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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Responden pada penelitian ini adalah para pengusaha dan karyawan rumah 

makan padang skala UMKM di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang 

Mulyo, Kota Semarang yang sudah menjalankan usahanya minimal selama 3 

tahun. Gambaran umum responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, lama bekerja, dan lama berdirinya usaha. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan gambaran umum responden pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden Pengusaha dan Karyawan 

No Keterangan 
Pengusaha Karyawan 

Jumlah  Presentase Jumlah Presentase 

1 Usia:         

  a. 16 th - 25 th - - 4 57 

  b. 26 th - 35 th - - 1 14,3 

  c. 36 th - 45 th 5 50 1 14,3 

  d. 46 th - 55 th 2 20 - - 

  e. 56 th - 65 th 3 30 - - 

2 

 

Jenis Kelamin:     

    a. Laki-laki 6 60 2 29 

  b. Perempuan 4 40 5 71 

3 

Pendidikan 

Terakhir:         

  a. SD  -  - 1 14,3 

  b. SMP  -  - 1 14,3 

  c. SMA 6 60 4 57 

  d. S1 4 40 1 14,3 
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 Lanjutan Tabel 4.1.     

      

4 

Lama Berdirinya 

Usaha:         

  a. 3 th - 5 th 7 70     

  b. 6 th - 10 th 3 30     

5 Lama Bekerja:         

  a. < 1 th     3 42,8 

  b. 1 th - 5 th     3 42,8 

  c. 5 th - 10 th     1 14,30 

  TOTAL 10 100 7 100 
Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

       Berdasarkan informasi dari tabel 4.1. dapat diketahui bahwa dari 10 

responden pengusaha, 50% berusia antara 36 tahun – 45 tahun dan berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 6 orang atau 60%. Mayoritas pendidikan terakhir 

pengusaha adalah SMA yang berjumlah 6 orang atau 60% dengan lama berdirinya 

usaha antara 3 tahun hingga 5 tahun sebanyak 7 orang atau 70%. 

 Sedangkan untuk responden karyawan yang berjumlah 7 orang dapat 

diketahui bahwa sebagian besar berusia antara 16 tahun – 25 tahun yaitu sebanyak 

4 orang atau 57% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang atau 71%. 

Mayoritas pendidikan terakhir karyawan adalah SMA yang berjumlah 4 orang 

atau 57% dengan rata-rata bekerja selama 1 bulan hingga 5 tahun. 

4.2.  Analisis dan Pembahasan Orientasi Kewirausahaan 

Analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mengetahui dan menggambarkan keseluruhan jawaban dari para responden 

terhadap setiap indikator dalam dimensi orientasi kewirausahaan. 
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       4.2.1. Inovasi 

Inovasi adalah kecenderungan perusahaan untuk mendukung dan 

mengijinkan adanya ide-ide maupun proses kreatif dalam memperkenalkan 

sebuah produk baru, proses baru maupun proses teknologi kepemimpinan yang 

baru membawa dampak positif bagi tumbuh kembang perusahaan itu sendiri. 

(Irena, 2016). Berikut adalah jawaban pengusaha pada dimensi inovasi orientasi 

kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota 

Semarang: 
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Tabel 4.2. Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha 
Skor

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 

Produk masakan 

atau pelayanan 

pada usaha 

Melakukan inovasi pada 

produk masakan  
1 5 5 20 3 9 1 2 0 0 3,60 Tinggi 

  
Melakukan inovasi pelayanan 

pada usaha 
1 5 5 20 3 9 1 2 0 0 3,60 Tinggi 

2 Proses 
Melakukan inovasi dalam 

proses administrasi usaha  3 15 5 20 2 6 0 0 0 0 4,10 Tinggi 

  
Melakukan inovasi dalam 

proses produksi masakan 3 15 5 20 2 6 0 0 0 0 4,10 Tinggi 

3 Sumber Keuangan 
Menggunakan cara 

pembayaran yang baru 
2 10 6 24 1 3 1 2 0 0 3,90 Tinggi 

4 Karyawan 
Melibatkan karyawan dalam 

menciptakan inovasi yang baru 
1 5 6 24 2 6 1 2 0 0 3,70 Tinggi 

5 Kreativitas 

Melakukan eksperimen yang 

melibatkan kreativitas dalam 

mengembangkan usaha 

0 0 3 12 4 12 3 6 0 0 3,00 Rendah 

6 Diferensiasi 
Memiliki pembeda yang sulit 

ditiru pesaing 2 10 6 24 1 3 1 2 0 0 3,90 Tinggi 

 
TOTAL 

 
9 45 31 124 13 39 7 14 0 0 3,70 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.2. menunjukkan bahwa pengusaha rumah makan padang di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

dimensi inovasi dengan total skor rata-rata sebesar 3,70 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pengusaha telah 

melakukan inovasi produk masakan atau pada pelayanan usaha yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 3,60, melakukan inovasi pada proses administrasi 

(pembukuan) atau pada proses produksi masakan usaha yang dibuktikan dengan 

skor rata-rata sebesar 4,10, menggunakan cara pembayaran baru yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 3,90, melibatkan karyawan dalam menciptakan 

inovasi yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,70, dan memiliki 

pembeda yang sulit ditiru oleh pesaing yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 3,90. Meskipun demikian, kreativitas pengusaha dalam melakukan 

eksperimen baru masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata 

kreativitas sebesar 3,00.   

Berikut adalah jawaban karyawan pada dimensi inovasi orientasi 

kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota 

Semarang: 
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Tabel 4.3. Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan pada Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Karyawan 
Skor

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 

Produk masakan 

atau pelayanan 

pada usaha 

Melakukan inovasi pada 

produk masakan  
0 0 3 12 3 9 1 2 0 0 3,29 Tinggi 

  
Melakukan inovasi pelayanan 

pada usaha 
0 0 3 12 3 9 1 2 0 0 3,29 Tinggi 

2 Proses 
Melakukan inovasi dalam 

proses administrasi usaha  1 5 5 20 1 3 0 0 0 0 4,00 Tinggi 

  
Melakukan inovasi dalam 

proses produksi masakan 1 5 5 20 1 3 0 0 0 0 4,00 Tinggi 

3 Sumber Keuangan 
Menggunakan cara 

pembayaran yang baru 
1 5 6 24 0 0 0 0 0 0 4,14 Tinggi 

4 Karyawan 
Melibatkan karyawan dalam 

menciptakan inovasi yang baru 
2 10 3 12 0 0 2 4 0 0 3,71 Tinggi 

5 Kreativitas 

Melakukan eksperimen yang 

melibatkan kreativitas dalam 

mengembangkan usaha 

0 0 3 12 1 3 3 6 0 0 3,00 Rendah 

6 Diferensiasi 
Memiliki pembeda yang sulit 

ditiru pesaing 1 5 6 24 0 0 0 0 0 0 4,14 Tinggi 

 
TOTAL 

 
5 25 26 104 5 15 6 12 0 0 3,71 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.3. menurut karyawan, pengusaha rumah makan 

padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang 

memiliki dimensi inovasi dengan total skor rata-rata sebesar 3,71 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa pengusaha telah 

melakukan inovasi produk masakan atau pada pelayanan usaha yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 3,29, melakukan inovasi pada proses administrasi 

(pembukuan) atau pada proses produksi masakan usaha yang dibuktikan dengan 

skor rata-rata sebesar 4,00, menggunakan cara pembayaran baru yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 4,14, melibatkan karyawan dalam menciptakan 

inovasi yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,71, dan memiliki 

pembeda yang sulit ditiru oleh pesaing yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 4,14. Meskipun demikian, kreativitas pengusaha dalam melakukan 

eksperimen baru masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata 

kreativitas sebesar 3,00. 

Berdasarkan tabel 4.2. dan tabel 4.3. dapat diperoleh jawaban antara 

pengusaha dan karyawan pada dimensi inovasi yang dapat dilihat pada tabel 4.4, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4. Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha dan Karyawan 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha Karyawan 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

1 

Produk masakan 

atau pelayanan pada 

usaha 

Melakukan inovasi pada produk masakan 

3,60 Tinggi 3,29 Tinggi 

 
 

Melakukan inovasi pelayanan pada usaha 

 3,60 Tinggi 3,29 Tinggi 

2 Proses Melakukan inovasi dalam proses administrasi usaha  
4,10 Tinggi 4,00 Tinggi 

  Melakukan inovasi dalam proses produksi masakan 
4,10 Tinggi 4,00 Tinggi 

3 Sumber Keuangan Menggunakan cara pembayaran yang baru  3,90 Tinggi 4,14 Tinggi 

4 
Karyawan 

Melibatkan karyawan dalam menciptakan inovasi yang 

baru 3,70 Tinggi 3,71 Tinggi 

5 
Kreativitas 

Melakukan eksperimen yang melibatkan kreativitas 

dalam mengembangkan usaha 3,00 Rendah 3,00 Rendah 

6 Diferensiasi Memiliki pembeda yang sulit ditiru pesaing 
3,90 Tinggi 4,14 Tinggi 

  TOTAL   3,70 Tinggi 3,71 Tinggi 
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Dari informasi pada tabel 4.4. dapat diketahui bahwa dimensi inovasi 

orientasi kewirausahaan memiliki rentang skala yang tinggi, yaitu total skor rata-

rata pada pengusaha sebesar 3,70 dan pada karyawan sebesar 3,71. Dimensi 

inovasi memiliki rentang skala yang tinggi kecuali pada kategori kreativitas 

memiliki rentang skala yang rendah (total skor rata-rata 3,00). Tabel di atas 

menunjukkan bahwa jawaban karyawan mendukung jawaban pengusaha. Hal ini 

memperlihatkan bahwa karyawan mengetahui tindakan bisnis yang dilakukan oleh 

pengusaha rumah makan padang. 

Berikut adalah hasil wawancara dimensi inovasi orientasi kewirausahaan 

pada pengusaha: 
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Tabel 4.5. Wawancara Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

Variabel 

 

Indikator 

Jawaban Responden 

Kesimpulan Kategori R.M. Murah Barokah R.M. Bunda R.M. Murah Berkah 

 Bapak Rudi Ibu Ismiatin Bapak Tali Tulab 

In
o
v

as
i 

a. 

Produk 

masakan 

atau 

pelaya-

nan pada 

usaha 

Melaku-

kan 

inovasi 

pada 

produk 

masakan  

 

Pemilik melakukan 

inovasi masakan 

berupa penambahan 

menu-menu baru, 

seperti nasi goreng 

padang, mie padang, 

soto padang, martabak 

metir, dan juga 

menambahkan menu 

khas Minangkabau 

yang jarang dijual di 

pasaran yaitu tunjang 

lado ijo (sejenis kikil) 

dan jengkol lado ijo.  

Pemilik memodifikasi 

masakan dari segi cita 

rasa sehingga 

memiliki level 

kepedasan moderat 

(tidak terlalu pedas) 

agar dapat menarik 

pelanggan dari 

kalangan etnis Jawa 

dan Tionghoa. Pemilik 

juga membuat 

persilangan antara 

bumbu padang dengan 

cita rasa kuliner Jawa 

Timur serta 

menambahkan menu-

menu khas Jawa 

Pemilik hanya 

menjual produk 

masakan padang yang 

sudah banyak dijual di 

pasaran (ayam, 

rendang, jeroan, lele, 

perkedel, telur, gori, 

dan sambal) karena 

hanya masakan 

tersebut yang sering 

dicari oleh konsumen. 

Pemilik tidak 

melakukan inovasi 

pada masakannya atau 

membuat masakan 

varian lain karena 

takut tidak laku di 

Dua dari tiga 

pengusaha (R.M. 

Murah Barokah 

dan R.M. Bunda) 

telah melakukan 

inovasi pada 

produk masakan. 

Hal ini terlihat dari 

penambahan 

variasi menu-menu 

baru pada masakan 

(mie padang, 

nasgor padang), 

membuat masakan 

dengan kepedasan 

level moderat, dan 

membuat 
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Timur seperti mangut 

pedas dan ayam 

goreng bumbu 

kalasan.  

pasaran.  persilangan antara 

bumbu padang 

dengan cita rasa 

kuliner Jawa Timur 

pada masakannya. 

Sedangkan 

pengusaha R.M. 

Murah Berkah 

tidak melakukan 

inovasi. 

 Melaku-

kan 

inovasi 

pelayanan 

pada 

usaha 

Pemilik tidak 

melakukan inovasi 

pelayanan pada usaha. 

Pemilik hanya 

menggunakan sistem 

prasmanan, dimana 

masakan diambilkan 

oleh karyawan dengan 

kecepatan tangan yang 

tinggi. 

Pemilik tidak 

melakukan inovasi 

pelayanan pada usaha. 

Pemilik hanya 

melayani pelanggan 

dengan ramah  dan 

sopan untuk 

meningkatkan 

pelayanan pada 

usahanya. 

Pemilik tidak 

melakukan inovasi 

pelayanan pada usaha. 

Pemilik hanya  

membuat tampilan 

penataan piring rapi 

dan terlihat penuh 

serta suasana rumah 

makan yang dibuat 

nyaman dan bersih. 

Ketiga pengusaha 

tidak melakukan 

inovasi pada 

pelayanan usaha 

karena upaya yang 

dilakukan hanya 

memberikan 

pelayanan dengan 

cepat, ramah, dan 

sopan yang juga 

dilakukan oleh 

pengusaha lainnya. 

b. Proses Melaku-

kan 

inovasi 

dalam 

proses 

Pemilik melakukan 

perubahan pada proses 

administrasi usahanya 

tetapi tidak melakukan 

inovasi. Pemilik 

Pemilik tidak 

melakukan inovasi 

dalam proses 

administrasi usaha 

karena menggunakan 

Pemilik melakukan 

inovasi proses 

administrasi usaha 

dengan menggunakan 

sistem pembukuan 

Satu dari tiga 

Pengusaha (R.M. 

Murah Berkah) 

telah melakukan 

inovasi dalam 

Lanjutan Tabel 4.5 
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administra

si usaha  

menggunakan 

pembukuan khusus 

dengan 

mempertahankan 

margin laba antara 

36% - 39% dari omset 

penjualan.  

metode manual, yaitu 

mencatat modal, 

pendapatan, dan laba.  

online dengan aplikasi 

khusus di komputer 

sehingga pemilik 

dapat dengan mudah 

melakukan 

pemantauan pada 

laporan keuangan 

usaha.  

proses administrasi 

usaha yang 

dibuktikan dengan 

penggunaan 

pembukuan online 

dengan aplikasi 

khusus di 

komputer. 

 Melaku-

kan 

inovasi 

pada 

proses 

produksi 

masakan 

Pemilik melakukan 

perubahan pada cara 

proses produksi 

masakan. Pemilik 

melakukan inovasi 

proses memasak 

rendang agar memiliki 

daya tahan lama 

(sekitar 1 minggu) 

dengan menggunakan 

santan berkualitas 

kemasan pabrik 

(santan kara) dan 

menyimpan di tempat 

yang tertutup rapat. 

Pemilik melakukan 

perubahan pada cara 

proses produksi 

masakan melalui 

pemberian bumbu-

bumbu rahasia hasil 

inovasi terlebih 

dahulu selama 1 hari 

sebelum dimasak dan 

digoreng, kemudian 

setelah itu masakan 

disajikan dengan 

lalapan yang segar 

(dibeli langsung dari 

pasar). 

 

 

Pemilik melakukan 

perubahan pada proses 

produksi masakan 

agar masakannya 

dapat tahan lama, 

termasuk rendang. Hal 

ini dilakukan dengan 

menggunakan santan 

kemasan pabrik serta 

mencampurkan 

dengan 16 macam 

rempah-rempah yang 

sekaligus berfungsi 

sebagai pengawet. 

Ketiga pengusaha 

telah melakukan 

inovasi pada cara 

proses produksi 

masakan dimana 

makanan yang 

dibuat (terutama 

rendang) dapat 

tahan lama (sekitar 

1 minggu). Hal ini 

dilakukan dengan 

menggunakan 

santan berkualitas 

kemasan pabrik, 

menyimpan di 

tempat yang 

tertutup rapat, dan 

menggunakan 16 

macam rempah. 

Lanjutan Tabel 4.5 
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c. 

Sumber 

Keuang-

an 

Mengguna

kan cara 

pembaya-

ran yang 

baru  

Pemilik melakukan 

inovasi sumber 

keuangan dengan 

menggunakan cara 

pembayaran via gopay 

dan bekerja sama 

dengan penyedia 

aplikasi online (Gojek) 

untuk memberikan 

diskon-diskon khusus. 

Pemilik juga 

menggunakan laba 

untuk 

mengembangkan 

usahanya dengan 

membuka cabang baru 

di pertengahan tahun 

2019.  

Pemilik tidak 

melakukan inovasi 

sumber keuangan. 

Pemilik hanya  

menginvestasikan  

uangnya ke dalam 

bentuk rumah karena 

memiliki kenaikan 

nilai jual yang pesat 

dan sekaligus untuk 

membuka cabang 

baru.  

Pemilik melakukan 

inovasi sumber 

keuangan dengan 

menggunakan cara 

pembayaran via gopay 

dan ovo. Selain itu, 

apabila pemesanan 

dalam jumlah banyak 

maka pembayaran via 

transfer baik melalui 

i-banking atau m-

banking. Pemilik juga 

bekerja sama dengan 

penyedia aplikasi 

online (Gojek dan 

Grab) untuk 

memberikan diskon-

diskon khusus. 

Dua dari tiga 

pengusaha telah 

melakukan inovasi 

sumber keuangan 

dengan 

menggunakan cara 

pembayaran via 

gopay, ovo, m-

banking, i-banking, 

dan bekerja sama 

dengan penyedia 

aplikasi online 

(Gojek dan Grab) 

untuk memberikan 

diskon-diskon 

khusus. 

d. 

Tenaga 

Kerja 

(Karya-

wan) 

Melibat-

kan 

karyawan 

dalam 

mencipta-

kan 

inovasi 

yang baru 

Pemilik melibatkan 

karyawan dalam 

memberikan saran dan 

masukan pada 

penciptaan inovasi 

seperti penambahan 

variasi menu baru 

pada masakan (nasgor 

padang, mie padang), 

serta sistem pelayanan 

Pemilik melibatkan 

karyawan dalam 

menciptakan inovasi 

yaitu masukan untuk 

berbelanja di supplier 

daging secara 

langsung untuk 

menekan biaya 

produksi dan saran 

agar masakan dibuat 

Pemilik melibatkan 

karyawan dalam 

penciptaan inovasi 

melalui saran dan 

masukan agar rasa 

masakan dibuat gurih 

dengan tambahan 

bumbu dan penyedap 

serta ide konsep bisnis 

rumah makan lesehan. 

Ketiga pengusaha 

melibatkan 

karyawan dalam 

menciptakan 

inovasi atau 

sesuatu yang baru, 

yaitu dengan 

memberikan 

masukan dan saran 

inovasi pada variasi 

Lanjutan Tabel 4.5 
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 yang delivery (antar ke 

rumah konsumen). 

Cara kerja sistem 

delivery ini yaitu 

konsumen dapat 

memesan masakan via 

telepon kemudian 

pegawai rumah makan 

akan mengantar 

masakan ke alamat 

yang dituju konsumen 

menggunakan motor. 

lebih menyesuaikan 

dengan cita rasa Jawa 

(manis dan pedas). 

Pemilik juga sering 

bertanya mengenai 

masakan yang paling 

laris dan digemari 

masyarakat sekitar 

untuk melakukan 

inovasi. 

menu baru pada 

masakan, saran 

agar beberapa jenis 

masakan dibuat 

gurih dan lebih 

menyesuaikan 

dengan cita rasa 

Jawa, sistem 

pelayanan yang 

delivery, serta ide 

konsep bisnis 

rumah makan 

model lesehan. 

e. 

Kreativi-

tas 

Melaku-

kan 

eksperi-

men yang 

melibat-

kan 

kreativitas 

dalam 

mengem-

bangkan 

usaha 

 

Pemilik melakukan 

eksperimen dalam 

mengembangkan 

usahanya dengan 

memberikan seragam 

khusus kepada para 

karyawannya (kemeja 

batik) agar terlihat rapi 

dan profesional. 

Pemilik tidak 

melakukan 

eksperimen yang 

melibatkan kreativitas 

dalam 

mengembangkan 

usahanya karena 

pemilik sudah 

memiliki kepuasan 

terhadap usaha yang 

telah dijalani. 

Pemilik sering belajar 

dari buku resep-resep 

masakan, namun tidak 

melakukan 

eksperimen yang 

melibatkan kreativitas 

dalam 

mengembangkan 

usahanya. 

Satu dari tiga 

pengusaha (R.M. 

Murah Barokah) 

melakukan 

eksperimen yang 

melibatkan 

kreativitas dengan 

dengan 

memberikan 

seragam khusus 

kepada para 

karyawannya 

(kemeja batik) agar 

terlihat rapi dan 

profesional. 

Lanjutan Tabel 4.5 
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Sedangkan kedua 

pengusaha lainnya 

tidak melakukan 

eksperimen yang 

melibatkan 

kreativitas karena 

sudah puas 

terhadap usaha 

yang telah dijalani. 

f. 

Diferen-

siasi 

Memiliki 

pembeda 

yang sulit 

ditiru 

pesaing 

 

Pemilik membedakan 

produk masakannya 

dari segi rasa yang 

gurih manis dan 

memiliki daya tahan 

lama (rendangnya 

dapat awet 1 minggu). 

Pemilik juga memiliki 

jam operasional usaha 

yang lebih lama dari 

pesaing kebanyakan 

yaitu buka pukul 07.00 

hingga pukul 22.00 

WIB. 

Pemilik menjaga agar 

rasa masakan tetap 

sedap dengan 

memberikan bumbu-

bumbu rahasia sebagai 

pembeda yang sulit 

ditiru oleh pesaing. 

Pemilik juga 

menciptakan suasana 

yang nyaman dengan 

pemilihan warna 

oranye dan kuning 

khas Minang pada 

rumah makannya. 

(Foto terlampir di 

lampiran 5, halaman 

125).  

Pemilik memiliki 

pembeda yang sulit 

ditiru oleh pesaing 

dalam kapasitas 

pelayanan yang 

diberikan, yaitu 

menerima pesanan 

katering dan dekorasi 

untuk acara 

pernikahan, sunat, dan 

rapat (harga paket 

pernikahan mulai dari 

Rp45.000-Rp85.000 

per orang). Pemilik 

juga menciptakan 

suasana hommy 

(seperti di rumah) 

dengan penempatan 

meja kursi ukuran 

Ketiga pengusaha  

memiliki pembeda 

yang sulit ditiru 

pesaing dalam hal 

daya tahan 

masakan, cita rasa 

dengan bumbu 

rahasia, jam 

operasional yang 

lebih lama, 

kapasitas 

pelayanan yang 

menerima pesanan 

katering dan 

dekorasi untuk 

acara pernikahan, 

serta suasana 

hommy yang 

diciptakan pada 

Lanjutan Tabel 4.5 
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besar yang sengaja 

disusun berhadapan. 

Suasana yang 

diciptakan di rumah 

makan padang ini 

cocok untuk keluarga 

atau konsumen yang 

ingin bersantai. 

rumah makan 

padang. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)

Lanjutan Tabel 4.5 
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Berdasarkan informasi pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa dimensi 

inovasi memiliki kategori tinggi. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner responden. 

Pengusaha rumah makan padang skala UMKM di Kecamatan Tembalang, 

Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang telah melakukan inovasi produk 

masakan. Selain menjual menu yang banyak dijual di pasaran (ayam, rendang, 

jeroan, lele, perkedel, telur, gori, dan sambal), pengusaha juga menjual menu-

menu baru seperti nasi goreng padang, mie padang, sate padang, dan martabak 

metir. Pengusaha juga memodifikasi masakan dari segi cita rasa sehingga 

memiliki level kepedasan moderat (tidak terlalu pedas) agar dapat menarik 

pelanggan dari kalangan etnis Jawa dan Tionghoa. Selain itu, juga dibuat 

persilangan antara bumbu padang dengan cita rasa kuliner Jawa Timur yang sama-

sama memiliki cita rasa pedas untuk menarik minat konsumen membeli.  

Pengusaha juga melakukan inovasi dalam proses administrasi 

(pembukuan) usaha yang dibuktikan dengan penggunaan sistem pembukuan 

online dengan aplikasi khusus di komputer sehingga pemilik dapat dengan mudah 

melakukan pemantauan pada laporan keuangan usaha. Sedangkan pada proses 

produksi masakan, pengusaha telah berinovasi agar masakannya dapat tahan lama, 

terutama rendangnya (awet sekitar 1 minggu). Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan santan berkualitas kemasan pabrik (santan kara), menyimpan di 

tempat yang tertutup rapat, serta mencampurkan dengan 16 macam rempah-

rempah yang sekaligus berfungsi sebagai pengawet. 

Pengusaha melakukan inovasi sumber keuangan dengan menggunakan 

cara pembayaran via gopay dan ovo. Selain itu, apabila pemesanan dalam jumlah 
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banyak maka pembayaran via transfer baik melalui i-banking atau m-banking. 

Pemilik juga bekerja sama dengan penyedia aplikasi online (Gojek dan Grab) 

untuk memberikan diskon-diskon khusus.  

Pengusaha melibatkan karyawan dalam menciptakan inovasi yang baru 

melalui masukan dan saran. Masukan dan saran yang diberikan karyawan berupa 

inovasi variasi menu baru (nasi goreng padang dan mie padang), saran agar 

masakan lebih disesuaikan dengan cita rasa Jawa Tengah (pedas manis), sistem 

pelayanan delivery ke konsumen, dan ide konsep rumah makan model lesehan. 

Dalam melakukan eksperimen, terdapat 1 pengusaha yang mencoba hal 

baru dengan melibatkan kreativitas dalam usahanya. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan seragam khusus kepada para karyawannya (kemeja batik) agar 

terlihat rapi dan profesional. Sedangkan pengusaha lainnya tidak melakukan 

eksperimen karena sudah puas terhadap bisnis yang telah dijalaninya dan enggan 

mencoba resep-resep yang baru.  

Pengusaha memiliki pembeda yang sulit ditiru oleh pesaing dari segi cita 

rasa dengan menggunakan bumbu rahasia, daya tahan masakan dan jam 

operasional yang lebih lama, suasana hommy (seperti di rumah) yang diciptakan, 

serta kapasitas pelayanan yang maksimal (menerima katering pernikahan dari 

harga Rp45.000-Rp85.000 per orang dan menyediakan jasa dekorasi). Berikut 

adalah hasil analisis dan pembahasan pada dimensi pengambilan risiko orientasi 

kewirausahaan: 
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        4.2.2. Pengambilan Risiko 

Berikut adalah jawaban pengusaha pada dimensi pengambilan risiko orientasi kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, 

Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang: 

Tabel 4.6. Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha 
Skor

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 
Risiko 

Umum 

Memiliki keberanian 

dalam mengambil risiko 

pada kelangsungan usaha 

1 5 7 28 1 3 1 2 0 0 3,80 Tinggi 

2 
Risiko 

Keputusan 

Memiliki sikap yang 

tegas dalam mengambil 

keputusan 

2 10 3 12 4 12 1 2 0 0 3,60 Tinggi 

3 
Risiko 

Keuangan 

Berani menambah modal 

usaha melalui lembaga 

keuangan 

0 0 4 16 3 9 2 4 1 1 3,00 Rendah 

4 
Risiko 

Bisnis 

Mengambil tindakan 

nyata dan berkelanjutan 

untuk mencapai tujuan 

usaha 

0 0 6 24 3 9 1 2 0 0 3,50 Tinggi 

 
TOTAL 

 
3 15 20 80 11 33 5 10 1 1 3,48 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.6. menunjukkan bahwa pengusaha rumah makan padang di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

dimensi pengambilan risiko dengan total skor rata-rata sebesar 3,48 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 

pengusaha telah memiliki keberanian mengambil risiko dalam kelangsungan 

usaha yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,80, memiliki sikap yang 

tegas dalam mengambil keputusan yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 

3,60, serta mengambil tindakan nyata dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan 

usaha yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,50. Meskipun demikian, 

keberanian pengusaha dalam menambah modal melalui lembaga keuangan masih 

rendah. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata risiko keuangan sebesar 3,00.   

Berikut adalah jawaban karyawan pada dimensi pengambilan risiko 

orientasi kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, 

Kota Semarang: 
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Tabel 4.7. Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan pada Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Karyawan 
Skor

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 
Risiko 

Umum 

Memiliki keberanian 

dalam mengambil 

risiko pada 

kelangsungan usaha 

1 5 4 16 1 3 1 2 0 0 3,71 Tinggi 

2 
Risiko 

Keputusan 

Memiliki sikap yang 

tegas dalam 

mengambil keputusan 

0 0 5 20 1 3 1 2 0 0 3,57 Tinggi 

3 
Risiko 

Keuangan 

Berani menambah 

modal usaha melalui 

lembaga keuangan 

0 0 4 16 3 9 0 0 0 0 3,57 Tinggi 

4 Risiko Bisnis 

Mengambil tindakan 

nyata dan 

berkelanjutan untuk 

mencapai tujuan usaha 

1 5 4 16 2 6 0 0 0 0 3,86 Tinggi 

TOTAL 2 10 17 68 7 21 2 4 0 0 3,68 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 

 



53 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7. menurut karyawan, pengusaha rumah makan 

padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang 

memiliki dimensi pengambilan risiko dengan total skor rata-rata sebesar 3,68 

yang termasuk dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa 

pengusaha telah memiliki keberanian mengambil risiko dalam kelangsungan 

usaha yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,71, memiliki sikap yang 

tegas dalam mengambil keputusan yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 

3,57, berani menambah modal usaha melalui lembaga keuangan yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 3,57, serta mengambil tindakan nyata dan 

berkelanjutan untuk mencapai tujuan usaha yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 3,68.  

Berdasarkan tabel 4.6. dan tabel 4.7. dapat diperoleh jawaban antara 

pengusaha dan karyawan pada dimensi pengambilan risiko yang dapat dilihat 

pada tabel 4.8, sebagai berikut: 
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Tabel 4.8. Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha dan Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha Karyawan 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

1 Risiko Umum 

Memiliki keberanian dalam mengambil risiko 

pada kelangsungan usaha 3,80 
Tinggi 

3,71 
Tinggi 

2 

Risiko 

Keputusan 

Memiliki sikap yang agresif dan tegas dalam 

mengambil keputusan 3,60 
Tinggi 

3,57 
Tinggi 

3 

Risiko 

Keuangan 

Berani menambah modal usaha melalui 

lembaga keuangan 3,00 
Rendah 

3,57 
Tinggi 

4 Risiko Bisnis 

Mengambil tindakan nyata dan berkelanjutan 

untuk mencapai tujuan usaha 3,50 
Tinggi 

3,86 
Tinggi 

  TOTAL   3,48 Tinggi 3,68 Tinggi 

  Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Dari informasi pada tabel 4.8. dapat diketahui bahwa dimensi pengambilan 

risiko orientasi kewirausahaan memiliki rentang skala yang tinggi, yaitu total skor 

rata-rata pada pengusaha sebesar 3,48 dan pada karyawan sebesar 3,68. Dimensi 

pengambilan risiko memiliki rentang skala yang tinggi kecuali pada kategori 

sumber keuangan terdapat perbedaan kategori rentang skala antara pengusaha dan 

karyawan (total skor rata-rata pengusaha sebesar 3,00 dan pada karyawan sebesar 

3,57). Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban karyawan mendukung jawaban 

pengusaha tetapi pada kategori sumber keuangan, karyawan tidak mengetahui 

asal-usul modal usaha sehingga terdapat perbedaan jawaban.  

Berikut adalah hasil wawancara dimensi pengambilan risiko orientasi 

kewirausahaan pada pengusaha: 
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Tabel 4.9. Wawancara Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

Variabel 

 

Indikator 

Jawaban Responden 

Kesimpulan Kategori R.M. Murah Barokah R.M. Bunda R.M. Murah Berkah 

 Bapak Rudi Ibu Ismiatin Bapak Tali Tulab 

P
en

g
am

b
il

an
 R

is
ik

o
 

a. Risiko 

Umum 

Memiliki 

keberani-

an dalam 

mengam-

bil risiko 

pada 

kelangsu-

ngan 

usaha 

 

Pemilik berani 

mengambil risiko 

dalam menjalankan 

bisnis pada saat 

merintis usahanya 

sendiri walaupun tidak 

memiliki latar 

belakang usaha 

kuliner sebelumnya. 

Pemilik juga memiliki 

keberanian untuk terus 

membuka usaha 

rumah makan 

padangnya walaupun 

terkadang makanan 

yang dimasak tidak 

habis terjual. 

Pemilik berani 

mengambil risiko 

dalam menjalankan 

bisnisnya yang 

dimulai dari nol dan 

berbekal dari 

pengajaran pemilik 

rumah makan padang 

sebelumnya. Pemilik 

tidak menyerah pada 

keadaan meskipun 

terkadang memiliki 

risiko makanan tidak 

habis terjual, bahan 

baku cepat rusak, dan 

banyak pesaing 

sejenis namun pemilik 

Pemilik berani 

mengambil risiko 

dengan menerima 2 

pesanan dari orang 

yang berbeda 

sekaligus (pesanan 

pertama sebanyak 

300 porsi dan 

pesanan kedua 

sebanyak 150 porsi) 

di hari yang sama 

padahal saat itu 

karyawan yang 

dimilikinya tidak 

mencukupi. Pemilik 

berani mengambil 

risiko tersebut agar 

Ketiga pengusaha 

memiliki 

keberanian dalam 

mengambil risiko 

umum yang 

dibuktikan dengan 

keberanian pemilik 

dalam merintis 

usahanya sendiri 

walaupun tidak 

memiliki latar 

belakang usaha 

kuliner 

sebelumnya, tidak 

pernah menyerah 

dalam menjalankan 

usaha walaupun 
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 terus melanjutkan 

usahanya hingga 

sekarang. 

pelanggannya tidak 

kecewa dan pemilik 

segera menyewa 

karyawan lepas 

untuk memenuhi 

pesanaan. 

tidak semua 

makanan habis 

terjual, dan 

berusaha 

memenuhi pesanan 

yang banyak 

walaupun 

kekurangan tenaga 

kerja. 

b. Risiko 

Keputu-

san 

Memiliki 

sikap 

tegas 

dalam 

mengam-

bil 

keputusan  

 

Pemilik memiliki 

sikap tegas dalam 

mengambil keputusan. 

Hal ini dilakukan 

dengan memecat 

setiap karyawan yang 

kurang produktif 

(malas melayani 

konsumen dan lebih 

banyak duduk) serta 

yang tidak menaati 

peraturan rumah 

makan padang (tidak 

memakai seragam dan 

memakai sandal).  

Pemilik tegas dalam 

mengambil keputusan. 

Pemilik pernah 

dihadapkan pada 

keputusan tersulit saat 

mendapati karyawan 

kepercayaannya 

mencuri uang 

sehingga dengan 

terpaksa memecatnya 

dan mulai mengader 

karyawan baru untuk 

membantu produksi 

masakan padang. 

Pemilik memiliki 

sikap tegas dalam 

mengambil 

keputusan untuk 

terus konsisten 

mempertahankan 

cita rasa masakan. 

Hal tersebut 

dilakukan pemilik 

dengan cara tidak 

mengurangi bumbu-

bumbu masakan 

apabila harga 

sembako mengalami 

kenaikan. 

Ketiga pengusaha 

memiliki sikap 

tegas dalam 

pengambilan risiko 

keputusan yang 

dibuktikan dengan 

berani memutuskan 

memecat karyawan 

yang melanggar 

aturan, keputusan 

memecat karyawan 

kepercayaan yang 

ketahuan mencuri, 

dan tidak 

mengurangi bumbu 

masakan saat harga 

sembako naik. 

c. Risiko Berani Pemilik tidak berani Pemilik tidak berani Pemilik tidak berani Ketiga pengusaha 

Lanjutan Tabel 4.9 
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Keuang-

an 

menam-

bah modal 

usaha 

melalui 

lembaga 

keuangan 

 

menambah modal 

usaha dari pinjaman. 

Sementara ini pemilik 

menggunakan modal 

yang sudah ada. 

Namun pemilik sudah 

memiliki rencana di 

tahun 2019 untuk 

melakukan 

peminjaman uang di 

bank untuk 

memperluas usahanya 

dengan menambah 

cabang baru. 

menambah modal 

melalui pinjaman 

bank atau lembaga 

keuangan lain. Semua 

modal berasal dari 

tabungan yang 

uangnya diputarkan 

kembali untuk 

kemajuan usaha. 

meminjam uang 

untuk modal usaha 

dari bank atau 

lembaga keuangan 

lainnya karena takut 

tidak dapat 

mengembalikannya. 

Sementara ini, 

pemilik 

menggunakan modal 

dari tabungan 

pribadi. 

tidak berani 

mengambil risiko 

keuangan karena 

tidak berani 

menambah modal 

melalui pinjaman 

lembaga keuangan. 

Modal usaha yang 

digunakan berasal 

dari tabungan dan 

uang perputaran 

usaha. 

d. Risiko 

Bisnis 

Mengam-

bil 

tindakan 

nyata dan 

berkelanju

tan untuk 

mencapai 

tujuan 

usaha 

 

Pemilik melakukan 

tindakan untuk 

mencapai tujuan 

usaha, diantaranya 

menyesuaikan rasa 

masakan dengan 

selera masyarakat 

Jawa (manis dan agak 

pedas), tidak 

mengurangi jumlah 

produksi masakan 

meskipun penjualan 

menurun, memasak 

dengan efektif 

Pemilik menyediakan 

menu pedas tambahan 

(menu persilangan 

dengan cita rasa Jawa 

Timur) untuk menarik 

pelanggan dan terus 

optimis memproduksi 

jumlah makanan 

dalam porsi yang 

sama (150 porsi per 

hari) walaupun 

terkadang masakan 

tidak habis terjual. 

Pemilik aktif dalam 

Pemilik mengontrol 

rumah makan setiap 

hari untuk 

memastikan 

karyawan bekerja 

dengan maksimal 

(melayani konsumen 

dengan sopan, cepat 

membersihkan piring 

kotor, memasak 

dengan resep yang 

sudah diberikan 

dengan benar) agar 

tujuan bisnis untuk 

Ketiga pengusaha 

sudah mengambil 

tindakan nyata dan 

berkelanjutan 

untuk mencapai 

tujuan usaha yang 

dibuktikan dengan 

menyesuaikan rasa 

masakan dengan 

selera masyarakat 

Jawa, optimis 

memproduksi 

jumlah makanan 

dalam porsi yang 

Lanjutan Tabel 4.9 
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(memasak dalam 

jumlah banyak 

sekaligus untuk 

menghemat gas), 

mengendalikan 

karyawan dengan 

ramah, dan 

memasarkan produk 

masakan melalui 

penyebaran brosur 

(Foto brosur terlampir 

di lampiran 4, 

halaman 124). 

membimbing 

karyawannya agar cita 

rasa masakan yang 

dihasilkan lezat dan 

mengedepankan 

pelayanan yang ramah 

kepada konsumen. 

meningkatkan 

kualitas masakan 

dan  pelayanan dapat 

tercapai. 

sama (150 porsi per 

hari) walaupun 

terkadang masakan 

tidak habis terjual, 

mengontrol rumah 

makan setiap hari 

agar  kualitas 

masakan dan  

pelayanan 

maksimal, dan giat 

melakukan 

pemasaran untuk 

mencapai tujuan 

bisnis. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)

Lanjutan Tabel 4.9 
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Berdasarkan informasi pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa dimensi 

pengambilan risiko memiliki kategori tinggi. Hal ini didukung oleh hasil 

kuesioner responden. Pengusaha rumah makan padang skala UMKM di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

keberanian dalam mengambil risiko pada kelangsungan usaha. Hal ini dibuktikan 

dengan keberanian pengusaha merintis usaha rumah makan padang walaupun 

tidak memiliki latar belakang usaha kuliner sebelumnya, tidak pernah menyerah 

dalam menjalankan usaha walaupun tidak semua makanan habis terjual, dan 

berusaha memenuhi 2 pesanan dari orang yang berbeda sekaligus (pesanan 

pertama sebanyak 300 porsi dan pesanan kedua sebanyak 150 porsi) di hari yang 

sama walaupun kekurangan tenaga kerja. 

Pengusaha memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan yang terlihat 

dalam keberanian memecat karyawan yang malas dan melanggar aturan (datang 

terlambat dan memakai sandal), keputusan memecat karyawan kepercayaan yang 

ketahuan mencuri, dan tidak mengurangi bumbu masakan saat harga sembako 

naik. 

Pengusaha tidak berani mengambil risiko keuangan. Hal tersebut terlihat 

dari modal pengusaha yang berasal dari tabungan dan uang perputaran usaha. 

Pengusaha juga tidak berani menambah modal melalui pinjaman dari lembaga 

keuangan karena takut tidak dapat mengembalikannya. 

Pengusaha berani mengambil risiko bisnis karena telah mengambil 

tindakan nyata dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan usaha. Hal ini terlihat 

dari pengusaha yang berupaya menyesuaikan rasa masakan dengan selera 
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masyarakat Jawa (manis dan agak pedas), mengontrol rumah makan setiap hari 

agar kualitas masakan dan pelayanan maksimal, terus optimis memproduksi 

jumlah makanan dalam porsi yang sama (150 porsi per hari), dan giat melakukan 

pemasaran melalui penyebaran brosur untuk mencapai tujuan bisnis. 

Berikut adalah hasil analisis dan pembahasan pada dimensi proaktif 

orientasi kewirausahaan: 
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        4.2.3. Proaktif 

Berikut adalah jawaban pengusaha pada dimensi proaktif orientasi kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan 

Sendang Mulyo, Kota Semarang: 

Tabel 4.10. Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

No Kategori Indikator 

Pengusaha 
Skor 

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1 

Pemantauan 

lingkungan 

melalui 

identifikasi 

selera konsumen 

Mampu mengidentifikasi keinginan 

pelanggan 
0 0 6 24 3 9 1 2 0 0 3,50 Tinggi 

2 Sikap Antisipasi 

Mampu mengantisipasi dan 

bertindak atas perkembangan dari 

kompetitor 

0 0 6 24 3 9 1 2 0 0 3,50 Tinggi 

3 
Pemecahan 

Masalah 

Memberikan solusi untuk 

memecahkan masalah dalam 

usahanya 

0 0 7 28 2 6 1 2 0 0 3,60 Tinggi 

4 
Penguasaan 

Teknologi 

Berusaha mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada saat ini 
1 5 5 20 2 6 2 4 0 0 3,50 Tinggi 

 
TOTAL 

 
1 5 24 96 10 30 5 10 0 0 3,53 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.10. menunjukkan bahwa pengusaha rumah makan padang di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

dimensi proaktif dengan total skor rata-rata sebesar 3,53 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pengusaha mampu 

mengidentifikasi keinginan pelanggan yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 3,50, mampu mengantisipasi dan bertindak atas perkembangan dari 

kompetitor yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,50, memberikan 

solusi untuk memecahkan masalah dalam usahanya yang dibuktikan dengan skor 

rata-rata sebesar 3,60, dan berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang ada 

saat ini yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,50. 

Berikut adalah jawaban karyawan pada dimensi proaktif orientasi 

kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota 

Semarang: 
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Tabel 4.11. Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan pada Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Karyawan 
Skor 

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 

Pemantauan 

lingkungan 

melalui 

identifikasi selera 

konsumen 

Mampu 

mengidentifikasi 

keinginan pelanggan 

1 5 6 24 0 0 0 0 0 0 4,14 Tinggi 

2 Sikap Antisipasi 

Mampu 

mengantisipasi dan 

bertindak atas 

perkembangan dari 

kompetitor 

0 0 5 20 2 6 0 0 0 0 3,71 Tinggi 

3 
Pemecahan 

Masalah 

Memberikan solusi 

untuk memecahkan 

masalah dalam 

usahanya 

1 5 6 24 0 0 0 0 0 0 4,14 Tinggi 

4 
Penguasaan 

Teknologi 

Berusaha mengikuti 

perkembangan 

teknologi yang ada 

saat ini 

0 0 4 16 2 6 1 2 0 0 3,43 Tinggi 

 
TOTAL 

 
2 10 21 84 4 12 1 2 0 0 3,86 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.11. menurut karyawan, pengusaha rumah makan 

padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang 

memiliki dimensi proaktif dengan total skor rata-rata sebesar 3,86 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa pengusaha mampu 

mengidentifikasi keinginan pelanggan yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 4,14, mampu mengantisipasi dan bertindak atas perkembangan dari 

kompetitor yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,71, memberikan 

solusi untuk memecahkan masalah dalam usahanya yang dibuktikan dengan skor 

rata-rata sebesar 4,14, dan berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang ada 

saat ini yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,43. 

Berdasarkan tabel 4.10. dan tabel 4.11. dapat diperoleh jawaban antara 

pengusaha dan karyawan pada dimensi proaktif yang dapat dilihat pada tabel 4.12, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.12. Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha dan Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha Karyawan 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

1 

 

 

 

Pemantauan 

lingkungan melalui 

identifikasi selera 

konsumen 

Mampu mengidentifikasi keinginan 

pelanggan 

3,50 

 

 

Tinggi 

 

4,14 

 

 

Tinggi 

 

2 Sikap Antisipasi 

Mengantisipasi perkembangan dari 

pesaing 3,50 
Tinggi 

3,71 
Tinggi 

3 Pemecahan Masalah  

Memberikan solusi dalam 

memecahkan masalah 3,60 
Tinggi 

4,14 
Tinggi 

4 Penguasaan Teknologi 

Kemampuan untuk menghadapi 

perkembangan teknologi 3,50 
Tinggi 

3,43 
Tinggi 

  TOTAL   3,53 Tinggi 3,86 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Dari informasi pada tabel 4.12. dapat diketahui bahwa dimensi proaktif 

orientasi kewirausahaan memiliki rentang skala yang tinggi, yaitu total skor rata-

rata pada pengusaha sebesar 3,53 dan pada karyawan sebesar 3,86. Semua 

kategori pada dimensi proaktif memiliki rentang skala yang tinggi. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa jawaban karyawan mendukung jawaban pengusaha. Hal ini 

memperlihatkan bahwa karyawan mengetahui sikap proaktif yang dilakukan oleh 

pengusaha rumah makan padang. 

Berikut adalah hasil wawancara dimensi proaktif orientasi kewirausahaan 

pada pengusaha: 
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Tabel 4.13. Wawancara Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

Variabel 

 

Indikator 

Jawaban Responden 

Kesimpulan 

Kategori 

R.M. Murah Barokah R.M. Bunda 

R.M. Murah 

Berkah 

 Bapak Rudi Ibu Ismiatin Bapak Tali Tulab 

P
ro

ak
ti

f 

a. 

Pemantau

an 

lingkung-

an melalui 

identifika

si selera 

konsumen 

 

Mampu 

mengi-

dentifika

si keingi-

nan 

pelang-

gan 

 

Pemilik telah 

mengidentifiksi 

keinginan masyarakat di 

lingkungan sekitar 

dengan bertanya kepada 

pemilik warung-warung 

makan terdekat pada 

saat pembukaan awal 

bisnis rumah makan 

padang. Pemilik 

mengungkapkan bahwa 

selera rasa orang 

Semarang adalah 

masakan yang manis 

dan agak pedas. 

Pemilik 

mengidentifikasi 

keinginan pelanggan 

dari masukan 

konsumen yang telah 

membeli di rumah 

makannya. Pemilik 

bertanya kepada 

konsumen secara 

random dalam satu 

hari kepada 2 hingga 

3 orang mengenai rasa 

masakan. Pemilik 

mengungkapkan 

Pemilik 

mengidentifikasi 

keinginan 

pelanggan melalui 

masukan dari 

konsumen yang 

pernah membeli 

dan melalui 

karyawannya. 

Pemilik bertanya 

kepada konsumen 

dan karyawannya 

mengenai selera 

masyarakat 

Semarang secara 

Ketiga 

pengusaha 

proaktif dalam 

mengidentifikasi 

keinginan 

pelanggan yang 

dibuktikan 

dengan adanya 

inisiatif pemilik 

untuk bertanya 

kepada pemilik 

warung-warung 

makan terdekat 

serta bertanya 

secara random 
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bahwa konsumennya 

menyukai rasa 

masakan yang gurih 

dan pedas. 

random (2 sampai 

3 kali setiap 

minggu). Pemilik 

mengatakan bahwa 

masyarakat sekitar 

menyukai makanan 

yang rasanya 

cenderung gurih 

dan harganya 

murah. 

kepada 

konsumen dan 

karyawan 

mengenai rasa 

masakan yang 

sudah disajikan 

maupun 

masukan baru 

dari konsumen. 

b. Sikap 

Antisipasi 

Mampu 

menganti

sipasi 

dan 

bertindak 

atas 

perkem-

bangan 

dari 

kompeti-

tor 

Pemilik menggunakan 

metode pengamatan 

observasi non partisipan 

untuk mengantisipasi 

perkembangan pesaing 

dari segi harga dan 

melakukan tindakan 

antisipasi dengan terus 

mempertahankan harga 

jual agar tetap murah 

(Rp6.000-Rp18.000) 

dan memberi makanan 

gratis (setiap hari Senin 

dan Kamis khusus untuk 

orang yang sedang 

berbuka puasa dan 

makan di tempat) agar 

dapat memenangkan 

Pemilik menggunakan 

metode pengamatan 

observasi non 

partisipan untuk 

mengantisipasi 

perkembangan 

pesaing dari segi rasa 

masakan dan 

melakukan tindakan 

antisipasi dengan ikut 

terlibat dalam proses 

memasak, mengolah 

masakan dengan 

pemberian bumbu 

yang baru, dan terus 

berupaya memberikan 

Pemilik tidak 

mengantisipasi 

perkembangan 

pesaing dan tidak 

melakukan 

tindakan atas 

perkembangan dari 

kompetitor karena 

pemilik 

beranggapan 

bahwa setiap orang 

memiliki cara 

untuk 

mengembangkan 

usahanya. 

Dua dari tiga 

pengusaha (R.M. 

Murah Barokah 

dan R.M. 

Bunda) proaktif 

melakukan sikap 

antisipasi 

melalui metode 

pengamatan 

observasi non 

partisipan 

kepada pesaing 

dan melakukan 

tindakan 

antisipasi 

dengan terus 

mempertahankan 

harga jual agar 

Lanjutan Tabel 4.13 
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persaingan. pelayanan yang 

memuaskan (ramah, 

sopan, dan rutin 

membersihkan rumah 

makan). 

tetap murah 

(Rp6.000-

Rp18.000), 

memberi 

makanan gratis, 

dan ikut terlibat 

dalam proses 

memasak. 

c. 

Pemeca-

han 

Masalah 

dan Solusi 

Memberi

kan 

solusi 

untuk 

memecah

kan 

masalah 

dalam 

usahanya 

 

Pemilik memberikan 

solusi untuk setiap 

masalah yang terjadi, 

jika ada komplain maka 

pemilik segera 

mengganti dengan 

makanan baru dan 

menerima kritik serta 

masukan pelanggan. 

Kemudian pemilik akan 

melakukan pengecekan 

dan memperbaiki rasa 

masakan agar tidak 

dikomplain kembali. 

Pemilik memberikan 

solusi untuk setiap 

permasalahan. 

Masalah yang terjadi 

adalah pada saat 

memberikan takaran 

bumbu pada masakan 

namun hal ini dapat 

ditangani oleh pemilik 

dengan terjun 

langsung ke proses 

pembuatan masakan 

di pagi hari. Apabila 

ada komplain, maka 

pemilik akan 

berbenah diri dan 

mengganti makanan. 

Pemilik 

memberikan solusi 

untuk memecahkan 

masalah dalam 

usahanya. Masalah 

yang dihadapi 

adalah kinerja 

karyawan yang 

kurang sigap 

melayani 

konsumen. Hal ini 

diatasi pemilik 

dengan datang 

setiap sore hari 

untuk memantau 

dan mengecek 

keadaan rumah 

makan padangnya. 

Ketiga 

pengusaha sudah 

proaktif dalam 

memberikan 

solusi untuk 

memecahkan 

masalah dalam 

usahanya 

yang dibuktikan 

dengan 

mengganti 

masakan yang 

dikomplain dan 

berbenah diri, 

terjun secara 

langsung dalam 

proses memasak, 

dan mengecek 

keadaan rumah 

makan setiap 

Lanjutan Tabel 4.13 
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hari.  

d. 

Penguasa-

an 

Teknologi 

Berusaha 

mengiku-

ti 

perkem-

bangan 

teknologi 

yang ada 

saat ini 

 

Pemilik telah mengikuti 

kemajuan teknologi 

dengan mendaftarkan 

rumah makannya di 

Gofood (Foto terlampir 

di Lampiran 4, halaman 

124) sejak pertama kali 

membuka usaha dan 

juga membuat akun 

instagram (Foto 

terlampir di Lampiran 

4, halaman 124) untuk 

memasarkan usaha 

rumah makan padang. 

Pemilik mengatakan 

bahwa dirinya gagap 

teknologi dan tidak 

dapat mengikuti 

perkembangan 

teknologi yang ada. 

Namun beliau akan 

mulai belajar pada 

anaknya bagaimana 

memasarkan usaha di 

media sosial. 

Pemilik sudah 

mengikuti 

perkembangan 

teknologi dengan 

mendaftarkan 

usahanya di 

Gofood (Foto 

terlampir di 

Lampiran 6, 

halaman 126) agar 

dapat bersaing 

secara teknologi 

dengan pesaing 

lain. 

Dua dari tiga 

pengusaha (R.M 

Murah Barokah 

dan R.M. Murah 

Berkah) proaktif 

terhadap 

perkembangan 

teknologi yang 

ada saat ini. Hal 

ini dibuktikan 

dengan 

keikutseertaan di 

Gofood (Foto 

terlampir di 

Lampiran 4 dan 

6, halaman 126 

dan 128) dan 

pemasaran di 

instagram (Foto 

terlampir di 

Lampiran 4, 

halaman 126).  
Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Lanjutan Tabel 4.13 
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Berdasarkan informasi pada tabel 4.13. menunjukkan bahwa dimensi 

proaktif memiliki kategori tinggi. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner 

responden. Pengusaha rumah makan padang skala UMKM di Kecamatan 

Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang dapat mengidentifikasi 

keinginan pelanggan yang dibuktikan dengan inisiatif pengusaha untuk bertanya 

kepada pemilik warung-warung makan terdekat pada pembukaan awal rumah 

makan padang, aktif bertanya secara random kepada konsumen dan karyawan 

mengenai rasa masakan yang telah disajikan maupun masukan baru dari 

konsumen. 

Pengusaha mampu mengantisipasi dan bertindak atas perkembangan dari 

kompetitor melalui metode pengamatan observasi non partisipan dari segi harga 

jual dan rasa masakan. Hal ini dibuktikan dengan terus mempertahankan harga 

jual agar tetap murah (Rp6.000-Rp18.000), memberi makanan gratis (setiap hari 

Senin dan Kamis khusus untuk orang yang sedang berbuka puasa dan makan di 

tempat), menciptakan suasana nyaman bagi konsumen dengan penataan meja 

kursi yang rapi, serta ikut terlibat dalam proses memasak untuk memenangkan 

persaingan. 

Pengusaha dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah dalam 

usahanya. Hal ini dibuktikan dengan sikap para pengusaha yang selalu mengambil 

tindakan nyata dalam usahanya, seperti mengganti masakan yang dikomplain dan 

berbenah diri, terjun secara langsung dalam proses memasak agar rasa masakan 

tidak berubah, dan mengecek keadaan rumah makan setiap hari.  
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Pengusaha telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Hal 

tersebut terlihat dari keikutsertaan pengusaha mendaftarkan rumah makannya di 

Gofood (Foto terlampir di Lampiran 4 dan 6, halaman 124 dan 126), dan 

menggunakan media sosial dalam pemasarannya dengan membuat akun 

instagram (Foto terlampir di Lampiran 4, halaman 124).  

Berikut adalah hasil analisis dan pembahasan pada dimensi agresivitas 

kompetitif orientasi kewirausahaan: 

 



74 

 

 

4.2.4. Agresivitas Kompetitif 

Berikut adalah jawaban pengusaha pada dimensi agresivitas kompetitif orientasi kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, 

Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang: 

Tabel 4.14. Dimensi Agresivitas Kompetitif Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha 
Skor 

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 Reaksi Kompetitif 
Memiliki kesiapan dalam 

menghadapi pesaing 
1 5 4 16 4 12 1 2 0 0 3,50 Tinggi 

2 
Persaingan 
Keuangan 

Melakukan strategi 

pemotongan harga 
0 0 6 24 2 6 2 4 0 0 3,40 Tinggi 

3 Persaingan Bisnis 
Memiliki keunggulan yang 

dapat menarik pelanggan 
0 0 2 8 4 12 4 8 0 0 2,80 Rendah 

4 Pemasaran 

Melakukan pemasaran 

dengan peningkatan 

pelayanan dan kualitas 

masakan 

0 0 7 28 2 6 1 2 0 0 3,60 Tinggi 

 
TOTAL 

 
1 5 19 76 12 36 8 16 0 0 3,33 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.14. menunjukkan bahwa pengusaha rumah makan padang di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

dimensi agresivitas kompetitif dengan total skor rata-rata sebesar 3,33 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 

pengusaha memiliki kesiapan dalam menghadapi pesaing yang dibuktikan dengan 

skor rata-rata sebesar 3,50, melakukan strategi pemotongan harga yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 3,40, serta melakukan pemasaran dengan 

peningkatan pelayanan dan kualitas masakan yang dibuktikan dengan skor rata-

rata sebesar 3,60. Meskipun demikian, persaingan pengusaha dalam memiliki 

keunggulan yang dapat menarik pelanggan masih rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan skor rata-rata risiko keuangan sebesar 2,80.   

Berikut adalah jawaban karyawan pada dimensi pengambilan risiko 

orientasi kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, 

Kota Semarang: 
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Tabel 4.15. Dimensi Agresivitas Kompetitif Orientasi Kewirausahaan pada Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Karyawan 
Skor 

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 Reaksi Kompetitif 
Memiliki kesiapan dalam 

menghadapi pesaing 
0 0 3 12 4 12 0 0 0 0 3,43 Tinggi 

2 
Persaingan 
Keuangan 

Melakukan strategi 

pemotongan harga 
0 0 5 20 1 3 1 2 0 0 3,57 Tinggi 

3 Persaingan Bisnis 
Memiliki keunggulan yang 

dapat menarik pelanggan 
0 0 2 8 3 9 2 4 0 0 3,00 Rendah 

4 Pemasaran 

Melakukan pemasaran 

dengan peningkatan 

pelayanan dan kualitas 

masakan 

2 10 5 20 0 0 0 0 0 0 4,29 Tinggi 

 
TOTAL 

 
2 10 15 60 8 24 3 6 0 0 3,57 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.15. menurut karyawan, pengusaha rumah makan 

padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang 

memiliki dimensi agresivitas kompetitif dengan total skor rata-rata sebesar 3,57 

yang termasuk dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa 

pengusaha memiliki kesiapan dalam menghadapi pesaing yang dibuktikan dengan 

skor rata-rata sebesar 3,43, melakukan strategi pemotongan harga yang dibuktikan 

dengan skor rata-rata sebesar 3,57, serta melakukan pemasaran dengan 

peningkatan pelayanan dan kualitas masakan yang dibuktikan dengan skor rata-

rata sebesar 4,29. Meskipun demikian, persaingan pengusaha dalam memiliki 

keunggulan yang dapat menarik pelanggan masih rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan skor rata-rata risiko keuangan sebesar 3,00.   

Berdasarkan tabel 4.14. dan tabel 4.15. dapat diperoleh jawaban antara 

pengusaha dan karyawan pada dimensi proaktif yang dapat dilihat pada tabel 4.16, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16. Dimensi Agresivitas Kompetitif Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha dan Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha Karyawan 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

1 Reaksi Kompetitif 

Memiliki kesiapan dalam menghadapi 

pesaing 3,50 
Tinggi 

3,43 
Tinggi 

2 

Persaingan 

Keuangan 
Melakukan strategi pemotongan harga 

3,40 
Tinggi 

3,57 
Tinggi 

3 Persaingan Bisnis 

Memiliki keunggulan yang dapat menarik 

pelanggan 2,80 
Rendah 

3,00 
Rendah 

4 Pemasaran 

Melakukan pemasaran dengan peningkatan 

pelayanan dan kualitas masakan 3,60 
Tinggi 

4,29 
Tinggi 

  TOTAL   3,33 Tinggi 3,57 Tinggi 

         Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Dari informasi pada tabel 4.16. dapat diketahui bahwa dimensi agresivitas 

kompetitif orientasi kewirausahaan memiliki rentang skala yang tinggi, yaitu total 

skor rata-rata pada pengusaha sebesar 3,33 dan pada karyawan sebesar 3,57. 

Dimensi agresivitas kompetitif memiliki rentang skala yang tinggi kecuali pada 

kategori persaingan bisnis memiliki rentang skala yang rendah (total skor rata-rata 

pengusaha sebesar 2,80 dan karyawan sebesar 3,00). Tabel di atas menunjukkan 

bahwa jawaban karyawan mendukung jawaban pengusaha. Hal ini 

memperlihatkan bahwa karyawan mengetahui tindakan bisnis yang dilakukan oleh 

pengusaha rumah makan. 

Berikut adalah hasil wawancara dimensi agresivitas kompetitif orientasi 

kewirausahaan pada pengusaha: 
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Tabel 4.17. Wawancara Dimensi Agresivitas Kompetitif Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

Variabel 

 

Indikator 

Jawaban Responden 

Kesimpulan 

Kategori 

R.M. Murah Barokah R.M. Bunda 

R.M. Murah 

Berkah 

 Bapak Rudi Ibu Ismiatin Bapak Tali Tulab 

A
g
re

si
v

it
as

 K
o

m
p

et
it

if
 

a. Reaksi 

Kompeti

-tif 

Memiliki 

kesiapan 

dalam 

menghada

pi pesaing  

 

Pemilik memiliki 

kesiapan dalam 

menghadapi 

persaingan dengan 

memastikan kualitas 

rasa masakan dan 

pelayanannya tetap 

tinggi. Hal ini 

dilakukan dengan 

membeli daging sapi 

dan ayam dari 

pemasok langganan 

yang sudah terbukti 

kualitasnya serta terus 

mengecek cita rasa 

Pemilik memiliki 

kesiapan dalam 

menghadapi 

persaingan. Pemilik 

mengedepankan 

kualitas rasa dengan 

menggunakan bahan 

baku berkualitas 

(bumbu dan santan 

bermerk jelas) dan 

belanja sayuran 

lalapan setiap hari 

untuk mendapatkan 

bahan baku yang 

Pemilik memiliki 

kesiapan dalam 

menghadapi 

persaingan dengan 

memfokuskan pada 

harga masakan 

yang relatif lebih 

murah (harga 

Rp6.000-

Rp10.000) agar 

dapat bersaing 

dengan rumah 

makan padang lain. 

namun tetap 

berkualitas untuk 

Ketiga pengusaha 

memiliki kesiapan 

dalam 

menghadapi 

pesaing. Hal itu 

dilakukan dengan 

membeli daging 

sapi dan ayam 

dari pemasok 

langganan yang 

sudah terbukti 

kualitasnya, terus 

mengecek cita 

rasa masakan 

setiap hari, 
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masakan setiap hari. 

Pemilik juga aktif 

menyebarkan brosur 

(Foto terlampir di 

Lampiran 4, halaman 

124) untuk memikat  

konsumen baru dan 

memenangkan 

persaingan dengan 

rumah makan padang 

lainnya. 

segar. bersaing dengan 

rumah makan 

padang lain. 

Pemilik 

menganggap 

bahwa harga jual 

yang murah 

memiliki nilai 

tambah dan 

menjadi 

pertimbangan 

konsumen untuk 

membeli makanan.  

menggunakan 

bumbu masakan 

yang bermerk, 

aktif menyebarkan 

brosur untuk 

memikat 

konsumen baru, 

dan menjual 

masakan dengan 

harga murah 

(Rp6.000-

Rp10.000). 

b. Persai-

ngan 

Keuang-

an 

Melaku-

kan 

strategi 

pemotong

an harga 

untuk 

menarik 

pelanggan 

 

Pemilik melakukan 

strategi promosi harga 

berupa bonus untuk 

jumlah pemesanan 

tertentu, yaitu setiap 

pemesanan 10 porsi 

free es teh, setiap 

pemesanan 20 porsi 

free es jeruk, 

pemesanan 50 porsi 

free nasi bungkus. 

Promosi ini dapat 

menarik pelanggan 

untuk memesan dalam 

Pemilik melakukan 

strategi pemotongan 

harga dengan 

memberi makanan 

gratis kepada semua 

orang yang 

mengunjungi rumah 

makannya pada saat 

pertama kali 

pembukaan rumah 

makan padang. 

Pemilik melakukan 

strategi promosi 

harga berupa bonus 

makanan untuk 

setiap pembelian 

pada jumlah 

tertentu (pembelian 

min 50 porsi free 1 

porsi, pembelian 

min 100 porsi free 

2 porsi) dan hal 

tersebut menarik 

minat konsumen 

untuk melakukan 

pesanan jumlah 

Ketiga pengusaha 

melakukan  

persaingan 

keuangan dengan 

menerapkan 

strategi 

pemotongan harga 

berupa bonus 

untuk pembelian 

dalam jumlah 

tertentu dan 

memberikan 

makanan gratis 

pada saat event 

khusus untuk 

Lanjutan Tabel 4.17 
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jumlah banyak. banyak. menarik 

pelanggan. 

c. 

Persaing

an Bisnis 

Memiliki 

keunggu-

lan yang 

dapat 

menarik 

pelanggan 

 

Pemilik mampu 

melakukan persaingan 

bisnis dalam 

usahanya. Hal ini 

dilakukan dengan 

memberikan 

pelayanan dengan 

kecepatan tinggi, 

antusias dan ramah 

saat memberikan 

pelayanan kepada 

konsumen, serta  

mampu menyajikan 

masakan dalam waktu 

yang cepat (maksimal 

5 menit). 

Pemilik mampu 

melakukan persaingan 

bisnis dalam usahanya 

yang dibuktikan 

dengan penggunaan 

bahan baku 

berkualitas, yaitu 

menggunakan bumbu 

dan santan yang 

bermerk (santan kara) 

serta berbelanja 

sayuran setiap hari di 

pasar agar masakan 

yang dihidangkan 

selalu segar. 

Pemilik mampu 

melakukan 

persaingan bisnis 

dalam usahanya. 

Hal ini terlihat dari 

harga jual yang 

ditawarkan relatif 

murah (Rp6.000-

Rp10.000) 

sehingga dapat 

bersaing. Pemilik 

dapat menjual 

dengan harga yang 

murah karena dapat 

menekan biaya 

bahan baku dengan 

membeli dalam 

jumlah banyak 

sekaligus (sekitar 

10 kg setiap 

pembelian) untuk 

mendapat potongan 

harga. 

Ketiga pengusaha 

memiliki 

keunggulan untuk 

memenangkan 

persaingan bisnis. 

Hal ini terlihat 

dari penggunaan 

bahan baku 

berkualitas, yaitu 

menggunakan 

bumbu yang 

bermerk, 

berbelanja 

sayuran setiap 

hari di pasar agar 

masakan yang 

dihidangkan 

selalu segar, 

pelayanan yang 

cepat, dan harga 

jual yang murah 

karena dapat 

menekan biaya 

bahan baku 

daging dengan 

membeli dalam 

Lanjutan Tabel 4.17 
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jumlah banyak. 

d. 

Pemasa-

ran 

Melaku-

kan 

pemasaran 

dengan 

peningkat

an 

pelayanan 

dan 

kualitas 

masakan 

 

Pemilik melakukan 

pemasaran melalui 

brosur (Foto terlampir 

di Lampiran 4, 

halaman 124) yang 

disebarkan kepada 

masyarakat terdekat 

dan juga Gofood. 

Pemilik juga terus 

meningkatkan 

pelayanan dan kualitas 

masakan dengan 

mengajarkan 

karyawan untuk 

melayani konsumen 

dengan ramah serta 

terlibat dalam proses 

memasak untuk 

menjaga kualitas rasa 

masakan. 

Pemilik melakukan 

peningkatkan 

pelayanan dan kualitas 

masakan untuk 

memasarkan usahanya 

dengan terjun secara 

langsung dalam 

kegiatan usaha mulai 

dari proses awal 

memasak sampai 

masakan disajikan ke 

konsumen, 

mengajarkan 

karyawan agar 

melayani konsumen 

dengan ramah, serta 

menginformasikan 

menu-menu baru atau 

menu andalan 

(rendang dan mangut) 

ke konsumen yang 

akan memesan.  

Pemilik melakukan 

peningkatkan 

pelayanan dan 

kualitas masakan 

untuk memasarkan 

usahanya dengan 

memantau kegiatan 

usaha setiap hari 

dan aktif 

mengontrol 

karyawan yang 

sedang bekerja agar 

masakan yang 

dibuat tidak 

mengalami 

perubahan rasa. 

Pemilik juga telah 

mendaftarkan 

bisnisnya pada 

Gofood untuk 

menambah 

konsumen (Foto 

terlampir di 

Lampiran 6, 

halaman 128). 

Ketiga pengusaha  

melakukan 

pemasaran dengan 

peningkatkan 

pelayanan dan 

kualitas masakan, 

dibuktikan dengan 

mengajarkan 

karyawan untuk 

melayani dengan 

ramah, 

menginformasi-

kan menu-menu 

baru atau menu 

andalan rumah 

makan ke 

konsumen yang 

akan memesan, 

dan terjun secara 

langsung dalam 

kegiatan usaha 

mulai dari proses 

awal memasak 

sampai masakan 

disajikan ke 

konsumen. 
Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Lanjutan Tabel 4.17 
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Berdasarkan informasi pada tabel 4.17. menunjukkan bahwa dimensi 

agresivitas kompetitif memiliki kategori tinggi. Hal ini didukung oleh hasil 

kuesioner responden. Pengusaha rumah makan padang skala UMKM di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

reaksi kompetitif dengan memiliki kesiapan menghadapi pesaing. Hal tersebut 

dilakukan dengan membeli daging sapi dan ayam dari pemasok langganan yang 

sudah terbukti kualitasnya, terus mengecek cita rasa masakan setiap hari, 

menggunakan bumbu masakan yang bermerk, aktif menyebarkan brosur untuk 

memikat konsumen baru, dan menjual masakan dengan harga murah agar dapat 

bersaing. 

Pengusaha melakukan persaingan keuangan dengan strategi pemotongan 

harga atau bonus untuk pembelian makanan dalam jumlah tertentu dan 

memberikan makanan gratis pada saat event khusus (pembukaan rumah makan 

padang). Promosi ini berhasil menarik pelanggan untuk memesan makanan dalam 

jumlah banyak. Selain itu, pengusaha juga menjual dengan harga murah karena 

dapat menekan biaya bahan baku daging dengan membeli dalam jumlah banyak 

sekaligus untuk mendapat potongan harga. 

Pengusaha memiliki keunggulan untuk memenangkan persaingan bisnis. 

Hal ini terlihat dari penggunaan bahan baku berkualitas, yaitu menggunakan 

bumbu dan santan yang bermerk (santan kara), berbelanja sayuran setiap hari di 

pasar agar masakan yang dihidangkan selalu segar, pelayanan yang cepat, dan 

harga jual yang murah karena dapat menekan biaya bahan baku daging dengan 

membeli dalam jumlah banyak. 
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Pengusaha mampu melakukan pemasaran melalui peningkatkan pelayanan 

dan kualitas masakan yang terlihat dari pengecekan secara rutin pada rasa 

masakan, pemberian arahan pada karyawan untuk melayani dengan ramah dan 

menginformasikan menu-menu baru atau menu andalan rumah makan ke 

konsumen yang akan memesan, serta terjun secara langsung dalam kegiatan usaha 

mulai dari proses memasak sampai masakan disajikan ke konsumen. Selain itu, 

pengusaha juga melakukan pemasaran melalui penyebarkan brosur (Foto 

terlampir di Lampiran 4, halaman 124) kepada masyarakat terdekat dan juga 

mendaftarkan bisnisnya pada Gofood (Foto terlampir di Lampiran 4 dan 6, 

halaman 124 dan 126). 

Berikut adalah hasil analisis dan pembahasan pada dimensi otonomi 

orientasi kewirausahaan: 
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4.2.5. Otonomi 

Berikut adalah jawaban pengusaha pada dimensi otonomi orientasi kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan 

Sendang Mulyo, Kota Semarang: 

Tabel 4.18. Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)  

No. Kategori Indikator 

Pengusaha 
Skor 

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 Tim 
Melibatkan karyawan dalam mengatur 

dan memantau kegiatan usaha 
2 10 6 24 1 3 1 2 0 0 3,90 Tinggi 

2 Sentralisasi 

Menerapkan sistem sentralisasi atau 

kepemimpinan terpusat pada 

usahanya 

1 5 5 20 1 3 3 6 0 0 3,40 Tinggi 

3 
Intra 

Kewirausahaan 

Pengusaha memberi kewenangan 

kepada karyawan untuk menjalankan 

tugas tertentu 
0 0 5 20 3 9 2 4 0 0 3,30 Tinggi 

4 
Tindakan 

Bebas 

Melakukan tindakan bebas secara 

langsung untuk memajukan usaha 5 25 4 16 0 0 1 2 0 0 4,30 Tinggi 

 
TOTAL 

 
8 40 20 80 5 15 7 14 0 0 3,73 Tinggi 
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Tabel 4.18. menunjukkan bahwa pengusaha rumah makan padang di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang memiliki 

dimensi otonomi dengan total skor rata-rata sebesar 3,73 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pengusaha melibatkan 

karyawan dalam mengatur dan memantau kegiatan usaha yang dibuktikan dengan 

skor rata-rata sebesar 3,90, menerapkan sistem sentralisasi atau kepemimpinan 

terpusat pada usahanya yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,40, 

memberi kewenangan kepada karyawan untuk menjalankan tugas tertentu yang 

dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,30, dan melakukan tindakan bebas 

secara langsung untuk memajukan usaha yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 4,30. 

Berikut adalah jawaban karyawan pada dimensi otonomi orientasi 

kewirausahaan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota 

Semarang: 
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Tabel 4.19. Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan pada Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Karyawan 
Skor 

Rata2 

Kategori 

Rentang 

Skala 

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

Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor Frek. Skor 

1 Tim 

Melibatkan karyawan dalam 

mengatur dan memantau kegiatan 

usaha 

1 5 6 24 0 0 0 0 0 0 4,14 Tinggi 

2 Sentralisasi 

Menerapkan sistem sentralisasi 

atau kepemimpinan terpusat pada 

usahanya 

0 0 5 20 1 3 1 2 0 0 3,57 Tinggi 

3 
Intra 

Kewirausahaan 

Pengusaha memberi kewenangan 

kepada karyawan untuk 

menjalankan tugas tertentu 
0 0 5 20 1 3 1 2 0 0 3,57 Tinggi 

4 
Tindakan 

Bebas 

Melakukan tindakan bebas secara 

langsung untuk memajukan usaha 3 15 4 16 0 0 0 0 0 0 4,43 Tinggi 

 
TOTAL 

 
4 20 20 80 2 6 2 4 0 0 3,93 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.19. menurut karyawan, pengusaha rumah makan 

padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang 

memiliki dimensi otonomi dengan total skor rata-rata sebesar 3,93 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa pengusaha melibatkan 

karyawan dalam mengatur dan memantau kegiatan usaha yang dibuktikan dengan 

skor rata-rata sebesar 4,14, menerapkan sistem sentralisasi atau kepemimpinan 

terpusat pada usahanya yang dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,57, 

memberi kewenangan kepada karyawan untuk menjalankan tugas tertentu yang 

dibuktikan dengan skor rata-rata sebesar 3,57, dan melakukan tindakan bebas 

secara langsung untuk memajukan usaha yang dibuktikan dengan skor rata-rata 

sebesar 4,43. 

Berdasarkan tabel 4.18. dan tabel 4.19. dapat diperoleh jawaban antara 

pengusaha dan karyawan pada dimensi otonomi yang dapat dilihat pada tabel 

4.20, sebagai berikut: 
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Tabel 4.20. Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha dan Karyawan 

No. Kategori Indikator 

Pengusaha Karyawan 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

Total Skor 

Rata-Rata 

Kategori 

Rentang 

Skala 

1 Tim 

Melibatkan karyawan dalam mengatur 

dan memantau kegiatan usaha 3,90 
Tinggi 

4,14 
Tinggi 

2 Sentralisasi 

Menerapkan sistem sentralisasi atau 

kepemimpinan terpusat pada usahanya 3,40 
Tinggi 

3,57 
Tinggi 

3 

Intra 

Kewirausahaan 

Pengusaha memberi kewenangan 

kepada karyawan untuk menjalankan 

tugas tertentu 3,30 

 

Tinggi 
3,57 

 

Tinggi 

4 

Tindakan 

Bebas 

Melakukan tindakan bebas secara 

langsung untuk memajukan usaha 
4,30 

Tinggi 
4,43 

Tinggi 

  TOTAL   3,73 Tinggi 3,93 Tinggi 

    Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Dari informasi pada tabel 4.20. dapat diketahui bahwa dimensi otonomi 

orientasi kewirausahaan memiliki rentang skala yang tinggi, yaitu total skor rata-

rata pada pengusaha sebesar 3,73 dan pada karyawan sebesar 3,93. Semua 

kategori pada dimensi otonomi memiliki rentang skala yang tinggi. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa jawaban karyawan mendukung jawaban pengusaha. Hal ini 

memperlihatkan bahwa karyawan mengetahui sikap otonomi yang dimiliki oleh 

pengusaha rumah makan padang. 

Berikut adalah hasil wawancara dimensi otonomi orientasi kewirausahaan 

pada pengusaha: 



92 

 

 

Tabel 4.21. Wawancara Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan pada Pengusaha 

Variabel 

 

Indikator 

Jawaban Responden 

Kesimpulan Kategori R.M. Murah Barokah R.M. Bunda R.M. Murah Berkah 

 Bapak Rudi Ibu Ismiatin Bapak Tali Tulab 

O
to

n
o
m

i 

a. Tim Melibatkan 

karyawan 

dalam 

mengatur 

dan 

memantau 

kegiatan 

usaha  

 

Pemilik melibatkan 

karyawan dalam 

mengatur dan 

memantau kegiatan 

usaha melalui 

kerjasama tim seluruh 

karyawan dan terdapat 

1 orang karyawan 

yang dipercaya untuk 

dimintai pertanggung 

jawaban atas kinerja 

usaha pada hari yang 

bersangkutan. Kepala 

karyawan memiliki  

job description, yaitu  

mengoordinir proses 

memasak, memastikan 

karyawan melayani 

Pemilik tidak 

melibatkan karyawan 

dalam mengatur dan 

memantau kegiatan 

usaha karena pemilik 

selalu ada di rumah 

makan setiap hari. 

Pemantauan kegiatan 

usaha dilakukan 

secara langsung oleh 

pemilik. 

Pemilik melibatkan 

karyawan dalam 

mengatur dan 

memantau kegiatan 

usaha melalui 

laporan dari 

karyawan 

kepercayaan 

(karyawan yang 

telah bekerja dari 

pembukaan awal 

usaha). Karyawan 

kepercayaan 

memiliki  job 

description, yaitu 

melaporkan hasil 

penjualan masakan 

dan memastikan 

Dua dari tiga 

pengusaha (RM. 

Murah Barokah 

dan RM. Murah 

Berkah) 

melibatkan 

karyawan dalam 

mengatur dan 

memantau 

kegiatan usaha. 

Disamping itu 

pemilik juga 

secara rutin 

memantau 

jalannya usaha. 
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konsumen  dengan 

sigap, dan 

bertanggung jawab 

atas kebersihan rumah 

makan (menyuci 

piring, menyapu, dan 

merapikan meja). 

karyawan melayani 

konsumen dengan 

sopan. Namun 

setiap sore hari, 

pemilik akan datang 

untuk memantau 

secara langsung 

usahanya. 

b. 

Sentrali-

sasi 

Menerapkan 

sistem 

sentralisasi 

atau 

kepemimpi-

nan terpusat 

pada 

usahanya 

 

Pemilik menerapkan 

sistem sentralisasi atau 

kepemimpinan 

terpusat pada 

usahanya dengan 

memberikan perintah 

atas jalannya kegiatan 

usaha secara langsung 

dan menunjuk 1 orang 

karyawan (karyawan 

kepercayaan) untuk 

mengawasi apakah  

perintah pemilik 

dilakukan oleh semua 

karyawan. 

 

Pemilik melakukan 

sentralisasi atau 

kepemimpinan 

terpusat karena 

semua tindakan yang 

dilakukan dalam 

usahanya berdasar 

perintah pemilik, 

karyawan hanya 

melakukan perintah. 

Pemilik 

menerapkan sistem 

sentralisasi atau 

kepemimpinan 

terpusat dengan 

memberikan 

perintah dan 

memutuskan 

tindakan yang harus 

dilakukan karyawan 

sehari-hari terutama 

dalam proses 

memasak. 

Ketiga 

pengusaha 

menerapkan 

sistem 

sentralisasi atau 

kepemimpinan 

terpusat pada 

usahanya 

dimana pemilik 

menjadi 

pemimpin utama 

yang mengatur 

semua jalannya 

usaha. 

c. Intra 

Kewirau

sahaan 

Pengusaha 

memberi 

kewenangan 

Pemilik memberi 

kewenangan kepada 

karyawan untuk 

mengoordinir orderan 

Pemilik tidak 

memberi 

kewenangan pada 

Pemilik memberi 

kewenangan kepada 

karyawan untuk 

mengoordinir 

Dua dari tiga 

pengusaha (RM. 

Murah Barokah 

dan RM. Murah 

Lanjutan Tabel 4.21 
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pada 

karyawan 

untuk 

menjalan-

kan tugas 

tertentu 

 

yang masuk. 

Pengusaha juga  

membangkitkan jiwa 

kewirausahaan pada 

karyawannya dengan 

memberikan motivasi 

mengenai tata cara 

berjualan dan cara 

menghadapi 

konsumen. Pemilik 

juga membiasakan 

karyawannya untuk  

mandiri dan 

meneladani pemilik 

sikap pemilik saat 

mengontrol kegiatan 

usaha. 

karyawan untuk 

menjalankan tugas 

tertentu karena 

karyawan sendiri 

memiliki sikap pasif 

(tidak ada inisiatif 

untuk belajar) dalam 

bekerja dan hanya 

menunggu perintah 

dari pemilik saja. 

pesanan katering. 

Pemilik  

membangkitkan 

jiwa kewirausahaan 

pada karyawannya 

dengan 

mengajarkan cara 

berbelanja dan 

memasak bahan 

baku  makanan 

sehari-hari. Pemilik 

juga memberikan 

masukan berkaitan 

hal yang harus 

dilakukan karyawan 

dalam membuka 

bisnis rumah makan 

padang. 

Berkah) 

memberi 

kewenangan 

kepada 

karyawan untuk 

mengoordinir 

pesanan yang 

masuk. 

Pengusaha juga 

membangkitkan 

jiwa 

kewirausahaan 

pada 

karyawannya 

dengan 

memberikan 

motivasi cara 

berwirausaha 

yang baik. 

d. 

Tindakan 

Bebas 

Melakukan 

tindakan 

bebas 

secara 

langsung 

untuk 

memajukan 

usaha 

Pemilik melakukan 

tindakan secara 

langsung untuk 

memajukan usaha 

dengan selalu terlibat 

dalam proses 

memasak agar rasa 

masakan tidak 

berubah, ikut 

Pemilik melakukan 

tindakan secara 

langsung untuk 

memajukan usaha 

dengan mengecek 

proses memasak 

setiap hari dan ikut 

melayani konsumen. 

Pemilik juga 

Pemilik melakukan 

tindakan untuk 

memajukan usaha 

secara langsung 

dengan memantau 

kinerja karyawan 

setiap hari, terlibat 

dalam proses 

memasak, dan 

Ketiga 

pengusaha 

melakukan 

tindakan bebas 

secara langsung 

untuk 

memajukan 

usahanya dengan 

selalu terlibat 
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 memberikan 

pelayanan prima ke 

konsumen (cepat dan 

sopan), memasak 

dalam jumlah banyak 

sekaligus untuk 

menghemat gas. 

Pemilik juga berupaya 

membuat brosur (Foto 

terlampir di Lampiran 

4, halaman 124) 

dalam jumlah banyak 

yang disebarkan ke 

masyarakat terdekat 

untuk memajukan 

usahanya. 

berupaya untuk 

memperluas rumah 

makan padangnya 

agar konsumen dapat 

menyantap masakan 

dengan lebih 

nyaman. 

melakukan subsidi 

silang antar 

masakan agar harga 

jual tidak berubah. 

Misal: harga bahan 

baku yang sedang 

naik dihasilkan jenis 

masakan dalam 

jumlah sedikit 

sedangkan untuk 

harga bahan baku 

yang murah 

dijadikan masakan 

dalam jumlah lebih 

banyak. 

dalam proses 

memasak agar 

rasa masakan 

tidak berubah, 

ikut memberikan 

pelayanan prima 

ke konsumen 

(cepat dan 

sopan), dan 

memantau 

kinerja 

karyawan setiap 

hari. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan informasi pada tabel 4.21. menunjukkan bahwa dimensi 

otonomi memiliki kategori tinggi. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner 

responden. Pengusaha rumah makan padang skala UMKM di Kecamatan 

Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang telah melibatkan 

karyawan dalam mengatur dan memantau kegiatan usaha. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kerjasama tim seluruh karyawan dan terdapat 1 orang karyawan 

(karyawan kepercayaan) yang dipercaya dan dimintai pertanggung jawaban atas 

kinerja usaha pada hari yang bersangkutan. Disamping itu pengusaha juga 

melakukan pemantauan secara rutin (setiap sore hari) pada rumah makannnya. 

Pengusaha telah menerapkan sistem sentralisasi atau kepemimpinan 

terpusat pada usahanya dimana pemilik menjadi pemimpin utama yang mengatur 

semua jalannya usaha. Para pengusaha memberikan perintah dan memutuskan 

tindakan yang harus dilakukan karyawan sehari-hari selama menjalankan kegiatan 

usaha rumah makan padang. 

Pengusaha memberi kewenangan kepada karyawan untuk mengoordinir 

orderan dan pesanan katering yang masuk. Selain itu, pengusaha juga 

membangkitkan jiwa kewirausahaan pada karyawannya. Hal ini terlihat dari 

tindakan pengusaha yang memberikan motivasi mengenai tata cara berjualan, cara 

menghadapi konsumen, dan memberi teladan dalam berwirausaha. 

Pengusaha telah melakukan tindakan bebas secara langsung untuk 

memajukan usaha. Hal tersebut dilakukan dengan selalu terlibat dalam proses 

memasak agar rasa masakan tidak berubah, ikut memberikan pelayanan prima ke 

konsumen (cepat dan sopan), dan memantau kinerja karyawan setiap hari.


