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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil pengusaha 

Clean Your Shoes merupakan sebuah UKM bidang jasa cuci sepatu yang 

berasal dari semarang, usaha cuci sepatu ini sendiri di mulai pada akhir tahun 

2012 didirikan oleh Seorang Magister Administrasi Bisnis lulusan Universitas 

Diponegoro bernama Satria Teguh Santosa pria kelahiran Mranggen, 30 

November 1994 ini memulai bisnis dari rumahnya sendiri dengan cara antar 

jemput sepatu pelanggan yang diberi jarak waktu 3-5 hari pengerjaan, sampai 

pada tahun 2013. Mas Satria sebagai pemilik tunggal mulai membuka gerai 

pertamanya secara resmi di Tembalang dengan bantuan pemasaran melalui 

sosial media Instagram yang dengan kegigihannya dalam berbisnis 

menghasilkan 2 gerai resmi lagi yang masing-masing berada di Sekaran dan 

Pleburan, dalam 5 tahun menggeluti usaha ini, pemilik tidak pernah merasa 

tertekan karena usahanya ini merupakan bidang usaha dari hobinya juga yaitu 

mengoleksi sepatu maka dari itu merawat sepatu sudah menjadi kebiasaan dan 

salah satu kegiatan sehari-hari dari Mas Satria, dalam membangun usaha Mas 

Satria sangat mengedepankan hubungan antara Pemilik-Karyawan dengan 

kleterbukaan dan  komunikasi yang sangat baik, dengan membuat karyawan 

yang bekerja menjadi nyaman dan enjoy saat bekerja maka proses berjalannya 

bisnis juga akan berjalan lancar, karena menurut pemilik motivasi dari 

karyawan untuk bekerja berbanding lurus dengan kualitas  output yang di 

hasilkan oleh sebuah usaha. Pada bab IV ini saya sebagai peneliti akan 

menganalisis data-data hasil wawancara yang saya lakukan untuk 

menyesuaikan karakteristik pemilik dengan Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership menurut teori yang di kemukakan oleh (Fernald Jr. et al., 2005) 

4.2 Gambaran umum obyek penelitian 

Penyebaran kuisioner dan wawancara pada penelitan ini di lakukan kepada 

4 sampel terpilih yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dengan 
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teknik pengambilan sampel Purposive Sampling yang terdiri dari 1 orang 

pemilik dan 3 orang store leader: 

    Tabel 4.1. gambaran umum responden 

Keterangan pemilik Store leader  

Freku

ensi 

presen

tase 

Freku

ensi 

present

ase 

Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. perempuan 

1 

0 

100% 

0% 

2 

1 

75% 

25% 

TOTAL: 1 100% 3 100% 

Usia: 

                               a. 20-30 thn 

                               b. 31-40 thn 

1 

0 

100% 

0% 

3 

0 

100% 

0% 

TOTAL: 1 100% 3 100% 

 Sumber: Data Primer (2018) 

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki 

dan semuanya berusia 20-30 tahun, yang terdiri dari 1 pemilik berjenis 

kelamin laki-laki, 2 store leader berjenis kelamin laki-laki dan 1 store leader 

berjenis kelamin perempuan. 

4.3 Analisis data 

Penelitian ini bertujuan untuk meng identifikasi karakteristik 

Entrepreneurial Leadership menurut (Fernald Jr. et al., 2005)dari pengusaha 

di bidang jasa cuci sepatu Clean Your Shoes Semarang. 

4.2.1 Dimensi Able To Motivate 

Seorang pemimpin/pemilik dalam dimensi Able To Motivate di haruskan 

untuk bisa memotivasi karyawan/bawahan yang bekerja agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. Berikut indikator yang mengukur 

dimensi Able To Motivate: 

Dapat mengarahkan orang lain untuk bekerja dengan benar dan dapat 

memotivasi karyawan agar memiliki dorongan untuk bekerja dengan 

maksimal. 

Misalnya: 
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a) Pemilik  memberikan bonus, uang lembur, tunjangan dan  

b) Pemilik dapat memberikan contoh ketika karyawan mengalami kesulitan 

dalam melayani konsumen di toko. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap responden
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Tabel 4.2.1. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Able to motivate 

No. Pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

( Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

( Marttha) 

Kesimpulan 

1. Bagaimana 

cara pemilik 

gerai Clean 

Your Shoes 

dalam 

memacu 

semangat 

kerja 

karyawan 

untuk bekerja 

maksimal? 

Apakah para 

karyawan 

benar-benar 

focus untuk 

mengejar 

target? Atau 

ada yang 

sekedar 

bekerja untuk 

gaji pokok? 

Pemilik memacu 

karyawannya dengan 

memberikan reward jika 

ada sebuah pekerjaan 

diluar targetnya yang 

dapat dikerjakan/ 

diselesaikan contoh 

sederhananya jika ada 

karyawan yang 

membersihkan toko di 

hari tersebut maka akan 

di masukan pada daftar 

bonus, tetapi dalam 

proses pun pemilik juga 

akan memberikan 

punishment atau 

hukuman untuk 

karyawan yang membuat 

kesalahan contohnya 

saat karyawan 

merusakan sepatu 

pelanggan atas kesalahan 

pribadi maka akan di 

potong gaji tergantung 

Store leader 1: 

Mas satria memberi 

motivasi dengan reward 

yang bisa di claim di 

awal bulan jika gerai 

memenuhi target yang 

sudah di tentukan setiap 

bulannya, untuk 

hukuman biasanya bisa 

tidak dapat reward jika 

tidak memenuhi target 

bisa juga potong gaji jika 

ada kesalahan fatal yang 

mengakibatkan sepatu 

pelanggan rusak parah 

dan harus di ganti. Kalau 

saya selalu 

mengusahakan untuk 

bekerja melewati target, 

sejauh ini saya 

alhamdulillah selalu 

dapat bonus entertain 

dan uang. Jadi semisal 

ada hari yang saya ijin 

Store leader 2 

menyatakan kalau Mas 

Satria memberikan target 

untuk tiap store/gerai 

jika target tiap gerai 

terpenuhi maka para 

karyawan akan 

mendapatkan reward/ 

bonus yang diberikan 

pada awal bulan 

termasuk jika karyawan 

melakukan pekerjaan 

ekstra/lembur, jika pada 

salah satu gerai tidak 

dapat memenuhi 

targetnya maka seluruh 

karyawan pada gerai 

tersebut tidak akan 

menerima reward 

sebagai punishment/ 

hukumannya. Itulah  

faktor yang mendorong 

para karyawan untuk 

bekerja lebih giat. Saya 

Store leader 3: 

Bonus dan uang lembur 

yang di beri mas Satria 

menurut saya merupakan 

motivasi yang efisien 

karena tidak hanya 

bonus berupa uang, 

pihak atau gerai yang 

memenuhi target 

terkadang akan di ajak 

berlibur bersama, atau 

jalan-jalan sepertin 

nonton film, makrab, dan 

banyak hal lagi selain 

untuk memberi reward 

juga bertujuan agar kita 

lebih akrab dan 

mengenal satu sama lain. 

Tergantung situasi mas, 

tapi saya cenderung 

sudah puas untuk bekerja 

memenuhi target 

mendapat gaji pokok, 

karena saya juga 

Dengan data 

wawancara yang 

didapat dari setiap 

sample pemilik akan 

memberi bonus/reward 

kepada karyawan 

setiap karyawan dapat 

memenuhi target dan 

mendapat tambahan 

lagi saat melakukan 

pekerjaan melebihi 

target (bonus lembur) 

sebaliknya jika target 

tidak terpenuhi maka 

karyawan tidak akan 

di beri bonus dalam 

bentuk apapun, maka 

itu akan menjadi 

dorongan untuk para 

karyawan dapat lebih 

giat dalam bekerja, 

seperti dilihat dari 
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seberapa besar 

kerusakan sepatu 

tersebut. 

karena suatu hal atau 

tidak melewati target 

akan saya kejar di hari 

berikutnya. 

berusaha mengejar diatas 

target tapi ada beberapa 

waktu karena saya 

menjaga di gerai unnes 

kadang sulit untuk 

mengejar tetapi paling 

tidak saya dapat 

memenuhi target. 

membagi waktu untuk 

mengerjakan skripsi. 
jawaban di samping 

dari store leader 1 dan 

2 yang mengejar untuk 

selalu diatas target dan 

store leader 3 yang 

mengusahakan untuk 

dapat mengejar diatas 

target dikarenakan 

kesibukan kuliahnya. 
2. Bagaimana 

pemilik dapat 

mengarahkan 

karyawan 

untuk bekerja 

dengan tepat? 

Dan apa 

bentuk 

dorongan 

motivasi 

yang muncul 

dari para 

karyawan? 

Pemilik: 

Kalau dalam hal ini 

semua sudah ada SOP 

dan alur kerja karyawan 

yang di gunakan sebagai 

pedoman tata tertib dari 

karyawan selama bekerja 

di gerai, karena semua 

sudah di persiapkan 

hitam diatas putih dan 

pada saat serah terima 

pun semua pihak tanda 

tangan di atas materai 

jadi ada kekuatan hukum 

yang mengikat dan 

semua peraturan-

peraturan terkait sudah 

tertulis jika ada yang 

melanggar maka ada 

sanksinya.  

Store leader 1: 

Untuk pengawasan 

sendiri mas Satria adalah 

pemilik yang rajin untuk 

datang dan menjenguk 

gerai-gerainya terkadang 

sampai seharian di gerai 

tembalang, tapi 

pengawasan untuk 

karyawan yang utama 

adalah pada saat awal 

training benar-benar 

diawasi dengan detail 

quality control dilakukan 

langsung oleh mas satria. 

Dorongan motivasi yang 

tertanam untuk kita ada 

beberapa hal seperti 

edukasi, kita dapat ilmu-

ilmu baru setiap 

mendapat spatu dengan 

Store leader 2: 

Pada 1 atau 2 bulan ada 

masa training untuk 

karyawan yang di awasi 

langsung oleh mas Satria 

dan sudah ada SOP nya 

jadi karyawan juga akan 

bekerja sesuai dengan 

aturan dan tata tertib 

yang tertulis sehingga 

meminimalisir terjadinya 

kesalahan akibat 

kesalahan pribadi. 

Dorongan motivasi yang 

muncul yang paling 

besar adalah rasa 

percaya diri dalam 

menghadapi spatu-sepatu 

termasuk pelanggan itu 

sendiri secara langsung, 

karena untuk saya ketika 

Store leader 3: 

Arahan dari mas Satria 

di lakukan secara 

langsung dan hitam 

diatas putih , terkadang 

secara langsung 

mengawasi proses cuci 

hingga quality control, 

untuk karyawan pada 

masa training sudah pasti 

diwasi hingga masa 

training berakhir, jadi 

karyawan pasti akan 

bekerja sesuai dengan 

aturan yang berlaku 

karena ada dasar hukum 

dan di sisi lain mendapat 

reward jika karyawan 

dapat bekerja dengan 

baik. Keberanian kita 

yang pasti meningkat 

Dengan data 

wawancara yang 

didapat dari setiap 

sample pemilik 

memberi bimbingan 

secara langsung saat 

training di minggu 

pertama yang 

menambah rasa 

percaya diri dan 

kemampuan yang 

dirasakan oleh 3 

sample store leader 

sehingga mereka 

semakin yakin dan 

berani dalam bekerja 

,kemdian tetap 

melakukan 

pengawasan langsung 
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bahan-bahan yang 

berbeda, semakin berani 

dan percaya diri dalam 

membersihkan sepatu-

sepatu dan menghadapi 

pelanggan secara 

langsung,  dan semua 

sudah ada kontrak dan 

tata tertib kerja yang 

tertulis dan berdasar 

hukum jadi karyawan 

pun terpacu untuk tidak 

melakukan kesalahan. 

saya sudah bisa 

menguasai suatu hal baru 

maka tingkat semangat 

saya dalam mengerjakan 

hal tersebut akan 

meningkat dan secara 

tidak langsung 

mempengaruhi hasil 

target saya yang bisa 

melebihi sehingga 

mendapat reward. 

setelah mendapat ilmu-

ilmu yang diberikan oleh 

pemilik dalam merawat 

dan membersihkan 

sepatu dari segala bahan, 

membuat kita menjadi 

lebih percaya diri dalam 

meningkatkan kinerja 

dan target. 

ke setiap gerai-gerai 

setelahnya. 
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a) Pemilik  memberikan bonus,uang lembur,tunjangan untuk tujuan motivasi 

 

Dari jawaban responden di atas dapat di simpulkan bahwa jawaban dari 

pemilik dan 3 store leader konsisten karena pemilik dan store leader atau 

karyawan dapat menjelaskan dengan reward dan hukuman yang didapat 

dalam berbagai hal seperti dalam pemenuhan target gerai jika terpenuhi 

mendapat reward jika tidak sebagai hukuman maka reward tidak akan di 

berikan hal tersebut lah yang membuat para karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya tiap bulan agar mendapat reward dalam bentuk 

tunjangan, uang lembur ataupun bonus entertainment yang dapat dirasakan 

bersama pemilik langsung yang bisa didapat pada bulan berikutnya. 

 

b) Pemilik dapat memberikan contoh ketika karyawan mengalami kesulitan 

dalam melayani konsumen di toko. 

 

Dalam mengawasi karyawan agar karyawan dapat bekerja dengan tepat 

sudah ada pengawasan secara langsung yang secara tidak langsung 

meningkatkan rasa percaya diri para karyawan sehingga karyawan 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan target dan tidak takut lagi 

dalam mengerjakan sepatu konsumen atau berhadapan langsung dengan 

konsumen dan ada kontrak, alur kerja hitam diatas putih berdasar hukum 

yang mendasari kegiatan bekerja para karyawan dan meminimalisir 

kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat kesalahan pribadi dari karyawan.  

 

4.2.2 Dimensi Achievement orientated 

Achievement Orientated merupakan satu karakteristik yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin karena pemimpin harus dapat mencapai tujuan dari 

organisasi yang di bangunnya agar dapat bertumbuh menjadi organisasi yang 

lebih baik. Berikut indikator yang mengukur dimensi Achievement Orientated: 

Menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien, melihat kepada hasil yang 

dicapai serta proses evaluasi untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. 

Misalnya: 
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a) Pemilik memonitor proses berjalanannya bisnis (usaha). 

b) Pemilik mengawasi proses bisnis secara keseluruhan detail mulai dari 

order barang/bahan dari supplier hingga sampai kepada pelayanan / 

produk yang diberikan kepada pelanggan hingga mengawasi keuangan 

gerai. 

c) Pemilik  dapat mempertimbangkan masukan dari para karyawan jika 

berpotensi baik bagi usaha.
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Tabel 4.2.2. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Achievement Orientated  

No. Pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

(Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

( Marttha) 

Kesimpulan 

1. Apakah 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes 

memberikan 

perhatian 

yang lebih 

fokus dalam 

bisnis? 

Bagaimana? 

(misalnya 

memonitor 

proses dari 

penyerahan 

spatu 

konsumen  ke 

gerai, proses 

quality 

check, hingga 

kembali lagi 

ke 

konsumen) 

Pemilik: 

Pemilik sudah 

menyiapkan leader store 

atau penanggung jawab 

gerai pada tiap gerai jadi 

pemilik memonitor satu 

pintu melalui leader 

store pada tiap gerai, 

tetapi dilain waktu 

pemilik akan memonitor 

sendiri secara langsung 

agar mengetahui 

karakter para karyawan 

dalam menanggulangi 

proses pencucian dan 

lainnya, termasuk 

bagaimana store leader 

dan karyawan memberi 

pelayanan terhadap 

pelanggan secara 

langsung. Pemilik 

memastikan bahwa 

pelayanan yang diberi 

oleh CYS kepada 

pelanggan tetap baik. 

Store leader 1: 

Perhatian yang diberikan 

oleh mas satria terhadap 

bisnisnya di monitor 

secara langsung dan 

store leader yang 

membawa informasi 

laporan detail dan 

lengkap dari kegiatan-

kegiatan dan proses yang 

terjadi pada tiap gerai, 

sering bahkan mas satria 

datang ke toko untuk 

check stock bahan 

misalnya, terkadang 

malah beliau yang beli 

langsung untuk nantinya 

di titipkan pada tiap 

store leader untuk di 

sebar pada tiap gerai . 

mas satria juga sering 

mengawasi karyawan-

karyawan secara 

langsung saat proses 

pencucian sampai 

pelayanan pelanggan. 

Store leader 2: 

Dari mas satria sendiri 

sudah membagi- bagi 

tanggung jawab tiap 

kegiatan di gerai pada 

tiap store leader, store 

leader akan melaporkan 

target-target tiap 

bulannya termasuk 

kendala-kendala yang 

dialami di dalam proses 

kegiatan dari masing-

masing gerai.  

Store leader 3: 

Mas satria 

mempercayakan tugas-

tugas atau memberi 

wewenang kepada tiap 

store leader untuk 

mengawasi segala 

bentuk kegiatan pada 

tiap gerai, jadi mas satria 

nantinya akan medapat 

laporan  dari para store 

leader untuk 

mempertimbangkan dan 

mencari jalan keluar jika 

ada suatu kendala pada 

tiap gerai, untuk mas 

satria sendiri sering 

terjun langsung untuk 

menyelesaikan perkara 

menyangkut Clean Your 

Shoes secara langsung 

tanpa menunda. 

Contohnya: saat itu ada 

pelanggan komplain 

karena sepatu putihnya 

tidak bersih dan 

Menurut data di 

samping store leader 

mengatakan bahwa 

pemilik memonitor 

semua dengan 

mempercayakan store 

leader sebagai 

pemantau kinerja pada 

tiap gerai yang 

nantinya akan di 

laporkan tiap akhir 

minggu dan sesekali 

secara pribadi datang 

memantau prosesnya 

langsung bahkan 

mengecek bahan baku 

jika menurut pemilik 

sudah harus 

menyiapkan bahan lagi 

pemilik akan belanja 

sendiri tanpa meminta 

bantuan karyawannya.  
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memaksa untuk minta di 

kerjakan ulang padahal 

kita sendiri sudah 

memberi penjelasan 

bahwa jika sepatu 

menerima treatment lagi 

maka ada kemungkinan 

bahan sepatu akan 

menipis bahkan robek, 

maka dari itu mas satria 

langsung menemui 

pelanggan tersebut dan 

menjelaskan lagi secara 

langsung dengan detail. 

2. Bagaimana 

cara pemilik 

gerai Clean 

your shoes 

dalam 

memberi 

wewenang 

tugas  pada 

karyawan 

sekaligus 

mengawasi 

prosesnya? 

pemilik: 

mendampingi langsung, 

untuk karyawan baru 

kurang lebih 1 minggu , 

kemudian di lepas untuk 

kerja sendiri agar lebih 

pede dan tidak 

tergantung pada bantuan 

pemilik. Untuk 

kedepannya pemilik 

mempercayakan 

keseluruhan tanggung 

jawab kepada para store 

leader di tiap gerai. 

Store leader 1: 

Untuk wewenang diberi 

oleh Mas Satria secara 

langsung melalui surat 

perjanjian yang 

didalamnya sudah tertera 

tugas-tugas dan hal yang 

boleh dan tidak boleh di 

lakukan. Pada awal masa 

training pun mas satria 

turun tangan sendiri 

untuk mendampingi 

selama 1 minggu penuh 

untuk memastikan 

karyawan sudah dapat di 

beri wewenang dan 

dapat bertanggung jawab 

Store leader 2: 

Untuk wewenang sendiri 

Mas Satria sudah 

memberikan tugas pada 

tiap store leader jadi 

disamping mas satria 

sesekali melakukan 

pengawasan secara 

langsung, beliau juga 

akan mendapat laporan 

detail dari tiap store 

leader, kalo pengawasan 

biasanya dilakukan oleh 

mas satria selama 1 

minggu full untuk 

mengajari penanganan 

pada sepatu, pelayanan 

Store leader 3: 

Pemberian wewenang 

dilakukan secara lisan 

dan tulisanatau hitam 

diatas putih sesuai 

perjanjian kontrak kerja, 

untuk pengawasan pada 

proses Mas Satria 

nantinya akan di beri 

rekap target setiap 

bulannya oleh para store 

leader dan pengawasan 

secara langsung selama 1 

minggu bagi yang masih 

training. 

Pemilik memonitor 

semua proses dalam 

bisnis melalui para 

store leader (karyawan 

yang secara langsung 

ditunjuk) yang sudah 

diberi kepercayaan dan 

wewenang untuk 

memantau kegiatan 

dalam gerai selama 

jam operasi. 
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atas segala sesuatu yang 

di lakukan dalam proses 

bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelanggan, dan 

keuangan. 

3. Apakah 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes selalu 

mengawasi 

proses bisnis 

secara 

keseluruhan? 

Bagaimana? 

(misalnya 

melakukan 

order bahan-

bahan 

laundry 

kepada 

suplier 

hingga 

pelayanan 

kepada 

konsumen, 

Pemilik: 

untuk sekarang setiap 

tugas sudah saya bagi-

bagi, jadi tiap store 

leader di berikan 

wewenang tugas untuk 

saling melengkapi satu 

sama lain jadi ada tugas/ 

wewenang yang di beri 

tetapi bobotnya berbeda-

beda. Intinya saya tetap 

monitor langsung ke 

store leader. 

Store leader 1: 

Tugas sudah di bagi 

pada masing-masing 

store leader, jadi untuk 

pengawasan sekarang 

mas satria langsung 

menerima laporan tiap 

minggu dari tiap store 

leader mulai dari 

masalah keuangan, 

bahan baku, hingga 

SDM. 

Store leader 2: 

Dari mas satria semua 

sudah dibagi job desknya 

masing-masing , ada 

yang beli bahan, ada 

yang menjadi admin 

sosial media, laporan 

keselurhan diterima dari 

store leader. 

Store leader 3: 

Untuk pengawasan 

sendiri dulu mas satria 

langsung mengawasi 

semuanya secara 

langsung sendiri, dan 

akhirnya mas satria 

memberi wewenang 

kepada para store leader 

untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya 

dengan memberi 

tanggung jawab dan 

pengalaman baru.maka 

sekarang mas satria akan 

menerima info-info 

mengenai gerai melalui 

masing-masing store 

leader. 

Dari jawaban tiap 

sample dapat 

disimpulkan bahwa mas 

satria sebagai pemilik 

mengawalinya dengan 

pengawasa secara 

pribadi barulah 

kemudian 

mempercayakan 

karyawan yang paling 

berpengalaman untuk 

menjadi store leader dan 

mengawasi setiap 

kegiatan dari karyawan 

untuk memberi laporan 

lengkap yang akan 

diterima oleh pemilik 

setiap minggunya. 
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serta 

mengawasi 

keuangan 

gerai) 

4. Bagaimana 

proses 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes 

menyusun 

sebuah 

rencana 

usaha? 

Apakah 

pemilik 

bersedia 

mengganti 

ataupun 

mempertimba

ngkan 

rencana yang 

telah 

direncanakan 

apabila ada 

masukan 

yang lebih 

baik dari 

karyawan? 

 

Pemilik: 

Pemilik cenderung 

mengajak seuluruh 

karyawan untuk 

berkontribusi langsung 

dalam penyampaian ide-

ide atau masukan-

masukan dalam sebuah 

rapat, karena keputusan 

tidak harus melulu di 

putuskan oleh atasan, 

terkadang masukan dari 

bawah lebih baik dan 

bermanfaat bagi 

kemajuan usaha. Salah 

satu contoh ide dari 

karyawan yang sampai 

sekarang masih dipakai 

dan terus berjalan adalah 

ide untuk Quality control  

yang di ulang untuk 

memastikan bahwa 

sepatu sudah benar-

benar bersih. 

Store leader 1: 

Pada pengambilan 

keputusan saat rapat 

justru kebanyakan mas 

satria akan menyaring 

masukan-masukan dari 

para store leader atau 

karyawan dan kemudian 

akan di kombinasikan 

menjadi ide untuk promo 

atau untuk perubahan 

dari gerai agar terlihat 

lebih fresh, contohnya 

adalah gambar mural 

bertuliskan Clean Your 

Shoes yang ada di 

tembok dekat pintu 

masuk itun merupakan 

ide dan hasil atau karya 

tangan dari karyawan 

Clean Your Shoes. 

Store leader 2: 

Mas satria sering minta 

masukan dari para 

karyawan untuk di 

jadikan pengambilan 

keputusan, contohnya 

promo-promo tiap bulan 

biasanya para karyawan 

akan memberi masukan, 

dan didasari dari catatan 

bulanan dari pelayanan 

yang paling sering 

digunakan di Clean Your 

Shoes. 

Store leader 3: 

Untuk masalah masukan 

mas satria merupakan 

pemilik yang sangat-

sangat terbuka dengan 

saran-saran dari para 

karyawan, mas satria 

selalu medengarkan 

saran dari kami dan dia 

cenderung akan 

langsung memberi 

jawaban setuju atau tidak 

dengan alasannya. 

Pemilik sangat 

menyukai musyawarah 

semua hal-hal yang 

menyangkut bisnis di 

luapkan kepada 

bawahannya, saran-

saran dan masukan 

dari bawahan sangat 

berarti untuk pemilik 

bahkan ada yang 

menjadi menu tetap 

dari jasa yang 

ditawarkan Clean 

Your Shoes datang 

dari karyawannya. 
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a) Pemilik Memonitor Proses Berjalanannya Bisnis (Usaha) 

 

Dimensi Achievement Orientated memiliki 3 poin yang harus dipenuhi 

oleh seorang pemimpin 1). Dapat memonitor proses berjalannya bisnis, 

2). Mengawasi proses bisnis secara detail dan 3). Dapat 

mempertimbangkan masukan dari bawahan. Dari hasil jawaban 

wawancara yang dilakukan pada pemilik dan 3 store leader di atas 

dapat simpulkan bahwa point 1 sudah di lakukan oleh Mas Satria 

sebagai pemilik dengan memonitor bisnis melalui store leader yang 

memberi rekapan kegiatan dan keuangan dan pengawasan secara 

langsung pada tiap gerai. 

 

b) Pemilik mengawasi proses bisnis secara keseluruhan  

 

Poin kedua pun sudah dilakukan dengan memonitor karyawan baru 

secara langsung selama 1 minggu baru kemudian di lepas dengan 

tujuan agar lebih percaya diri dalam menghadapi pekerjaan dan 

pelanggan secara langsung. 

 

c) Pemilik  dapat mempertimbangkan masukan dari para karyawan jika 

berpotensi baik bagi usaha  

 

Poin ke 3 dari 4 jawaban di atas konsisten bahwan Mas Satria 

merupakan seorang pemimpin atau pemilik yang sangat 

memperhatikan masukan dari para karyawannya, bahkan banyak 

masukan dari karyawan yang benar-benar di implementasikan kedalam 

kegiatan bisnis gerai Clean Your Shoes. 

 

4.2.3 Dimensi Creative 

Seorang pemimpin dalam dimensi Creative di haruskan memiliki karakteristik 

yang kreatif agar pada setiap prosesnya organisasi dapat memberikan hal-hal 
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baru yang dapat menyenangkan pelanggan termasuk menyelamatkan 

organisasinya dari pesaing-pesaing yang ada. Berikut indikator yang mengatur 

dimensi Creative: 

Dapat menghasilkan ide-ide yang baru, mampu melihat peluang dalam situasi 

mendesak sekalipun dan dapat membuat sebuah trend. 

Misalnya: 

a) Pemilik mampu melihat peluang meski dalam situasi dan keadaan 

yang sedang tidak mendukung pada bisnis serupa dan 

b) Pemilik dapat memberikan trend baru (memberi menu atau layanan 

jasa yang baru)
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Tabel 4.2.3. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Creative 

No. pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

( Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

( Marttha) 

Kesimpulan 

1. Bagaimana 

cara pemilik 

gerai Clean 

your shoes 

dalam 

mencari 

peluang jika 

kondisi pasar 

sedang dalam 

trend yang 

buruk? 

Pemilik: 

Mengamati trend yang 

sedang ramai di kota 

semarang, lalu mengajak 

kerja sama atau 

kolaborasi dengan tukar 

benefit dengan tempat-

tempat kuliner yang 

sedang ramai misalnya 

tukar benefit dengan 

membagikan voucher 

diskon kuliner di gerai 

Clean Your Shoes juga 

sebaliknya , juga 

bergabung dengan 

komunitas- komunitas 

terkait, seperti komunitas 

sepatu dengan 

membagikan. 

 

 

Store leader 1: 

Trend buruk bisanya 

akan diatasi dengan 

cross promo dengan 

outlet atau usaha lain 

yang mau untuk diajak 

bekerja sama dengan 

keuntungan bersama 

tentunya. Dengan 

beberapa pengamatan di 

daerah sekitaran tentang 

tren yang sedang naik 

maka mas satria akan 

mencoba untuk 

mengkolaborasikan trend 

tersebut dengan ide yang 

akan digunakan untuk 

Clean Your Shoes. 

Store leader 2: 

Biasanya Clean Your 

Shoes akan melakukan 

kolaborasi dengan cafe-

cafe stsu tempat makan 

yang sedang ramai 

contohnya kita pernah 

bekerja sama dengan 

cafe yang menyediakan 

dessert yaitu loffle 

dengan sama-sama 

membagikan voucher 

dan keuntungan yang 

akan didapat ada pada 

dua belah pihak. Pernah 

juga bekerja sama 

dengan salah satu distro 

ternama di semarang 

yaitu Buck Store sebagai 

drop point. 

Store leader 3: 

Dalam menangani tren 

buruk mas satria 

cenderung mengamati 

terlebih dahulu apa tren 

yang sedang terjadi di 

sekitaran, jika sudah 

ketemu maka mas satria 

akan coba mencari tren 

lain yang menurutnya 

dapat melawan tren 

tersebut. Kebanyakan 

yang dilakuakn oleh mas 

satria adalah push promo 

dengan bundling-

bundling dan promo 

dengan tempat-kuliner 

atau distro. 

 

Dari jawaban sample 

didapat bahwa pemilik 

selalu mengamati 

peluang yang ada di 

sekitarnya jadi saat 

dalam situasi yang 

buruk untuk Clean 

Your Shoes maka 

situasi  mendukung 

untuk di buatkan 

sebuah kolaborasi atau 

kerja sama dengan 

trend yang sedang 

ramai di sekitaran, 

contohnya 

berkolaborasi dan 

tukar benefit dengan 

salah satu usaha 

kuliner di tembalang 

(loffle) dan juga 

sebuah  distro di 

ngesrep (Buck). Lalu 
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membuat sebuah menu 

baru yang pertama ada 

yang idenya datang 

karena saran dari 

pelanggan Clean Your 

Shoes yaitu menu jasa 

Express Cleaning 

dimana menu ini 

menawarkan 

pencucian secara detail 

dengan waktu yang 

sangat singkat (1 hari). 
 

2. Langkah apa 

yang diambil 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes untuk 

aktif dalam 

mencari 

idedan trend  

baru untuk 

mengembang

kan bisnis 

dan 

mengubah 

trend yang 

ada dalam 

bisnis 

serupa? 

Pemilik: 

Saat itu ada seorang 

beberapa pelanggan 

yang meminta agar 

proses pencucian sepatu 

bisa lebih cepat dan 

meminta special request 

agar tidak menunggu 

terlalu lama, saya 

berpikir kalau itu bisa 

jadi peluang akhirnya 

saya memiliki ide untuk 

memberi menu baru 

pada pelayanan cuci 

sepatu kita yaitu cuci 

sepatu kilat (express 

cleaning). Jadi menurut 

Store leader 1: 

Mas satria dalam 

mencari ide akan 

mengamati tren pasar 

dan mengemukakan atau 

membuat promo baru, 

juga akan 

menggabungkan 

masukan-masukan 

karyawan yang nantinya 

akan di jadikan bahan 

promo matang untuk 

Clean Your Shoes 

sendiri. 

 

Store leader 2: 

contoh konkritnya ada 

banyak skali permintaan 

pelanggan yang ingin 

sepatunya di cuci secara 

detail tapi kendalanya 

adalah jika penyucian 

detail (deep cleaning) 

dilakukan maka akan 

memakan waktu kurang 

lebih 3hari , tetapi 

pelanggan tidak ingin 

menunggu terlalu lama , 

maka dari itu lahirlah 

menu express cleaning 

tentunya dengan harga 

yang berbeda karena 

Store leader 3: 

Banyak saran dari 

pelanggan dan 

karayawan yang di 

jadikan menu pelayanan 

tetap di Clean Your 

Shoes, jadi menurut saya 

proses pencarian ide dari 

mas Satria datang dari 

banyak aspek ada yang 

langsung keluar dari 

pikirannya dan banyak 

saran pelanggan yang di 

jadikan bahan 

pertimbangan dalam 

memberikan ide. 

Dari jawaban tiap 

sample didapat bahwa 

pemilik membuat 

sebuah menu baru 

yang pertama ada yang 

idenya datang karena 

saran dari pelanggan 

Clean Your Shoes 

yaitu menu jasa 

Express Cleaning 

dimana menu ini 

menawarkan 

pencucian secara detail 

dengan waktu yang 

sangat singkat (1 hari) 
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pemilik ide sangat bisa 

datang dari komen dan 

komplain pelanggan, 

maka dari itu pemilik 

sangat menghargai saran 

dari pelanggan. 

pelanggan akan 

mendapatkan treatment 

terbaik dengan waktu 

yang sangat cepat pula. 

 

menunjukan bahwa 

pemilik selalu 

mengamati dan 

membuat trend 

terutama saran dari 

pelanggan. 
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a) Pemilik mampu melihat peluang dalam keadaan tidak mendukung 

Dari 4 jawaban di atas dapat disimpulkan Mas Satria sebagai pemilik dalam 

mencari peluang sangat tanggap dengan mencari trend pasar lain di 

sekitarannya yang sedang trending contohnya seperti pada bisnis kuliner  lalu 

membuat kerja sama dengan kolaborasi atau saling tukar benefit dengan 

menggunakan voucher.  

b) Pemilik dapat memberikan trend baru 

Poin terakhir dari dimensi ini adalah keaktifan pemilik dalam mencari ide, dari 

rekap jawaban di atas dikatakan bahwa pemilik aktif dalam mencari ide yang 

utamanya datang dari kritik dan saran pelanggan juga ide sendiri yang di 

satukan salah satu contoh konkritnya adalah sebuah menu pelayanan express 

cleaning yang didapat dari masukan pelanggan. dari rekap jawaban diatas 

dapat di simpulkan bahwa pemilik sudah memenuhi indikator dari dimensi 

Creative. 

4.2.4 Dimensi Flexible 

Seorang pemimpin dalam dimensi Flexible di tuntut untuk bisa menyesuaikan 

di segala macam situasi bisnis yang baik maupun yang buruk agar organisasi/ 

usaha dapat berkembang terus menyesuaikan dalam keadaan apapun. Berikut 

indikator yang mengatur dimensi Flexible: 

Peka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan cepat. 

Misalnya: 

Pemilik mampu beradaptasi dengan perubahan ketika ada persaingan  mampu 

memberikan sebuah inovasi baru seperti dalam promosi untuk lebih menarik 

minat pelanggan seperti diskon,dll.
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Tabel 4.2.4. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Flexible 

No. Pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

(Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

(Marttha) 

Kesimpulan 

1. Bagaimana 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes 

beradaptasi 

dengan 

perubahan?  

misalnya 

ketika ada 

pesaing maka 

melakukan 

strategi baru, 

memberi harga 

promosi, 

memberi harga 

diskon. 

Pemilik: 

Clean Your Shoes 

sendiri berjualan jasa, 

jadi untuk kita kualitas 

dan kepercayaan 

pelanggan yang 

terpenting. Jadi jika yang 

lain persaingan harga 

kita tidak akan terlalu 

mengikuti karena kita 

akan fokus kepada 

persaingan kualitas. 

Tetapi untuk masalah 

promosi akan tetap 

berjalan untuk memberi 

kepuasan lebih kepada 

pelanggan. Intinya 

adalah trust yang 

terpenting. Kita pun 

tidak takut dengan 

persaingan harga yang 

ada dengan jasa serupa. 

Store leader 1: 

Yang saya tahu mas 

satria tidak terlalu sering 

untuk merepotkan 

masalah harga treatment/ 

layanan hanya saja lebih 

ke pemberian promo 

yang memiliki jangka 

waktu tergantung dari 

tema promo yang dibuat. 

Dan layanan antar 

jemput juga salah satu 

layanan baru yang jadi 

dtrategi jemput bola dari 

mas satria. 

Store leader 2: 

Kalau dari mas satria 

memberi wewenang ke 

kita untuk selalu 

menjaga kualitas , jadi 

menurut saya sendiri 

mas satria tidak terlalu 

memperdulikan 

persaingan harga, salah 

satu contoh menjaga 

kualitas sendiri adalah 

akan dilakuakan 

pengecekan atau quality 

control dan jika masih 

kurang atau belum lolos 

quality control oleh store 

leader maka akan 

dilakukan proses 

pencucian ulang hingga 

mendapat stempel lolos 

quality control jika 

memang menurut 

pelanggan memang 

belum berkenan maka 

Store leader 3: 

Adaptasi mas satria 

untuk Clean Your Shoes 

sering di masukan 

kedalam ide-ide 

tambahan layanan baru 

agar pelanggan dapat 

tempat one stop service 

untuk keseluruhan 

layanan sepatu tanpa 

harus ber pindah-pindah 

sampai saat ini pun kita 

masih terus berkembang, 

mungkin kedepannya 

mas satria sedang 

menyiapkan repair atau 

pembenahan sepatu 

rusak lebih mendalam 

agar dapat di buat 

tampak seperti baru lagi. 

 

Dari jawaban sample 

di samping dapat 

disimpulkan bahwa 

pemilik tidak takut 

dengan persaingan 

harga, karena 

menurutnya perusahan 

jasa yang terpenting 

adalah bagaimana 

menjaga dan 

meningkatan trust dan 

kualitas untuk 

pelanggan quality 

control selalu 

ditingkatkan, maka 

dari itu Clean Your 

Shoes selalu 

memberikan 

pelayanan dan promosi 

baru contohnya 

delivery order untuk 

penjemputan sepatu. 
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kita akan menjelaskan 

untuk konsekuensi yang 

ada jika spatu dimasukan 

proses kembali jika 

sudah di setujui oleh 

pelanggan maka akan 

dikerjakan. 
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Peka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan cepat. 

Dari jawaban di atas dapat di simpulkan bahwa pemilik lebih memikirkan cara 

menjaga kualitas dan trust dari pelanggan dibanding harus memusingkan 

dengan persaingan harga, karena menurutnya sebuah perusahaan jasa lebih 

kepada persaingan kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang 

diberikan, maka dari itu diharuskan untuk memiliki kepekaan dalam 

beradaptasi seperti dengan quality control yang mumpuni, persetujuan dan 

garansi, pelayanan baru contohnya layanan antar jemput juga info pengetahuan 

tentang pengerjaan bahan sepatu yang harus di mengerti oleh pelanggan agar 

mereka tahu dan paham dengan layanan yang didapat dan hasil maksimalnya. 

4.2.5 Dimensi Patient 

Seorang pemimpin dalam dimensi Patient diharuskan dapat mengatur emosi 

agar selalu stabil dan berpikir jernih dalam mengambil keputusan agar tidak 

ada kesalahan fatal yang diambil oleh pemimpin atau pemilik tersebut yang 

berakibat buruk pada organisasi atau usaha. Berikut indikator yang mengatur 

dimensi Patient: 

Sabar dengan adanya tantangan, menunggu datangnya peluang dan tidak 

gegabah dalam menentukan dan mengambil tindakan. 

Misalnya: 

Pemilik mengalami suatu kondisi dimana minat pelanggan terhadap produk 

jasa cuci sepatu menurun secara tiba-tiba maka tidak boleh langsung 

mengambil tindakan untuk menutup toko ataupun obral harga secara ekstrim, 

tetapi menyusun strategi terlebih dahulu secara sistematis agar tidak 

merugikan pihak manapun.
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Tabel 4.2.5. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Patient 

No. pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

( Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

( Marttha) 

Kesimpulan 

1. Apakah 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes 

merupakan 

orang yang 

sabar dan 

tidak 

gegabah 

dalam 

mengambil 

keputusan 

jika ada 

dalam suatu 

keadaan 

genting atau 

tidak baik 

yang terjadi 

dalam usaha? 

Bagaimana? 

Pemilik : 

Saya memulai usaha dari 

nol dan berproses tidak 

tiba-tiba buka toko 

punya toko,dll, tapi 

kalau di bilang gegabah 

pertama saya buka 

cabang beryukur ramai 

sukses, tetapi ada juga 

yang blunder saya buka 

cabang ternyata sepi itu 

dijadikan untuk bahan 

pembelajaran agar untuk 

kedepannya lebih di 

persiapkan dengan 

matang, untuk konflik 

internal sendiri 

alhamdulillah kami dari 

dalam sudah kuat ya jadi 

jadi kebanyakan justru 

kami bentrok dengan 

pelanggan karena 

memberikan pengertian 

dan penjelaskan bahwa 

pelayanan pada sepatu 

tidak bisa dilakukan 

Store leader 1: 

Pengambilan keputusan 

biasanya dilakukan 

bersama saat rapat tapi 

untuk kasus tertentu ada 

yang benar-benar harus 

mas satria sendiri yang 

menentukan. Mas satria 

itu termasuk orang yang 

kebanyakan santai tetapi 

terkadang gegabah 

contohnya ada salah satu 

store kita di daerah 

unnes yang di prediksi 

akan ramai tetapi 

ternyata menjadi gerai 

paling sepi. 

 

Store leader 2: 

Lebih kearah yang 

tenang, dulu pernah ada 

case pelanggan dengan 

sepatu putih bernoda, 

dan kami sudah memberi 

penjelasan bahwa sepatu 

putih riskan tapi kita 

akan mencoba maksimal, 

setelah jadi pelanggan 

merasa kurang puas, 

karena memaksa 

akhirnya kami meng 

iyakan untuk di lakukan 

treatment kembali dan 

benar hasilnya bahan 

sobek, penyelesaiaanya 

musyawarah spatu yang 

rusak ditarik oleh mas 

satria dan mas satria 

mengganti dengan uang 

sesuai kesepakatan 

bersama. Sekarang untuk 

menanggulangi kami 

sudah menyediakan form 

persetujuan untuk spatu 

Store leader 3: 

Untuk pengambilan 

keputusan mas satria 

cenderung santai mas 

kita sering diajak 

berdiskusi bareng untuk 

pengambilan keputusan 

terkait promo, 

penyelesaian masalah 

internal maupun 

eksternal.  

 

Dari hasil jawaban 

sample yang didapat 

pemilik merupakan 

orang yang tenang dan 

tidak terlalu 

mengambil pusing jika 

sedang terjadi problem 

di bisnis, seperti saat 

membuka cabang di 

Unnes karena tanpa 

survey yang memadahi 

dan matang maka 

menjadi gerai yang 

paling sepi tetapi tetap 

dijalani , di usahakan 

dan di jadikan sebuah 

pembelajaran. Dan 

menyediakan form 

persetujuan untuk 

setiap pengunjung 

yang memilik sepatu 

berwarna putih untuk 

mecegah terjadinya 

kesalah pahaman 
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sembarangan karena 

dapat merusak sepatu. 

yang berwarna putih. antara pihak Clean 

Your Shoes dan 

pelanggan dan 

meminimalisir konflik. 
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Sabar dengan adanya tantangan, menunggu datangnya peluang dan tidak 

gegabah dalam menentukan dan mengambil tindakan. 

Rekapitulasi jawaban dalam dimensi Patient menunjukan bahwa pemilik 

adalah orang yang cenderung tenang dalam menghadapi konflik dari usahanya 

dan sering melakukan musyawarah dengan para karyawannya dalam sebuah 

rapat dalam menyusun strategi promo dan meminta masukan-masukan, 

kemudian dalam hal pencegahan dan penanganan konflik dengan pelanggan 

Clean Your Shoes sudah menyiapkan sebuah form persetujuan dengan 

pelanggan yang memiliki sepatu spesifik berwarna putih yang didalamnya 

tercantum semua penjelasan tentang pelayanan dan dampak positif ataupun 

negatif yang akan di dapat oleh sepatu tersebut untuk mencegah terjadinya 

kesalahan pahaman, dan dan dari jawaban diatas pemilik mengatakan bahwa 

internal dari Clean Your Shoes sudah kuat jadi hampir tidak pernah terjadi 

konfli yang berarti dari dalam, tetapi ada 1 kekurangannya yaitu yang 

dikatakan blunder dalam membuka salah satu cabang dan akhirnya menjadi 

cabang yang paling sepi. 

4.2.6 Dimensi Persistent 

Pemilik dalam dimensi persistent adalah orang yang memiliki karakter Gigih, 

tidak mudah menyerah, dan tidak mudah takut terhadap segala keputusan yang 

diambil dan pencapaian yang didapat apapun hasilnya. Berikut indikator yang 

mengatur dimensi Persistent: 

Pemilik harus gigih , tidak mudah menyerah meski mengalami kegagalan. 

Misalnya: 

a) Pemilik dapat mengatasi tekanan pekerjaan yang dialami misalnya saat 

ada komplain terhadap pelanggan karena sepatu yang di cuci tersebut 

masih terlihat kotor maka pemilik harus siap memberikan pelayanan 

cuci ulang secara gratis (asuransi). 

b) Pemilik melakukan tindakan nyata saat ada hambatan misal ketika 

gerai sedang sepi maka dilakukan promosi lebih gencar.
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Tabel 4.2.6. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Persistent 

No. pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

( Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

( Marttha) 

Kesimpulan 

1. Langkah apa 

yang diambil 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes dalam 

menghadapi 

tekanan 

pekerjaan?( 

Misal gerai 

sedang sepi 

pelanggan.) 

Pemilik: 

Untuk tekanan sebisa 

mungkin akan saya ubah 

jadi tidak dirasakan atau 

dibawa santai karena 

saya bekerja berdasar 

hobi, karena saat saya 

memulai usaha ini sesuai 

dengan passion maka 

semua tanggung jawab 

pun akan saya jalankan 

dengan senang hati, 

misal saat ada gagal 

proses kita akan 

menjelaskan ke 

pelanggan sebelumnya 

tentang perbedaan proses 

pada tiap material sepatu 

yang akan berdampak 

seperti apa, jadi lebih 

kepada meng edukasi. 

Jadi gimana caranya 

mengubah tekanan 

menjadi semangat. 

Store leader 1: 

Untuk langkah yang 

diambil mas satria dalam 

menghadapi tekanan 

cenderung di lakukan 

musyawarah dulu 

dengan karyawan dan 

pelanggan tergantung 

permasalahannya, jika 

memang ada 

permasalahan dengan 

pelanggan yang terbukti 

kesalahan dari kita mas 

satria tidak segan untuk 

membuat perjanjian 

untuk ganti rugi dengan 

nilai yang di sepakati 

dua belah pihak 

nantinya, jika datangnya 

dari dalam (internal) 

karyawan maka mas 

satria akan menyerahkan 

semuanya pada 

perjanjian hitam diatas 

Store leader 2: 

Sejauh ini saya tahu mas 

satria tidak pernah 

tertekan menjalani 

bisnisnya keran saya 

tahu mas satria itu 

mengoleksi sepatu, sama 

seperti saya jadi buat dia 

mencuci sepatu begini 

seperti kegiatan biasa 

sehari-hari, terkadang 

ada juga pelanggan yang 

memasukan sepatu 

dengan bahan yang 

mungkin belum pernah 

ditangani, bisa 

menambah 

pengetahuannya.  

Store leader 3: 

Mencari ide, lalu sharing 

kan dengan kita, 

bertujuan agar 

mendapatkan hasil final 

yang bisa digunakan 

untuk menanggulangi 

permasalahan yang ada 

pada usaha. 

 

Pemilik menjalani 

bisnisnya karena hobi 

dan tidak menganggap 

tekanan sebagai 

masalah justru sebagai 

bahan pembelajaran 

dan sharing, jika 

terjadi konflik dengan 

pelanggan maka 

pelanggan akan di 

edukasi terlebih 

dahulu mengenai 

penangan sepatu 

dengan berbagai bahan 

barulah dicari jalan 

keluar terbaik dengan 

musyawarah. 
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putih yang sudah di 

tanda tanga diatas 

materai di awal 

penerimaan karyawan. 

2. Apa yang di 

lakukan 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes dalam 

menanggulan

gi  hambatan 

yang timbul? 

Pemilik: 

Contoh saat ada sepatu 

pelanggan yang rusak, 

kita punya term & 

condition jadi saat 

pelanggan memasukan 

sepatu sudah ada 

persetujuannya, jadi jika 

ada pelanggan yang 

mencari celah dikita agar 

diganti kita tahu, tapi 

jika emang benar itu 

keteledoran dari kami/ 

human error maka kami 

akan ganti dengan nilai 

yang sesuai sebagai 

kompensasi, karena kita 

perusahaan jasa kembali 

lagi trust pelanggan 

harus kita jaga, karena 

usaha ini sebisa mungkin 

di usahakan terus untuk 

jangka panjang. 

 

 

Store leader 1: 
Jika hambatan internal 

maka mas satria akan 

mengajak semua 

karyawannya untuk 

ngobrol musyawarah 

bersama, jika hambatan 

eksternal maka akan 

langsung menghubungi 

dengan yang 

bersangkutan untuk 

mencari jalan keluar 

terbaik terkait masalah 

yang dihadapi. 

 

Store leader 2: 

Sering ada kasus pada 

sepatu putih berbahan 

canvas, saat itu 

kesalahan dari karyawan 

kita (human error) 

karena mencuci terlalu 

lama dan sepatunya 

sobek, akhirnya di ganti 

senilai dengan harga saat 

kondisi sepatu itu 

masuk, dengan syarat 

sepatu yang rusak akan 

kami ambil.  

 

Store leader 3: 

Untuk menanggulangi 

hambatan sendiri mas 

satria cenderung 

langsung mencari akar 

permasalahan nnya lalu 

di bicarakan, kalau bisa 

masalahnnya di lakukan 

langsung ya langsung 

tanpa menunda, 

contohnya: jika ada 

kesalah pahaman antara 

karaywannya dan 

pelanggan maka mas 

satria akan langsung 

menghubungi pelanggan 

tersebut terkait kesalah 

pahamannya dengan 

karyawan disini. 

 

Dari jawaban tiap 

sample yang didapat 

dapat disimpulkan 

bahwa pemilik 

merupakan orang yang 

memiliki perhitungan 

dari menyiapkan term & 

condition untuk dampak-

dampak sepatu yang 

mungkin terjadi, sampai 

masalah internal yang 

akan di cari akar 

masalahnya langsung 

dan diselesaikan secara 

musyawarah. 
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3. Sebagai  

pemilik gerai 

Clean your 

shoes jika 

persaingan 

semakin kuat 

dan 

tantangan 

yang datang 

semakin 

banyak 

apakah anda 

akan 

berhenti? 

Kenapa? 

Pemilik: 

Yang namanya usaha 

dalam skala umkm, 

sangat-sangat mudah dan 

boleh untuk ditiru , tapi 

kita harus konsisten dan 

menjaga kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan 

yang belum tentu semua 

orang bisa lakukan, saya 

tidak takut dengan 

pesaing-pesaing, mereka 

juga belum tentu bisa 

mengimbangi ritme yang 

stabil dalam usaha tiap 

bulannya. Pun ada teman 

satu kantor yang ingin 

buka jasa serupa saya 

pasti ajarkan saya 

terbuka saya gak takut, 

pun dengan begitu kita 

bisa sambil survey 

bahwa kemungkinan 

Store leader 1: 

Mas satria dari yang 

saya tahu bukan tipe 

orang yang gampang 

pasrah, dia lebih kepada 

“ cari dulu yang bisa 

dimanfaatkan” lalu 

usahakan menemukan 

solusi , setelah ada 

barulah di 

musyawarhkan dengan 

kita untuk di mintai 

pendapat tentang 

langkah yang akan 

diambil. 

Store leader 2: 

Lebih ke stay on track, 

sering dia sharing 

dengan kita karyawan-

karyawannya, untuk 

membicarakan tentang 

inovasi, kompetitor-

kompetitornya, dll. 

Untuk test pasar kami 

masih sering survey. 

Kita juga belum lama 

meluncurkan pelayanan 

baru yaitu pick up 

delivery jadi pelanggan 

di cangkup daerah tiap 

gerai tidak perlu repot-

repot datang jika sedang 

sibuk. 

Store leader 3: 

Kalau mas satria itu 

orangnya cenderung 

santai dengan hal-hal 

kaya gini, kalau pun ada 

ya tetap tenang, dia 

selalu terbuka dengan 

saran-saran dari kami 

para karyawan, jadi 

menurut saya salah satu 

faktor yang paling kuat 

adalah cara mas satria 

berkomunikasi dengan 

karyawannya yang 

terbuka, cenderung tidak 

memberi jarak. 

Dari jawaban tiap 

sample disamping 

didapat bahwa pemilik 

tidak takut dengan 

adanya usaha-usaha 

yang serupa 

bermunculan karena 

pada dasarnya sebuah 

usaha jasa memang 

sangat mudah untuk 

ditiru jadi tetap yang 

terpenting adalah 

fokus dalam 

mengembangkan 

kualitas dan menjaga 

kepercayaan dan 

kepuasan pelanggan. 
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pesaing memiliki 

trobosan seperti ini, kita 

bisa buat yang lebih 

bagus, karena memang 

dalam dunia bisnis 

kompetisi itu ada. 
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a) Pemilik dapat mengatasi tekanan pekerjaan yang dialami misalnya saat ada 

komplain terhadap pelanggan karena sepatu yang di cuci tersebut masih terlihat 

kotor maka pemilik harus siap memberikan pelayanan cuci ulang secara gratis 

(asuransi) 

Dari rekapitulasi jawaban di atas dapat di simpulkan bahwa pamilik merupakan 

orang yang benar-benar menjalankan bisnisnya karena hobi, pemilik bahkan 

tidak menggap sebuah tekanan sebagai problem melainkan sebagai sarana 

belajar.menambah ilmu dan motivasi untuk semakin maju, jika ada masalah di 

selesaikan dengan musyawarah dengan pelanggan ataupun karyawan. Jika ada 

sebuah permasalahan dengan pelanggan di cari akar permasalahannya barulah 

di selesaikan berdasarkan hasil yang didapat apakah kesalahan dari tim Clean 

Your Shoes ataukah memang dari pelanggannya itu sendiri karena semua 

proses transaksi sudah ada syarat dan ketentuannya.  

b) Pemilik melakukan tindakan nyata saat muncul hambatan misal ketika gerai 

sedang sepi maka dilakukan promosi lebih gencar. Dalam menanggapi 

persaingan yang semakin kuat pun pemilik tetap ingin fokus dan konsisten 

dalam menaikan kualitas untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan, 

membuat menu yang bervariasi dan promo-promo yang menarik karena dalam 

perusahaan jasa memang akan banyak dan mudah untuk ditiru tapi dapat 

membangun dan menjaga sebuah kepercayaan dan kepuasan kepada 

pelangganlah yang lebih sulit dan berharga. 

 

 

4.2.7 Dimensi Risk-Taker 

Pemilik dalam dimensi Risk-Taker harus memiliki keberanian dalam 

mengambil resiko apapun hasilnya nanti, baik ataupun buruk seorang 

pemimpin harus siap mengahadapi. Berikut indikator yang mengatur dimensi 

Risk-Taker: 
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Pemilik berani mengambil resiko, tidak takut untuk mencoba sesuatu yang 

masih belum pasti tingkat keberhasilannya walau semuanya telah 

diperhitungkan dengan baik. 

Misalnya: 

a) Pemilik mampu untuk mempromosikan dan menjualn kembali atau 

dimanfaatkan sebagai sarana lain jika ada produk yang tidak laku. 

b) Pemilik dapat menanggung kemungkinan terjadinya kerugian finansial 

dalam bekerja, misalnya ketika terjadi kebakaran 
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Tabel 4.2.7. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Risk-Taker 

No. pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

(Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

(Marttha) 

Kesimpulan  

1. Apa yang  di 

lakukan 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes dalam 

menyikapi 

kemungkinan 

terjadinya 

kerugian 

materi dalam 

bekerja?  

(misalnya 

ketika ada 

resiko produk 

layanan jasa 

yang tidak 

laku) 

Pemilik: 

Karena kita jual jasa, 

maka trust itu yang kita 

pertaruhkan, beda 

dengan jual produk yang 

kalau tidak laku pasti 

rugi, kalau kita ada 

kendala maka bisa 

dialihkan ke promo yang 

membuat para pelanggan 

tertarik, dan tentunya 

peningkatan kualitas. 

Store leader 1: 

Kalau kemungkinan 

kerugian pasti ada, tapi 

untuk mencegah kita 

biasanya memberikan 

promo-promo secara 

massive untuk menarik 

pelanggan. Di waktu-

waktu yang sudah kita 

tentukan yaitu waktu-

waktu sepi mungkin saat 

pertengahan atau akhir 

bulan. 

Store leader 2: 

Kerugian di kami 

(produk jasa) berarti sepi 

pelanggan , biasanya 

pada tanggal tua, 

biasanya kita akan beri 

promosi agar pelanggan 

tertarik. Contohnya: saat 

ini setiap tanggal 17-18 

tiap bulan diadakan 

promosi mencuci 3 

pasang dengan harga 

100ribu, yang biasanya 1 

pasang di beri harga 

50ribu. 

Store leader 3: 

Promo jadi salah satu 

gerakan pertama untuk 

menanggulangi sepi 

pelanggan menjelang 

akhir bulan. Karena 

promo setiap bulan pasti 

ada. 

 

4 jawaban sample 

disamping 

menunjukan bahwa 

pemilik akan 

memberikan sebuah 

promo yang gencar 

untuk mengejar target, 

karena dalam 

perusahaan jasa tidak 

ada barang yang tidak 

laku, jadi jika gerai 

sepi akan di lakukan 

promo dengan gencar. 

2. Apa yang di 

lakukan 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes dalam 

menyikapi 

kemungkinan 

Pemilik: 

Amit” kalau misal ada 

bencana apalagi 

kebakaran kita sudah 

antisipasi, karena kita 

juga kegiatannya 

mencuci maka lokasi 

Store leader 1: 

Untuk sikap yang 

diambil mas satria dalam 

kemungkinan terjadinya 

kerugian finansial seperti 

itu, dia sudah 

menyiapkan asuransi 

Store leader 2: 

Kita sudah ada asuransi 

baik pekerja ataupun 

tempat kerja itu sudah 

ditanggung oleh 

asuransi. 

 

Store leader 3: 

Kerugian finansial 

terkait bencana yang di 

akibatkan manusia mas 

satria sudah menyiapkan 

asuransi, untuk 

pencegahan sudah ada 

Dari keseluruhan 

jawaban sample dapat 

disimpulkan bahwa 

kerugian-kerugian 

secara finansial yang 

terjadi akibat ulah 
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terjadinya 

kerugian 

finansial 

dalam 

bekerja? ( 

misalnya 

terjadi 

kebakaran) 

kita dekat dengan 

sumber air di sekitar. 

Karena setting tempat 

kerja pun memiliki andil 

dalam keselamat / 

pencegahan musibah 

yang terjadi akibat 

manusia. 

untuk pekerja dan tempat 

kerja, jadi untuk 

pencegahan mas satria 

sendiri sudah 

memberikan peraturan-

peraturan yang 

menghindarkan kita dari 

bahaya-bahaya yang bisa 

terjadi akibat ulah kita. 

tata tertib  proses bekerja 

didalam gerai. 

 

orang ataupun alam 

semuanya sudah di 

persiapkan 

pencegahan sejak awal 

seperti prosedur dalam 

bekerja untuk 

keselamatn kerja dan 

asuransi. 
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Pemilik mampu untuk mempromosikan dan menjualn kembali atau dimanfaatkan 

sebagai sarana lain jika ada produk yang tidak laku. 

Dalam jawaban dari kuisioner dimensi Risk-Taker dapat di simpulkan bahwa 

pemilik sudah mencegah dan dapat menanggulangi sepi pelanggan dengan promo 

yang selalu di adakan setiap pertengahan bulan, contoh: dengan bayar hanya 

100.000 dapat memasukan 3 pasang sepatu dengan harga normalnya untuk 1 

pasang sepatu adalah 50.000. 

a) Pemilik dapat menanggung kemungkinan terjadinya kerugian finansial 

dalam bekerja, misalnya ketika terjadi kebakaran 

Kerugian yang terjadi akibat karyawan ataupun alam seperti kecelakaan/ bencana 

sudah di tanggulangi dengan alur kerja,kesepakatan bermaterai dan asuransi 

terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses bekerja untuk 

meminimalisir dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja.  

 

4.2.8 Dimensi Visionary 

Seorang pemilik dalam dimensi Visionary harus memiliki pemikiran visioner 

atau pemikiran yang selalu maju kedepan atau memikirkan masa depan 

usahanya dan dapat mengkomunikasikan rencana-rencana kedepan terhadap 

para rekan kerja dalam organisasinya sendiri sehingga masa depan usaha itu 

dapat dicapai bersama-sama. 

Pemilik mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang masa depan 

usahanya sehingga mampu meyakinkan orang lain agar dapat mencapai tujuan 

bersama tersebut. 

Misalnya: 

a) Pemilik mampu menyiapkan dan menggambarkan beberapa rencana 

kedepan tentang perusahaan. 

b) Pemilik dapat berdiskusi mengenai rencana usaha kedepan dengan 

para karyawan. 



  

57 

 

c) Pemilik mampu meyakinkan karyawan atau rekan kerja tentang 

prospek bisnis atau usahanya. 
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Tabel 4.2.8. Rekapitulasi jawaban responden tentang dimensi Visionary 

No. Pertanyaan Jawaban Pemilik 

(SatriaTeguh) 

Jawaban store leader 1 

(Anggita) 

Jawaban store leader 2 

(Ardian Aditya) 

Jawaban store leader3 

(Marttha) 

Kesimpulan 

1. Apakah 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes 

memiliki 

gambaran 

tentang usaha 

di masa 

depan? 

Bagaimana? 

misalnya 

dimasa 

mendatang 

akan 

membuka 

anak cabang 

di daerah 

lainnya 

Pemilik: 

Saya mau Clean Your 

Shoes brand equitynya 

menguat, sama seperti 

orang mengetahui odol 

pepsodent, nanti kalau 

orang tanya cuci sepatu 

ya Clean Your Shoes, 

saya juga mau buka toko 

yang one stop service 

jadi untuk repairing( 

pembenahan sepatu) bisa 

di lakukan langsung 

disitu semacam butik 

atau workshop. 

Store leader 1: 

Mas satria pernah 

sharing dengan para 

karyawannya kalau dia 

mau buat Clean Your 

Shoes jadi pusat repair 

sepatu jadi tidak hanya 

mencuci tapi bisa 

membenahi sepatu yang 

rusak. 

Store leader 2: 

Saat ini Clean Your 

Shoes masih di bidang 

cuci dan cat sepatu, 

untuk kedepannya mas 

satria pernah punya 

keinginan agar kita bisa 

menambah jasa untuk 

pembenahan sepatu, 

seperti mengganti sol 

spatu, sepatu rusak di 

buat menjadi layak 

pakai, dan sebagainya. 

Store leader 3: 

Mas satria ada rencana 

untuk buka cabang baru 

di daerah sampangan dan 

sedang dalam proses 

untuk menyiapkan 

survey dan test pasar. 

 

Dari jawaban sample 

disamping dapat 

disimpulkan bahwa 

pemilik merupakan 

orang yang visioner 

karena pandangan 

pemilik yang ingin 

membuat Clean Your 

Shoes tidak hanya 

sebagai jasa cuci 

sepatu yang dikenal 

oleh masyarakatm 

tetapi juga ingin jadi 

sebuah jasa sepatu 

One Stop Service yang 

nantinyan bisa 

repairing/ membenahi 

sepatu yang sudah 

rusak, dan membuka 

berbagai cabang baru 

di kota semarang. 
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2. Langkah apa 

yang di ambil 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes dalam 

menceritakan 

rencana 

usaha ke 

depan kepada 

karyawan ?  

(misalnya 

dengan cara 

diskusi atau 

sharing) 

Pemilik: 

Tiap rapat saya selalu 

curhatm tentang potensi 

bisnis yang perlu kita 

jangkau, jadi seyiap ide 

dari karyawan-karyawan 

pun sudah pasti saya 

tampung dan di 

pertimbangkan. 

Store leader 1: 

Lebih ke sharing tiap 

minggu biasanya saat 

rapat rekap mingguan. 

 

Store leader 2: 

Biasanya kita ada 

briefing membahsa 

keluha-keluhan yang 

dialami dalam proses 

secara internal juga 

eksternal dengan 

pelanggan. 

 

Store leader 3: 

Hampir setiap bertemu, 

tapi untuk waktu 

pastinya setiap kita 

kumpul untuk rekap 

mingguan atau akhir 

bulan. 

 

Pemilik sendiri 

merupakan orang yang 

sering berkomunikasi 

dan sharing dengan 

para karyawannya 

tidak hanya untuk 

meminta saran tetapi 

juga membicarakan 

tentang prospek Clean 

Your Shoes dimasa 

mendatang 

3. Bagaimana 

cara anda 

sebagai  

pemilik gerai 

Clean your 

shoes dalam 

mengkomuni

kasikan 

harapan 

tentang usaha 

kepada 

karyawan?  

Apakah anda 

sering 

sharing 

dengan 

karyawan? 

Pemilik: 

Sharing setiap hari 

secara digital, melalui 

grup sosial media, 

komunikasi harus 

berjalan setiap hari agar 

semua bisa terjangkau. 

Store leader 1: 

Selain sharing secara 

langsung, kami juga 

berkomunikasi melalui 

sosial media kami buat 

grup line yang isinya 

seluruh karyawan CYS 

termasuk mas satria 

sendiri. 

Store leader 2: 

Kita punya grup di sosial 

media, dan mas satria 

sangat aktif monitoring 

via sosial media tesebut 

kepada seluruh 

karyawannya. 

Store leader 3: 

Melalui chat grup di line 

secara terbuka dengan 

semua karyawan, dan 

tatap muka langsung saat 

kunjungan ke gerai. 

Pemilik melakukan 

sharing melalui banyak 

media online maupun 

secara langsung atau 

tatap muka, para 

karyawan pun 

menjelaskan bahwa 

pemilik merupakan 

orang yang sangat 

terbuka terhadap para 

karyawan. 
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4. Apakah 

pemilik gerai 

Clean your 

shoes mampu 

meyakinkan  

rekan kerja, 

konsumen, 

termasuk 

supplier 

tentang 

prospek 

bisnis anda? 

Mangapa? 

Bagaimana? 

Pemilik: 

Contoh: dulu untuk 

pelayanan pewarnaan 

ulang sepatu, awalnya 

saya punya teman di 

bidang pengecatan, dan 

saya yakinkan untuk 

memberanikan produksi 

hingga sekarang catnya 

saya pakai di supply oleh 

dia, karena kita sebisa 

mungkin pakai produk 

yang mudah dijangkau. 

Store leader 1: 

Untuk meyakinkan 

biasanya mas satria 

mengajak langsung 

untuk melihat gerai-

gerainya, dan proses 

pengerjaan yang 

langsung dilakukan oleh 

karyawan kami, jadi saat 

ada rekan kerja yang 

melihat, akan 

disuguhkan apa adanya 

yang sedang berproses 

pada waktu itu, maka 

tata tertib kerja akan 

selalu dijaga. 

Store leader 2: 

Yang pertama mungkin 

karena Clean Your 

Shoes adalah pioneer 

jasa cuci sepatu di 

semarangh, dan kualitas 

juga perlengkapan yang 

lengkap jadi setiap ada 

keluhan pasti bisa di 

tangani. 

Store leader 3: 

Clean Your Shoes itu 

lengkap, semua alat dan 

bahan yang dipakai  

untuk mencuci dan cat 

sepatu semuanya di 

perlihatkan termsuk 

prosesnya jadi jika ada 

rekan kerja atau 

pelanggan yang masuk 

akan langsung di 

suguhkan dengan 

berbagai macam acam 

dan bahan juga 

karyawan yang sedang 

melakukan proses 

pengerjaan untuk sepatu.  

Pemilik juga dapat 

meyakinkan para 

rekan kerja dan 

karyawan terkait masa 

depan bisnis dari 

Clean Your Shoes 

dengan mengajak 

secara langsung untuk 

melihat proses 

pengerjaan dan 

transaksi dalam gerai, 

juga ketersediaan 

peralatan dan bahan 

yang lengkap. 
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a) Pemilik mampu menyiapkan dan menggambarkan beberapa rencana 

kedepan tentang perusahaan 

 

Dari rekapitulasi jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik 

merupakan orang yang visioner karena pemilik dapat menyampaikan dan 

menggambarkan pandangan pemilik yang ingin membuat Clean Your 

Shoes tidak hanya sebagai jasa cuci sepatu yang dikenal oleh masyarakat 

tetapi juga ingin jadi sebuah jasa sepatu One Stop Service yang nantinyan 

bisa repairing atau membenahi sepatu yang sudah rusak, dan membuka 

berbagai cabang baru di kota semarang.  

 

b) Pemilik dapat berdiskusi mengenai rencana usaha kedepan dengan para 

karyawan 

 

Pemilik merupakan orang yang sering berkomunikasi dan sharing dengan 

para karyawannya tidak hanya untuk meminta saran tetapi juga 

membicarakan tentang prospek Clean Your Shoes dimasa mendatang. 

 

c) Pemilik mampu meyakinkan karyawan atau rekan kerja tentang prospek 

bisnis atau usahanya 

 

Pemilik juga dapat meyakinkan para rekan kerja dan karyawan terkait 

masa depan bisnis dari Clean Your Shoes dengan mengajak secara 

langsung untuk melihat proses pengerjaan dan transaksi dalam gerai, juga 

ketersediaan peralatan dan bahan yang lengkap. 

 

4.4 Pembahasan 

Berikut pembahasan dari identifikasi Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership menurut (Fernald Jr. et al., 2005) kepada pemilik gerai Clean Your 

Shoes Semarang: 



  

62 

 

1) Able to motivate 

Dengan data wawancara yang didapat dari setiap sample bahwa indikator 

diatas sudah dipenuhi dengan memberi bimbingan secara langsung saat 

training di minggu pertama dan tetap melakukan pengawasan langsung ke 

setiap gerai-gerai setelahnya, lalu bonus atau reward yang di berikan oleh 

pemilik kepada karyawan setiap karyawan dapat memenuhi target dan 

mendapat tambahan lagi saat melakukan pekerjaan melebihi target (bonus 

lembur) sebaliknya jika target tidak terpenuhi maka karyawan tidak akan 

di beri bonus dalam bentuk apapun, maka itu akan menjadi dorongan 

untuk para karyawan dapat lebih giat dalam bekerja. 

 

2) Achievement Orientated 

Pemilik memonitor semua proses dalam bisnis melalui para store leader 

yang sudah diberi kepercayaan dan wewenang, dan sesekali secara pribadi 

datang memantau prosesnya langsung bahkan mengecek bahan baku jika 

menurut pemilik sudah harus menyiapkan bahan lagi pemilik akan belanja 

sendiri tanpa meminta bantuan karyawannya. Pemilik sangat menyukai 

musyawarah semua hal-hal yang menyangkut bisnis di luapkan kepada 

bawahannya, saran-saran dan masukan dari bawahan sangat berarti untuk 

pemilik bahkan ada yang menjadi menu tetap dari jasa yang ditawarkan 

Clean Your Shoes datang dari karyawannya. 

 

3) Creative  

Pemilik selalu mengamati trend yang ada di sekitarnya, jadi saat dalam 

situasi yang buruk untuk Clean Your Shoes maka situasi  mendukung 

untuk di buatkan sebuah kolaborasi/ kerja sama dengan trend yang sedang 

ramai di sekitaran, contohnya berkolaborasi dan tukar benefit dengan salah 

satu usaha kuliner di tembalang (loffle) dan juga sebuah  distro di ngesrep 

(Buck). Lalu membuat sebuah menu baru yang pertama ada yang idenya 
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datang karena saran dari pelanggan Clean Your Shoes yaitu menu jasa 

Express Cleaning dimana menu ini menawarkan pencucian secara detail 

dengan waktu yang sangat singkat (1 hari). 

 

4) Flexible  

Pemilik sebagai pengusaha jasa tidak takut dengan persaingan harga, 

karena menurutnya perusahan jasa yang terpenting adalah bagaimana 

menjaga dan meningkatan trust dan kualitas untuk pelanggan quality 

control selalu ditingkatkan, maka dari itu Clean Your Shoes selalu 

memberikan pelayanan dan promosi baru contohnya delivery order untuk 

penjemputan sepatu. 

 

5) Patient  

Dari analasis yang saya lakukan pemilik merupakan orang yang tenang 

dan tidak terlalu mengambil pusing jika sedang terjadi problem di bisnis, 

seperti saat membuka cabang di Unnes karena tanpa survey yang 

memadahi dan matang maka menjadi gerai yang paling sepi tetapi tetap 

dijalani, diusahakan dan dijadikan sebuah pembelajaran. Dan menyediakan 

form persetujuan untuk setiap pengunjung yang memilik sepatu berwarna 

putih untuk mecegah terjadinya kesalah pahaman antara pihak Clean Your 

Shoes dan pelanggan dan meminimalisir konflik.  

 

6) Persistent  

Pemilik menjalani bisnisnya karena hobi dan tidak menganggap tekanan 

sebagai masalah justru sebagai bahan pembelajaran dan sharing, jika 

terjadi konflik dengan pelanggan maka pelanggan akan di edukasi terlebih 

dahulu mengenai penangan sepatu dengan berbagai bahan. Jika pelanggan 
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kurang puas maka akan dilakukan proses pencucian ulang tentunya dengan 

saran-saran terbaik dari tim juga pemilik dalam merawat sepatu bahwa 

sepatu akan rusak atau tidak jika dilanjutkan untuk menerima treatment. 

Jika ada sepatu yang rusak akibat dari pihak Clean Your Shoes maka 

pemilik tidak segan untuk melakukan musyawarah dan mengganti sepatu 

sesuai dengan nilai sepatu tersebut. Pemilik pun tidak takut dengan adanya 

usaha-usaha yang serupa bermunculan karena pada dasarnya sebuah usaha 

jasa memang sangat mudah untuk ditiru jadi tetap yang terpenting adalah 

fokus dalam mengembangkan kualitas dan menjaga kepercayaan dan 

kepuasan pelanggan. 

 

7) Risk – Taker 

Di sini pemilik akan memberikan sebuah promo yang genjar untuk 

mengejar target, karena dalam perusahaan jasa tidak ada barang yang tidak 

laku, jadi jika gerai sepi akan di lakukan promo dengan gencar. Untuk 

kerugian-kerugian secara finansial yang terjadi akibat ulah orang ataupun 

alam semuanya sudah di persiapkan pencegahan sejak awal seperti 

prosedur dalam bekerja untuk keselamatn kerja dan asuransi. 

 

8) Visionary  

pemilik merupakan orang yang visioner karena pandangan pemilik yang 

ingin membuat Clean Your Shoes tidak hanya sebagai jasa cuci sepatu 

yang dikenal oleh masyarakatm tetapi juga ingin jadi sebuah jasa sepatu 

One Stop Service yang nantinyan bisa repairing atau membenahi sepatu 

yang sudah rusak, dan membuka berbagai cabang baru di kota semarang. 

Pemilik sendiri merupakan orang yang sering berkomunikasi dan sharing 

dengan para karyawannya tidak hanya untuk meminta saran tetapi juga 

membicarakan tentang prospek Clean Your Shoes dimasa mendatang, 

pemilik juga dapat meyakinkan para rekan kerja dan karyawan terkait 
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masa depan bisnis dari Clean Your Shoes dengan mengajak secara 

langsung untuk melihat proses pengerjaan dan transaksi dalam gerai, juga 

ketersediaan peralatan dan bahan yang lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


