Memotong ayam  

- Mencuci ayam yang telah dipotong 

- Memberi bumbu untuk ayam 

- Menggoreng ayam 

- Menempatkan ayam goreng tepung yang telah matang pada etalase 

pemanas 

- Menyiapkan pesanan dari konsumen 

- Mengaantarkan pesanan ke meja para konsumen sesuai dengan 

yang dipesan. 

4. Karyawan Kurir 

- Mengirim pesananan konsumen ke tempat tujuan 

- Menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan nota 

5. Kepala Karyawan 

- Mengawasi kinerja seluruh karyawan 
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- Mengatur para karyawan agar tetap bekerja sesuai dengan job 

description masing -masing 

- Memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di perusahaan 

- Menerima laporan mengenai komplain ataupun kritik dari 

konsumen  

- Membuat laporan mengenai masalah apa saja yang terjadi di 

perusahaan 

6. Karyawan Quality Control 

- Memeriksa kualitas bahan baku 

- Mengecek ukuran potongan ayam sesuai dengan ketentuan 

perusahaan 

- Memeriksa kualitas ayam goreng yang telah selesai proses dan siap 

disajikan kepada konsumen.   

- Membuat laporan kepada pemimpin setiap harinya mengenai 

kualitas ayam dan juga stok bahan baku yang dibutuhkan 

perusahaan 

 

Pengusaha menempatkan karyawannya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut.  

Kemampuan yang dimiliki masing –masing karyawan dapat 

dilihat melalui tahap wawancara yang dilakukan oleh 

pengusaha sebelum karyawan diterima kerja di restoran Joy 

Fried Chicken.  Tidak hanya melalui wawancara, pengusaha 
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juga memberikan masa percobaan selama satu bulan untuk 

karyawan baru dengan tujuan untuk melihat kemampuan yang 

dimiliki karyawan tersebut.  Ketika karyawan dinilai kurang 

mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka pengusaha 

akan memindahkan posisi karyawan tersebut yang diperkirakan 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. 

Pengusaha memiliki uraian – uraian pekerjaan untuk setiap 

bagian yang ada di restoran Joy Fried Chicken.  Uraian 

pekerjaan tersebut akan disampaikan kepada setiap karyawan 

sesuai bagian masing – masing.  Pengusaha menyampaikan 

uraian pekerjaan secara lisan dan secara tertulis dalam bentuk 

tulisan yang kemudian diberikan kepada masing –masing 

karyawan sesuai dengan bagiannya. 

Rencana – rencana yang telah disusun oleh pengusaha 

dapat terlaksana dengan baik.  Apabila terdapat rencana yang 

tidak terlaksana, maka pengusaha akan mengganti rencana 

tersebut agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Untuk 

melaksanakan rencana – rencana tersebut, pengusaha 

merumuskan strategi – strategi yang kemudian akan diterapkan 

bersama dengan karyawannya.  Seperti rencana penambahan 

menu baru yaitu ayam geprek Joy Fried Chicken., pengusaha 

memasarkan produk ayam geprek melalui pembagian brosur 

pada radius 1 kilometer hingga 5 kilometer.  Selain itu, 



78 
 

pengusaha juga memasarkan produk barunya melalui sosial 

media seperti instagram ( @joyfriedchicken dan 

@ayamgeprekjumbobyjfc ) 

Pengusaha melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap jalannya usaha Joy Fried Chicken.  Pengawasan 

dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi produksi dan 

mengawasi seluruh kegiatan produksi.  Seperti mengawasi 

proses penggorengan, mengawasi keadaan lokasi parkir, dan 

mengawasi kegiatan seluruh karyawan apakah sudah sesuai 

dengan job description masing - masing.  Pengawasan yang 

dilakukan secara langsung ini dilakukan secara berkala dan 

diwaktu yang tidak menentu.  Selain itu, pengusaha juga 

melakukan pengawasan melalui CCTV.  Pengusaha memasang 

beberapa CCTV di lokasi produksi, sehingga pengawasan tetap 

berjalan selama 24 jam. 

Pengendalian jalannya usaha Joy Fried Chicken dilakukan 

oleh pengusaha sendiri.  Pengusaha mengendalikan keputusan 

ketika terjadi masalah di restoran Joy Fried Chicken.  Seperti 

ketika terdapat konsumen yang memberikan kritik atau 

mengeluh tentang pelayanan Joy Fried Chicken, maka 

pengusaha akan mengendalikan dengan cara menerima kritik 

tersebut dan kemudian mengkonfirmasi masalah tersebut 

dengan karyawan yang bersangkutan.  Apabila karyawan Joy 
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Fried Chicken melakukan kesalahan, pengusaha akan 

memberikan teguran kepada karyawan dan pengusaha akan  

menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen.  Sebagai 

contoh, ketika konsumen menerima produk yang tidak sesuai 

dengan apa yang dipesan, maka konsumen akan memberikan 

kritik, kemudian pengusaha akan menegur karyawan dan 

pengusaha akan menyampaikan permintaan maaf atas hal 

tersebut.  Hal ini terjadi ketika konsumen melakukan pesan 

antar. 

 

4. Direction 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis 

Leadpreneurship yang terkait dengan Direction pada pengusaha 

Joy Fried Chicken.  Seorang pengusaha yang memiliki 

Direction, dapat dilihat melalui kemampuan pemimpin dalam 

memberikan pelatihan dan pengarahan kepada karyawan – 

karyawan di Joy Fried Chicken.  Berikut tanggapan pemimpin 

mengenai Direction 
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Tabel 4.16 

Tanggapan Responden (Pemimpin) Mengenai Direction 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata - 

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

F S F S F S F S F S 

Direction 

Saya memberikan pelatihan 

kepada karyawan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 Tinggi 

Saya memberikan pengarahan 

kepada karyawan ketika 

karyawan melakukan 

kesalahan. 

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

Rata – Rata 5 5 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.16, dapat dilihat bahwa tanggapan 

pemimpin mengenai Direction pada pengusaha Joy Fried 

Chicken memiliki rata – rata skor 5 dan termasuk kaegori 

tinggi.  Hal ini dapat diartikan pemimpin setuju dengan adanya 

karakteristik Leadpreneurship pada pengusaha Joy Fried 

Chicken yang terkait dengan Direction. 

Pengusaha Joy Fried Chicken memberikan pelatihan 

kepada karyawan.  Selain memberikan pelatihan, pengusaha 

memberikan pengarahan kepada karyawan yang melakukan 

kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya.  Hal ini 

dilakukan guna meminimalisasi terulangnya kesalahan yang 

sama, dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh 

karyawan.  Sehingga, pekerjaan yang dilakukan karyawan tidak 

menghambat kemajuan usaha Joy Fried Chicken, dan tidak 

menimbulkan masalah.  Berikut tanggapan karyawan mengenai 

Direction: 
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Tabel 4.17 

Tanggapan Responden (Karyawan) Mengenai Direction 

Variabel Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata - 

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

F S F S F S F S F S 

Direction 

Pengusaha memberikan 

pelatihan kepada karyawan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

Pengusaha memberikan 

pengarahan kepada karyawan 

ketika karyawan melakukan 

kesalahan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 5 Tinggi 

Rata – Rata 5 5 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dilihat tanggapan karyawan 

mengenai karakteristik Leadpreneurship yang terkait dengan 

Direction pada pengusaha Joy Fried Chicken menunjukkan rata 

– rata skor yaitu 5 dan termasuk kategori tinggi.  Hal ini dapat 

diartikan bahwa karyawan setuju dengan adanya Direction pada 

karakteristik Leadpreneurship yang dimiliki oleh pengusaha 

Joy Fried Chicken. 

Pengusaha memiliki Direction dapat dilihat dari adanya 

pelatihan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyan – 

karyawan Joy Fried Chicken.  Pelatihan yang diberikan 

mengenai cara – cara melaksanakan pekerjaan masing – masing 

karyawan.  Pelatihan yang diberikan oleh pengusaha 

merupakan jenis pelatihan on the job training.  Pelatihan 

dengan jenis on the job training menjadi pilihan pengusaha 

untuk mempermudah karyawan dalam mengembangkan 

keterampilan yang dibutuhkan karyawan. 

Pengusaha Joy Fried Chicken memberikan pengarahan 

kepada karyawan ketika karyawan melakukan kesalahan.  

Pengarahan diberikan dengan cara lisan, hal ini diberikan guna 

memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan 

agar kesalahan tersebut tidak terulang dan tidak menghambat 

kemajuan usaha Joy Fried Chicken. 
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Tabel 4.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden 

Mengenai Direction 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.18, menunjukkan bahwa tanggapan 

pemimpin dan karyawan termasuk dalam kategori tinggi.  Hal ini 

dapat diartikan bahwa pemimpin Joy Fried Chicken memiliki 

karakteristik kepemimpinan yang terkait dengan Direction.  

Karakteristik Direction yang dimiliki oleh pemimpin termasuk 

dalam kategori tinggi.  Tanggapan karyawan merupakan juga 

menunjukkan bahwa karyawan Joy Fried Chicken setuju pemimpin 

Joy Fried Chicken memiliki Direction yang tinggi. 

Pemimpin memberikan pelatihan dan juga pengarahan ketika 

karyawan melakukan kesalahan dalam bekerja.  Pelatihan yang 

diberikan pemimpin merupakan jenis on the job training.  

Pemimpin melakukan pelatihan guna karyawan dapat bekerja 

sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberikan hasil kerja yang 

sesuai dengan tujuan.  Berikut ini merupakan hasil wawancara 

responden pemimpin dan karyawan mengenai Direction :

Pertanyaan 
Pemimpin Karyawan  

Skor Kategori Skor Kategori 

Pengusaha memberikan pelatihan kepada 

karyawan. 
5 Tinggi 5 Tinggi 

Pengusaha memberikan pengarahan kepada 

karyawan ketika karyawan melakukan 

kesalahan. 

5 Tinggi 5 Tinggi 

Rata – Rata 5 Tinggi 5 Tinggi 
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Tabel 4.19 

Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Direction 

No. 
Variabel Pertanyaan Tanggapan Pengusaha 

Tanggapan Karyawan Kesimpulan 

karyawan 
Hasil 

I II 

4. Direction 

Apakah 

pengusaha 

memberikan 

pelatihan 

kepada 

karyawan? 

Ya, pengusaha 

memberikan pelatihan 

untuk karyawannya. 

 

Ya, karyawan 

mendapatkan pelatihan 

dari pengusaha. 

 

Ya, karyawan 

mendapatkan 

pelatihan. 

Karyawan 

mendapatkan 

pelatihan dari 

pengusaha.   

Pengusaha 

memiliki 

Direction 

 

Bentuk 

pelatihan apa 

yang 

diberikan 

kepada 

karyawan? 

 

Bentuk pelatihan yang 

diberikan yaitu 

pelatihan on the job 

training.  Pelatihan 

diberikan secara 

langsung kepada 

karyawan di tempat 

kerja.  Pelatihan yang 

diberikan berupa 

 

Karyawan mendapat 

pelatihan dalam bentuk 

on the job training.  

Pelatihan diberikan 

ketika karyawan berada 

langsung di lokasi 

pekerjaan dan langsung 

mempraktekkan 

pekerjaan yang harus 

 

Bentuk pelatihan yaitu 

on the job training.  

Pengusaha 

mengajarkan cara – 

cara bagaimana 

melaksanakan 

pekerjaan sesuai 

dengan job 

description masing –

 

Bentuk 

pelatihan yang 

karyawan terima 

yaitu pelatihan 

on the job 

training.  

Pelatihan yang 

diberikan tidak 

hanya sekali, 

 

Pengusaha 

memiliki 

Direction 
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petunjuk – petunjuk 

untuk melaksanakan 

pekerjaan masing – 

masing karyawan.  

Pengusaha akan 

memberikan urutan 

cara – cara yang perlu 

dilakukan guna 

menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik 

dan benar serta 

memberikan hasil yang 

sesuai dengan harapan 

pengusaha.  Pengusaha 

memberikan pelatihan 

tidak hanya sekali, 

pelatihan diberikan 

hingga karyawan bisa 

melaksanakan 

pekerjaan sesuai 

dengan ketentuan. 

dikerjakan. Pengusaha 

akan mengajarkan 

bagaimana melaksanakan 

pekerjaan dengan tepat 

dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

 

 

masing karyawan.  

Cara – cara tersebut 

diajarkan agar 

pekerjaan yang harus 

dilaksanakan dapat 

terselesaikan dengan 

baik dan benar dan 

tidak menimbulkan 

masalah bagi usaha 

Joy Fried Chicken. 

namun secara 

rutin hingga 

karyawan 

mengerti dan 

dapat 

melakukan 

pekerjaan 

dengan baik dan 

benar sesuai 

dengan yang 

pengusaha 

harapkan.   

Bagaimana 

pengarahan 

yang 

Pengarahan yang 

diberikan pengusaha 

kepada karyawan yaitu 

Pengusaha memberikan 

pengarahan secara lisan 

dengan menggunakan 

Pengusaha 

memberikan 

pengarahan secara 

Pengusaha juga 

memberikan 

pengarahan 

Pengusaha 

memiliki 

Direction 

Lanjutan Tabel 4.19 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Direction 
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diberikan 

kepada 

karyawan 

ketika 

karyawan 

melakukan 

kesalahan? 

dengan cara 

memberikan pengertian 

dan menjelaskan 

bagaimana yang 

seharusnya dilakukan 

oleh karyawan untuk 

melakukan pekerjaan 

dan tidak melakukan 

kesalahan lagi.  

Pengarahan yang 

diberikan secara 

langsung menggunakan 

komunikasi informal, 

dan juga melalui 

telepon seluler ketika 

pengusaha tidak berada 

di tempat usaha.  

Dengan begitu, 

karyawan tetap bisa 

mendapat pengarahan 

dan kembali melakukan 

pekerjaan sesuai 

dengan ketentuan yang 

seharusnya. 

komunikasi informal 

namun tetap tegas.  

Sehingga, ketika 

karyawan melakukan 

kesalahan, mereka dapat 

belajar bagaimana yang 

seharusnya perlu 

dilakukan, dengan 

komunikasi yang 

informal tetapi tetap 

tegas tdak membuat 

karyawan merasa 

tertekan dan tetap bisa 

belajar melalui kesalahan 

yang telah dilakukan. 

lisan, selain itu 

pengusaha juga tetap 

melakukan 

pengecekan, apakah 

yang dilakukan oleh 

karyawan sudah 

sesuai dengan 

pengarahan yang 

diberikan oleh 

pengusaha.  

Pengarahan yang 

diberikan juga 

dilakukan via telepon 

selular atau pun 

disampaikan secara 

langsung dan pada 

saat kesalhan 

dilakukan pengusaha 

juga memberikan 

teguran kepada 

karyawan. 

kepada 

karyawan ketika 

karyawan 

melakukan 

kesalahan.  

Pengarahan 

yang diberikan 

pengusaha 

berupa teguran 

lisan dan juga 

pemberian 

solusi atau pun 

pemberian 

pengarahan 

mengenai 

bagaimana 

seharusnya 

pekerjaan 

diselesaikan 

dengan baik dan 

benar.  

Pengusaha juga 

melakukan 

pengecekan 

terhadap hasil 

Lanjutan Tabel 4.15 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Direction 

 

Lanjutan Tabel 4.19 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Direction 
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kerja karyawan 

setelah 

melakukan 

pengarahan, 

sehingga 

kesalahan yang 

dilakukan 

karyawan tidak 

terulang 

kembali. 

Lanjutan Tabel 4.19 Hasil Wawancara dengan Pengusaha Joy Fried Chicken dan Karyawan Joy Fried Chicken Mengenai Direction 
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Berdasarkan Tabel 4.19, menunjukkan bahwa hasil wawancara 

dengan responden dapat diartikan pengusaha Joy Fried Chciken memiliki 

karakteristik Leadpreneurship yang terkait dengan Direction.  Hal ini 

diuraikan dalam hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. 

 Pengusaha memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan agar 

karyawan mengerti dan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik.  

Bentuk pelatihan yang diberikan oleh pengusaha yaitu berupa pelatihan on 

the job training.  Pelatihan diberikan secara langsung di tempat kerja 

dengan memberikan petunjuk – petunjuk bagaimana melaksanakan 

pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan job description masing – 

masing karyawan.  Seperti memberikan petunjuk bagaimana menyalakan 

kompor dan mengatur suhu kompor agar tetap stabil, kemudian 

memberikan petunjuk mengenai penggunaan mesin kasir, memberikan 

petunjuk mengenai pemilihan ayam yang segar dan bagaimana 

mengolahnya menjadi produk jadi dengan tingkat kematangan yang sesuai 

dengan ketentuan, kemudian memberikan petunjuk bagaimana cara 

membersihkan ayam.  Pelatihan ini diberikan oleh pengusaha tidak hanya 

sekali, pelatihan diberikan secara rutin hingga karyawan mampu 

melaksanakan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing – masing.  

Ketika pelatihan telah diberikan namun karyawan tetap tidak mampu 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka pengusaha akan mengambil 

keputusan tertentu.  Keputusan pengusaha yaitu memberhentikan 
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karyawan atau memindahkan karyawan ke bagian lain yang diperkirakan 

karyawan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. 

Dalam melakukan pekerjaannya, meskipun para karyawan telah 

diberikan pelatihan, namun tidak membuat para karyawan bekerja secara 

sempurna, masih ada kesalahan yang dapat terjadi dalam melakukan 

pekerjaannya.  Maka dari itu, pengusaha juga memberikan pengarahan 

kepada karyawan ketika karyawan melakukan kesalahan dalam 

pekerjaannya.   

Pengusaha memberikan pengarahan secara lisan.  Pengarahan yang 

diberikan pengusaha berupa teguran secara lisan, yang kemudian 

pengusaha juga memberikan petunjuk bagaimana seharusnya pekerjaan 

tersebut dilakukan, sehingga pekerjaan yang diberikan kepada karyawan 

dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan 

keinginan pengusaha.  Sebagai contoh, ketika pengusaha mendapat 

kritikan dari konsumen bahwa karyawan kasir memiliki pelayanan yang 

buruk, maka pengusaha akan memberikan teguran kepada karyawan kasir, 

dan kemudian memberikan pengarahan agar kasir tetap ramah dan 

memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada konsumen.  Selain 

dengan memberikan teguran secara lisan, pengusaha juga memberikan 

pengarahan dalam bentuk perintah.  Sebagai contoh, ketika karyawan tidak 

menjaga kebersihan ruang produksi, maka pengusaha akan memerintahkan 

karyawan untuk membersihkan ruang produksi.  Ketika karyawan salah 

memberikan pesanan konsumen, pengusaha memerintahkan karyawan 
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untuk mengganti pesanan tersebut yang sesuai dengan pesanan konsumen.  

Hal ini dilakukan guna menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen 

terhadap restoran Joy Fried Chicken. 

Apabila karyawan melakukan kesalahan yang tergolong fatal, 

maka pengusaha akan melakukan tindakan atau keputusan yang sesuai 

untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Sebagai contoh kesalahan yang 

tergolong fatal yaitu, ketika karyawan melakukan pencurian, merusak 

peralatan produksi secara sengaja. 

Pengarahan diberikan dengan tujuan untuk meminimalisasi 

terulangnya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Joy Fried Chicken, 

sehingga kesalahan yang dilakukan tidak menghambat kemajuan usaha 

Joy Fried Chicken dan tidak menimbulkan masalah.   

 

Tabel 4.20 Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif LEAD 

( Live the Vision, Encourage, Arrange, Direction ) 

No. Variabel 

Pemimpin Karyawan 

Rata – Rata 

Skor 
Kategori 

Rata – Rata 

Skor 
Kategori 

1. 
Live the 

Vision 
5 Tinggi 5 Tinggi 

2. Encourage 4,3 Tinggi 4,3 Tinggi 

3. Arrange 4,6 Tinggi 4,5 Tinggi 

4. Direction 5 Tinggi 5 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.20, dapat dilihat bahwa skor pada masing – 

masing variabel LEAD termasuk dalam kategori tinggi.  Hal ini dapat 

diartikan bahwa pemimpin Joy Fried Chicken memiliki karakteristik 

leadpreneurship yang terkait dengan LEAD ( Live the Vision, Encourage, 

Arrange, Direction ).  Karakteristik LEAD yang dimiliki pemimpin Joy 

Fried Chicken termasuk dalam kategori tinggi, hal ini sesuai dengan 

jawaban karyawan yang menunjukkan rata – rata jumlah skor yang 

diberikan termasuk dalam kategori yang tinggi. 

 

Pemimpin Joy Fried Chicken memiliki LEAD yang tinggi.  

Pemimpin memiliki keterampilan dalam memimpin usahanya dan 

memiliki keterampilan kewirausahaan, sehingga pemimpin memiliki 

karakteristik leadpreneurship yang terkait dengan LEAD.  Karyawan Joy 

Fried Chicken setuju bahwa pemimpin memiliki keterampilan dalam 

memimpin dan keterampilan dalam berwirausaha yang dijabarkan dalam 

LEAD.  Hal ini ditunjukkan dengan adanya tanggapan responden yang 

diberikan sesuai dengan tanggapan yang diberikan oleh pemimpin.  


