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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 

Perusahaan Paradise Resto dan Bar ini adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa hiburan di daerah Bandungan Kabupaten 

Semarang yang notabenya adalah kota pariwisata di Semarang yang 

cukup ramai di kunjungi oleh wisatawan lokal dan interlokal. Perusahaan 

ini menyediakan jasa hiburan seperti karaoke, resto dan bar untuk 

melepas penat jika sedang berlibur di Bandungan. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2008 dan dipimpin oleh Bapak 

Triyono selaku pendiri dan pencetus ide untuk bisnis karaoke di daerah 

Bandungan, saat ini perusahaan belum berpindah kepemimpinan ke anak 

pertama dari Bapak Triyono. 

 4.1.1 Identitas Responden 

Responden terbagi menjadi 2 kategori yaitu pemimpin perusahaan 

dan karyawan perusahaan. Pemimpin perusahaan akan di lihat dari usia 

dan lama bekerja. Karyawan perusahaan akan di lihat dari usia, jenis 

kelamin, lama bekerja dan bagian pekerjaan. 

a. Identitas Pemimpin 

1. Usia 

Pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan 

Bar Bapak Triyono berusia 51 tahun. 

 

2.  Lama Bekerja 

Pemimpin perusahaan Paradise, Resto dan Bar 

diketahui sudah berdiri selama 11 tahun 
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b. Identitas Karyawan 

 

1. Usia 

Berikut akan disertakan identitas responden yang 

dikelompokkan menurut usia di perusahaan Paradise, Resto 

dan Bar 

Tabel 4.1 

Karyawan Perusahaan Paradise Resto dan Bar 

 

Usia Frekuensi Presentase 

20 – 30  13 46,42 % 

31 – 40 16 53,58 % 

Jumlah 29 100 % 

 

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa presentase 

usia di perusahaan ini adalah 20 sampai dengan 30 tahun 

berjumlah 13 orang responden dengan hasil 46,42 % dan 

usia 31 sampai dengan 40 tahun berjumlah 16 orang 

responden dengan hasil 53,58 %. 

 

2. Jenis Kelamin 

Pengelompokkan identitas berikut adalah menurut 

jenis kelamin di perusahaan Paradise, Resto dan Bar ini 

adalah terdapat 28 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 

orang berjenis kelamin perempuan. 
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3. Lama Bekerja 

Berikut adalah identitas responden yang akan 

dikelompokkan menurut lamanya bekerja di perusahaan 

Paradise Resto dan Bar di Bandungan. 

 

Tabel 4.2 

Karyawan berdasarkan Lama Bekerja 

 

Lama Bekerja Frekuensi Presentase 

5 – 7 20 67 % 

8 – 10 9 33 % 

Jumlah 29 100 %  

 

Pada tabel diatas dikelompokkan menurut lama 

bekerja dibagi menjadi 2 bagian yaitu 5 sampai dengan 7 

tahun yang berjumlah 20 orang responden dengan hasil 67 

%  kemudian 8 sampai dengan 10 tahun yang berjumlah 9 

orang dengan hasil 33 %. 

 

4. Bagian Pekerjaan 

1. Bagian Operator berjumlah 20 orang 

2. Bagian PTL berjumlah 4 orang 

3. Bagian OB berjumlah 1 orang 

4. Bagian Parkir berjumlah 1 orang 

5. Bagian Waiter berjumlah 1 orang 

6. Bagian Kasir berjumlah 2 orang 

 



31 
 

4.2. Pembahasan 

 

Untuk mengamati karakteristik Entrepreneurial Leadership pada 

pemimpin perusahaan Paradise Resto dan Bar ini peneliti menggunakan 5 variabel 

yaitu able to motived, achievement oriented, persistent, risk taking, dan visionary. 

4.2.1 Karakteristik Able to Motivated pemimpin perusahaan ini dapat diukur 

dengan menggunakan indikator pemimpin harus mampu memberikan motivasi 

kepada karyawan serta bisa memberikan arahan kepada karyawan. Berikut adalah 

jawaban kuesioner dari responden mengenai karakteristik tersebut. 

 

Tabel 4.3.  

Persepsi Pemimpin Terhadap Variabel Able to Motivated 

 INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Mampu 

memberikan 

motivasi dan 

memacu 

kinerja 

karyawan 

  1 4       4 Tinggi 

2. Bisa 

memberikan 

arahan 

untuk 

karyawan 

agar 

pekerjaanya 

bisa berjalan 

dengan baik 

1 5         5 Tinggi   

RATA-RATA 4,5 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 
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F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = 1 x 4 = 4 

 Pertanyaan 2 = 1 x 5 = 5 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (9 : 2 = 4,5) 

 

Pada hasil table 4.3 dapat disimpulkan bahwa tanggapan pemimpin 

terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial Leadership  pada 

perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar pada variable Able to Motivated. 

Pada indicator ini pemimpin dapat memberikan motivasi kepada karyawan serta 

dapat meningkatkan kinerja karyawan yang sangat maksimal dengan hasil yang 

tinggi. Pada hasil mampu memberikan motivasi dan memacu kinerja karyawan 

responden menjawab Setuju, pada hasil bisa memberikan arahan untuk karyawan 

agar pekerjaanya bisa berjalan dengan baik responden menjawab Sangat Setuju. 

Pada table 4.3 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Able to Motivated. Hasil yang 

didapatkan dari responden ini mendapatkan skor 4 yaitu pemimpin dapat 

meberikan motivasi kepada karyawan dan pada skor 5 untuk indikator pemimpin 

dapat memberikan arahan kepada karyawan untuk kinerja yang lebih baik. Pada 

hasil rata-rata pada indikator ini mendapatkan hasil 4,5 yang artinya pemimpin 

perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini memiliki karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable Able to Motivated. 

Dan dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat 

memberikan penjelasan bahwa pemimpin dapat memberikan motivasi dan 

memacu semangat kerja karyawan serta pemimpin dapat mengarahkan kinerja 

karyawan. Hal tersebut juga selaras dengan hasil wawancara dari pemimpin yaitu 

motivasi untuk terus berkembang dan jangan mau hanya menjadi karyawan untuk 

kedepannya harus menjadi seorang pengusaha seperti beliau dan pemimpin juga 

memberikan motivasi untuk tetap gigih dan ulet jika bekerja sehingga karyawan 
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menjadi termotivasi untuk menjdi seorang pengusaha dan lebih giat dalam 

menjalankan pekerjaanya. 

 

Tabel 4.4.  

Persepsi Karyawan Terhadap Variabel Able to Motivated 

 INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Mampu 

memberikan 

motivasi dan 

memacu 

kinerja 

karyawan 

17 85 12 48       133 Tinggi 

2. Bisa 

memberikan 

arahan untuk 

karyawan 

agar 

pekerjaanya 

bisa berjalan 

dengan baik 

17 85 12 48       133 Tinggi   

RATA-RATA 133 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = (17 x 5) + (12 x 4) = 133 

 Pertanyaan 2 = (17 x 5) + (12 x 4) = 133 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (266 : 2 = 133) 
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 Menurut hasil pada Tabel 4.4. dapat dilihat respon dari para karyawan 

mengenai pertanyaan kuesioner karakteristik Entrepreneurial Leadership pada 

perusahaan Paradise Karaoke Resto dan Bar terhadap variable Able to Motivated. 

Pada hasil diatas indicator pemimpin mampu memberikan motivasi dan memacu 

semangat kerja karyawan responden menjawab Sangat Setuju berjumlah 17 orang 

dan responden menjawab Setuju berjumlah 12 oarng. Pada indicator pemimpin 

mampu meberikan arahan ki nerja bagi karyawan responden menjawab Sangat 

Setuju berjumlah 12 orang dan Setuju berjumlah 17 orang. 

 Dari hasil Tabel 4.4 menunjukkan skor dari setiap indicator dan total skor 

rata-rata pada variable Able to Motivated.  Hasil jawaban responden pada 

indikator pemimpin dapat memberikan motivasi kepada karyawan berjumlah 133 

dan pada indicator pemimpin dapat memberikan arahan kinerja kepada karyawan 

mendapatkan hasil skor 133 sehingga memiliki jumlah skor rata-rata 133 yang 

artinya pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini memiliki 

karakteristik Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable Able to 

Motivated. 

 Dari hasil wawancara dan open kues menunjukkan bahwa pemimpin 

mampu memberikan motivasi kepada karyawan untuk menghasilkan kinerja yang 

baik serta pemimpin dapat mengarahkan karyawan untuk bekerja dengan baik. 

Para karyawan mengaku bahwa pemimpin selalu memberikan motivasi dalam 

bentuk tindakan seperti menyapa dan mengobrol secara langsung sehingga 

karyawan senang dan semangat bekerja, karyawan juga diberikan bonus gaji 

sehingga terpacu untuk lebih giat dalam bekerja, pemimpin juga selalu 

mengarahkan untuk selalu menjaga kebersihan perusahaan agar tidak 

mengecewakan pengunjung saat datang ke Paradise Karaoke, Resto dan Bari di 

Bandungan ini. 
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4.2.2 Karakteristik Achievement Oriented pemimpin perusahaan ini dapat diukur 

dengan menggunakan indicator pemimpin harus mampu memberikan perhatian 

khusus bagi fasilitas perusahaan serta bisa mengawasi kinerja karyawan di setiap 

bagian dan juga pemimpin harus bisa menampung gagasan dari para karyawan. 

Berikut adalah jawaban kuesioner dari responden mengenai karakteristik tersebut. 

 

Tabel 4.5  

Persepsi Pemimpin Terhadap Vaiabel Achievement Oriented 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimipin 

memberikan 

perhatian 

terhada 

fasilitas 

perusahaan 

1 5         5 Tinggi 

2. Pemimpin 

mengawasi 

kinerja para 

karyawan di 

setiap 

bagian 

  1 4       4 Tinggi   

3. Pemimpin 

bersedia 

menampung 

gagasan dari 

karyawan 

1 5         5 Tinggi 

RATA-RATA 4,7 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

 F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = 1 x 5 = 5 
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 Pertanyaan 2 = 1 x 4 = 4 

 Pertanyaan 3 = 1 x 5 = 5 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (14 : 3 = 4,7) 

   

Menurut hasi pada table 4.5 diatas dapat diketahui tanggapan pemimpin 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Achievement Oriented memiliki jawaban Sangat Setuju 

pada indikator pemimpin memberikan perhatian khusus bagi perusahaan, Setuju 

pada indikator pemimpin selalu mengawasi kinerja karyawan di setiap bagian dan 

Sangat Setuju pada indikator pemimpin bersedia menampung gagasan dari 

karyawan sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin dapat meberikan perhatian 

khusus serta pemimpin dapat mendelegasikan tugasnya kepada karyawan dari 

setiap bagian. 

 Tabel 4.5 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Achievement Oriented. Hasil yang 

didapatkan dari responden ini mendapatkan skor 5 yaitu pemimpin memberikan 

perhatian khusus terhadap fasilitas perusahaan, skor 4 untuk indikator pemimpin 

selalu mengawasi kinerja para karyawan di setiap bagian dan skor 5 untuk 

indikator pemimpin bersedia menampung gagasan dari para karyawan. Pada hasil 

rata-rata pada indikator ini mendapatkan hasil 4,7 yang artinya pemimpin 

perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini memiliki karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable Achievement Oriented 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ini pemimpin perusahaan ini 

memberikan fasilitas bagi karyawan yang kos itu diberikan kos gratis agar supaya 

biaya untuk kos itu bisa digunakan untuk sebaik-baiknya apalagi bila sudah ada 

yang berumah tangga itu harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk keluarga,  dan 

untuk fasilitas perusahaan ini pemimpin menerapkan disiplin bagi karyawan 

setiap room untuk di cek setiap hari ada trouble tidak, ada salah tidak, ada yang 

rusak tidak, pengecekan muali jam 10 pagi dan harus segera mungkin diganti agar 
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tidak menimbulkan permasalahan ketika nanti room nanti dipakai oleh customer. 

Pemimpin juga selalu mengawasi kinerja karyawan dengan media elektronik 

dengan menghubungkan cctv dari perusahaan kerumah, yang kedua pemimpin 

masih memakai tenaga pengawas, pemimpin memakai manajemen terbuka jadi 

utuk hasilnya karyawan bisa hitung sendiri karena hasil itu dicatatkan pada 

presentase karyawan bekerja. Untuk menampung gagasan dari karyawan ada yang 

namanya briefing temu dalam satu bulan sekali biasanya antara tanggal 5 sampai 

dengan 10 itu ada briefing intinya untuk keluhan dari karyawan itu harus 

disampaikan melalui briefing itu nanti akan diberikan solusi dari segala 

permasalahan yang ada, terutama yang lebih spesifik dari perusahaan biasanya 

dari karyawan disuruh  menulis keluahanya itu apa dan itu nanti akan disampaikan 

dan akan pemimpin berikan solusinya. 

 

Tabel 4.6  

Persepsi Karyawan Terhadap Variabel Achievement Oriented 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimipin 

memberikan 

perhatian 

terhada 

fasilitas 

perusahaan 

10 50 19 76       126 Tinggi 

2. Pemimpin 

mengawasi 

kinerja para 

karyawan di 

setiap 

bagian 

13 65 16 64       129 Tinggi   

3. Pemimpin 

bersedia 
12 60 17 85       145 Tinggi 
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Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = (10 x 5) + (19 x 4) = 126 

 Pertanyaan 2 = (13 x 5) + (16 x 4) = 129 

 Pertanyaan 3 = (12 x 5) + (17 x 4)  = 145 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (400 : 3 = 133,3) 

 

Menurut hasil pada table 4.6 diatas dapat diketahui tanggapan karyawan 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Achievement Oriented memiliki jawaban Sangat Setuju 

pada indikator pemimpin memberikan perhatian khusus bagi perusahaan 

berjumlah 10 orang dan responden yang menjawab Setuju berjumlah 19 orang. 

Pada indikator pemimpin selalu mengawasi kinerja karyawan di setiap bagian 

berjumlah 13 orang menjawab Sangat Setuju dan responden yang menjawab 

Setuju berjumlah 16 orang. Pada indikator pemimpin bersedia menampung 

gagasan dari karyawan responden menjawab Sangat Setuju berjumlah 12 orang 

daan responden yang menjawab Setuju berjumlah 17 orang. 

 Tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Achievement Oriented. Hasil yang 

didapatkan dari responden ini mendapatkan skor 126 yaitu pemimpin memberikan 

perhatian khusus terhadap fasilitas perusahaan, skor 129 untuk indikator 

pemimpin selalu mengawasi kinerja para karyawan di setiap bagian dan skor 145 

untuk indikato pemimpin bersedia menampung gagasan dari para karyawan. Pada 

menampung 

gagasan 

dari 

karyawan 

RATA-RATA 133,3 Tinggi 
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hasil rata-rata pada indikator ini mendapatkan hasil 133,3 yang artinya pemimpin 

perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini memiliki karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable Achievement Oriented. 

 Dari hasil kuesioner dan wawancara yang telah diberikan kepada 

karyawan, responden memberikan penjelasan dai berbagai jawaban yang di pilih 

dapat disimpulkan bahwa pemimpin memberikan perhatian khusus bagi fasilitas 

perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri, pemimpin juga selalu mengawasi 

kinerja para karyawanya dari berbagai bidang, pemimpin juga bisa menerima 

gagasan dari para karyawan melalui briefing setiap bulan sekali untuk 

memberikan evaluasi pada setiap keluhan dan masalah yang ada di perusahaan. 

Karyawan menyatakan bahwa pemimpin memberikan perhatian khusus untuk 

fasilitas perusahaan seperti melakukan cek peralatan setiap hari dan memberikan 

cctv untuk memantau perusahaan jika pemimpin sedang tidak berada di 

perusahaan, pemimpin selalu mengganti peralatan yang rusak dengan cepat agar 

pelanggan merasa nyaman untuk berkunjung ke perusahaan Paradise Karaoke, 

Resto dan Bar di Bandungan ini. 

 Dari jawaban responden Pemimpin dan karyawan dapat disimpulkan 

bahwa menurut karyawan, pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan 

Bar ini sangat bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan ini melalui 

caranya dalam memberikan fasilitas serta perhatian khusus bagi karyawan dan 

perusahaan yang dia kelola. 

 

4.2.3 Karakteristik Persistent pemimpin perusahaan ini dapat diukur dengan 

menggunakan indicator pemimpin mampu bertahan dalam tekanan pekerjaan, 

pemimpin gigih dalam menghadapi tantangan yang terjadi di perusahaan, 

pemimpin mampu bertahan pada setiap permasalahan perusahaan serta pemimpin 

selalu bertindak cekatan terhadap permasalahan yang muncul dalam perusahaan. 

Berikut adalah jawaban kuesioner dari responden mengenai karakteristik tersebut. 
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Tabel 4.7.  

Persepsi Pemimpin Terhadap Variabel Persisten 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimpin 

mampu 

bertahan pada 

setiap 

tekanan 

pekerjaan 

  1 4       4 Tinggi 

2. Pemimpin 

gigih dalam 

menghadapi 

tantangan 

1 5         5 Tinggi   

3. Pemimpin 

mampu 

bertahan pada 

setiap 

permasalahan 

perusahaan 

1 5         5 Tinggi  

4. Pemimpin 

bertindak 

cekatan 

terhadap 

permasalahan 

  1 4       4 Tinggi 

RATA-RATA 4,5 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = 1 x 4 = 4 

 Pertanyaan 2 = 1 x 5 = 5 

 Pertanyaan 3 = 1 x 5 = 5 
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Pertanyaan 4 = 1 x 4 = 4  

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (18 : 4 = 4,5) 

 

Menurut hasil pada table 4.7 diatas dapat diketahui tanggapan pemimpin 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Persistent memiliki jawaban Setuju pada indikator 

pemimpin mampu bertahan dalam tekanan pekerjaan, Setuju pada indikator 

pemimpin gigih dalam menghadapi tantangan yang terjadi di perusahaan, Setuju 

pada indicator pemimpin mampu bertahan pada setiap permasalahan perusahaan 

dan Sangat Setuju pada indikator pemimpin selalu bertindak cekatan terhadap 

permasalahan yang muncul dalam perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemimpin sangat gigih dan mampu bertahan dalam keadaan apapun pada 

perusahaan. 

 Tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Persistent. Hasil yang didapatkan 

dari responden ini mendapatkan skor 4 yaitu pemimpin mampu bertahan pada 

setiap tekanan pekerjaan pada karaoke, skor 5 untuk indicator pemimpin gigih 

dalam menghadapi tantangan yang terjadi di perusahaan, skor 5 untuk indikator 

pemimpin mampu bertahan pada setiap permasalahan perusahaan dan skor 4 

untuk indikator pemimpin selalu bertindak cekatan terhadap permasalahan yang 

muncul dalam perusahaan. Pada hasil rata-rata pada indicator ini mendapatkan 

hasil 4,5 yang artinya pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini 

memiliki karakteristik Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable 

Persistent. 

 Dari hasil kuesioner dan wawancara yang telah diberikan kepada 

responden pemimpin memberikan penjelasan  bahwa beliau memiliki daya tahan 

yang baik dalam menghadapi setiap tantangan maupun permasalahan yang 

muncul dalam internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan, pemimpin tetap 

ulet, tetep gigih, tetap bekerja dan tidak terlena artinya walau bagaimanapun 
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perusahaan itu tidak boleh hanya dibiarkan, walaupun sudah ada pengawas 

pemimpin dan sudah ada komitmen dengan karyawan pemimpin tidak langsung 

percaya apapun. Pemimpin selalu harus kontrol sehingga ketika dalam keadaan 

apapun secepat mugkin pemimpin bisa segera menyikapi. Pemimpin juga 

menyatakan banyak masalah yang timbul dari secara social, dari aparatur, dari 

sesama karyawan juga banyak, tetapi pemimpin sebagai leader sangat pintar untuk 

memberikan kebijakan yang lebih kepada karyawan agar bisa berjalan dengan 

baik, serta menganggap karyawan sebagai mitra keja dan jangan dianggap sebagai 

pekerja. 

 

Tabel 4.8.  

Persepsi Karyawan Terhadap Variabel Persisten 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimpin 

mampu 

bertahan pada 

setiap 

tekanan 

pekerjaan 

11 55 17 85 1 3     141 Tinggi 

2. Pemimpin 

gigih dalam 

menghadapi 

tantangan 

6 30 23 92       122 Tinggi   

3. Pemimpin 

mampu 

bertahan pada 

setiap 

permasalahan 

perusahaan 

13 65 16 64       129 Tinggi  

4. Pemimpin 

bertindak 

cekatan 

terhadap 

permasalahan 

12 60 16 64 1 3     127 Tinggi  
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RATA-RATA 129,75 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = (11 x 5) + (17 x 4) + (1 x 3) = 141 

 Pertanyaan 2 = (6 x 5) + (23 x 4) = 122 

 Pertanyaan 3 = (13 x 5) + (16 x 4)  = 129 

Pertanyaan 4 = (12 x 5) + (16 x 4) + (1 x 3)  = 127 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (519 : 4 = 129,75) 

 

Menurut hasi pada table 4.8 diatas dapat diketahui tanggapan karyawan 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Persistent memiliki jawaban Sangat Setuju pada 

indikator pemimpin mampu bertahan dalam tekanan pekerjaan berjumlah 11 

orang, responden yang menjawab Setuju berjumlah 17 orang dan responden yang 

menjawab Netral berjumlah 1 orang. Pada indikator pemimpin gigih dalam 

menghadapi tantangan yang terjadi di perusahaan yang menjawab Sangat Setuju 

berjumlah 6 orang dan yang menjawab Setuju berjumlah 23 orang. Pada  indikator 

pemimpin mampu bertahan pada setiap permasalahan perusahaan yang menjawab 

Sangat Setuju berjumlah 13 orang dan yang menjawab Setuju berjumlah 16 orang. 

Pada indikator pemimpin selalu bertindak cekatan terhadap permasalahan yang 

muncul dalam perusahaan yang menjawab Sangat Setuju berjumlah 12 orang, 

yang menjawab Setuju berjumlah 16 oran dan yang menjawab Netral berjumlah 1 

orang sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin sangat gigih dan mampu 

bertahan dalam keadaan apapun pada perusahaan. 

 Tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Persistent. Hasil yang didapatkan 

dari responden ini mendapatkan skor 141 yaitu pemimpin mampu bertahan pada 
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setiap tekanan pekerjaan pada karaoke, skor 122 untuk indikator pemimpin gigih 

dalam menghadapi tantangan yang terjadi di perusahaan, skor 129 untuk indikator 

pemimpin mampu bertahan pada setiap permasalahan perusahaan dan skor 127 

untuk indikator pemimpin selalu bertindak cekatan terhadap permasalahan yang 

muncul dalam perusahaan. Pada hasil rata-rata pada indikator ini mendapatkan 

hasil 129,75 yang artinya pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar 

ini memiliki karakteristik Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable 

Persistent. 

 Dari hasil kuesioner dan wawancara menjelaskan bahwa pemimpin 

perusahaan Paradise Karaoke Resto dan Bar ini mempunyai daya tahan yang 

tinggi serta beliau tidak ragu untuk selalu turun tangan jika terjadi masalah di 

lapangan secara langsung, pemimpin juga selalu berkoordinasi dengan apparat 

hokum dan masyarakat sekitar untuk menjaga kondisi selalu kondusif, pemimpin 

juga mampu mengatasi jika sedang terjadi perselisihan antara karaoke dan ormas 

dengan sangat hati-hati dan meminimalisirkan kejadian yang tidak diinginkan 

untuk keamanan perusahaan dan karyawan. 

 Maka jawaban responden dan pemimpin dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin perusahaan Paradise Karaoke Resto dan Bar ini adalah seorang 

pemimpin yang gigih dan tangguh, karena pemimpin mampu menghadapi segala 

macam permasalahan pada internal dan eksternal perusahaan. 

4.2.4 Karakteristik Risk Taking pemimpin perusahaan ini dapat diukur dengan 

menggunakan indicator pemimpin berani mengambil resiko jika perusahaan 

sedang terjadi kerugian materiil seperti bentrok ormas dan pemimpin berani 

menanggung kerugian social dan menjadi mediator pada karyawan jika sedang 

terjadi perselisihan antar karyawan. Berikut adalah jawaban kuesioner dari 

responden mengenai karakteristik tersebut. 
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Tabel 4.9.  

Persepsi Pemimpin Terhadap Variabel Risk Taking 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimpin 

berani 

mengambil 

resiko jika 

sedang 

mengalami 

kerugian 

materiil 

1 5         5 Tinggi 

2. Pemimpin 

berani 

menanggung 

kerugian 

social dan 

menjadi 

mediator 

karyawan  

  1 4       4 Tinggi   

RATA-RATA 4,5 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = 1 x 5 = 5 

 Pertanyaan 2 = 1 x 4 = 4  

Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (14 : 2 = 4,5) 

Menurut hasil pada table 4.9 diatas dapat diketahui tanggapan pemimpin 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Risk Taking memiliki jawaban Sangat Setuju pada 

indikator pemimpin berani mengambil resiko jika perusahaan sedang terjadi 
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kerugian materiil dan jawaban Setuju pada indicator pemimpin berani 

menanggung kerugian social dan menjadi mediator pada karyawan jika sedang 

terjadi permasalahan. 

 Tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Risk Taking. Hasil yang didapatkan 

dari responden ini mendapatkan skor 5 yaitu pemimpin berani mengambil resiko 

jika perusahaan sedang terjadi masalah serta skor 4 yaitu untuk indikator 

pemimpin berani menanggung kerugian social dan menjadi mediator karyawan. 

Pada hasil rata-rata pada indikator ini mendapatkan hasil 4,5 yang artinya 

pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini memiliki karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable Risk Taking. 

 Dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada responden 

pemimpin memberikan penjelasan bahwa pemimpin berani mengambil resiko 

apapun yang terjadi pada perusahaan dan pemimpin juga melibatkan apparat jika 

sedang terjadi bentrok dengan ormas, pemimpin juga selalu mengkondisikan agar 

sesama karyawan tidak saling terjadi permasalahan dengan cara memberikan 

pengawas di area kerja dan menimbulkan kesan aman bagi setiap karyawan, 

pemimpin juga berani mengambil resiko untuk pengembangan usahanya dengan 

membuat usahanya berbeda dengan yang lain seperti penambahan fasilitas seperti 

salon, spa dan billiard. 
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Tabel 4.10.  

Persepsi Karyawan Terhadap Variabel Risk Taking 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = (12 x 5) + (17 x 4) = 133 

 Pertanyaan 2 = (8 x 5) + (20 x 4) + (1 x 3) = 123 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (256 : 2 = 128) 

 

Menurut hasil pada table 4.10 diatas dapat diketahui tanggapan pemimpin 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Risk Taking memiliki jawaban Sangat Setuju pada 

indikator pemimpin berani mengambil resiko jika perusahaan sedang terjadi 

kerugian materiil berjumlah 12 orang, yang menjawab Setuju berjumlah 17 orang 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimpin 

berani 

mengambil 

resiko jika 

sedang 

mengalami 

kerugian 

materiil 

12 48 17 85       133 Tinggi 

2. Pemimpin 

berani 

menanggung 

kerugian 

social dan 

menjadi 

mediator 

karyawan  

8 40 20 80 1 3     123 Tinggi   

RATA-RATA 128 Tinggi 
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dan jawaban Sangat Setuju pada indikator pemimpin berani menanggung kerugian 

social dan menjadi mediator pada karyawan jika sedang terjadi permasalahan 

berjumlah 8 orang, yang menjawab Setuju berjumlah 20 orang dan yang 

menjawab Netral 1erjumlah 1 orang. 

 Tabel 4.10 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Risk Taking. Hasil yang didapatkan 

dari responden ini mendapatkan skor 133 yaitu pemimpin berani mengambil 

resiko jika perusahaan sedang terjadi masalah serta skor 123 yaitu untuk indikator 

pemimpin berani menanggung kerugian social dan menjadi mediator karyawan. 

Pada hasil rata-rata pada indikator ini mendapatkan hasil 128 yang artinya 

pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini memiliki karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable Risk Taking. 

 Dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah di bagikan kepada 

responden karyawan memberikan penjelasan bahwa pemimpin sangat berani 

mengambil resiko serta pemimpin berani menanggung kerugian social karena 

menurut karyawan di perusahaan ini Pak Jalidin mampu menangani setiap 

masalah dan berani mengambil resiko untuk menyelesaikanya seperti saat terjadi 

bentrok terhadap suatu ormas dan pemimpin berani turun langsung untuk 

menghadapinya, pemimpin juga mampu menjadi mediator bagi karyawan yng 

sedang dalam perselisihan, karyawan juga menuturkan bahwa pemimpin tidak 

pernah menyerah serta berani mengambil resiko untuk berinovasi karena saingan 

yang banyak di bidang karaoke ini. 

 Dari jawaban responden pemimpin dan karyawan dapat disimpulkan 

bahwa pemimpin perusahaan Paradise Karaoke Resto dan Bar ini adalah seorang 

yang pemimpi yang berani mengambil resiko yang dialami dalam perusahaanya 

serta pemimpin juga berani menanggung kerugian – kerugian yang terjadi di di 

perusahaan ini pada bidang materiil dan social. 
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4.2.5 Karakteristik Visionary pemimpin perusahaan ini dapat diukur dengan 

menggunakan indicator pemimpin mampu melihat peluang untuk perusahaan 

Karaoke Paradise Resto dan Bar, pemimpin mampu memberikan gambaran 

mengenai prospek perusahaan karaoke kepada karyawan dan pemimpin mampu 

meyakinkan karyawan untuk harapan usaha ini di masa depan. Berikut adalah 

jawaban kuesioner dari responden mengenai karakteristik tersebut. 

 

Tabel 4.11.  

Persepsi Pemimpin Terhadap Variabel Visionary 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimpin 

mampu 

melihat 

peluang 

untuk 

perusahaan 

  1 4       4 Tinggi 

2. Pemimpin 

mampu 

memberikan 

gambaran 

mengenai 

prospek 

perusahaan 

kepada 

karyawan 

1 5         5 Tinggi   

3. Karyawan 

yakin 

dengan 

harapan 

bisnis di 

masa depan 

1 5         5  

RATA-RATA 4,7 Tinggi 
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Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = (1 x 4) = 4 

 Pertanyaan 2 = (1 x 5) = 5 

Pertanyaan 3 = (1 x 5) = 5 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (14 : 2 = 4,7) 

Menurut hasil pada table 4.11 diatas dapat diketahui tanggapan pemimpin 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Visionary memiliki jawaban Setuju pada indikator 

pemimpin mampu melihat peluang untuk perusahaan Karaoke Paradise Resto dan 

Bar, jawaban Sangat Setuju pada indikator pemimpin mampu memberikan 

gambaran mengenai prospek perusahaan karaoke kepada karyawan dan jawaban 

Sangat Setuju pada indicator karyawan yakin dengan harapan bisnis di masa 

depan. 

 Tabel 4.11 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Visionary. Hasil yang didapatkan 

dari responden ini mendapatkan skor 4 yaitu pemimpin mampu melihat peluang 

untuk perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar, skor 5 yaitu untuk indikator 

pemimpin mampu memberikan gambaran mengenai prospek perusahaan karaoke 

kepada karyawan dan skor 5 yaitu untuk indikator karyawan yakin dengan 

harapan bisnis di masa depan. Pada hasil rata-rata pada indikator ini mendapatkan 

hasil 4,7 yang artinya pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini 

memiliki karakteristik Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable 

Visionary. 

 Dari hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan untuk pemimpin 

perusahaan ini menjelaskan bahwa pemimpin menyatakan bahwa pemimpin 

melihat secara universal perusahaan ini dan tidak hanya menunggu hasil 
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keuntungan, pemimpin juga melihat aturan-aturan yang ada terutama peraturan 

pemerintah seperti perda dan undang-undang. Pemimpin juga menguasai 

manajemen perusahaan  karena dengan adanya perda itu khususnya di Bandungan 

ini kedepanya mau di bikin apa Bandungan ini,pemimpin selalu mempelajari terus 

sampai sekarang, pemimpin juga mempelajri kelemahan perusahaan di bidang 

hokum apa, kelemahan di bidang manajemen itu apa, ini harus segera pemimpin 

tau untuk menutup hal yang tidak diinginkan dan mau tidak mau pemimpin harus 

belajar. pemimpin selalu membuat keadaan ini kondusif untuk karyawan apapun 

kalau ada apa-apa kalau mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena di 

karaoke itu bukan tempat yang nyaman, pemimpin memberikan keamanan yang  

sudah lengkap dan meredam miss dengan antar karyawan sendiri. 

 

Tabel 4.12.  

Persepsi Karyawan Terhadap Variabel Visionary 

NO INDIKATOR SS S N TS STS JUMLAH 

SCORE 

KATEGORI 

F Score F Score F Score F Score F Score   

1. Pemimpin 

mampu 

melihat 

peluang untuk 

perusahaan 

8 40 17 85 4 12     137 Tinggi 

2. Pemimpin 

mampu 

memberikan 

gambaran 

mengenai 

prospek 

perusahaan 

kepada 

karyawan 

4 20 22 88 3 9     117 Tinggi   



52 
 

3. Karyawan 

yakin dengan 

harapan 

bisnis di masa 

depan 

5 25 19 76 5 15     116 Tinggi 

RATA-RATA 123 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

F : jumlah karyawan  S : score 

 Jumlah score = (F x S) 

 Pertanyaan 1 = (8 x 5) + (17 x 4) + (4 x 3) = 137 

 Pertanyaan 2 = (4 x 5) + (23 x 4) + (3 x 3) = 117 

Pertanyaan 3 = (5 x 5) + (19 x 4) + (5 x 3) = 116 

 Rata rata = jumlah score : jumlah pertanyaan (246 : 2 = 123) 

Menurut hasil pada table 4.12 diatas dapat diketahui tanggapan karyawan 

perusahaan terhadap kuesioner mengenai karakteristik Entrepreneurial 

Leadership pada variable Visionary memiliki jawaban Sangat Setuju pada 

indikator pemimpin mampu melihat peluang untuk perusahaan Karaoke Paradise 

Resto dan Bar karyawan berjumlah 8 orang, yang menjawab Setuju berjumlah 17 

oran dan yang menjawab Netral 4 orang. Untuk indicator pemimpin mampu 

memberikan gambaran mengenai prospek perusahaan karaoke kepada karyawan 

yang menjawab Sangat Setuju berjumlah 4 orang, yang menjawab Setuju 

berjumlah 22 orang dan yang menjawab Netral 3 orang. Untuk jawaban Sangat 

Setuju pada indicator karyawan yakin dengan harapan bisnis di masa depan 

berjumlah 5 orang, yang menjawab Setuju berjumlah 19 orang dan yang 

menjawab Netral berjumlah 5 orang . 

 Tabel 4.12 diatas menunjukkan hasil dengan jumlah skor dari setiap 

indicator dan total skor rata-rata pada variable Visionary. Hasil yang didapatkan 

dari responden ini mendapatkan skor 137 yaitu pemimpin mampu melihat peluang 

untuk perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar, skor 117 yaitu untuk indikator 

pemimpin mampu memberikan gambaran mengenai prospek perusahaan karaoke 
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kepada karyawan dan skor 116 yaitu untuk indikator karyawan yakin dengan 

harapan bisnis di masa depan. Pada hasil rata-rata pada indicator ini mendapatkan 

hasil 123 yang artinya pemimpin perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar ini 

memiliki karakteristik Entrepreneurial Leadership yang tinggi pada variable 

Visionary. 

 Dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah dibagikan kepada 

responden karyawan dapat dilihat jawaban yaitu pemimpin perusahaan 

mempunyai gambaran mengenai prospek untuk bisnisnya di masa depan, 

karyawan juga merasa nyaman sehingga karyawan juga loyal terhadap 

perusahaan. Pemimpin perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar ini mampu 

meyakinkan dan mengkomunikasikan harapan peluang bisnisnya kedepan 

sehingga karyawan sangat nyaman bekerja di perusahaan ini. 

 Dari jawaban responden Pemimpin dan Karyawan maka dapat 

disimpulkan bahwa pemimpin perusahaan Paradise Karaoke Resto dan Bar ini 

adalah seorang pemimpin yang terbuka mengenai prospek bisnisnya kedepan dan 

menurut karyawan pemimpin perusahaan ini sudah cukup mampu 

menggambarkan prospek bisnisnya kepada karyawan. 
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4.2.5 Rekapitulasi Kategori Karakteristik Entrepreneurial Leadership pada 

perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar di Bandungan. 

 Kategori diamati dengan menggunakan 2 tingkatan yaitu Tinngi dan 

Rendah untuk setiap variablenya adalah Able to Motivate, Achievement Oriented, 

Persostent, Risk Taking dan Visionary. 

Tabel 4.13. 

Tabel Kategori Karakteristik Entrepreneurial Leadership yang dimiliki oleh 

Pemimpin pada perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar di Bandungan 

menurut responden Pemimpin 

NO Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership (Menurut Fernald et. 

all) 

Rata - rata Kategori 

1. Able to Motivate 4,5 Tinggi 

2. Achievement Oriented 4,7 Tinggi 

3. Presistent 4,5 Tinggi 

4. Risk Taking 4,5 Tinggi 

5. Visionary 4,7 Tinggi 

 Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

Dari hasil yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa Karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang terdapat pada pemimpin perusahaan Karaoke 

Paradise Resto dan Bar memiliki kategori yang tinggi. Sehingga dari jawaban 

yang telah didapatkan dari 1 orang pemimpin menyatakan bahwa pemimpin 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar ini memiliki Karakteristik 

Entrepreneurial Leadership berdasarkan variable Able to Motivated, Achievement 

Oriented, Persostent, Risk Taking dan Visionary. Dalam hal tersebut, Able to 

Motivated memiliki total rata-rata 4,5 sehingga pemimpin perusahaan Karaoke 

Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Able to Motivated yang tinggi, 

Achievement Oriented memiliki total rata-rata 4,7 sehingga pemimpin perusahaan 
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Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Achievement Oriented 

yang tinggi, Persostent memiliki total rata-rata 4,5 sehingga pemimpin 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Persistent 

yang tinggi, Risk Taking memiliki total rata-rata 4,5 sehingga pemimpin 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Risk Taking 

yang tinggi dan Visionary memiliki total rata-rata 4,7 sehingga pemimpin 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Visionary 

yang tinggi. Maka dari itu secara keseluruhan Pemimpin Karaoke Paradise Resto 

dan Bar memiliki Karakteritik Entrepreneurial Leadership yang tinggi (menurut 

teori Fernald et. All yang dikuatkan dengan jurnal oleh Probo Suwignyo dan R.R, 

Retno). 

 

Tabel 4.14. 

Tabel Kategori Karakteristik Entrepreneurial Leadership yang dimiliki oleh 

Pemimpin pada perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar di Bandungan 

menurut responden Karyawan 

NO Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership (Menurut Fernald et. 

all) 

Rata - rata Kategori 

1. Able to Motivate 133 Tinggi 

2. Achievement Oriented 133,3 Tinggi 

3. Presistent 129,75 Tinggi 

4. Risk Taking 128 Tinggi 

5. Visionary 123 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

Dari hasil yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa Karakteristik 

Entrepreneurial Leadership yang terdapat pada pemimpin perusahaan Karaoke 

Paradise Resto dan Bar memiliki kategori yang tinggi. Sehingga dari jawaban 
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yang telah didapatkan dari 29 orang karyawan menyatakan bahwa pemimpin 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar ini memiliki Karakteristik 

Entrepreneurial Leadership berdasarkan variable Able to Motivated, Achievement 

Oriented, Persostent, Risk Taking dan Visionary. Dalam hal tersebut, Able to 

Motivated memiliki total rata-rata 133 sehingga pemimpin perusahaan Karaoke 

Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Able to Motivated yang tinggi, 

Achievement Oriented memiliki total rata-rata 133,3 sehingga pemimpin 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik Achievement 

Oriented yang tinggi, Persostent memiliki total rata-rata 129,75 sehingga 

pemimpin perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik 

Persistent yang tinggi, Risk Taking memiliki total rata-rata 128 sehingga 

pemimpin perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik 

Risk Taking yang tinggi dan Visionary memiliki total rata-rata 123 sehingga 

pemimpin perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar memiliki karakteristik 

Visionary yang tinggi. Maka dari itu secara keseluruhan Pemimpin Karaoke 

Paradise Resto dan Bar memiliki Karakteritik Entrepreneurial Leadership yang 

tinggi (menurut teori Fernald et. All yang dikuatkan dengan jurnal oleh Probo 

Suwignyo dan R.R, Retno). 
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Tabel 4.15 

Tabel Kategori Karakteristik Entrepreneurial Leadership yang dimiliki oleh 

Pemimpin pada perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar di Bandungan 

menurut responden Pemimpin dan Karyawan 

NO Karakteristik 

Entrepreneurial 

Leadership  

(Menurut 

Fernald et. all) 

Karyawan Pemimpin Kesimpulan 

Score Intrepretasi Score Intrepretasi Rata-

rata 

Intrepretasi 

1. Able to 

Motivate 

4,58 Tinggi 4,5 Tinggi 4,54 Tinggi 

2. Achievement 

Oriented 

4,59 Tinggi 4,7 Tinggi 4,65 Tinggi 

3. Presistent 4,47 Tinggi 4,5 Tinggi 4,48 Tinggi 

4. Risk Taking 4,41 Tinggi 4,5 Tinggi 4,45 Tinggi 

5. Visionary 4,24 Tinggi 4,7 Tinggi 4,47 Tinggi 

Rata-rata Total 4,45 Tinggi 4,58 Tinggi 4,51 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah penulis (2018) 

Dari hasil yang di dapatkan dari table 4.15 dapat dilihat bahwa 

karakteristik tertinggi yang di miliki pemimpin perusahaan Karaoke Paradise 

Resto dan Bari menurut karyawan adalah Achievement Oriented dengan total skor 

rata-rata 4,59 dan sesuai dengan hasil penilaian dari pemimpin dengan total skor 

rata-rata karakteristik Achievement Oriented sebesar 4,7 dengan kategori Tinggi, 

Namun pada hasil terendah yang di miliki pemimpin perusahaan Karaoke 

Paradise Resto dan Bari menurut karyawan adalah Visionary dengan total skor 

rata-rata 4,24 dan berbanding terbalik dengan hasil penilaian dari pemimpin 

dengan total skor rata-rata karakteristik Visionary sebesar 4,7  namun masih 

dalam batas  kategori Tinggi. Dari hasil total rata-rata pemimpin mendapatkan 

score 4,51 yang berarti pemimpin memiliki jiwa Entrepreneurial Leadership  

yang tinggi.  
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Dampak bagi perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar ini adalah 

pemimpin selalu memberikan perhatian khusus bagi fasilitas perusahaan dan 

karyawan dalam bentuk perawatan untuk peralatan perusahaan seperti mic, LCD, 

TV dan audio yang setiap hari harus selalu di cek untuk memastikan bahwa 

peralatan tersebut tetap dalam kondisi baik dan tidak terdapat gangguan seperti 

mic yang mati, LCD yang tidak dapat berfungsi dengan baik, audio yang rusak 

dan tidak enak didengar saat pelanggan memakai fasilitas tersebut, karyawan juga 

diberikan fasilitas yang sangat bagus seperti keamanan dalam bentuk CCTV dan 

satpam dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kos gratis yang 

rumahnya di luar kota atau yang sudah berkeluarga sehingga gaji dari perusahaan 

bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih penting. Pemimpin juga selalu 

menampung ide dan gagasan dari karyawan dengan mengadakan briefing setiap 

bulan mengenai keluhan dari karyawan sehingga bisa di dengarkan dan segera di 

tindak lanjuti oleh perusahaan. Pemimpin juga bisa melihat peluang untuk 

perusahaanya tersebut dengan memberikan fasilitas tambahan seperti spa dan 

salon sehingga pelanggan nyaman berada di Karaoke Paradise, Resto dan Bar ini 

dengan melihat persaingan perusahaan hiburan di Bandungan yang sangat ketat 

dan sudah semakin banyak perusahaan yang serupa. 

  


