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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan Indonesia Maxi Dinamika merupakan perushaan yang 

bergerak di bidang jasa yang berfokus pada job fair specialist dan recruitment 

atau sering dikenal dengan brusa kerja. Indonesia Maxi Dinamika ini juga 

diikuti oleh perusahaan Nasional maupun Multi Nasional dengan berbagai 

bidang dan lowongan. Indonesia Maxi Dinamika ini beralamat di perkantoran 

Citra Grand C/ 18, Jl. Kompol R. Soekanto Mangunharjo, Tembalang 

Semarang dan kantor cabang yang berada di Jakarta, di Gedung Graha Jets Jl. 

Penjernihan II No. 10 Bendungan, Hilir Jakarta Pusat. Indonesia Maxi 

Dinamika berdiri sejak 2002 yang didirikan oleh Bapak Mujiono Abadi. 

Pada tahun 2002 Bapak Mujiono Abadi merintis usahanya yang masih 

kecil dengan kapasitas perusahaan yang tidak sebesar sekarang, namun dengan 

berjalannya waktu Bapak Mujiono Abadi terus mengembangkan usahanya dan 

pada saat tahun 2017 Indonesia Maxi Dinamika memecahkan rekor MURI 

dengan 200 lebih perusahaan yang hadir dan dihadiri oleh 50.000 pengunjung 

atau kandidat. Bapak Mujiono Abadi terus mengembangkan dan memajukan 

usahanya hingga saat ini. Adapun struktur organisasi dari Indonesia Maxi 

Dinamika 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Indonesia Maxi Dinamika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Indonesia Maxi Dinamika 
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Gambar 4.3 

Indonesia Maxi Dinamika 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Penyebaran kuisioner ini dilakukan terhadap responden penelitian yaitu 

1 orang pemilik perusahaan dan 4 orang karaywan yang terdiri dari manajer 

pemasaran, manajer oprasional, manajer keuangan dan manajer SDM. Berikut 

ini merupakan tabel yang menjelaskan gambaran umum mengenai responden 

berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama bekerja. 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan  Pemilik  Karyawan  

F  % F  % 

Jenis kelamin: 

a. Laki- laki 

b. Perempuan  

 

1 

0 

 

100% 

0 

 

3 

1 

 

75% 

25% 

Usia: 

a. 33- 38 tahun 

b. 39- 44 tahun 

c. 45- 50 tahun 

 

0 

0 

1 

 

0 

0 

100% 

 

2 

2 

0 

 

50% 

50% 

0 
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Lama bekerja : 

a. 5- 11 tahun 

b. 12- 18 tahun 

 

0 

1 

 

0 

100% 

 

4 

0 

 

100% 

0% 

Tingkat pendidikan: 

a. Diploma  

b. S1 

 

1 

0 

 

100% 

0 

 

0 

4 

 

0 

 100% 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas mengenai gambaran umum responden 

bahwa pada jenis kelamin pemilik menunjukan prosentase sebesar 100% pada 

laki- laki sedangkan karyawan 75% atau 3 orang berjenis kelamin laki- laki dan 

sisanya 1 orang atau 25% berjenis kelamin perempuan. Pada keterangan usia 

menunjukan prosentase usia karyawan 33- 38 sebesar 50%, sedangkan usia 39- 

44 juga 50% sedangkan pada usia pemilik tergolong pada usia 45- 50 tahun. 

Pada keterangan lama bekerja menunjukan karyawan bkerja dengan lama 

bekerja 5-11 tahun sebesar 100% dan pemili 12- 18 tahun. Pada tingkat 

pendidikan menujukan bahwa tingkat pendidikan pemilik adalah diploma 

sebesar 100% sedangkan 4 karyawan pada S1 sebesar 100%. 

4.3 Tanggapan Responden Mengenai Able To Motivate 

Able to motivate adalah kemampuan pemilik perusahaan dalam 

memberikan semangat, mendorong dan memotivasi karyawan agar memiliki 

kinerja yang maksimal dan terus semangat dalam menjalani pekerjaanya. 

Adapun indikator dari able to motivate adalah : 

a) Pemilik dapat memberikan semangat kepada karyawan agar dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal 

b) Pemilik dapat mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan keinginan 

pemilik perusahaan 

c) Pemilik dapat menjadi teladan bagi karyawan 
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Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai indikator able to motivate : 

Tabel 4.2  

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Able To Motivate 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel data premeier diatas dapat diketahui jawaban dan 

tanggapan pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator able to 

motivate. Pada indikator yang “saya mampu memberikan semangat kepada 

karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal”, pemilik menjawab 

setuju, pada indikator “saya dapat mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai 

dengan keinginan pemilik perusahaan”, pemilik juga menjawab setuju, 

Keterangan  

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS 

 (2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Saya mampu 

memberikan semangat 

kepada karyawan agar 

dapat menghasilkan 

kinerja yang maksimal 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Saya dapat 

mengarahkan 

karyawan agar bekerja 

sesuai dengan 

keinginan pemilik 

perusahaan 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Saya dapat menjadi 

teladan bagi karyawan 

1 5         5 5,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,33 Tinggi  
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sedangkan pada indikator “saya dapat menjadi teladan bagi karyawan”, pemilik 

menjawab sangat setuju sehingga rata- rata skor pada indikator able to motivate 

sebesar 4,33 yang menunjukan bahwa variabel pada able to motivate termasuk 

kategori yang tinggi. 

Hasil dari rata- rata tersebut diperkuat serta didukung oleh jawaban 

pertanyaan kuesioner mengenai entrepreneurial leadership pada pemilik 

Indonesia Maxi Dinamika. Berdasarkan hasil jawaban pemilik, pemilik mampu 

memberikan semangat kepada karyawan agar menghasilkan kinerja yang 

maksimal dengan cara memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan kinerja 

agar karyawan tetap semangat dalam bekerja dan terkadang saling sharing 

pengalaman satu sama lain, kemudian pemilik juga mampu memberi pengarahan 

pada karyawan dengan cara mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai dengan 

standart yang diberikan kepada semua manajer yang kemudian diturunkan 

kepada staf karyawan, pemilik juga mampu menjadi teladan bagi karyawan 

dengan sikap yang bijaksana dalam menentukan dan mengambil keputusan serta 

keoptimisan yang pemilik tunjukan kepada karyawan. 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

karyawan mengenai indikator able to motivate : 

Tabel 4.3 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Able To Motivate 

  

Keterangan  

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Pemilik mampu 

memberikan 

semangat kepada 

karyawan agar dapat 

2 10 2 8       18 4,50 Tinggi 



 

33 
 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel data premier diatas dapat diketahui jawaban dan 

tanggapan karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator able to 

motivate. Pada indikator “ pemilik mampu memberikan semangat kepada 

karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal”, 2 orang karyawan 

menjawab sangat setuju dan 2 orang karyawan lainnya menjawab setuju, 

kemudian pada indikator “pemilik dapat mengarahkan karyawan agar bekerja 

sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan”, 4 orang karyawan menjawab 

setuju, dan pada indikator “pemilik dapat menjadi teladan bagi karyawan”, satu 

orang karyawan menjawab sangat setuju, 1 orang karyawan lagi menjawab 

setuju dan 2 orang karyawan lainnya menjawab netral sehingga rata- rata skor 

yang diperoleh dari hasil tanggapan karyawan mengenai able to motivate 4,08 

yang menunjukan kategori able to motivate tinggi. 

Hasil rata- rata diatas juga diperkuat dan didukung dengan hasil jawaban 

kuesioner pada karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai entrepreneurial 

leadership. Berdasarkan jawaban karyawan, pemilik mampu memberikan 

semangat bagi karyawan dengan memberikan cara- cara kiat untuk mendapatkan 

menghasilkan 

kinerja yang 

maksimal 

Pemilik dapat 

mengarahkan 

karyawan agar 

bekerja sesuai 

dengan keinginan 

pemilik perusahaan 

  4 16       16 4,00 Tinggi 

Pemilik dapat 

menjadi teladan bagi 

karyawan 

1 5 1 4 2 6     15 3,75 Tinggi  

Rata- rata :            4,08 Tinggi  
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konsumen, memberikan tempat kerja yang nyaman dan upah sesuai dengan 

kinerja yang karyawan keluarkan misalnya mendaptakan komisi sesuai dengan 

perusahaan yang didapat untuk mengikuti event, memberikan bonus- bonus 

tertentu dan nasehat tertentu dan memotivasi untuk kerja lebih baik serta bekerja 

dengan santai namun tetap serius dalam mencapai target. Selain itu pemilik juga 

dapat mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan keinginan pemilik 

dengan cara memberikan arahan dalam bekerja, mengatur strategi permintaan 

pasar dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen, mengarahkan pekerjaan yang 

akan dilakukan kepada karyawan baik keseharian maupun saat pelaksanaan 

event, mengajarkan karyawan agar bekerja dengan baik sesuai dengan standart 

yang sudah ditetapkan terlebih dalam mengatur sistem keuangan dan karyawan 

harus bisa membaca peluang yang ada dipasar dan menyesuaikannya. Pemilik 

juga dapat menjadi teladan dengan cara saat melakukan penjualan penjualan 

booth apabila belum tercukupi namun selalu berusaha, pemilik memiliki ide- ide 

yang kreatif sehingga baik perusahaan maupun pengunjung akan tertarik untuk 

mengikuti event dengan pemberian potongan harga dan pemilik dapat 

memberikan contoh yang baik otomatis disekitar lingkungan kerjanya agar dapat 

memberikan dampak yang positif. 

4.4 Tanggapan Responden Mengenai Achievement Oriented 

Achievement oriented merupakan seorang pemilik perusahaan yang 

selalu melihat hasil dari proses yang telah dilakukan melalui target – target yang 

sebelumnya sudah ditentukan. Adapun indikator dari achievement oriented 

adalah: 

a) Pemilik memiliki target yang jelas dalam mengadakan per event 

b) Pemilik fokus pada usaha yang dikerjakan 

c) Pemilik dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sekaligus mengawasi 

prosesnya 

d) Pemilik selalu mengawasi proses bisnis yang dijalankan setiap harinya 
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 Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai indikator achievement oriented : 

Tabel 4.4 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Achievement 

Oriented 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel data premier diatas dapat diketahui tanggapan  dan 

jawaban responden yaitu pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator 

achievement oriented. Pada indikator “saya memiliki target yang jelas dalam 

mengadakan event”, pemilik memberi jawaban sangat setuju. Pada indikator  

Keterangan  

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S 

 (4) 

N  

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Saya memiliki target 

yang jelas dalam 

mengadakan event 

1 5         5 5,00 Tinggi 

Saya selalu fokus 

pada usaha yang saya 

kerjakan 

    1 3     3 3,00 Rendah  

Saya dapat 

mengerjakan tugasnya 

dengan baik sekaligus 

mengawasi prosesnya 

1 5         5 5,00 Tinggi 

Saya selalu 

mengawasi proses 

bisnis yang saya jalani 

setiap harinya 

  1 4       4 4,00 Tinggi 

Rata- rata :            4,25 Tinggi 
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“saya selalu fokus pada usaha yang saya kerjakan”, pemilik memberi jawaban 

netral. Pada indikator “saya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sekaligus 

mengawasi prosesnya”, pemilik memberi jawaban sangat setuju, dan pada 

indikator yang terakhir yaitu saya selalu mengawasi proses bisnis yang saya 

jalani setiap harinya, pemilik memberi jawaban setuju. Dengan demikian dari 

hasil jawaban pemilik maka diperoleh hasil rata- rata skor pada pemilik 

mengenai achievement oriented yaitu sebesar 4,25 yang memiliki kategori yang 

tinggi artinya pemilik merasa memiliki target yang jelas dalam mengadakan 

event namun kurang cukup fokus pada usaha yang dikerjakannya, dan pemilik 

merasa mampu mengerjakan tugasnya dengan baik sekaligus mengawasi 

prosesnya serta selalu mengawasi proses bisnis yang saya jalani setiap harinya. 

Hasil skor pemilik yang didapat tersebut diperkuat dan didukung dengan 

jawaban kuesioer oleh pemilik Indonesia Maxi Dinamika sebagai responden 

mengenai entrepreneurial leadership. Sesuai dengan jawaban pemilik, pemilik 

memiliki target yang jelas dalam mengadakan event dengan cara membuat target 

yang berbeda- beda disetiap kota yang diadakan event tergantung pada perkiraan 

perusahaan yang ikut serta, kemudian pemilik cukup fokus dengan pekerjaan 

yang dijalankan walaupun pemilik tidak hanya memiliki satu pekerjaan jadi 

pemilik harus dapat membagi waktu untuk pekerjaan yang lain agar dapat 

diawasi semua. Pemilik juga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan 

mengawasi prosesnya hal ini dapat dilihat dari pemilik yang selalu mengerjakan 

tugas sesuai dengan target dan saat event berjalan selalu melakukan pengecekan 

agar dapat memantau apabila karyawan akan melakukan kesalahan. Pemilik juga 

mengawasi proses bisnis yang dijalaninya setiap hari melalui koordinator 

manajer- manajer yang ada. 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

karyawan mengenai indikator achievement oriented : 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Achievement 

Oriented 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Sesuai tabel data premier diatas dapat diketahui tanggapan dan jawaban 

responden yaitu karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator 

achievement oriented. Pada indikator “pemilik memiliki target yang jelas dalam 

Keterangan  

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Pemilik memiliki 

target yang jelas 

dalam mengadakan 

event 

3 15 1 4       19 4,75 Tinggi 

Pemilik selalu fokus 

pada usaha yang 

dikerjakan 

  1 4 1 3 2 4   11 2,75 Rendah  

Pemilik dapat 

mengerjakan tugasnya 

dengan baik sekaligus 

mengawasi prosesnya 

  2 8 1 3 1 2   13 3,25 Tinggi 

Pemilik selalu 

mengawasi proses 

bisnis yang dijalankan 

setiap harinya 

  1 4 2 6 1 2   12 3,00 Rendah  

Rata- rata :            3,43 Tinggi 
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mengadakan event”, 3 orang karyawan memberi jawaban sangat setuju dan 

sisanya yaitu 1 orang karyawan menjawab setuju. Pada indikator “pemilik selalu 

fokus pada usaha yang saya kerjakan”, 1 orang karyawan memberi jawaban 

setuju, kemudian 1 orang lainnya juga memberikan jawaban setuju dan sisanya 

2 orang karyawan memberi jawaban tidak setuju. Kemudian indikator “pemilik 

dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya”, 2 

orang karyawan memberi jawaban setuju, kemudian 1 orang karywan memberi 

jawaban netral dan sisanya memberikan jawaban tidak setuju, dan pada indikator 

yang terakhir yaitu “pemilik selalu mengawasi proses bisnis yang dijalankam 

setiap harinya”, 1 orang karyawan menjawab setuju, 2 orang karyawan 

menjawab netral dan sisanya 1 orang karyawan menjawab tidak. Dengan 

demikian dari hasil jawaban pemilik maka diperoleh hasil rata- rata skor pada 

reponden karyawan mengenai achievement oriented yaitu sebesar 3,43 yang 

memiliki kategori yang tinggi yang berarti para karyawannya menilai pemilik 

mampu memiliki target yang jelas dalam mengadakan event serta mengerjakan 

tugasnya dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya, namun pemilik tidak 

cukup fokus pada usaha yang dikerjakanya dan kurang mengawasi proses bisnis 

yang dijalankan setiap harinya. 

Hasil pada skor karyawan  tersebut mengenai entrepreneurial leadership 

diperkuat dan didukung dengan jawaban- jawaban kuesioner pada responden 

yaitu karyawan yang berada di Indonesia Maxi Dinamika pada indikator 

achievement oriented. Berdasarkan jawaban karyawan Indonesia Maxi 

Dinamika, pemilik memiliki target yang jelas dalam mengadakan event seperti 

halnya mulai dari booth yang disediakan, perusahaan yang mengikutinya serta 

pengunjung yang datang sekaligus pengeluaran dan pemasukan yang akan 

didapat ketika event berjalan (sudah terrencana), kemudian pemilik juga 

memberikan target yang jelas dan bonus yang pantas untuk setiap karyawan yang 

achieve. Pemilik selalu fokus dengan usaha yang dikerjakan seperti pemenuhan 

booth dalam event, namun jika dilihat dari hasil rata- rata pada indikator ini 

hanya memperoleh 2,75 yang dikategorikan rendah karena 3 orang karywan 

lainnya memberi jawaban bahwa pemilik tidak setiap hari berada di kantor dan 
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juga memliki lebih dari satu usaha misalnya jual beli burung macau. Pemilik 

juga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya, 

apabila event diselenggarakan pemilik selalu mengawasi dan mengecek 

keperluan saat event dan walaupun banyak sekali kesibukan pemilik tetap dapat 

mengawasi dan mencegah bila akan terjadi suatu kesalahan melalui controling 

yang dilakukan oleh pemilik. Pemilik selalu mengawasi proses bisnis yang 

dijalankan setiap harinya misalnya meskipun pemilik tidak setiap hari 

mengawasi proses bisnisnya namun melakukan penegcekan atau kontrol dengan 

manajer yang bertanggung jawab saja setiap saat, jadi walaupun tidak selalu 

dikantor, pemilik selalu dapat mengetahui hal- hal yang terjadi dikantor disetiap 

saat. 

4.5 Tanggapan Responden Mengenai Creative 

Creative merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha 

dalam menjalankan bisnisnya. Pemilik merupakan orang- orang kreatif yang dapat 

melihat peluang dalam bisnisnya. Berikut ini merupakan indikator di dalam 

penelitian yang akan dilakukan: 

a) Pemilik mampu melihat peluang- peluang yang ada 

b) Pemilik dapat menciptakan kesempatan dalam kesulitan yang terjadi 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai indikator creative : 

Tabel 4.6 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Creative 

 

Keterangan 

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    
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Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan data premier diatas dapat diketahui taggapan responden 

yaitu pemilik dari Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator creative. 

Dilihat dari indikator “saya mampu melihat peluang yang ada”, pemilik memberi 

jawaban setuju. Indikator yang kedua “saya dapat menciptakan kesempatan 

dalam kesulitan yang terjadi”, pemilik juga memberi jawaban setuju. Dengan 

demikian dapat menunjukan perolehan hasil rata- rata pemilik yaitu 4,00 yang 

memiliki kategori tinggi.  

Hasil skor pemilik diatas disertai dengan hasil jawaban dan tanggapan 

pemilik Indonesia Maxi Dinamika, pemilik mampu melihat peluang yang ada 

dengan alasan agar meminimalisirkan kerugian yang ada, misalnya terdapat 

tambahan booth saat event seperti booth makanan dan minuman bahkan 

disediakan  printer corner sehingga dapat menambah pemasukan. Kemudian 

pemilik juga dapat menciptakan kesempatan dalam kesulitan yang terjadi 

dengan cara mengembangkan perusahaan ditengah persaingan yang ketat ini 

melalui pemberian banyak perusahaan yang hadir dalam event agar pengunjung 

yang datang ramai dan apabila banyak pengunjung perusahaan juga tidak 

kecewa dan akan mengikuti event selanjutnya. 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

karyawan mengenai indikator creative : 

 

Saya mampu melihat 

peluang yang ada 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Saya dapat 

menciptakan 

kesempatan dalam 

kesulitan yang 

terjadi 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,00 Tinggi  
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Tabel 4.7 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Creative 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Sesuai dengan tabel data premier diatas dapat diketahui mengenai 

tanggapan responden yaitu karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai 

indikator Creative. Pada indikator “pemilik mampu melihat peluang yang ada”, 

1 orang karyawan menjawab sangat setuju dan sisanya yaitu 3 orang karyawan 

menjawab setuju. Indikator selanjutnya yaitu “pemilik dapat menciptakan 

kesempatan dalam kesulitan yang terjadi”, 2 orang karyawan menjawab sangat 

setuju dan 2 orang karyawan lainnya menjawab setuju. Dari hasil jawaban 

responden maka hasil rata- rata memperloleh nilai sebesar 4,37 dimana hasil 

tersebut menunjukan kategori yang tinggi.  

Hasil perolehan rata- rata tersebut diperkuat dengan jawaban responden 

yaitu karywan Indonesia Maxi Dinamika pada indikator creative. Sesuai dengan 

jawaban responden karyawan yaitu menurut karyawan, pemilik dapat melihat 

peluang yang ada dilihat dari pemilik yang sering memberikan diskon pada 
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SS  
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F S F S F S F S F S    

Pemilik mampu 

melihat peluang 

yang ada 

1 5 3 12       17 4,25 Tinggi  

Pemilik dapat 

menciptakan 

kesempatan dalam 

kesulitan yang 

terjadi 

2 10 2 8       18 4,50 Tinggi  

Rata- rata :            4,37 Tinggi  
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perusahaan yang sering bergabung pada event, pemilik memiliki beberapa usaha 

dari situ dapat disimpulkan bahwa pemilik dapat melihat peluang- peluang yang 

ada dan pemilik memiliki pola pikir yang lebih maju dari pada karyawan dalam 

hal berbisnis serta pemilik sering menyesuaikan kondisi yang ada dengan 

peluang yang didapat misalnya, melakukan media promosi sebesar- besarnya 

agar orang mengetahui dan berkunjung seperti baliho, poster, instagram, dll. 

Selain itu pemilik juga dapat menciptakan kesempatan dalam kesulitan yang 

terjadi dengan cara memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyalurkan 

ide dan gagasanya, kemudian saat ada regulasi pemerintah tidak 

memperbolehkan pengunjung ditarik biaya tiket, pemilik dapat menciptakan 

kesempatan- kesempatan lain seperti, menjual booth kuliner, menjual minuman 

dan printer corner serta dapat dilihat perusahaan yang pemilik kelola pernah 

mendapatkan rekor muri yaitu adanya 200 lebih perusahaan yang bergabung di 

event saat itu ditahun 2017 yang artinya pemilik dapat menciptakan kesempatan 

dalam kesulitan yang terjadi. 

4.6 Tanggapan Responden Mengenai Flexible 

 Felxible merupakan seorang pemimpin yang dapat beradaptasi dengan cepat 

terhadap perubahan- perubahan yang terjadi disekelilingnya dan berpengaruh 

pada bisninya. Pemilik harus peka terhadap perubahan yang terjadi agar seorang 

pemimpin dapat memutuskan sesuatu dengan tepat dan benar dalam menghadapi 

perubahan didalam usahanya. Berikut ini merupakan indikator di dalam 

penelitian yang akan dilakukan: 

a. Pemilik dapat memberikan respon yang positif terhadap perubahan 

b. Pemilik dapat bertindak cepat menghadapi perubahan yang terjadi 

 Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai  indikator flexible : 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Flexible 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

  Berdasarkan data premier yang diolah diatas dapat diketahui tanggapan 

responden yaitu pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator flexible. 

Indikator “saya dapat memberikan respon yang positif terhadap perubahan”, 

pemilik menjawab dengan jawaban setuju, kemudian indikator “saya dapat 

bertindak cepat menghadapi perubahan yang terjadi”, pemilik memberikan 

jawaban yang sama yaitu setuju. Maka dari hasil jawaban tersebut dapat 

memperoleh  hasil rata- rata sebesar 4,00 yang menunjukan bahwa kategori ini 

termasuk kategori yang tinggi 

 Hasil tersebut diperkuat dan didukung dengan jawaban kuesioner pemilik 

Indonesia Maxi Dinamika, dimana pemilik dapat memberikan respon yang 

positif terhadap perubahan dengan cara menjadikan sebuah perubahan menjadi 

sebuah peluang misalnya booth tertentu masih banyak yang kosong kemudian 

digunakan area tertentu yang memadai untuk tempat print sehingga pengunjung 
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F S F S F S F S F S    

Saya dapat 

memberikan respon 

yang positif terhadap 

perubahan 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Saya dapat bertindak 

cepat menghadapi 

perubahan yang 

terjadi 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,00 Tinggi  
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yang belum mempersiapkan berkas dapat mencetak di area tersebut dengan 

demikian akan mendapatkan tambahan pemasukan. Kemudian pemilik dapat 

menghadapi perubahan dengan bertindak cepat agar perusahaan dapat tetap 

megambil profit dengan membuka booth yang sebelumnya belum ada saat 

terjadi regulasi pemerintah dengan tidak menarik biaya tiket masuk. 

  Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan karyawan 

mengenai  indkator flexible : 

Tabel 4.9 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Flexible  

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan data premier diatas dapat diketahui tanggapan responden 

yaitu karyawan Indonesia Maxi Dinamika pada indikator flexible. Berdasarkan 

data diatas pada indikator “pemilik dapat memberikan respon yang positif 

terhadap perubahan”, diketahui jawaban responden yaitu 1 orang karyawan 

menjawab sangat setuju dan 3 orang karyawan menjawab setuju, sedengkan 
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Pemilik dapat 

memberikan respon 

yang positif terhadap 
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1 5 3 12       17 4,25 Tinggi  

Pemilik dapat 

bertindak cepat 

menghadapi 

perubahan yang 

terjadi 

3 15 1 4       19 4,75 Tinggi  

Rata- rata :            4,50 Tinggi  
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pada indikator “pemilik dapat bertindak cepat menghadapi perubahan yang 

terjadi” diketahui jawaban responden yaitu, 3 orang karyawan menjawab sangat 

setuju dan sisaya yaitu 1 orang karyawan menjawab setuju. Dari hasil jawaban 

responden yaitu karyawan dapat memperoleh rata- rata yaitu sebesar 4,50 yang 

berarti menunjukan kategori yang tinggi.. 

Hasil rata- rata pada karyawan mengenai entrepreneurial leadership 

diperkuat dan didukung dengan jawaban dan tanggapan kuesioner pada 

responden pada indikator ini yaitu flexible. Menurut jawaban dan penilaian 

karyawan pada pemilik bahwa pemilik mampu memberikan respon yang positif 

terhadap perubahan dengan adanya peraturan pemerintah yang berubah pemilik 

dapat memberikan respon yang positif dan mengembangkan idenya lagi dengan 

penambahan booth diluar yaitu kuliner, kemudian pemilik juga dapat 

menciptakan respon yang positif terdapat perubahan dengan adanya pesaing 

baru pemilik justru lebih bersemangat dan dengan perubahan zaman yang begitu 

pesat pemilik tetap dapat mempertahankan perusahaanya hingga sekarang. 

Menurut tanggapan karyawan bahwa pemilik dapat bertindak cepat dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi dengan selalu tanggap dalam setiap adanya 

perubahan termasuk saingan yang ketat dan mampu menangani masalah yang 

ada, pemilik juga mau mengikutinya perkembangan zaman termasuk teknologi 

misalnya memberikan proposal atau laporan biaya menggunakan email dan 

memiliki media sosial instagram untuk media promosinya serta pemilik dapat 

menyesuaikan harga booth pada perusahaan. 

4.7 Tanggapan Responden Mengenai Patient 

Patient merupakan hal yang harus dimiliki seorang entrepreneur 

termasuk para pemimpin perusahaan dari Indonesia Maxi Dinamika yang 

selalu sabar akan adanya peluang dan tidak terburu- buru dalam mengambil 

dan menentukan sebuah tindakan, sehingga dapat bertahan sampai saat ini. 

Berikut ini merupakan indikator di dalam penelitian yang akan dilakukan: 

a) Pemilik selalu sabar dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan 
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b) Pemilik selalu sabar dan memastikan kondisi yang mendukung dalam 

mengambil dan menetukan suatu tindakan 

    Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

pemilik mengenai indikator patient : 

Tabel 4.10 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Patient 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

 Sesuai dengan data premier yang diolah diatas dapat diketahui 

tanggapan responden yaitu pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai 

indikator patient. Indikator yang pertama “saya selalu sabar dalam mengambil 

keputusan dengan pertimbangan”, pemilik menjawab dengan jawaban netral, 

kemudian indikator yang kedua “saya selalu sabar dan memastikan kondisi yang 

mendukung dalam mengambil dan menetukan suatu tindakan”, pemilik 
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Saya selalu sabar 

dalam mengambil 

keputusan dengan 

pertimbangan 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Saya selalu sabar 

dan memastikan 

kondisi yang 

mendukung dalam 

mengambil dan 

menentukan suatu 

tindakan 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,00 Tinggi  
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memberikan jawaban yang sama yaitu setuju. Maka dari hasil jawaban tersebut 

dapat memperoleh  hasil rata- rata sebesar 4,00 yang menunjukan bahwa 

kategori ini termasuk kategori yang tinggi.  

Hasil tersebut diperkuat dan didukung oleh hasil jawaban dan tanggapan 

pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator patient. Pada indikator 

yang pertama “saya selalu sabar dalam mengambil keputusan dengan 

pertimbangan”, menurut jawaban pemilik, pemilik cukup sabar dalam 

mengambil keputusan jika ada kendala dan rencana biasanya akan diadakan 

rapat dengan para karywawan dan pada indikator yang kedua yaitu “saya selalu 

sabar dan memastikan kondisi yang mendukung dalam mengambil dan 

menetukan suatu tindakan”, menurut jawaban pemilik apabila perusahaan 

sedang berkembang pemilik berencana untuk membuka kantor baru dikota lain 

agar Maxi semakin dikenal masayarakat sehingga akan banyak perusahaan yang 

ikut join serta mempersiapkan secara matang segala kebutuhan dan keperluan 

sebelum event berjalan. 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

karyawan mengenai indikator patient : 

Tabel 4.11 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Patient 
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Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan data premier yang diolah diatas dapat diketahui tanggapan 

responden yaitu karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator 

patient. Indikator yang pertama “pemilik selalu sabar dalam mengambil 

keputusan dengan pertimbangan”, 3 orang karyawan menjawab sangat setuju 

dan sisanya 1 orang karyawan menjawab netral, kemudian indikator yang kedua 

“pemilik selalu sabar dan memastikan kondisi yang mendukung dalam 

mengambil dan menetukan suatu tindakan”, 2 orang karyawan memberikan 

jawaban yaitu sangat setuju dan 2 orang karyawan lainnya menjawab setuju. 

Maka dari hasil jawaban tersebut dapat memperoleh  hasil rata- rata sebesar 4,50 

yang menunjukan bahwa kategori ini termasuk kategori yang tinggi.  

Hasil rata- rata yang didapat tersebut juga didukung oleh jawaban 

kuesioner dan tanggapan karyawan mengenai inidaktor patient. Pada indikator 

yang pertama yaitu “pemilik selalu sabar dalam mengambil keputusan dengan 

pertimbangan”, menurut tanggapan karyawan, pemilik terkadang sabar dan tidak 

gegabah dalam menentukan pilihannya dan mempertimbangkan misalnya, 

masalah penentuan harga akan dinaikan atau diturunkan maka pemilik akan 

melihat pasar dan responnya bagaimana serta dalam segala sesuatu yang diambil 

pemilik pasti sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan matang dengan 

cara melakukan rapat besar yang dihadiri semua karyawan untuk menentukan 

keputusan yang tepat. Indikator yang kedua yaitu “pemilik selalu sabar dan 

memastikan kondisi yang mendukung dalam mengambil dan menetukan suatu 

Pemilik selalu sabar 

dan memastikan 

kondisi yang 

mendukung dalam 

mengambil dan 

menentukan suatu 

tindakan 

2 10 2 8       18 4,50 Tinggi  

Rata- rata :            4,50 Tinggi  
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tindakan”, menurut tanggapan karyawan pemilik selalu sabar dan memikirkan 

dan melakukan setiap tindakan, pemilik juga ingin usaha yang dijalankan lancar 

dan dapat berkembang lagi agar dapat meningkatkan pendapatan serta sebagian 

besar keputusan- keputusan pemilik didapat dari hasil rapat semua karyawannya. 

4.8 Tanggapan Responden Mengenai Presistent 

Presistent yaitu karakteristik seorang pemimpin yang gigih dan tidak 

mudah menyerah dalam mengalami kegagalan dan dalam memperjuangkan 

impiannya. Berikut ini merupakan indikator di dalam penelitian yang akan 

dilakukan: 

a) Pemilik tidak mudah menyerah  

b) Pemilik berusaha mengatasi hambatan dan kesulitan yang terjadi 

c) Pemilik tetap bertahan pada pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai indikator presistent : 

Tabel 4.12 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Presistent 
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Sumber: data premier yang diolah, 2019 

  Berdasarkan data premier yang diolah diatas dapat diketahui tanggapan 

responden yaitu pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator 

presistent. Indikator yang pertama “saya tidak mudah menyerah”, pemilik 

menjawab dengan jawaban setuju, kemudian pada indikator yang kedua  “saya 

berusaha mengatasi hambatan dan kesulitan yang terjadi”, pemilik memberikan 

jawaban yaitu setuju, pada indikator yang ketiga “saya tetap bertahan pada 

pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan”, pemilik memberi jawaban 

sangat setuju. Dengan demikian dari hasil jawaban tersebut dapat memperoleh  

hasil rata- rata sebesar 4,33 yang menunjukan bahwa kategori ini termasuk 

kategori yang tinggi.  

 Hasil rata- rata tersebut disertai dan didukung dengan hasil tanggapan 

dan jawaban kuesioner kepada pemilik Indonesia Maxi Dinamika mengenai 

indikator presistent. Pada pertanyaan indikator pertama yaitu “pemilik tidak 

mudah menyerah”, pemilik memberikan jawaban bahwa pemilik selalu 

semangat dan memotivasi diri apabila kondisi seperti, sepi pengunjung dan 

mendapat komplain perusahaan maka dari itu pemilik selalu menyemangati 

dirinya. Kemudian pada pertanyaan indikator yang kedua yaitu “pemilik 

berusaha mengatasi hambatan dan kesulitan yang terjadi”, pemilik memberikan 

jawaban, bahwa pemilik selalu sabar dan tidak mudah menyerah meskipun 

banyak masalah contohnya saat event rencana perusahaan yang tidak terpenuhi. 

Dan indikator yang ketiga dengan pertanyaan “pemilik tetap bertahan pada 

pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan”, pemilik memberikan jawaban 

bahwa  pemilik tetap fokus meskipun banyak pesaing saat ini. 

Saya tetap bertahan 

pada pekerjaanya 

meski memiliki 

banyak tantangan 

1 5         5 5,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,33 Tinggi  
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Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

karyawan mengenai indikator presistent : 

Tabel 4.13 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Presistent 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

  Berdasarkan data premier yang diolah diatas, menunjukan hasil jawaban 

responden yaitu karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator 

presistent. Indikator pertama yaitu “pemilik tidak mudah menyerah”, 3 orang 

karyawan menjawab sangat setuju dan 1 orang karyawan menjawab setuju. 

Indikator yang kedua yaitu “pemilik berusaha mengatasi hambatan dan kesulitan 

yang terjadi”, 3 orang karyawan menjawab sangat setuju dan 1 orang karyawan 

menjawab setuju dan pada indikator yang ketiga yaitu “pemilik tetap bertahan 

pada pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan”, 1 orang karyawan 
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Pemilik tidak mudah 

menyerah 

3 15 1 4       19 4,75 Tinggi  

Pemilik berusaha 

mengatasi hambatan 

dan kesulitan yang 

terjadi 

3 15 1 4       19 4,75 Tinggi  

Pemilik tetap 

bertahan pada 

pekerjaanya meski 

memiliki banyak 

tantangan 

1 5 3 12       17 4,25 Tinggi  

Rata- rata :            4,58 Tinggi  
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menjawab sangat setuju dan 3 orang karyawan lainnya menjawab setuju, maka 

dari data diatas dapat diperoleh hasil rata- rata mengenai presistent sebesar 4,58 

yang berkategori tinggi.  

 Hasil tersebut disertai bukti jawaban dan tanggapan pada karyawan 

Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator presistent. Pada indikator yang 

pertama yaitu “pemilik tidak mudah menyerah”, karyawan memberikan jawaban 

bahwa pemilik sangat gigih dalam usahanya misalnya event sepi pengunjung 

maka pemiliki mencari cara agar ramai seperti dikuatkan lagi media promosi 

baik online maupun langsung atau MMT, pemilik juga selalu optimis dalam 

menjalankan usahanya dan dalam menghadapi masalah yang ada misalnya, saat 

perusahaan yang mengikuti event sedikit namun tetap dapat konsisten walaupun 

banyak pesaing untuk memberikan event yang berkualitas bagi perusahaan dan 

jobseeker. Pada indikator yang kedua yaitu “pemilik berusaha mengatasi 

hambatan dan kesulitan yang terjadi”, karyawan memiliki tanggapan bahwa 

pemilik selalu memikirkan cara untuk menemukan ide baru dan sabar serta tidak 

putus asa dalam meghadapi masalah yang ada, pemilik juga selalu mencari jalan 

keluar atau solusi agar tidak merugikan perusahaan dan walaupun pernah dan 

sempat rugi dalam suatu event, pemilik tetap dapat memberikan event job fair 

yang berkualitas. Pada indikator yang ketiga yaitu “pemilik tetap bertahan pada 

pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan”, karyawan memberi tanggapan 

dan jawaban bahwa pemilik selalu dapat mengatasi masalah yang terjadi seperti 

komplain perusahaan, pemilik sangat optimis dan fokus serta dapat bertahan 

meski memiliki tantangan dengan salah satu cara yaitu memberi semangat agar 

kinerja maksimal serta pemilik tetap konsisten dengan memberikan kepuasan 

bagi perusahaan dan jobseeker. 

4.9 Tanggapan Responden Mengenai Risk Taker 

Entrepreneur leadership memiliki keberanian dalam mengambil resiko 

dan berani mencoba segala sesuatu yang belum pasti tingkat keberhasilanya 

dan tidak hanya berdasarkan insting semata namun semuanya telah 
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diperhitungkan dengan baik sebelumnya dalam mengambil resiko. Berikut ini 

merupakan indikator di dalam penelitian yang akan dilakukan: 

a) Pemilik bersedia menanggung kerugian finansial yang kemungkinan akan 

terjadi  

b) Pemilik selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil 

keputusan 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai indikator risk taker : 

Tabel 4.14 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Risk Taker 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan data premier yang diolah diatas dapat mengetahui 

tangapan dan jawaban reponden yaitu pemilik Indonesia Maxi Dinamika 
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1 5         5 5,00 Tinggi    
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segala sesuatu 
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  1 4       4 4,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,50 Tinggi  
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mengenai indikator risk taker. Dari indikator yang pertama “saya bersedia 

menanggung kerugian finansial yang kemungkinan akan terjadi”, pemilik 

menjawab sangat setuju dan pada indikator yang kedua “saya selalu 

mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan”, pemilik 

menjawab setuju. Dengan demikian dapat diperoleh rata- rata seberas 4,50 

yang berkategori tinggi.  

Hasil tersebut disertai dengan jawaban responden yaitu pemilik 

Indonesia Maxi Dinamika pada kuesioner yang dibagikan, pada indikator 

yang pertama “pemilik bersedia menanggung kerugian finansial yang 

kemungkinan akan terjadi”, pemilik memberikan jawaban bahwa pemilik 

bersedia menanggung kerugian finansial misalnya, perusahaan yang joint 

belum memenuhi tetapi sudah menyewa gedung terlebih dahulu dan pada 

indikator yang kedua “pemilik selalu mempertimbangkan segala sesuatu 

sebelum mengambil keputusan”, pemilik menjawab bahwa pemilik selalu 

memikirkan resiko yang saya terima sebelum bertindak misalnya, akan terjadi 

kerugian. 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan 

karyawan mengenai indikator risk taker : 

Tabel 4.15 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Risk Taker 

Keterangan 

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Pemilik bersedia 

menanggung 

kerugian finansial 

2 10 1 4 1 3     17 4,25 Tinggi    
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Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu jawaban dan tanggapan 

karaywan Indonesia Maxi Dinamika maka dapat diketahui mengenai 

indikator risk taker ini. Indikator yang pertama yaitu “pemilik bersedia 

menanggung kerugian finansial yang kemungkinan akan terjadi”, 2 orang 

karyawan manjawab sangat setuju, 1 orang karyawan menjawab setuju dan 1 

orang karyawan menjawab netral. Indikator yang kedua “pemilik selalu 

mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan”, 4 orang 

karyawan menjawab setuju. Maka dari itu diperoleh hasil rata- rata yaitu 4,12 

yang menunjukan katergori yang tinggi. 

Hasil rata- rata pada karyawan tersebut juga didukung dan disertai 

tanggapan pada kuesioner yang diberikan pada karyawan Indonesia Maxi 

Dinamika mengenai indikatro risk taker. Pada pertanyaan indikator yang 

pertama yaitu “pemilik bersedia menanggung kerugian finansial yang 

kemungkinan akan terjadi”, karyawan memberikan jawaban bahwa pemilik 

dapat memperkirakan kerugian yang terjadi seperti biaya pengeluaran yang 

lebih banyak dari pada pemasukan serta dapat dilihat dari awal usaha hingga 

sekarang yang terkadang usaha yang dijalankan sepi bahkan rugi namun 

pemilik selalu menggaji karyawan tepat waktu. Kemudian indikator yang 

yang kemungkinan 

akan terjadi 

Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala sesuatu 

sebelum mengambil 

keputusan 

  4 16       16 4,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,12 Tinggi  
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kedua yaitu “pemilik selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum 

mengambil keputusan”, tanggapan karyawan bahwa event yang diadakan 

membutuhkan modal yang lumayan besar maka dari itu pemilik pasti sudah 

mempertimbangkan segala sesuatu dan dengan salah satu caranya dengan 

diadakanya rapat agar mengetahui dengan jelas hal- hal yang perlu diatasi 

serta pemilik selalu mempertimbangkan segala sesuatu baik kerugian maupun 

keuntungan yang didapat setiap event. 

4.10 Tanggapan Responden Mengenai Visionary 

Seorang pemimpin wirausaha harus dapat menggambarkan masa depan 

usahanya dan menjelaskan mengenai masa depan usahanya pula dimana dia 

dan orang- orang sekitarnya berada dan seperti apa merka kelak, dengan 

demikian pemilik dapat memiliki keyakinan dan meyakinkan orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama. Berikut ini merupakan indikator di dalam penelitian 

yang akan dilakukan: 

a) Pemilik memiliki gambaran mengenai usahanya kedepan 

b) Pemilik dapat menceritakan kepada karyawan mengenai usahanya 

c) Pemilik dapat menyampaikan rencana serta harapan kepada karyawan 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai indikator visionary : 

Tabel 4.16 

Tanggapan Pemilik Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Visionary 

Keterangan 

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Saya memiliki 

gambaran mengenai 

usaha saya kedepan 

1 5         5 5,00 Tinggi    
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Sumber: data premier yang diolah, 2019 

      Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui tanggapan pemilik 

Indonesia Maxi Dinamika mengenai visionary. Indikator pertama “saya 

memiliki gambaran mengenai usaha saya kedepan”, pemilik menjawab sangat 

setuju. pada indikator yang kedua “saya dapat menceritakan kepada karyawan 

mengenai usaha saya”, pemilik memberikan jawaban netral dan pada indikator 

yang ketiga “saya menyampaikan rencana serta harapakan kepada karyawan”, 

pemilik memberikan jawaban setuju, sehinga dapat memperoleh hasil rata- rata 

dari jawaban responden sebesar 4,00 yang tergolong kategori yang tinggi 

berarti pemilik merasa memiliki gambaran mengenai usahanya kedepan 

walaupun kurang dapat menceritakan kepada karyawan mengenai usahanya 

dan pemilik merasa mampu menyampaikan rencana serta harapakan kepada 

karyawan. 

Hal tersebut disertai dan didukung dengan jawaban kuesioner pemilik 

mengenai indikator visionary. Menurut jawaban pemilik, pemilik mampu 

memiliki gambaran usaha untuk kedepannya dengan cara apabila sudah 

memiliki cukup modal untuk buka kantor baru lagi dan memperbesar jumlah 

kapasitas perusahaan, kemudian pemilik juga cukup dapat menceritakan 

kepada karyawan mengenai usahanya dengan cara, terkadang pemilik sharing 

pengalaman usaha ini kepada karyawan. Pemilik juga dapat menyampaikan 

rencana serta harapannya kedepan kepada karyawan dengan cara menceritakan 

Saya dapat 

menceritakan kepada 

karyawan mengenai 

usaha saya 

    1 3     3 3,00 Rendah  

Saya menyampaikan 

rencana serta 

harapakan kepada 

karyawan 

  1 4       4 4,00 Tinggi  

Rata- rata :            4,00 Tinggi  
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perkembangan bisnis dan menyampaikan harapan pemilik untuk usahanya 

kedepan juga. 

Dibawah ini merupakan tabel untuk dapat mengetahui tanggapan karyawan 

mengenai indikator visionary : 

Tabel 4.17 

Tanggapan Karyawan Indonesia Maxi Dinamika Mengenai Visionary 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui tanggapa dari karyawan 

Indonesia Maxi Dinamika mengenai visionary. Indikator pertama yaitu “pemilik 

memiliki gambaran mengenai usahanya kedepan”, 1 orang karyawan menjawab 

sangat setuju, 2 orang karyawan menjawab setuju dan satu orang karyawan 

menjawab netral, sedangkan pada indikator yang kedua “pemilik dapat 

Keterangan 

 

 

 

JAWABAN  Total 

score 

Rata-

rata 

Kategori  

SS  

(5) 

S  

(4) 

N  

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

F S F S F S F S F S    

Pemilik memiliki 

gambaran mengenai 

usahanya kedepan 

1 5 2 8 1 3     16 4,00 Tinggi    

Pemilik dapat 

menceritakan kepada 

karyawan mengenai 

usahanya 

  3 12 1 3     15 3,75 Tinggi  

Pemilik dapat 

menyampaikan 

rencana serta 

harapan kepada 

karyawan 

2 10 2 8       18 4,50 Tinggi  

Rata- rata :            4,08 Tinggi  
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menceritakan kepada karyawan mengenai usahanya”, 3 orang karyawan 

memberikan jawaban setuju dan 1 orang karyawan sisanya memberikan jawaban 

netral sedangkan pada indikator yang ketiga yaitu “pemilik dapat menyampaikan 

rencana serta harapan kepada karyawan”, 2 orang karyawan menjawab sangat 

setuju dan 2 orang karyawan lainnya menjawab setuju. Melalui hal tersebut 

diperoleh hasil rata- rata sebesar 4,08 yang menujukan kategori yang tinggi. 

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui tanggapan dan 

jawaban karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai indikator visionary. 

Menurut penilaian karyawan mengenai pemilik, bahwa pemilik memiliki 

gambaran mengenai usahanya kedepan dengan cara pemilik selalu bisa melihat 

peluang yang ada didepan, pemilik selalu ingin menambah perusahaan saat event 

agar pendapatan juga bertambah serta dapat membuka kantor cabang baru, 

pemilik mengerti dan memahami usaha yang digeluti misalnya, pemilik sudah 

merencanakan rencana apa yang dibuat serta pemilik selalu mensupport dan 

menyemangati karyawan, supaya karyawan dapat mendapatkan achievement 

setiap event. Pemilik juga dapat menceritakan kepada karyawan mengenai 

usahanya melalui menceritakan sejaranya mulai dari awal memulai usaha ini dan 

menyampaikan garis besar mengenai usaha yang dikelolanya agar membuat 

semangat karyawanya bertambah dan termotivasi. Menurut karywan, pemilik 

dapat menyampaikan rencana serta harapan kepada karyawan dengan cara 

pemilik bercerita mengenai harapannya (ingin lebih berkembang) misalnya, 

melakukan penambahan jumlah perusahaan untuk join dan ide- idenya untuk 

usahanya akan seperti apa kedepannya serta dalam setiap event yang diadakan 

pemilik selalu memotivasi agar semua karyawannya mendapatkan achievement. 
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4.11 Hasil Rekapitulasi  

             Dalam pembahasan ini dapat diketahui hasil rekapitulasi jawaban 

responden yaitu pemilik dan karyawan Indonesia Maxi Dinamika mengenai 

entrepreneurial leadership pada pemilik perusahaan Indonesia Maxi Dinamika. 

Tabel 4.18 

Hasil Rekapitulasi Keseluruhan 

Entrepreneurial 

Leadership 

Skor 

Pemilik 

Rata- Rata 

Skor 

Karyawan 

Rata - Rata Kategori 

Dan Kesimpulan 

Able To 

Motivate 

4,33 

Tinggi  

4,08 

Tinggi 

4,20 

Tinggi  

Katergori : tinggi 

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Able To 

Motivate berkategori 

tinggi 

Achievement 

Oriented 

4,25 

Tinggi 

3,43 

Tinggi 

3,84 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik 

Achievement Oriented 

berkategori tinggi 

Creative 4,00 

Tinggi 

4,37 

Tinggi 

4,18 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Creative 

berkategori tinggi 
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Flexible 4,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,25 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Flexible 

berkategori tinggi 

Patient 4,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,25 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

 

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Patient 

berkategori tinggi 

Presistent 4,33 

Tinggi 

4,58 

Tinggi 

4,45 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Presistent 

berkategori tinggi 

Risk Taker 4,50 

Tinggi 

4,12 

Tinggi 

4,31 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Risk Taker 

berkategori tinggi 

Visionary 4,00 

Tinggi 

4,08 

Tinggi 

4,04 

Tinggi  

Katergori : tinggi  

Pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika pada 

karakteristik Visionary 

berkategori tinggi 

Sumber: data premier yang diolah, 2019 
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    Berdasarkan hasil seluruh tanggapan responden yaitu pemilik dan 

karyawan pada perusahaan Indonesia Maxi Dinamika, maka dapat diketahui 

entrepreneurial leadership pada variabel Able To Motivate yang memiliki 

kategori tinggi yang berarti yang berarti pemilik mampu memberikan 

semangat kepada karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal, 

mampu mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan keinginan 

pemilik perusahaan dan mampu menjadi teladan bagi karyawan. Selain itu, 

pada variabel achievement oriented juga memiliki kategori tinggi yang berarti 

pemilik memiliki target yang jelas dalam mengadakan event, selalu fokus 

pada usaha yang dikerjakan, dapat mengerjakan tugasnya dengan baik 

sekaligus mengawasi prosesnya dan selalu mengawasi proses bisnis yang 

dijalankan setiap harinya, namun jarak skor pemilik dengan karyawan cukup 

tinggi dimana menurut pemilik bahwa pemilik selalu memiliki kejelasan 

dalam penargetan event, selalu melakukan pengecekan agar dapat memantau 

karywan dan mengawasi bisnisnya (controling) walaupun melalui 

koordinator manajer serta cukup fokus dalam usaha yang dikerjakannya. 

Namun menurut karyawan bahwa pemilik memang memiliki target yang jelas 

dalam event yang diadakan seperti dari persiapan booth dan perusahaan yang 

akan join, namun kebanyakan dari karyawan menilai bahwa pemilik kurang 

fokus dengan pekerjaan yang beliau jalankan karena pemilik tidak hanya 

memiliki satu pekerjaan saja sehingga harus membagi waktu dengan 

perkerjaannya yang lain, selain itu menurut karyawan, pemilik mengawasi 

proses bisnisnya hanya melalui koordinator manajer saja. 

    Pada variabel selanjutnya yaitu Creative juga memiliki karakteristik 

yang tinggi, hal tersebut berarti bahwa pemilik Indonesia Maxi Dinamika 

mampu melihat peluang yang ada serta pemilik dapat menciptakan 

kesempatan dalam kesulitan yang terjadi. Variabel selanjutnya yaitu Flexible 

memiliki kategori yang tinggi juga hal tersebut berarti bahwa pemilik dari 

Indonesia Maxi mampu memberikan respon yang positif terhadap perubahan 

dan dapat bertindak cepat menghadapi perubahan yang terjadi. 
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   Pada variabel Patient memiliki karakteristik yang tergolong tinggi 

hal tersebut berarti pemilik dari Indonesia Maxi Dinamika memiliki karakter 

yang selalu sabar dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan serta 

selalu sabar dan memastikan kondisi yang mendukung dalam mengambil dan 

menetukan suatu tindakan. Kemudian pada varibel Presistent menunjukan 

hasil yang paling tinggi diantara kedelapan variabel karena pemilik Indonesia 

Maxi Dinamika, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik 

Indonesia Maxi Dinamika selalu semangat dan memotivasi diri apabila 

kondisi seperti, sepi pengunjung dan mendapat komplain perusahaan, Sangat 

setuju, saya tetap fokus meskipun banyak pesaing, tidak mudah menyerah 

dengan cara selalu optimis dalam menghadapi masalah yang ada serta selalu 

gigih dalam usahanya misalnya saat event berjalan namun sepi pengunjung 

maka dari itu pemilik selalu mencari cara agar ramai dengan memperkuat 

media promosi baik online maupun secara langsung (MMT), pemilik juga 

selalu konsisten untuk memberikan event yang berkualitas bagi perusahaan 

dan jobseeker. Berusaha mengatasi segala hambatan dan kesulitan yang 

terjadi dengan selalu memikirkan cara untuk menemukan ide yang baru dan 

selalu mencari jalan keluar agar tidak merugikan perusahaan, pemilik yang 

sabar dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah dan selalu 

memberikan event job fair yang berkualitas serta mampu tetap bertahan pada 

pekerjaanya meski memiliki banyak tantangan dengan cara smemberi 

semangat agar kinerja maksimal, pemilik selalu optimis dan fokus meskipun 

banyak tantangan yang dihadapi seperti komplain dari perusahaan yang ikut 

serta dalam event serta pemilik tetap konsisten dengan memberikan kepuasan 

bagi perusahaan dan jobseeker. 

   Variabel Risk Taker juga memperoleh hasil yang tinggi yang berarti 

memiliki kategori tinggi, artinya pemilik dari Indonesia Maxi Dinamika 

mampu dan bersedia menanggung kerugian finansial yang kemungkinan akan 

terjadi selalu memikirkan resiko yang diterima sebelum bertindak misalnya, 

akan terjadi kerugian dan dengan cara berani menanggung kerugian yang 

terjadi dapat dilihat dari usaha yang pertama hingga sekarang dan setiap event 
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yang ada dengan memperkirakan kerugian yang terjadi seperti biaya 

pengeluaran yang lebih banyak dari pada pemasukan serta beberapa kali event 

yang diadakan mengalami kerugian, tetapi setiap karyawan selalu 

mendapatkan gaji tepat waktu. Dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu 

sebelum mengambil keputusan dengan mengadakan rapat karyawan agar 

mengetahui hal- hal yang perlu diatasi serta pemilik selalu 

mempertimbangkan segala sesuatu baik kerugian maupun keuntungan yang 

didapat setiap event. Pada variabel yang terakhir yaitu Visionary juga 

memperoleh hasil yang berkategori tinggi, artinya memiliki karakteristik 

yang tinggi pula, hal tersebut berarti bahwa pemilik Indonesia Maxi 

Dinamika memiliki gambaran mengenai usaha saya kedepan, pemilik juga 

dapat menceritakan kepada karyawan mengenai usahanya serta dapat 

menyampaikan rencana serta harapan kepada karyawan. 

Berdasarkan pada tabel hasil diatas memperoleh hasil yang tinggi 

pada kedelapan dimensi yang ada yaitu pada able to motivate, achievement 

oriented, creative, flexible, patient, presistent, risk taker dan visionary pada 

teori (Fernald et al, 2005). Adapun hasil jawaban dan tanggapan dari 

responden yaitu pemilik dan 4 karyawan dari Indonesia Maxi Dinamika yang 

sama dan saling mendukung satu sama lain sehingga memiliki kategori yang 

tinggi dalam karakteristik entreprenurial leadership pada pemilik Indonesia 

Maxi Dinamika. 

 

 

 

 

 

 

 


