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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dibawah ini merupakan gambaran umum responden pada penelitian ini : 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden 

Keterangan 
Pemilik Karyawan 

F % F % 

Usia 

1. 18-30 

2. 31-45 

3. 46-60 

 

0 

3 

2 

 

0% 

60% 

40% 

 

3 

5 

2 

 

30% 

50% 

20% 

Jenis Kelamin 

1. Laki - Laki 

2. Perempuan 

 

5 

0 

 

 

100% 

0% 

 

9 

1 

 

90% 

10% 

Pendidikan 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

 

1 

1 

3 

 

20% 

20% 

60% 

 

1 

2 

7 

 

10% 

20% 

70% 

Status Menikah 

1. Menikah 

2. Tidak Menikah 

 

5 

0 

 

100% 

0% 

 

7 

3 

 

70% 

30% 

Total 5 100% 10 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa usia 

responden pemilik usaha 31-45 tahun sebesar 60% dan 46-60 tahun sebesar 40% 

sedangkan usia karyawan 18-30 tahun sebesar 30%, 31-45 tahun sebesar 50% dan 



 

28 
 

46-60 tahun sebesar 20% . Semua pemilik usaha berjenis kelamin laki-laki yaitu 

100% sedangkan 90% karyawan adalah karyawan laki-laki dan 10% adalah 

karyawan perempuan. Pemilik memiliki pendidikan terkahir SD sebesar 20%, 

SMP sebesar 20% an SMA sebesar 70%. Semua pemilik usaha memilik status 

menikah sebesar 100%, sedangkan 70% karyawan sudah menikah dan 30% 

karyawan belum menikah. 

 

4.2. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Dream 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu dream: 

Tabel 4.2. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visi dengan 

mencari pelanggan baru 

dan mengelola tenaga 

kerja dengan baik 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 
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Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dream pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang memiliki impian 

untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia misalnya memberikan suatu pelayanan yang baik kepada pelanggan 

dengan menawarkan air minum atau kopi untuk pelanggan serta mengajari 

karyawan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

ramah dalam melayani konsumen. Pemilik UD Tunas gemilang juga 

mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari 

pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara terjun ke 

lapangan ketika kondisi pasar sepi untuk mencari pelanggan baru dan 

pengelolaan tenaga kerja yang menjadi peran utama dalam usaha. 

Tabel 4.3. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visi dengan 

mencari pelanggan baru 

1 5         5,00 Tinggi 
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dan mengelola tenaga 

kerja dengan baik 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dream pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

misalnya memperluas jaringan pemasaran yang awalnya hanya menjual di 

sekitar Tegal kemudian memperluas penjualan kayu hingga ke Cirebon dan 

Indramayu serta memberi pelatihan kepada karyawan cara mengukur kayu 

log yang benar dan menggesek kayu log dengan benar. Pemilik CV Bunga 

Sindo juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu 

mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara 

meluangkan waktu untuk suvey ke daerah yang belum pernah didatangi untuk 

mencari pelanggan baru dan sering memberikan pengarahan ke karyawan 

setiap harinya. 
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Tabel 4.4. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visi dengan 

mencari pelanggan baru 

dan mengelola tenaga 

kerja dengan baik 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dream pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

misalnya setiap hari pemilik menata sumber daya manusia atau tenaga kerja 

dengan baik agar pekerjaan pada saat itu dapat ditangani dengan lancar sesuai 
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dengan apa yang diinginkan kemudian barulah pemilik bisa menambah 

perputaran omset untuk mengembangkan usaha. Pemilik PT Tunas Muda 

juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari 

pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara 

mempromosikan barang sesuai dengan kualitas yang dimiliki kemudian 

mengirim kayu tersebut kepada pelanggan baru agar pelanggan  tersebut 

percaya bahwa kualitas kayu yang diberikan bagus sehingga pelanggan 

tersebut akan mengorder lagi kepada pemilik, mempunyai sistem manajemen 

pemasaran bagus dalam artian konsisten terhadap kualitas produk yang 

dipasarkan sehingga dipercaya oleh pelanggan serta harus meningkatkan 

kinerja tenaga kerja agar mereka dapat memahami dan tidak melakukan 

kesalahan sehingga permintaan pelanggan terpenuhi dengan baik. 
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Tabel 4.5. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visi dengan 

mencari pelanggan baru 

dan mengelola tenaga 

kerja dengan baik 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dream pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama memiliki impian 

untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia misalnya pengembangan usaha dimulai dari hal dasar seperti 

melayani konsumen dengan baik barulah perlahan-lahan dengan modal yang 
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cukup usaha dapat dikembangkan. Untuk meningkatkan sumber daya 

manusia maka karyawan harus dididik dengan baik untuk melayani 

konsumen. Pemilik UD Maju Bersama juga mempunyai kemampuan dalam 

mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga 

kerja dengan baik dengan cara pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi 

dan memberikan masukan dan arahan agar karyawan paham mengenai 

pekerjaannya. 

Tabel 4.6. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visi dengan 

mencari pelanggan baru 

dan mengelola tenaga 

kerja dengan baik 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dream pada UD Jaya Persada 
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adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

misalnya mengatur keuangan dengan baik dengan menyisihkan uang untuk 

mengembangkan usaha perlahan-lahan dan berbagi pengalaman dalam 

menghadapi berbagai jenis konsumen kepada karyawan. Pemilik UD Jaya 

Persada juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu 

mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara 

langsung mencari toko yang menjual kayu dan menawarkannya dan mengenai 

tenaga kerja harus dikelola sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Tabel 4.7. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visinya 

dengan mencari 

pelanggan baru dan 

mengelola tenaga kerja 

dengan baik 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 
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Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dream pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

cara mempelajari pemasaran dan memberikan pelayanan yang terbaik pada 

konsumen. Pemilik UD Tunas gemilang juga mempunyai kemampuan dalam 

mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja 

dengan baik dengan cara meninjau ke lapangan langsung untuk mencari 

pelanggan dan menerapkan peraturan-peraturan untuk pengelolaan tenaga kerja 

yang baik 

Tabel 4.8. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visinya 

dengan mencari 

pelanggan baru dan 

mengelola tenaga kerja 

2 10         5,00 Tinggi 
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dengan baik 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dream pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

cara memperluas pemasaran, mengolah kayu sesuai permintaan konsumen dan 

memberikan fasilitas pendukung kepada karyawan. Pemilik CV Bunga Sindo juga 

mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan 

baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara pergi survey ke 

lapangan dan mendisiplinkan karyawan 

Tabel 4.9. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda mudaatas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visinya 

dengan mencari 

pelanggan baru dan 

2 10         5,00 Tinggi 
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mengelola tenaga kerja 

dengan baik 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dream pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

cara pemasaran diperluas, menjaga kualitas kayu, menambah pendapatan 

karyawan dan mengajarkan berbicara kepada konsumen. Pemilik PT Tunas Muda 

juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari 

pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara mendatangi 

ke toko-toko yang belum pernah dimasuk kayu, menerapkan kedisiplinan waktu 

dan memberi fasilitas yang baik untuk karyawan. 

Tabel 4.10. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visinya 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 
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dengan mencari 

pelanggan baru dan 

mengelola tenaga kerja 

dengan baik 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dream pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama memiliki impian untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

cara melihat peluang kemudian memanfaatkan peluang tersebut untuk 

pengembangan usaha, berusaha mendapatkan banyak pembeli, melatih 

karyawannya agar paham menghadapi masalah dan memberikan karyawan 

fasilitas yang menunjang. Pemilik UD Maju Bersama juga mempunyai 

kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan baru dan 

mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara berkeliling langsung mencari 

pembeli atau pelanggan, menawarkan kayu kepada toko-toko yang menjual kayu 

dan memberikan arahan kepada karyawan. 
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Tabel 4.11. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dream 

Dream 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik mampu untuk 

mengembangkan usaha 

dan meningkatkan 

kualitas sumber daya 

manusia karena hal 

tersebut termasuk pada 

visi atau impian 

usahanya 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

kemampuan untuk 

mewujudkan visinya 

dengan mencari 

pelanggan baru dan 

mengelola tenaga kerja 

dengan baik 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dream pada UD Jaya Persada adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada memiliki impian untuk 
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mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

cara banyak menjual kayu, pemasaran diperkuat agar dikenal banyak orang, 

memberikan fasilitas kepada karyawan dan memberikan pelatihan dan 

pemahaman mengenai konsumen yang rewel. Pemilik UD Maju Bersama juga 

mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan 

baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara menyuruh sales ataupun 

terjun langsung menawarkan kayu ke toko yang menjual kayu dan karyawan 

dikelola langsung dan diberikan arahan setiap pagi. 

 

4.3. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan - Decisiveness 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu decisiveness: 

Tabel 4.12. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada peraturan 

seperti merokok 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan dengan 

hati-hati 

1 5         5,00 Tinggi 
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Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada UD Tunas 

Gemilang adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang tegas dalam 

memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan 

cara memberikan peringatan tegas berupa surat peringatan pertama yang berisi 

peringatan tertulis bahwa yang bersangkutan seharusnya tidak boleh merokok, 

surat peringatan kedua yaitu berupa penjelasan tegas harus merubah sikap dan 

tindakan merokok tersebut, surat peringatan ketiga adalah denda separuh dari gaji 

yang diberikan dan masih mengulangi kesalahan maka akan dipecat karena 

merokok membahayakan perusahaan, mampu untuk mengambil keputusan dengan 

cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara langsung memesan dengan 

pemasok agar dapat melayani konsumen kembali, selalu mempertimbangkan 

segala keputusan dengan hati-hati misalnya dalam pembelian kayu harus 

memperhatikan kualitas kayu. Kayu yang datang akan di cek kualitasnya jika 

layak maka akan diterima dan jika kualitasnya sangat buruk maka kayu tersebut 

akan ditolak.  
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Tabel 4.13. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori F S F S F S F S F S 

Saya tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada peraturan 

seperti merokok 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan dengan 

hati-hati 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara 

memberikan teguran lisan sebanyak 3 kali, dan jika diulangi maka akan dipecat 
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karena membahayakan atau mengakibatkan kebakaran, mampu untuk mengambil 

keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara harus 

secepatnya menyediakan kembali kayu dari pemasok, selalu mempertimbangkan 

segala keputusan dengan hati-hati misalnya hati-hati memberikan piutang kepada 

pelanggan karena bisa mengakibatkan keuangan kita terganggu, pelanggan yang 

sudah jatuh tempo pembayaran masih belum lunas maka pengiriman kayu akan 

dihentikan dan harus membayar terlebih dahulu tagihan yang sudah jatuh tempo 

tersebut. 

Tabel 4.14. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori F S F S F S F S F S 

Saya tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada peraturan 

seperti merokok 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan dengan 

hati-hati 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada PT Tunas Muda 
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adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara ditindak 

tegas dengan peringatan pertama yaitu skorsing atau dibebastugaskan selama 

sehari, jika mengulangi lagi maka akan di denda sebesar 50.000 rupiah, dan 

terakhir jika masih melakukan maka akan dipecat karena dalam memproduksi 

kayu, kayu mudah terbakar oleh karena itu resiko harus dihindari agar tidak 

terjadi suatu kebakaran, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat ketika stok kayu habis dengan cara mengecek stock opname apakah sudah 

cocok dengan pengeluaran kayu lalu melihat kayu mana yang dapat menghasilkan 

omset yang lebih besar dan memasukkan kayu tersebut untuk beroperasi lagi, 

selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya benar-

benar mengolah kayu log sesuai permintaan konsumen atau kondisi kayu yang 

sedang diminati dan mengatur sumber daya manusia agar mempunyai kualitas 

kerja yang bagus karena hal tersebut dapat meminimalkan dampak kerugian dan 

memaksimalkan keuntungan. 

Tabel 4.15. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori F S F S F S F S F S 

Saya tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada peraturan 

seperti merokok 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya selalu 1 5         5,00 Tinggi 
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mempertimbangkan 

segala keputusan dengan 

hati-hati 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara ditegur 

dahulu, jika diulangi akan diberi peringatan keras dan jika tidak dihiraukan akan 

dipecat karena rokok mengakibatkan kebakaran dan tidak baik bagi kesehatan, 

mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu 

habis dengan cara sebelum habis di antisipasi dulu dengan membeli kepada 

pemasok kecuali kayunya memang lagi sulit maka harus menunggu hingga kayu 

tersedia, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya 

keputusan yang harus hati-hati adalah resiko dalam menyetok kayu, ketika kayu 

datang kualitas harus diperhatikan. 

Tabel 4.16. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada peraturan 

seperti merokok 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

1 5         5,00 Tinggi 
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ketika stok kayu habis 

Saya selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan dengan 

hati-hati 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara tergantung 

pada dimana karyawan merokok, jika dekat kayu maka akan ditegur tetapi jika di 

luar lapangan tidak apa-apa karena dapat terjadi kebakaran, mampu untuk 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara 

berusaha untuk didatangkan lagi agar pembeli yang mencari tidak beralih ke 

pesaing lain, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati 

misalnya memberikan tempo pembayaran pada pelanggan karena takut pelanggan 

tidak membayar. 

Tabel 4.17. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada 

peraturan seperti 

merokok 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik mampu untuk 2 10         5,00 Tinggi 
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mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan 

dengan hati-hati 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada UD Tunas 

Gemilang adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang tegas dalam 

memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan 

cara memberikan surat peringatan tegas ataupun teguran, mampu untuk 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara 

mencari dan mengambil kayu dari pemasok terdekat, selalu mempertimbangkan 

segala keputusan dengan hati-hati misalnya menjual kayu sehingga antara pembeli 

dan penjual tidak merasa dirugikan. 

Tabel 4.18. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada 

peraturan seperti 

merokok 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik mampu untuk 1 5 1 4       4,50 Tinggi 
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mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan 

dengan hati-hati 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara menegur 

karyawan untuk kebaikan perusahaan karena bisa menyebabkan kebakaran, 

mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu 

habis dengan cara membeli kayu atau memasok lagi untuk menambah stok dari 

pemasok, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya 

memasukan bahan baku harus lebih teliti agar ketika diolah tidak sampai 

mengakibatkan kerugian. 

Tabel 4.19. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada 

peraturan seperti 

merokok 

2 10         5,00 Tinggi 
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Pemilik mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan 

dengan hati-hati 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara diperingati 

karena serbuk kayu yang ada di pabrik mudah terbakar sehingga dapat 

menyebabkan kebakaran, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat ketika stok kayu habis dengan cara mencari bahan baku ke pemasok dan 

membelinya, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati 

misalnya memilih bahan kayu untuk diolah dan juga dalam hal pemecatan 

karyawan karena bisa menyebabkan karyawan tersebut kehilangan pekerjaannya. 

Tabel 4.20. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada 

peraturan seperti 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 
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merokok 

Pemilik mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan 

dengan hati-hati 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada UD Maju 

Bersama adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama tegas dalam 

memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan 

cara ditegur atau dimarahi karena hal kayu bisa terbakar, mampu untuk 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara 

bekerja sama dengan toko lain dan mengambil kayu pada toko tersebut untuk 

dijual, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya 

mencari pelanggan yang memiliki keuangan yang baik dan memutarkan uang 

untuk pengembangan usaha karena jika salah bisa bangkrut atau rugi 

Tabel 4.21. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Decisiveness 

Decisiveness 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tegas dalam 

memberikan sanksi 

kepada karyawan yang 

tidak taat pada 

2 10         5,00 Tinggi 
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peraturan seperti 

merokok 

Pemilik mampu untuk 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala keputusan 

dengan hati-hati 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan decisiveness pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada tegas dalam memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada peraturan dengan cara 

memberikan sanksi teguran karena takutnya puntung rokok yang masih menyala 

dapat mengakibatkan kebakaran, mampu untuk mengambil keputusan dengan 

cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara meyetok ulang kayu dengan 

membeli ke pemasok agar kayu tersedia, selalu mempertimbangkan segala 

keputusan dengan hati-hati misalnya memilih kayu yang berkualitas untuk 

dikirimkan kepada pelanggan agar pelanggan tidak kecewa dan menggesek 

ukuran kayu yang besar menjadi kecil agar tidak terjadinya penyusutan nilai kayu 

yang besar. 

 

4.4. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan - Doers 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu doers: 

Tabel 4.22. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 
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Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya tidak suka 

membuang waktu dengan 

menunda pekerjaan 

ketika DO (Delivery 

Order) masuk 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya langsung bertindak 

ketika sudah membuat 

keputusan 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan doers pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang tidak suka membuang 

waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) 

masuk maka DO tersebut akan cepat di kerjakan untuk memenuhi permintaan 

karena kondisi pasar yang persaingannya ketat sehingga DO tersebut akan 

ditindaklanjuti segera dengan melihat stok kayu yang ada. Jika kosong maka 

biasanya kayu balok yang besar akan dipotong sesuai dengan permintaan yang 

ada di DO, bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara 

menggerakkan dan memberitahu karyawan contohnya memberitahu mengenai DO 

yang akan masuk sehingga karyawan dapat menyiapkan kayu tersebut terlebih 

dahulu agar pekerjaan bisa selesai dengan baik.  

Tabel 4.23. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 
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Saya tidak suka 

membuang waktu dengan 

menunda pekerjaan 

ketika DO (Delivery 

Order) masuk 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya langsung bertindak 

ketika sudah membuat 

keputusan 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan doers pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) masuk 

dikerjakan secepatnya dan jika terjadi penumpukan DO maka pelanggan akan 

dijelaskan bahwa DO ini baru bisa dikirim sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan pemilik hal ini agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama dan 

kecewa dengan pelayanan yang diberikan, bertindak ketika sudah membuat 

keputusan dengan cara mengarahkan karyawan secepatnya sesudah keputusan itu 

di buat. Contohnya adalah ketika pelanggan ingin agar ujung kayunya dililin maka 

pemilik akan langsung mengarahkan karyawan untuk melilin ujung kayu tersebut. 

Melilin ujung kayu ini bermanfaat agar ujung kayu tidak mudah retak dan kayu 

lebih enak untuk dilihat sehingga membuat tertarik pembeli yang melihat. 

Tabel 4.24. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya tidak suka 

membuang waktu dengan 
1 5         5,00 Tinggi 



 

55 
 

menunda pekerjaan 

ketika DO (Delivery 

Order) masuk 

Saya langsung bertindak 

ketika sudah membuat 

keputusan 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan doers pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) masuk akan 

langsung dikerjakan karena permintan DO dari pelanggan adalah suatu 

permintaan yang utama dari pekerjaan sehari-hari jadi ketika pelanggan senang 

dengan kualitas kayu tersebut maka permintaan akan semakin banyak oleh karena 

itu pemintaan DO dari pelanggan tidak bisa ditunda, bertindak ketika sudah 

membuat keputusan dengan cara memaparkan segala hal yang harus dikerjakan 

karyawan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan juga sanksi yang diterima 

ketika karyawan melanggar hal tersebut.  

Tabel 4.25. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya tidak suka 

membuang waktu dengan 

menunda pekerjaan 

ketika DO (Delivery 

Order) masuk 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya langsung bertindak 1 5         5,00 Tinggi 
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ketika sudah membuat 

keputusan 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan doers pada UD Maju Bersama adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) masuk tentu 

akan langsung dikerjakan karena kepercayaan pelanggan adalah nomor satu, 

bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara memberikan tugas 

kepada karyawan tersebut sesuai dengan keputusan yang diambil.  

 

 

Tabel 4.26. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya tidak suka 

membuang waktu dengan 

menunda pekerjaan 

ketika DO (Delivery 

Order) masuk 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya langsung bertindak 

ketika sudah membuat 

keputusan 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan doers pada UD Jaya Persada adalah 
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tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) masuk 

langsung dikerjakan karena untuk menghindari hal tidak diinginkan seperti 

pelanggan yang protes dan marah, bertindak ketika sudah membuat keputusan 

dengan cara diberikan tugas untuk melakukan hal yang kita inginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.27. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tidak suka 

membuang waktu 

dengan menunda 

pekerjaan ketika DO 

(Delivery Order) masuk 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik langsung 

bertindak ketika sudah 

membuat keputusan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan doers pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang tidak suka membuang 
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waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) akan 

cepat-cepat di kerjakan karena konsumen pasti membutuhkannya dan tidak terjadi 

penundaan pengiriman, bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara 

membicarakan apa yang harus dikerjakan kepada karyawan dan apa yang harus 

dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.28. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tidak suka 

membuang waktu 

dengan menunda 

pekerjaan ketika DO 

(Delivery Order) masuk 

1 5   1 3     4,00 Tinggi 

Pemilik langsung 

bertindak ketika sudah 

membuat keputusan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,25 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan doers pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) akan 
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langsung dikerjakan sesuai urutan karena menjaga hubungan antara konsumen 

dan perusahaan, bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara 

memerintah atau berbicara langsung kepada karayawan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.29. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tidak suka 

membuang waktu 

dengan menunda 

pekerjaan ketika DO 

(Delivery Order) masuk 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik langsung 

bertindak ketika sudah 

membuat keputusan 

 2 8        4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan doers pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) akan 

langsung dikerjakan agar pelanggan tidak kecewa, bertindak ketika sudah 
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membuat keputusan dengan cara berhadapan langsung dan mengarahkan 

karyawan dengan baik sesuai orderan yang masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.30. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tidak suka 

membuang waktu 

dengan menunda 

pekerjaan ketika DO 

(Delivery Order) masuk 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik langsung 

bertindak ketika sudah 

membuat keputusan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan doers pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama tidak suka membuang 

waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) akan 

langsung ditindaklanjuti agar tidak terjadinya penumpukan DO dengan 

memberikan langsung ke mandor untuk dikerjakan agar pelanggan tidak kecewa, 
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bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara memanggil karyawan dan 

memberikan tugas atau menyuruh melakukan sesuatu yang diperintahkan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.31. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Doers 

Doers 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik tidak suka 

membuang waktu 

dengan menunda 

pekerjaan ketika DO 

(Delivery Order) masuk 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik langsung 

bertindak ketika sudah 

membuat keputusan 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,25 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan doers pada UD Jaya Persada adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada tidak suka membuang waktu 

dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery Order) akan 

langsung dikerjakan agar pelanggan senang dan pekerjaan dapat selesai dengan 

cepat, bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara mengumpulkan 

karyawan untuk diberi tugas dan diarahkan sesuai keputusan pemilik. 
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4.5. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Determination 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu determination: 

Tabel 4.32. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya memiliki komitmen 

mengajarkan konsumen 

untuk mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap 

pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu 

yang dikirim 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya pantang menyerah 

ketika ada pelanggan 

yang mengeluh 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan determination pada UD Tunas 
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Gemilang adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang memiliki 

komitmen yaitu mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya 

misalnya mengajarkan konsumen yang tidak paham mengenai jenis-jenis kayu 

seperti kompas, kamper, meranti, bengkirai dan lainnya serta penjelasan mengenai 

harga dan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis kayu, mempunyai rasa 

tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang 

dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk maka pemilik akan 

berusaha untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan contohnya pelanggan 

dapat mengembalikan kayu tersebut jika kayu tersebut buruk karena bisa saja ada 

kesalahan dari karyawan yang memilih kayu, pantang menyerah ketika ada 

pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh akan 

diatasi dengan cara lebih meningkatkan kembali pelayanan dan kualitas produk 

yang ada. 

Tabel 4.33. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya memiliki komitmen 

mengajarkan konsumen 

untuk mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap 

pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu 

yang dikirim 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya pantang menyerah 

ketika ada pelanggan 

yang mengeluh 

1 5         5,00 Tinggi 



 

64 
 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan determination pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo memiliki komitmen yaitu 

mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya misalnya memberikan 

penjelasan tentang jenis kayu agar mereka paham dan mengerti sehingga 

pelanggan tidak kecewa ketika membeli kayu dimana kayu ada banyak jenis dan 

ukurannya, mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang 

buruk maka akan diatasi dengan cara memberikan pelanggan kompensasi berupa 

retur kayu, pantang menyerah ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada 

pelanggan yang terus menerus mengeluh akan diatasi dengan cara harus sabar dan 

memberikan solusi agar terjadi win-win solution contohnya kayu yang sudah 

dikirim dan ternyata ada rusak sedikit maka kayu yang rusak mendapatkan 

potongan harga. 

Tabel 4.34. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya memiliki komitmen 

mengajarkan konsumen 

untuk mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap 

pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu 

yang dikirim 

1 5         5,00 Tinggi 
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Saya pantang menyerah 

ketika ada pelanggan 

yang mengeluh 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan determination pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda memiliki komitmen yaitu 

mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya misalnya memberikan 

penjelasan kayu untuk konsumen mulai dari jenis kayu, kualitas kayu dan 

keunggulan jenis kayu serta perhitungan harga sehingga pelanggan dapat memilih 

kayu yang cocok sesuai keinginan mereka, mempunyai rasa tanggung jawab 

kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika 

pelanggan protes dengan kayu yang buruk pemilik akan kembali cek kepada 

pelanggan mengenai permasalahannya apakah dari kualitas kayu atau ukuran atau 

kesalahan pengiriman dan jika memang ada kesalahan maka pemilik akan 

berusaha memperbaiki kualitas kayu atau sumber daya manusia agar pelanggan 

dapat mengorder terus, pantang menyerah ketika ada pelanggan yang mengeluh 

jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh akan diatasi dengan cara 

mendengarkan keluhan dan berusaha untuk memperbaiki agar ia tidak mengeluh, 

jika masih mengeluh maka pemilik akan mengkoreksi lagi dari apa yang membuat 

konsumen puas agar pelanggan tidak mengeluh dan mengorder kembali. 
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Tabel 4.35. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya memiliki komitmen 

mengajarkan konsumen 

untuk mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap 

pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu 

yang dikirim 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya pantang menyerah 

ketika ada pelanggan 

yang mengeluh 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan determination pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama memiliki komitmen yaitu 

mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya misalnya konsumen 
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diberitahu mengenai ukuran, jenis dan kualitas yang bagus untuk kebutuhan 

mereka, mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang 

buruk maka dapat dikembalikan karena biasanya itu adalah kelalaian karyawan 

yang tidak melihat dengan benar kualitas kayu yang di muat, pantang menyerah 

ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus 

mengeluh akan diatasi dengan cara didengarkan dan diberi pengertian dan solusi 

agar pelanggan tidak kecewa. 

Tabel 4.36. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya memiliki komitmen 

mengajarkan konsumen 

untuk mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap 

pelanggan dalam bentuk 

menjaga kualitas kayu 

yang dikirim 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya pantang menyerah 

ketika ada pelanggan 

yang mengeluh 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan determination pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada memiliki komitmen yaitu 
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mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya misalnya diajarkan 

mengenai jenis-jenis kayu dan kualitasnya, mempunyai rasa tanggung jawab 

kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika 

pelanggan protes dengan kayu yang buruk diberi diskon untuk kayu yang buruk 

atau jelek, pantang menyerah ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada 

pelanggan yang terus menerus mengeluh akan diatasi dengan cara penuh 

kesabaran dan menemukan solusi atas keluhan tersebut. 

Tabel 4.37. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik memiliki 

komitmen mengajarkan 

konsumen untuk 

mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

rasa tanggung jawab 

terhadap pelanggan 

dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang 

dikirim 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik pantang 

menyerah ketika ada 

pelanggan yang 

mengeluh 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan determination pada UD Tunas 

Gemilang adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang memiliki 

komitmen yaitu mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya 

misalnya mengarahkan konsumen ke lapangan dan langsung menunjukkan 

kualitas kayu tersebut dan menawarkan kayu sesuai kebutuhan konsumen, 

mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk maka 

pemilik akan meminta maaf dan memberi diskon atau mengirimkan kembali kayu 

yang bagus kepada pelanggan, pantang menyerah ketika ada pelanggan yang 

mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh akan diatasi dengan 

cara menerima keluhan dengan baik dan memperbaiki lagi pelayanan. 

Tabel 4.38. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik memiliki 

komitmen mengajarkan 

konsumen untuk 

mendapatkan 

kepercayaannya 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

rasa tanggung jawab 

terhadap pelanggan 

dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang 

dikirim 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik pantang 

menyerah ketika ada 
1 5 1 4       4,50 Tinggi 
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pelanggan yang 

mengeluh 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan determination pada CV Bunga 

Sindo adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo memiliki komitmen 

yaitu mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya misalnya 

mengajarkan kualitas kayu jika ada harga maka ada kualitas, mempunyai rasa 

tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang 

dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk akan diatasi dengan cara 

mendengarkan terlebih dahulu dan jika ada kesalahan dari pihak penjual maka 

akan dikembalikan atau diberi kompensasi berupa diskon, pantang menyerah 

ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus 

mengeluh akan diatasi dengan cara menghadapinya dengan sabar dan mencari 

solusi. 

Tabel 4.39. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik memiliki 

komitmen mengajarkan 

konsumen untuk 

mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

rasa tanggung jawab 

terhadap pelanggan 

dalam bentuk menjaga 

2 10         5,00 Tinggi 
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kualitas kayu yang 

dikirim 

Pemilik pantang 

menyerah ketika ada 

pelanggan yang 

mengeluh 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,83 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan determination pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda memiliki komitmen yaitu 

mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya misalnya 

mengajarkan tentang kualitas kayu yang baik agar tidak mengecewakan 

konsumen dan memberi tawaran harga sesuai dengan pasaran, mempunyai rasa 

tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang 

dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk akan diatasi dengan cara 

toleransi harga ataupun dapat dikembalikan, pantang menyerah ketika ada 

pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh akan 

diatasi dengan cara sabar dan memberikan penjelasan sesuai dengan fakta yang 

ada di lapangan. 
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Tabel 4.40. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik memiliki 

komitmen mengajarkan 

konsumen untuk 

mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

rasa tanggung jawab 

terhadap pelanggan 

dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang 

dikirim 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik pantang 

menyerah ketika ada 

pelanggan yang 

mengeluh 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,33 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan determination pada UD Maju 

Bersama adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama memiliki 

komitmen yaitu mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya 

misalnya menunjukkan kayu dan menjelaskan mengenai jenis kayu sehingga 

pembeli mengetahuinya ataupun menanyakan terlebih dahulu ukuran apa yang 

diinginkan dan memberikan saran kayu yang sebaiknya digunakan sesuai 

keperluan pembeli, mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam 

bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu 

yang buruk akan diatasi dengan cara kayu dikembalikan jika memang tidak 

memungkinkan untuk dipakai ataupun dijual kembali oleh pelanggan ataupun bisa 

juga memberi diskon jika kayu yang buruk hanya sendikit, pantang menyerah 

ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus 

mengeluh akan diatasi dengan cara menjadi pendengar dan memberikan 

tanggapan kepada pelanggan ataupun memberikan solusi yang tidak merugikan 

kedua belah pihak. 

Tabel 4.41. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Determination 

Determination 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik memiliki 

komitmen mengajarkan 

konsumen untuk 

mendapatkan 

kepercayaannya 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik mempunyai 

rasa tanggung jawab 

terhadap pelanggan 

dalam bentuk menjaga 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 
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kualitas kayu yang 

dikirim 

Pemilik pantang 

menyerah ketika ada 

pelanggan yang 

mengeluh 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan determination pada UD Jaya 

Persada adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada memiliki 

komitmen yaitu mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya 

misalnya konsumen jika tidak tau akan diajarkan cara membedakan kayu karena 

kayu banyak jenisnya, mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam 

bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu 

yang buruk akan diatasi dengan cara kayu bisa diretur kalau pelanggan tidak mau 

dan dikirim dengan yang baru, pantang menyerah ketika ada pelanggan yang 

mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh akan diatasi dengan 

cara pemilik sabar dan berbicara lucu untuk membuat suasana nyaman dan juga 

diharapkan keluhan dapat diselesaikan dengan baik-baik agar pelanggan mengerti 

dan tidak kecewa terhadap perusahaan. 

 

4.6. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Dedication 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu dedication: 

Tabel 4.42. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 
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Saya berdedikasi 

sehingga mengorbankan 

waktu, tenaga dan 

pikiran dalam 

menjalankan usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya serius dan semangat 

dalam bekerja 
1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah pikiran karena harus memikirkan 

strategi dagang contohnya memikirkan cara untuk menarik pelanggan seperti 

memberikan hadiah setrika, sarung, pulsa dan lainnya ketika pelanggan membeli 

dengan harga tertentu, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara 

membentuk karakter disiplin pada diri sendiri seperti mengontrol usaha setiap hari 

agar usaha berjalan dengan lancar. 

Tabel 4.43. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya berdedikasi 

sehingga mengorbankan 

waktu, tenaga dan 

pikiran dalam 

menjalankan usaha 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya serius dan semangat 1 5         5,00 Tinggi 
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dalam bekerja 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah tenaga karena banyak mendatangi 

pelanggan untuk tagihan piutang yang ditagih sesuai perjanjian yaitu seminggu 

sekali hingga lunas dalam tempo satu bulan hingga satu setengah bulan serta 

menawarkan kayu kepada pelanggan, serius dan semangat dalam bekerja dengan 

cara disaat jam kerja harus fokus pada pekerjaan agar pekerjaan bisa dikerjakan 

dengan baik dan benar. 

Tabel 4.44. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya berdedikasi 

sehingga mengorbankan 

waktu, tenaga dan 

pikiran dalam 

menjalankan usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya serius dan semangat 

dalam bekerja 
1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda berdedikasi sehingga 
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mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah Pikiran dan waktu. Tenaga di 

serahkan pada sumber daya manusia. Pikiran karena memikirkan segala sesuatu 

yang dijalankan supaya setiap saat bisa bertambah lebih baik dan waktu memang 

harus dikorbankan supaya bisa sebanding dengan apa yang dipikirkan seperti 

dalam pertambahan omset harus menambah waktu yang dikorbankan untuk 

meningkatkan omset tersebut, serius dan semangat dalam bekerja karena dalam 

berusaha keseriusan adalah paling utama karena jika tidak serius kerjaan akan 

menjadi terbengkalai. 

 

 

 

Tabel 4.45. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya berdedikasi 

sehingga mengorbankan 

waktu, tenaga dan 

pikiran dalam 

menjalankan usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya serius dan semangat 

dalam bekerja 
1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 
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pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah pikiran karena beban yang 

ditanggung sangat banyak mulai dari cara pemasaran, mengatur keuangan, 

mengelola karyawan dan lainnya, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara 

berusaha untuk bisa melatih karyawan dengan baik untuk meningkatkan 

pelayanan karena sumber daya manusia sangatlah penting. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.46. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya berdedikasi 

sehingga mengorbankan 

waktu, tenaga dan 

pikiran dalam 

menjalankan usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya serius dan semangat 

dalam bekerja 
1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 
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pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah pikiran karena banyak sekali 

risiko dalam melakukan usaha apapun sehingga sebagai pemilik kita harus 

berhati-hati dalam menjalankan usaha, serius dan semangat dalam bekerja dengan 

cara bekerja dengan penuh semangat sehingga saya berusaha menjadi contoh bagi 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.47. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik berdedikasi 

sehingga mengorbankan 

waktu, tenaga dan 

pikiran dalam 

menjalankan usaha 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik serius dan 

semangat dalam bekerja 

terutama membimbing 

karyawan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada UD Tunas 

Gemilang adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang berdedikasi 

sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha 

menurut karyawan yang paling banyak dikorbankan pemilik adalah pikiran karena 

memikirkan segala sesuatu di usaha meliputi pelanggan, karyawan dan lainnya 

agar tidak mengalami kerugian, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara 

menepati janji kepada konsumen dan fokus pada pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.48. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik berdedikasi 

sehingga 

mengorbankan waktu, 

tenaga dan pikiran 

dalam menjalankan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik serius dan 

semangat dalam bekerja 

terutama membimbing 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 



 

81 
 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

karyawan yang paling banyak dikorbankan pemilik adalah pikiran karena yang 

dipertaruhkan pemilik dalam usaha ini adalah uang selain itu juga memikirkan 

segala hal mengenai usahanya, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara 

mengusahakan agar usaha ini tetap berjalan terus dalam hal produksi dan 

pemasaran dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi. 

 

 

 

 

Tabel 4.49. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik berdedikasi 

sehingga 

mengorbankan waktu, 

tenaga dan pikiran 

dalam menjalankan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik serius dan 

semangat dalam bekerja 

terutama membimbing 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 
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Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

karyawan yang paling banyak dikorbankan  pemilik adalah pikiran karena harus 

mencari inovasi baru untuk menarik hati konsumen dan pelanggan untuk 

pengembangan usaha, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara berusaha 

setiap hari membuat lapangan pekerjaan agar karyawan dapat bekerja. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.50. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik berdedikasi 

sehingga 

mengorbankan waktu, 

tenaga dan pikiran 

dalam menjalankan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik serius dan 

semangat dalam bekerja 

terutama membimbing 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 
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Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

karyawan yang paling banyak dikorbankan  pemilik adalah pikiran karena harus 

banyak resiko contohnya sales membawa kabur uang, serius dan semangat dalam 

bekerja dengan cara setiap hari mengontrol usaha dan juga terjun ke lapangan 

langsung jika karyawan yang masuk sedikit. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.51. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dedication 

Dedication 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik berdedikasi 

sehingga 

mengorbankan waktu, 

tenaga dan pikiran 

dalam menjalankan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik serius dan 

semangat dalam bekerja 

terutama membimbing 

karyawan 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 
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Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dedication pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada berdedikasi sehingga 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan usaha menurut 

karyawan yang paling banyak dikorbankan  pemilik adalah waktu karena banyak 

hal yang harus dilakukan oleh pemilik seperti menagih piutang dan menyetor 

uang ke bank dan pikiran karena memikirkan bagaimana cara agar perusahaan 

berjalan terus dan berkembang, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara 

semangat dan berusaha menyemangati karyawannya juga dalam bekerja serta 

mampu untuk mengarahkan karyawan agar karyawan dapat bekerja optimal. 

 

 

4.7. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Devotion 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu devotion: 

Tabel 4.52. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya disiplin terhadap 

peraturan yang sudah 

dibuat 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya menyukai pekerjaan 

ini sehingga merasa tidak 

terbebani ketika masalah 

muncul 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 



 

85 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang disiplin terhadap 

peraturan yang sudah dibuat misalnya tidak boleh mencuri karena memberikan 

contoh yang tidak baik, menyukai pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani 

ketika masalah muncul karena bidang kayu tersebut adalah pengalaman kerja 

pemilik yang pertama. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.53. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya disiplin terhadap 

peraturan yang sudah 

dibuat 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya menyukai pekerjaan 

ini sehingga merasa tidak 

terbebani ketika masalah 

muncul 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo disiplin terhadap peraturan yang 



 

86 
 

sudah dibuat misalnya dilarang bekerja sambil bercanda karena bisa 

membahayakan dan melukai orang lain, menyukai pekerjaan sehingga tidak 

merasa terbebani ketika masalah muncul karena pekerjaan ini sesuai dengan 

bidang pemilik dari awal dan pemilik menikmati pekerjaan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.54. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya disiplin terhadap 

peraturan yang sudah 

dibuat 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya menyukai pekerjaan 

ini sehingga merasa tidak 

terbebani ketika masalah 

muncul 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda disiplin terhadap peraturan yang 
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sudah dibuat misalnya sistem manajeman yang sudah tertata dalam usaha baik itu 

owner atau karyawan tidak boleh melanggar dan harus ditertibkan contohnya 

karyawan administrasi tidak boleh mencampuri pekerjaan mandor karena sudah 

memiliki job description masing-masing, menyukai pekerjaan sehingga tidak 

merasa terbebani ketika masalah muncul karena usaha ini adalah bidang pemilik 

dari awal selain itu karena terlahir di kalimantan yang mempunyai hutan yang 

banyak pemilik berpikir bahwa hutan harus diolah menjadi perkayuan untuk 

pembangunan jawa yang merupakan bagian dalam negri kita supaya lebih maju. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.55. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya disiplin terhadap 

peraturan yang sudah 

dibuat 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya menyukai pekerjaan 

ini sehingga merasa tidak 

terbebani ketika masalah 

muncul 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama disiplin terhadap 
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peraturan yang sudah dibuat misalnya karyawan tidak boleh memberikan nota 

kosong beserta cap perusahaan sembarangan, menyukai pekerjaan sehingga tidak 

merasa terbebani ketika masalah muncul karena usaha tersebut menguntungkan 

selain itu pemilik juga senang dapat berinteraksi dengan banyak orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.56. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya disiplin terhadap 

peraturan yang sudah 

dibuat 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya menyukai pekerjaan 

ini sehingga merasa tidak 

terbebani ketika masalah 

muncul 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada UD Jaya Persada adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada disiplin terhadap peraturan yang 

sudah dibuat misalnya dilarang bercanda karena kita harus mengutamakan 
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keselamatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menyukai pekerjaan 

sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul karena pemilik banyak 

mendapatkan pengalaman dari pekerjaan ini sehingga membuat ia menjadi orang 

yang seperti sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.57. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik disiplin terhadap 

peraturan yang sudah 

dibuat 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik menyukai 

pekerjaan ini sehingga 

merasa tidak terbebani 

ketika masalah muncul 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang disiplin terhadap 

peraturan yang sudah dibuat misalnya tidak telat dalam bekerja karena merugikan 

waktu dan tidak melebihi kapasitas produksi yang ditetapkan, menyukai pekerjaan 
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sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul karena dari awal pemilik 

mempunyai pengalaman dan skill di bidang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.58. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik disiplin 

terhadap peraturan yang 

sudah dibuat 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik menyukai 

pekerjaan ini sehingga 

merasa tidak terbebani 

ketika masalah muncul 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo disiplin terhadap peraturan 

yang sudah dibuat contoh karyawan tidak boleh memihak kepada konsumen 

karena disogok, menyukai pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani ketika 
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masalah muncul karena mungkin usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang 

lebih banyak ataupun pemilik hobi dengan usaha ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.59. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik disiplin 

terhadap peraturan yang 

sudah dibuat 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik menyukai 

pekerjaan ini sehingga 

merasa tidak terbebani 

ketika masalah muncul 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda disiplin terhadap peraturan 

yang sudah dibuat contoh tidak boleh mengirim kayu tanpa surat jalan karena bisa 

terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ditangkap polisi, menyukai pekerjaan 

sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul karena usaha ini 
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merupakan usaha yang dapat menghasilkan dan dari pertama usaha yang 

dijalankan adalah usaha ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.60. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik disiplin 

terhadap peraturan yang 

sudah dibuat 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik menyukai 

pekerjaan ini sehingga 

merasa tidak terbebani 

ketika masalah muncul 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,25 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama disiplin terhadap 

peraturan yang sudah dibuat contoh dilarang mencuri contohnya kawat atau 

linggis, menyukai pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah 

muncul karena keuntungan yang menjanjikan ketika menjalani usaha ini. 
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Tabel 4.61. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Devotion 

Devotion 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik disiplin 

terhadap peraturan yang 

sudah dibuat 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik menyukai 

pekerjaan ini sehingga 

merasa tidak terbebani 

ketika masalah muncul 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,25 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan devotion pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada disiplin terhadap peraturan 

yang sudah dibuat contoh tidak boleh bercanda saat bekerja karena bisa melukai 

orang lain serta tidak boleh telat masuk kerja tanpa alasan, menyukai pekerjaan 

sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul karena karena usaha ini 

menguntungkan bagi pemilik sehingga pemilik suka dengan usaha ini. 
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4.8. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Details 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu details: 

Tabel 4.62. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5         5,00 Tinggi 

Saya menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan 

baik agar tidak muncul 

masalah yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan details pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang teliti dalam menghitung 

kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti maka pemilik fokus dan 

selalu mengecek kembali apa yang sedang dilakukan contohnya adalah 
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menghitung kembali kayu yang akan dikirim ke pelanggan agar tidak terjadi 

kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan pelanggan, menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat 

kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka 

akan cepat dibeli untuk mempermudah kerjaan contohnya pergantian mata gergaji 

kayu hal ini diperlukan untuk memperlancar proses pemotongan kayu. 

 

 

 

Tabel 4.63. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya teliti dalam 

menghitung kayu 
  1 4       4,00 Tinggi 

Saya menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan 

baik agar tidak muncul 

masalah yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan details pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo teliti dalam menghitung kayu yang 

rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti maka pemilik sabar dan bekerja tidak 

tergesa-gesa agar pekerjaan bisa dilakukan dengan baik contohnya kayu yang 

akan masuk dihitung kembali dengan teliti apakah sudah sesuai FAKO (Faktor 
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Angkutan Kayu Olahan) atau belum. Jika belum maka kayu akan dihitung sesuai 

bukti fisik yang ada, menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak 

muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan 

usaha hampir rusak atau sudah rusak maka membeli yang baru agar pekerjaan bisa 

lancar dan produktif seperti mengganti gergaji yang sudah berkarat. 

 

 

Tabel 4.64. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5         5,00 Tinggi 

Saya menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan 

baik agar tidak muncul 

masalah yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan details pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda teliti dalam menghitung kayu yang 

rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti maka pekerjaan benar-benar harus 

dipahami dan karyawan harus menjalankan sesuai dengan aturan agar dalam 

mengolah usaha tidak berdampak pada keuntungan yang bisa mengakibatkan pada 

kerugian contohnya pemilik serta mandor menghitung kembali kayu yang dikirim 

ke pelanggan dan kayu yang masuk apakah sudah sesuai DO atau FAKO hal ini 
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agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, 

menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang 

dapat menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak 

atau sudah rusak maka akan mengganti baru karena tidak boleh menunda-nunda, 

hal tersebut bisa mengakibatkan operasional dan keuntungan juga tertunda yang 

nantinya malah akan menyebabkan kerugian besar seperti mesin benso yang rusak 

harus segera diperbaiki agar dapat menggesek kayu kembali. 

Tabel 4.65. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5         5,00 Tinggi 

Saya menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan 

baik agar tidak muncul 

masalah yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan details pada UD Maju Bersama adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama teliti dalam menghitung kayu 

yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti maka harus sabar dan 

memperhatikan sesuatu dengan sungguh-sungguh, menjaga peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan 

usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka segera 

diperbaiki ataupun diganti yang baru. 
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Tabel 4.66. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5         5,00 Tinggi 

Saya menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan 

baik agar tidak muncul 

masalah yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan details pada UD Jaya Persada adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada teliti dalam menghitung kayu yang 

rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti maka fokus dan sabar dalam 

melakukan segala hal, menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak 

muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan 

usaha hampir rusak atau sudah rusak maka diperbaiki dan diganti baru jika ada 

alat yang rusak karena untuk mempertahankan kelancaran produksi 
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Tabel 4.67. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik teliti dalam 

menghitung kayu 
2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik menjaga 

peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar 

tidak muncul masalah 

yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan details pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang teliti dalam menghitung 

kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti maka pemilik belajar untuk 

fokus dan memahami serta menguasai apa yang ia lakukan, menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat 

kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka 

akan diperbaiki ataupun membeli baru. 
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Tabel 4.68. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik menjaga 

peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar 

tidak muncul masalah 

yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan details pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo teliti dalam menghitung kayu yang 

rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti pemilik mendapatkannya dari 

pengalaman sebelumnya mengenai kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, 

menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang 

dapat menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak 

atau sudah rusak maka akan di service atau diganti baru. 
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Tabel 4.69. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik menjaga 

peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar 

tidak muncul masalah 

yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan details pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda teliti dalam menghitung kayu yang 

rusak cara untuk menjadi orang yang lebih teliti adalah bekerja dengan kesabaran 

dan sering mengecek ulang kualitas kayu yang dikirim, menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat 

kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka 

akan memanggil mekanik untuk memperbaiki langsung perlatan contohnya benso 

yang rusak. 
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Tabel 4.70. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik teliti dalam 

menghitung kayu 
  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik menjaga 

peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar 

tidak muncul masalah 

yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan details pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama teliti dalam menghitung 

kayu yang rusak cara untuk menjadi orang yang lebih teliti adalah lebih sabar dan 

minimal dua kali mengecek sesuatu yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, 

menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang 

dapat menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak 

atau sudah rusak maka berusaha diperbaiki ataupun membeli peralatan yang baru. 
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Tabel 4.71. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Details 

Details 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik teliti dalam 

menghitung kayu 
1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik menjaga 

peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar 

tidak muncul masalah 

yang dapat 

menghambat kegiatan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan details pada UD Jaya Persada adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada teliti dalam menghitung kayu yang 

rusak cara untuk menjadi orang yang lebih teliti adalah memeriksa ulang  kerjaan 

contohnya menghitung kembali kayu yang akan dikirim dan berkonsentrasi dalam 

melakukan apapun, menjaga peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak 

muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan 
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usaha hampir rusak atau sudah rusak maka membeli baru atau diperbaiki jika 

masih bisa 

 

 

 

 

 

4.9. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Destiny 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu destiny: 

Tabel 4.72. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan usaha 

yang penting diambil 

berdasarkan keputusan 

saya sendiri sehingga 

tidak tergantung pada 

orang lain 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada 

menjadi karyawan 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang dalam mengambil 
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keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya pelanggan yang sudah 

diketahui tidak benar atau bermasalah dalam segi keuangan maka kayu tidak akan 

dikirim. Kayu akan dikirim setelah pelunasan tagihan sebelumnya, yakin bekerja 

dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena 

membuka usaha sendiri lebih banyak mendapatkan pengalaman dan keuntungan. 

 

 

Tabel 4.73. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan usaha 

yang penting diambil 

berdasarkan keputusan 

saya sendiri sehingga 

tidak tergantung pada 

orang lain 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada 

menjadi karyawa 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada CV Bunga Sindo adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo dalam mengambil keputusan 

usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan dalam membeli bahan 

baku kayu karena hal itu sumber utama untuk memproduksi bahan jadi dan harus 

disesuaikan dengan kayu apa yang sedang diminati pada saat itu, yakin bekerja 
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dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena jika 

bekerja sendiri bisa menghasilkan keuntungan jauh lebih besar daripada bekerja 

untuk orang lain. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.74. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan usaha 

yang penting diambil 

berdasarkan keputusan 

saya sendiri sehingga 

tidak tergantung pada 

orang lain 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada 

menjadi karyawa 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda dalam mengambil keputusan usaha 

tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan dalam mengatur arus kas 

untuk memperbesar omset, selain itu pemilik tau konsekuensi dan komitmen 
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dalam suatu keputusan sehingga keputusan yang diambil harus dijalankan sesuai 

dari konsekuensi tersebut contohnya untuk memperbesar omset harus 

meningkatkan kualitas produk agar usaha dapat berjalan lancar, yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena usaha 

tersebut dimulai dari nol sehingga pemilik sudah mengetahui dasarnya untuk 

menekan kerugian sekecil mungkin dan memperhatikan margin atau keuntungan. 

 

 

 

Tabel 4.75. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan usaha 

yang penting diambil 

berdasarkan keputusan 

saya sendiri sehingga 

tidak tergantung pada 

orang lain 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada 

menjadi karyawa 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama dalam mengambil 

keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan dalam 
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membeli kayu kembali harus melihat kondisi pasaran, yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena 

menguntungkan dari segi pendapatan selain itu juga pemilik mendapatkan banyak 

relasi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha. 

 

 

 

 

Tabel 4.76. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan usaha 

yang penting diambil 

berdasarkan keputusan 

saya sendiri sehingga 

tidak tergantung pada 

orang lain 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada 

menjadi karyawa 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Jaya Persada adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada dalam mengambil keputusan 

usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya dalam hal membeli atau 

menyetok kayu harus disesuaikan permintaan konsumen maupun kondisi pasar 
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yang ada, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi 

karyawan karena punya usaha sendiri lebih bebas, keuntungan lebih besar 

daripada menjadi karyawan yang belum pasti masa depannya. 

 

 

 

 

Tabel 4.77. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan 

usaha yang penting 

diambil berdasarkan 

keputusan saya sendiri 

sehingga tidak 

tergantung pada orang 

lain 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik yakin bekerja 

dan membuka usaha 

sendiri lebih baik 

daripada menjadi 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang dalam mengambil 

keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan dalam stok 
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kayu harus mempelajari kondisi pasar dan memecat karyawan yang melanggar 

peraturan dan merugikan perusahaan, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada menjadi karyawan karena bisa mengembangkan sendiri usaha 

yang ada dan juga mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada bekerja 

dengan orang lain. 

 

 

Tabel 4.78. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan 

usaha yang penting 

diambil berdasarkan 

keputusan saya sendiri 

sehingga tidak 

tergantung pada orang 

lain 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik yakin bekerja 

dan membuka usaha 

sendiri lebih baik 

daripada menjadi 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo dalam mengambil 

keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya dalam jumlah 
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pengambilan kayu dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran usaha, yakin 

bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena 

bekerja dan membuka usaha sendiri penghasilan yang di dapatkan adalah untuk 

pemilik dan penghasilan yang didapatkan lebih besar. 

 

 

 

Tabel 4.79. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan 

usaha yang penting 

diambil berdasarkan 

keputusan saya sendiri 

sehingga tidak 

tergantung pada orang 

lain 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik yakin bekerja 

dan membuka usaha 

sendiri lebih baik 

daripada menjadi 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda dalam mengambil keputusan usaha 

tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan untuk mengambil bahan 
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baku kayu untuk diolah karena keputusan harus cepat diambil agar bahan baku 

kayu tersebut tidak dibeli oleh orang lain, yakin bekerja dan membuka usaha 

sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena bekerja bersama orang lain 

gajinya sulit untuk naik berbeda dengan menjalankan usaha bisa mendapatkan 

keuntungan yang besar. 

 

 

 

Tabel 4.80. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan 

usaha yang penting 

diambil berdasarkan 

keputusan saya sendiri 

sehingga tidak 

tergantung pada orang 

lain 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik yakin bekerja 

dan membuka usaha 

sendiri lebih baik 

daripada menjadi 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama dalam mengambil 
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keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan kapan akan 

menyetok stok kayu dan cara dalam mengatur karyawan untuk menerapkan cara 

kerja yang terbaik, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada 

menjadi karyawan karena usaha atau bekerja sendiri lebih bebas dan 

keuntungannya juga lumayan besar. 

 

 

 

Tabel 4.81. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Destiny 

Destiny 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Sebuah keputusan 

usaha yang penting 

diambil berdasarkan 

keputusan saya sendiri 

sehingga tidak 

tergantung pada orang 

lain 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik yakin bekerja 

dan membuka usaha 

sendiri lebih baik 

daripada menjadi 

karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada dalam mengambil 
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keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya keputusan dalam 

mendisiplinkan para pekerja yang tidak taat peraturan dan mengatur uang 

pengembangan usaha karena pemilik memiliki caranya sendiri, yakin bekerja dan 

membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena keuntungan 

yang didapatkan lebih besar dari karyawan walaupun resiko yang di terima juga 

besar. 

 

 

4.10. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Dollars 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu dollars: 

Tabel 4.82. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
1 5         5,00 Tinggi 

Motivasi utama saya 

adalah keberhasilan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor pemilik 

dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Tunas Gemilang adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang tidak mengutamakan 

kekayaan, usaha yang di jalankan harus lancar dan berhasil. Jika arus kas yang 

didapatkan tidak lancar maka akan mempengaruhi ketersediaan stok barang 

sehingga akan susah untuk mencapai keberhasilan usaha, motivasi utama adalah 



 

115 
 

keberhasilan usaha dan untuk tetap termotivasi ia banyak melihat motivator-

motivator di media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.83. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
  1 4       4,00 Tinggi 

Motivasi utama saya 

adalah keberhasilan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor pemilik 

dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada CV Bunga Sindo adalah tinggi. 

Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo Tidak mengutamakan kekayaan 

menurutnya uang bukanlah tujuan utama dalam menjalankan usaha uang hanya 

dianggap sebagai hasil yang ia dapatkan karena telah bekerja keras dimana uang 

tersebut digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari pemilik, motivasi 

utama adalah keberhasilan usaha dan cara untuk tetap termotivasi adalah dengan 

ulet bekerja karena dengan keuletan kita bisa mencapai keberhasilan. 
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Tabel 4.84. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
  1 4       4,00 Tinggi 

Motivasi utama saya 

adalah keberhasilan 

usaha 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor pemilik 

dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada PT Tunas Muda adalah tinggi. 

Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda tidak megutamakan kekayaan yang 

menurutnya paling penting adalah kelancaran usahanya diamana sebagai pemilik 

harus bekerja secara profesional karena semakin lancar maka usaha yang 

dijalankan pun akan semakin berkembang. Sebagai pemilik harus mengolah 

keuangan sebaik mungkin dengan manajemen. Membuat manajemen perputaran 

uang yang paling bagus untuk memperbesar usaha dan usaha bisa berkembang 
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lebih maju lagi, motivasi utama adalah keberhasilan usaha dan cara untuk tetap 

termotivasi adalah harus selalu semangat dalam menjalankan usaha walaupun 

dalam margin ada yang salah diperhitungkan namun dapat ditekan dengan biaya 

yang kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.85. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
1 5         5,00 Tinggi 

Motivasi utama saya 

adalah keberhasilan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor pemilik 

dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Maju Bersama adalah tinggi. 

Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama tidak mengutamakan kekayaan, 

menurut pemilik tentunya tujuan utama bukan hanya sekedar uang atau kekayaan. 

Keuntungan yang didapatkan sudah seharusnya digunakan untuk mengembangkan 

usaha misalnya dikelola dengan membeli kayu dengan melihat kondisi pasaran 
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yang sedang diminati konsumen, motivasi utama adalah keberhasilan usaha dan 

cara untuk tetap termotivasi adalah selalu semangat dalam menggapai kesuksesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.86. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
1 5         5,00 Tinggi 

Motivasi utama saya 

adalah keberhasilan 

usaha 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor pemilik 

dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Jaya Persada adalah tinggi. 

Hal ini berarti pemilik UD Persada tidak mengutamakan kekayaan baginya yang 

penting adalah menjaga kesejahteraan karyawan yang bekerja karena semakin 

nyaman karyawan bekerja maka mereka akan memberikan hasil kerja yang 

optimal contohnya memberikan fasilitas seperti motor, ruang kantor ber AC dan 
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bonus kepada karyawan yang bekerja dengan baik, motivasi utama adalah 

keberhasilan usaha dan cara untuk tetap termotivasi yaitu pemilik melihat dan 

mencontoh pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.87. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Motivasi utama pemilik 

adalah keberhasilan 

usaha 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,25 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang tidak mengutamakan 

kekayaan ia lebih memperhatikan kelancaran usahanya, hal ini terlihat karena 

setiap hari pemilik memberikan arahan kepada karyawan agar usahanya dapat 
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berjalan dengan lancar, motivasi utamanya adalah keberhasilan usaha dan untuk 

tetap termotivasi harus giat, tidak malu, semangat mengejar impian dan bekerja 

tanpa mengeluh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.88. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
2 10         5,00 Tinggi 

Motivasi utama pemilik 

adalah keberhasilan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo tidak mengutamakan 

kekayaan, hasil yang didapatkan pemilik sudah sesuai dengan kerja keras yang 

dilakukan pemilik. Pemilik selalu bekerja dengan serius dan penuh semangat, 
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motivasi utamanya adalah keberhasilan usaha dan untuk tetap termotivasi pemilik 

menargetkan produksi, pemasarannya, dan selalu berpikir positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.89. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
2 10         5,00 Tinggi 

Motivasi utama pemilik 

adalah keberhasilan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda tidak mengutamakan kekayaan, 

pemilik lebih fokus pada pekerjaan, benar-benar tegas dan serius hal ini karena ia 

tidak mau ada hambatan yang terjadi ketika usaha berjalan. Pemilik selalu 

mengontrol di lapangan demi terciptanya kelancaran usaha, motivasi utamanya 
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adalah keberhasilan usaha dan untuk tetap termotivasi pemilik melihat orang yang 

sudah sukses sehingga timbul rasa keinginan terus menerus untuk menggapai 

kesuksesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.90. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
2 10         5,00 Tinggi 

Motivasi utama pemilik 

adalah keberhasilan 

usaha 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama tidak mengutamakan 

kekayaan menurut karyawan pemilik benar-benar memperhatikan karyawannya 

dengan baik, menjaga kualitas produk, menjaga hubungannya dengan pelanggan 

hal ini mencerminkan bahwa tujuan utama pemilik bukan kekayaan namun lebih 

kepada bekerja secara profesional dan tetap dekat dengan karyawan, motivasi 
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utamanya adalah keberhasilan usaha dan untuk tetap termotivasi pemilik terus 

semangat menggapai impian dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.91. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Dollars 

Dollars 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Tidak mengutamakan 

kekayaan 
1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Motivasi utama pemilik 

adalah keberhasilan 

usaha 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada tidak mengutamakan 

kekayaan. Yang paling penting bagi pemilik yaitu usaha dapat berjalan dengan 

lancar sehingga usaha dapat berkembang lebih cepat, motivasi utamanya adalah 

keberhasilan usaha dan untuk tetap termotivasi pemilik harus percaya dengan 

kemampuannya sendiri dalam menggapai kesuksesan dan selalu berusaha menjadi 

yang terbaik agar tidak kalah dengan pesaing. 
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4.11. Tanggapan Karakteristik Kewirausahaan – Distribute 

Berikut adalah hasil tanggapan atas karakteristik kewirausahaan pertama 

yaitu dollars: 

Tabel 4.92. Tanggapan Pemilik UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya dapat memberikan 

tugas-tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya memberikan tugas 

dan wewenang penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang dapat memberikan 

tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara mengumpulkan dan 

mengarahkan karyawan sesuai bidangnya atau job description masing-masing, 



 

125 
 

memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya 

memberikan kepercayaan mandor sehingga mandor harus menjalankan sesuai 

dengan prosedur jika ada kesalahan maka mandor akan bertanggung jawab penuh 

terhadap kesalahannya tersebut. Misalnya mandor malah bersantai-santai di 

lapangan maka akan diberi teguran lisan. 

 

 

 

Tabel 4.93. Tanggapan Pemilik CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya dapat memberikan 

tugas-tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya memberikan tugas 

dan wewenang penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara setiap hari di lapangan memberikan 

pengarahan kepada karyawan, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada 

karyawan kepercayaan misalnya menyuruh karyawan kepercayaan untuk menagih 

piutang. Menurut pemilik kepercayaan ini sangat sulit untuk didapatkan dimana 

harus ada rasa saling percaya terlebih dahulu dan setelah diberikan tanggung 
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jawab untuk menagih piutang dan tidak membawa kabur uang maka pemilik pun 

merasa bahwa karyawan tersebut adalah karyawan yang jujur. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.94. Tanggapan Pemilik PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya dapat memberikan 

tugas-tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

  1 4       4,00 Tinggi 

Saya memberikan tugas 

dan wewenang penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan 

  1 4       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada PT Tunas Muda adalah 

tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda dapat memberikan tugas kepada 

karyawan dengan jelas dengan cara meyesuaikan aturan kerja dan sebisa mungkin 

aturan tersebut juga nyaman bagi karyawan sehingga karyawan dapat cepat dalam 

menangani apa yang pemilik inginkan, memberikan tugas dan wewenang penuh 

kepada karyawan kepercayaan misalnya admin diberikan tugas yang harus 

memperhatikan konsekuensi kerja dan komitmen untuk menjalankan tugas 
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tersebut dengan tanggung jawab yang penuh contohnya mengecek nota dan uang 

yang dicicil pelanggan setiap ada penagihan kepada pelanggan, uang tersebut akan 

dikumpulkan dan dihitung. Ketika usaha mau tutup maka perlu melaporkannya 

kepada pemilik. Admin disini sudah tau konsekuensi berupa pengurangan gaji jika 

uang tersebut hilang oleh karena itu admin harus menjaga uang tersebut dengan 

baik sampai pelaporan kepada pemilik. 

 

 

Tabel 4.95. Tanggapan Pemilik UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya dapat memberikan 

tugas-tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya memberikan tugas 

dan wewenang penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara tugas diberikan sesuai dengan jabatan 

ketika karyawan diterima untuk bekerja pada usaha ini, memberikan tugas dan 

wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya mandor diberikan 

tanggung jawab dalam mengatur karyawan yang ada di lapangan 
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Tabel 4.96. Tanggapan Pemilik UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Saya dapat memberikan 

tugas-tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

1 5         5,00 Tinggi 

Saya memberikan tugas 

dan wewenang penuh 

kepada karyawan 

kepercayaan 

1 5         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

pemilik dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara diberitahu kerjaan pada hari tersebut 

dan memberi karyawan target agar pekerjaan selesai dan tidak ditunda besok, 

memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya 

memberikan tugas dan kewenangan penuh kepada mandor untuk penempatan tata 

letak kayu agar kayu mudah diambil pada saat dibutuhkan. 
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Tabel 4.97. Tanggapan Karyawan UD Tunas Gemilang atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik dapat 

memberikan tugas-tugas 

dengan jelas kepada 

karyawan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik memberikan 

tugas dan wewenang 

penuh kepada karyawan 

kepercayaan 

  2 8       4,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,25 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Tunas Gemilang 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Tunas Gemilang dapat memberikan 

tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara memanggil, memberikan tugas 

dan arahan agar karyawan tidak salah melakukan pekerjaan, memberikan tugas 

dan wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya memberikan 

kepercayaan kepada karyawan dalam pemilihan kayu kualitas super dan kw. 
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Tabel 4.98. Tanggapan Karyawan CV Bunga Sindo atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik dapat 

memberikan tugas-

tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik memberikan 

tugas dan wewenang 

penuh kepada karyawan 

kepercayaan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada CV Bunga Sindo 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik CV Bunga Sindo dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara memahami keterampilan karyawan 

untuk menyesuaikan tugas atau memberikan tugas sesuai dengan jabatannya 

masing-masing, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan 

kepercayaan misalnya mandor diberi tugas dan wewenang penuh untuk memilih 

kayu, melayani pembeli dan mengatur produksi kayu. 
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Tabel 4.99. Tanggapan Karyawan PT Tunas Muda atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik dapat 

memberikan tugas-

tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Pemilik memberikan 

tugas dan wewenang 

penuh kepada karyawan 

kepercayaan 

1 5 1 4       4,50 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada PT Tunas Muda 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik PT Tunas Muda dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara diberi pengarahan yang baik atau 

melalui kontak langsung agar karyawan melaksanakan tugas dengan benar, 

memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya 

kepala bagian karyawan atau mandor diberi tugas dan wewenang penuh untuk 

mengatur karyawan di lapangan. 
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Tabel 4.100. Tanggapan Karyawan UD Maju Bersama atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik dapat 

memberikan tugas-

tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

  2 8       4,00 Tinggi 

Pemilik memberikan 

tugas dan wewenang 

penuh kepada karyawan 

kepercayaan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Maju Bersama 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Maju Bersama dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara memberikan tugas sesuai dengan 

permintaan konsumen ataupun mengarahkan karyawan untuk melaksanakan suatu 

tugas di hari tersebut, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan 

kepercayaan misalnya mandor diberikan tugas dan kewenangan dalam memilih 

kayu untuk dikirim contoh lainnya adalah memberikan tugas kepada karyawan 

untuk menyetor uang ke bank. 
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Tabel 4.101. Tanggapan Karyawan UD Jaya Persada atas Karakteristik 

Kewirusahaan – Distribute 

Distribute 

SS S N TS STS Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

Pemilik dapat 

memberikan tugas-

tugas dengan jelas 

kepada karyawan 

2 10         5,00 Tinggi 

Pemilik memberikan 

tugas dan wewenang 

penuh kepada karyawan 

kepercayaan 

2 10         5,00 Tinggi 

Rata-Rata Skor Akhir 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

karyawan dalam karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Jaya Persada 

adalah tinggi. Hal ini berarti pemilik UD Jaya Persada dapat memberikan tugas 

kepada karyawan dengan jelas dengan cara pemilik memberi tau apa yang harus 

dikerjakan kepada mandor dan mandor menindaklanjutinya kepada karyawan lain 

atau pemilik memberi arahan sesuai DO yang masuk sehingga karyawan tidak 

bingung dengan tugasnya, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada 

karyawan kepercayaan misalnya menyuruh sales menagih utang ke pelanggan dan 

mandor disuruh untuk mengarahkan karyawan dengan baik jika pemilik tidak ada 

di lapangan. 

. 
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4.12. Hasil Rekapitulasi Pemilik dan Karyawan Usaha Kayu 

Berikut adalah hasil rekapitulasi pengusaha kayu: 

Tabel 4.102. Hasil Rekapitulasi Pemilik dan Karyawan UD Tunas Gemilang 

No 
Karakteristik 

Kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

1 Dream 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Dream 

2 Decisiveness 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter 

Decisiveness 

3 Doers 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Doers 

4 Determination 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter 

Determination 

5 Dedication 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Dedication 

6 Devotion 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Devotion 

7 Details 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Details 

8 Destiny 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Destiny 

9 Dollars 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,25 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Dollars 

10 Distribute 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,25 

Pemilik UD Tunas Gemilang 

memiliki karakter Distribute 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas pengusaha kayu UD Tunas Gemilang sudah 

memiliki karakteristik kewirausahaan berdasarkan teori William D. Bygrave. 

Semua karakteristik baik pemilik dan karyawan memiliki skor tinggi. 

Karakteristik kewirausahaan dream pada pemilik UD Tunas Gemilang 

yaitu memiliki impian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia misalnya memberikan suatu pelayanan yang baik kepada 

pelanggan dengan menawarkan air minum atau kopi untuk pelanggan serta 

mengajari karyawan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik 

dan ramah dalam melayani konsumen. Pemilik UD Tunas gemilang juga 

mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan 

baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara terjun ke lapangan 

ketika kondisi pasar sepi untuk mencari pelanggan baru dan pengelolaan tenaga 

kerja yang menjadi peran utama dalam usaha. 

Karakteristik kewirausahaan decisiveness pada pemilik UD Tunas Gemilang 

yaitu tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada 

peraturan dengan cara memberikan peringatan tegas berupa surat peringatan 

pertama yang berisi peringatan tertulis bahwa yang bersangkutan seharusnya tidak 

boleh merokok, surat peringatan kedua yaitu berupa penjelasan tegas harus 

merubah sikap dan tindakan merokok tersebut, surat peringatan ketiga adalah 

denda separuh dari gaji yang diberikan dan masih mengulangi kesalahan maka 

akan dipecat karena merokok membahayakan perusahaan, mampu untuk 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara 

langsung memesan dengan pemasok agar dapat melayani konsumen kembali, 

selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya dalam 

pembelian kayu harus memperhatikan kualitas kayu. Kayu yang datang akan di 

cek kualitasnya jika layak maka akan diterima dan jika kualitasnya sangat buruk 

maka kayu tersebut akan ditolak. 

Karakteristik kewirausahaan doers pada pemilik UD Tunas Gemilang yaitu 

tidak suka membuang waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO 

(Delivery Order) masuk maka akan cepat di kerjakan untuk memenuhi permintaan 

karena kondisi pasar yang persaingannya ketat sehingga DO tersebut akan 
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ditindaklanjuti segera dengan melihat stok kayu yang ada. Jika kosong maka 

biasanya kayu balok yang besar akan dipotong sesuai dengan permintaan yang 

ada di DO, bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara 

menggerakkan dan memberitahu karyawan contohnya memberitahu mengenai DO 

yang akan masuk sehingga karyawan dapat menyiapkan kayu tersebut terlebih 

dahulu agar pekerjaan bisa selesai dengan baik. 

Karakteristik kewirausahaan determination pada pemilik UD Tunas 

Gemilang yaitu memiliki komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan 

kepercayaanya misalnya mengajarkan konsumen yang tidak paham mengenai 

jenis-jenis kayu seperti kompas, kamper, meranti, bengkirai dan lainnya serta 

penjelasan mengenai harga dan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis 

kayu, mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk maka 

pemilik akan berusaha untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan contohnya 

pelanggan dapat mengembalikan kayu tersebut jika kayu tersebut buruk karena 

bisa saja ada kesalahan dari karyawan yang memilih kayu, pantang menyerah 

ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus 

mengeluh akan diatasi dengan cara lebih meningkatkan kembali pelayanan dan 

kualitas produk yang ada. 

Karakteristik kewirausahaan dedication pada pemilik UD Tunas yaitu 

berdedikasi sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan usaha menurut pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah 

pikiran karena harus memikirkan strategi dagang contohnya memikirkan cara 

untuk menarik pelanggan seperti memberikan hadiah setrika, sarung, pulsa dan 

lainnya ketika pelanggan membeli dengan harga tertentu, serius dan semangat 

dalam bekerja dengan cara membentuk karakter disiplin pada diri sendiri seperti 

mengontrol usaha setiap hari agar usaha berjalan dengan lancar. 

Karakteristik kewirausahaan devotion pada pemilik UD Tunas Gemilang 

yaitu disiplin terhadap peraturan yang sudah dibuat misalnya tidak boleh mencuri 

karena memberikan contoh yang tidak baik, menyukai pekerjaan sehingga tidak 
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merasa terbebani ketika masalah muncul karena bidang kayu tersebut adalah 

pengalaman kerja pemilik yang pertama. 

Karakteristik kewirausahaan details pada pemilik UD Tunas Gemilang yaitu 

teliti dalam menghitung kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti 

maka harus fokus dan selalu mengecek kembali apa yang sedang dilakukan 

contohnya adalah menghitung kembali kayu yang akan dikirim ke pelanggan agar 

tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan pelanggan, menjaga 

peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat 

menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau 

sudah rusak maka akan cepat dibeli untuk mempermudah kerjaan contohnya 

pergantian mata gergaji kayu hal ini diperlukan untuk memperlancar proses 

pemotongan kayu. 

Karakteristik kewirausahaan destiny pada UD Tunas Gemilang yaitu dalam 

mengambil keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain pelanggan yang 

sudah diketahui tidak benar atau bermasalah dalam segi keuangan maka kayu 

tidak akan dikirim. Kayu akan dikirim setelah pelunasan tagihan sebelumnya, 

yakin bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan 

karena membuka usaha sendiri lebih banyak mendapatkan pengalaman dan 

keuntungan. 

Karakteristik kewirausahaan dollars pada UD Tunas Gemilang yaitu tidak 

mengutamakan kekayaan, usaha yang di jalankan harus lancar dan berhasil. Jika 

arus kas yang didapatkan tidak lancar maka akan mempengaruhi ketersediaan stok 

barang sehingga akan susah untuk mencapai keberhasilan usaha, motivasi utama 

adalah keberhasilan usaha dan untuk tetap termotivasi ia banyak melihat 

motivator-motivator di media. 

Karakteristik kewirausahaan distribute pada UD Tunas Gemilang yaitu 

dapat memberikan tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara 

mengumpulkan dan mengarahkan karyawan sesuai bidangnya atau job description 

masing-masing, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan 

kepercayaan misalnya memberikan kepercayaan mandor sehingga mandor harus 

menjalankan sesuai dengan prosedur jika ada kesalahan maka mandor akan 
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bertanggung jawab penuh terhadap kesalahannya tersebut. Misalnya mandor 

malah bersantai-santai di lapangan maka akan diberi teguran lisan. 

 

Tabel 4.103. Hasil Rekapitulasi Pemliki dan Karyawan CV Bunga Sindo 

No 
Karakteristik 

Kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

1 Dream 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Dream 

2 Decisiveness 
Tinggi 

4,67 

Tinggi 

4,50 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Decisiveness 

3 Doers 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,25 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Doers 

4 Determination 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter 

Determination 

5 Dedication 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Dedication 

6 Devotion 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,75 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Devotion 

7 Details 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Details 

8 Destiny 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,50 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Destiny 

9 Dollars 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Dollars 

10 Distribute 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik CV Bunga Sindo 

memiliki karakter Distribute 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas pengusaha kayu CV Bunga Sindo sudah memiliki 

karakteristik kewirausahaan berdasarkan teori William D. Bygrave. Semua 

karakteristik baik pemilik dan karyawan memiliki skor tinggi. 

Karakteristik kewirausahaan dream pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu 

memiliki impian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia misalnya memperluas jaringan pemasaran yang awalnya hanya 

menjual di sekitar Tegal kemudian memperluas penjualan kayu hingga ke Cirebon 

dan Indramayu serta memberi pelatihan kepada karyawan cara mengukur kayu log 

yang benar dan menggesek kayu log dengan benar. Pemilik CV Bunga Sindo juga 

mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu mencari pelanggan 

baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara meluangkan waktu 

untuk suvey ke daerah yang belum pernah didatangi untuk mencari pelanggan 

baru dan sering memberikan pengarahan ke karyawan setiap harinya. 

Karakteristik kewirausahaan decisiveness pada pemilik CV Bunga Sindo 

yaitu tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada 

peraturan dengan cara memberikan teguran lisan sebanyak 3 kali, dan jika 

diulangi maka akan dipecat karena membahayakan atau mengakibatkan 

kebakaran, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika 

stok kayu habis dengan cara harus secepatnya menyediakan kembali kayu dari 

pemasok, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya 

hati-hati memberikan piutang kepada pelanggan karena bisa mengakibatkan 

keuangan kita terganggu, pelanggan yang sudah jatuh tempo pembayaran masih 

belum lunas maka pengiriman kayu akan dihentikan dan harus membayar terlebih 

dahulu tagihan yang sudah jatuh tempo tersebut. 

Karakteristik kewirausahaan doers pada pemilik CV Bunga yaitu tidak suka 

membuang waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO (Delivery 

Order) masuk dikerjakan secepatnya dan jika terjadi penumpukan DO maka 

pelanggan akan dijelaskan bahwa DO ini baru bisa dikirim sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan pemilik hal ini agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama 

dan kecewa dengan pelayanan yang diberikan, bertindak ketika sudah membuat 

keputusan dengan cara mengarahkan karyawan secepatnya sesudah keputusan itu 
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di buat. Contohnya adalah ketika pelanggan ingin agar ujung kayunya dililin maka 

pemilik akan langsung mengarahkan karyawan untuk melilin ujung kayu tersebut. 

Melilin ujung kayu ini bermanfaat agar ujung kayu tidak mudah retak dan kayu 

lebih enak untuk dilihat sehingga membuat tertarik pembeli yang melihat. 

Karakteristik kewirausahaan determination pada pemilik CV Bunga Sindo 

yaitu memiliki komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan 

kepercayaanya misalnya memberikan penjelasan tentang jenis kayu agar mereka 

paham dan mengerti sehingga pelanggan tidak kecewa ketika membeli kayu 

dimana kayu ada banyak jenis dan ukurannya, mempunyai rasa tanggung jawab 

kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika 

pelanggan protes dengan kayu yang buruk maka akan diatasi dengan cara 

memberikan pelanggan kompensasi berupa retur kayu, pantang menyerah ketika 

ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh 

akan diatasi dengan cara harus sabar dan memberikan solusi agar terjadi win-win 

solution contohnya kayu yang sudah dikirim dan ternyata ada rusak sedikit maka 

kayu yang rusak mendapatkan potongan harga. 

Karakteristik kewirausahaan dedication pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu  

berdedikasi sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan usaha menurut pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah 

tenaga karena banyak mendatangi pelanggan untuk tagihan piutang yang ditagih 

sesuai perjanjian yaitu seminggu sekali hingga lunas dalam tempo satu bulan 

hingga satu setengah bulan serta menawarkan kayu kepada pelanggan, serius dan 

semangat dalam bekerja dengan cara disaat jam kerja harus fokus pada pekerjaan 

agar pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik dan benar. 

Karakteristik kewirausahaan devotion pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu 

disiplin terhadap peraturan yang sudah dibuat misalnya dilarang bekerja sambil 

bercanda karena bisa membahayakan dan melukai orang lain, menyukai pekerjaan 

sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul karena pekerjaan ini 

sesuai dengan bidang pemilik dari awal dan pemilik menikmati pekerjaan ini. 

Karakteristik kewirausahaan details pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu 

teliti dalam menghitung kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti 
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maka pemilik sabar dan bekerja tidak tergesa-gesa agar pekerjaan bisa dilakukan 

dengan baik contohnya kayu yang akan masuk dihitung kembali dengan teliti 

apakah sudah sesuai FAKO (Faktor Angkutan Kayu Olahan) atau belum. Jika 

belum maka kayu akan dihitung sesuai bukti fisik yang ada, menjaga peralatan-

peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat 

kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka 

membeli yang baru agar pekerjaan bisa lancar dan produktif seperti mengganti 

gergaji yang sudah berkarat. 

Karakteristik kewirausahaan destiny pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu  

dalam mengambil keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya 

keputusan dalam membeli bahan baku kayu karena hal itu sumber utama untuk 

memproduksi bahan jadi dan harus disesuaikan dengan kayu apa yang sedang 

diminati pada saat itu, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik 

daripada menjadi karyawan karena jika bekerja sendiri bisa menghasilkan 

keuntungan jauh lebih besar daripada bekerja untuk orang lain. 

Karakteristik kewirausahaan dollars pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu 

tidak mengutamakan kekayaan menurutnya uang bukanlah tujuan utama dalam 

menjalankan usaha uang hanya dianggap sebagai hasil yang ia dapatkan karena 

telah bekerja keras dimana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari pemilik, motivasi utama adalah keberhasilan usaha dan cara untuk 

tetap termotivasi adalah dengan ulet bekerja karena dengan keuletan kita bisa 

mencapai keberhasilan. 

Karakteristik kewirausahaan distribute pada pemilik CV Bunga Sindo yaitu 

dapat memberikan tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara setiap hari di 

lapangan memberikan pengarahan kepada karyawan, memberikan tugas dan 

wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya menyuruh karyawan 

kepercayaan untuk menagih piutang. Menurut pemilik kepercayaan ini sangat sulit 

untuk didapatkan dimana harus ada rasa saling percaya terlebih dahulu dan setelah 

diberikan tanggung jawab untuk menagih piutang dan tidak membawa kabur uang 

maka pemilik pun merasa bahwa karyawan tersebut adalah karyawan yang jujur. 
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Tabel 4.104. Hasil Rekapitulasi Pemilik dan Karyawan PT Tunas Muda 

No 
Karakteristik 

Kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

1 Dream 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Dream 

2 Decisiveness 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Decisiveness 

3 Doers 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,50 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Doers 

4 Determination 
Tinggi 

4,67 

Tinggi 

4,83 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter 

Determination 

5 Dedication 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Dedication 

6 Devotion 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,50 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Devotion 

7 Details 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Details 

8 Destiny 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Destiny 

9 Dollars 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Dollars 

10 Distribute 
Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik PT Tunas Muda 

memiliki karakter Distribute 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas pengusaha kayu PT Tunas Muda sudah memiliki 

karakteristik kewirausahaan berdasarkan teori William D. Bygrave. Semua 

karakteristik baik pemilik dan karyawan memiliki skor tinggi. 
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Karakteristik kewirausahaan dream pada pemilik PT Tunas Muda yaitu  

memiliki impian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia misalnya setiap hari pemilik menata sumber daya manusia 

atau tenaga kerja dengan baik agar pekerjaan pada saat itu dapat ditangani 

dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan kemudian barulah pemilik bisa 

menambah perputaran omset untuk mengembangkan usaha. Pemilik PT Tunas 

Muda juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu 

mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara 

mempromosikan barang sesuai dengan kualitas yang dimiliki kemudian 

mengirim kayu tersebut kepada pelanggan baru agar pelanggan  tersebut percaya 

bahwa kualitas kayu yang diberikan bagus sehingga pelanggan tersebut akan 

mengorder lagi kepada pemilik, mempunyai sistem manajemen pemasaran bagus 

dalam artian konsisten terhadap kualitas produk yang dipasarkan sehingga 

dipercaya oleh pelanggan serta harus meningkatkan kinerja tenaga kerja agar 

mereka dapat memahami dan tidak melakukan kesalahan sehingga permintaan 

pelanggan terpenuhi dengan baik. 

Karakteristik kewirausahaan decisiveness pada pemilik PT Tunas Muda 

yaitu tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada 

peraturan dengan cara ditindak tegas dengan peringatan pertama yaitu skorsing 

atau dibebastugaskan selama sehari, jika mengulangi lagi maka akan di denda 

sebesar 50.000 rupiah, dan terakhir jika masih melakukan maka akan dipecat 

karena dalam memproduksi kayu, kayu mudah terbakar oleh karena itu resiko 

harus dihindari agar tidak terjadi suatu kebakaran, mampu untuk mengambil 

keputusan dengan cepat dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara mengecek 

stock opname apakah sudah cocok dengan pengeluaran kayu lalu melihat kayu 

mana yang dapat menghasilkan omset yang lebih besar dan memasukkan kayu 

tersebut untuk beroperasi lagi, selalu mempertimbangkan segala keputusan 

dengan hati-hati misalnya benar-benar mengolah kayu log sesuai permintaan 

konsumen atau kondisi kayu yang sedang diminati dan mengatur sumber daya 

manusia agar mempunyai kualitas kerja yang bagus karena hal tersebut dapat 

meminimalkan dampak kerugian dan memaksimalkan keuntungan. 
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Karakteristik kewirausahaan doers pada pemilik PT Tunas Muda yaitu tidak 

suka membuang waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO 

(Delivery Order) masuk akan langsung dikerjakan karena permintan DO dari 

pelanggan adalah suatu permintaan yang utama dari pekerjaan sehari-hari jadi 

ketika pelanggan senang dengan kualitas kayu tersebut maka permintaan akan 

semakin banyak oleh karena itu pemintaan DO dari pelanggan tidak bisa ditunda, 

bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara memaparkan segala hal 

yang harus dikerjakan karyawan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan juga 

sanksi yang diterima ketika karyawan melanggar hal tersebut.  

Karakteristik kewirausahaan determination pada pemilik PT Tunas Muda 

yaitu memiliki komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan 

kepercayaanya misalnya memberikan penjelasan kayu untuk konsumen mulai dari 

jenis kayu, kualitas kayu dan keunggulan jenis kayu serta perhitungan harga 

sehingga pelanggan dapat memilih kayu yang cocok sesuai keinginan mereka, 

mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk pemilik 

akan kembali cek kepada pelanggan mengenai permasalahannya apakah dari 

kualitas kayu atau ukuran atau kesalahan pengiriman dan jika memang ada 

kesalahan maka pemilik akan berusaha memperbaiki kualitas kayu atau sumber 

daya manusia agar pelanggan dapat mengorder terus, pantang menyerah ketika 

ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh 

akan diatasi dengan cara mendengarkan keluhan dan berusaha untuk memperbaiki 

agar ia tidak mengeluh, jika masih mengeluh maka pemilik akan mengkoreksi lagi 

dari apa yang membuat konsumen puas agar pelanggan tidak mengeluh dan 

mengorder kembali. 

Karakteristik kewirausahaan dedication pada pemilik PT Tunas Muda yaitu 

berdedikasi sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan usaha menurut pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah 

pikiran dan waktu. Tenaga di serahkan pada sumber daya manusia. Pikiran karena 

memikirkan segala sesuatu yang dijalankan supaya setiap saat bisa bertambah 

lebih baik dan waktu memang harus dikorbankan supaya bisa sebanding dengan 
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apa yang dipikirkan seperti dalam pertambahan omset harus menambah waktu 

yang dikorbankan untuk meningkatkan omset tersebut, serius dan semangat dalam 

bekerja karena dalam berusaha keseriusan adalah paling utama karena jika tidak 

serius kerjaan akan menjadi terbengkalai. 

Karakteristik kewirausahaan devotion pada pemilik PT Tunas Muda yaitu 

disiplin terhadap peraturan yang sudah dibuat misalnya sistem manajeman yang 

sudah tertata dalam usaha baik itu owner atau karyawan tidak boleh melanggar 

dan harus ditertibkan contohnya karyawan administrasi tidak boleh mencampuri 

pekerjaan mandor karena sudah memiliki job description masing-masing, 

menyukai pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul 

karena usaha ini adalah bidang pemilik dari awal selain itu karena terlahir di 

kalimantan yang mempunyai hutan yang banyak pemilik berpikir bahwa hutan 

harus diolah menjadi perkayuan untuk pembangunan jawa yang merupakan 

bagian dalam negri kita supaya lebih maju. 

Karakteristik kewirausahaan details pada pemilik PT Tunas Muda yaitu 

teliti dalam menghitung kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti 

maka pekerjaan benar-benar harus dipahami dan karyawan harus menjalankan 

sesuai dengan aturan agar dalam mengolah usaha tidak berdampak pada 

keuntungan yang bisa mengakibatkan pada kerugian contohnya pemilik serta 

mandor menghitung kembali kayu yang dikirim ke pelanggan dan kayu yang 

masuk apakah sudah sesuai DO atau FAKO hal ini agar tidak terjadi kesalahan 

yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, menjaga peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan 

usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka akan 

mengganti baru karena tidak boleh menunda-nunda, hal tersebut bisa 

mengakibatkan operasional dan keuntungan juga tertunda yang nantinya malah 

akan menyebabkan kerugian besar seperti mesin benso yang rusak harus segera 

diperbaiki agar dapat menggesek kayu kembali. 

Karakteristik kewirausahaan destiny pada pemilik PT Tunas Muda yaitu 

dalam mengambil keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya 

keputusan dalam mengatur arus kas untuk memperbesar omset, selain itu pemilik 
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tau konsekuensi dan komitmen dalam suatu keputusan sehingga keputusan yang 

diambil harus dijalankan sesuai dari konsekuensi tersebut contohnya untuk 

memperbesar omset harus meningkatkan kualitas produk agar usaha dapat 

berjalan lancar, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada 

menjadi karyawan karena usaha tersebut dimulai dari nol sehingga pemilik sudah 

mengetahui dasarnya untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan 

memperhatikan margin atau keuntungan. 

Karakteristik kewirausahaan dollars pada pemilik PT Tunas Muda yaitu tidak 

megutamakan kekayaan yang menurutnya paling penting adalah kelancaran 

usahanya diamana sebagai pemilik harus bekerja secara profesional karena 

semakin lancar maka usaha yang dijalankan pun akan semakin berkembang. 

Sebagai pemilik harus mengolah keuangan sebaik mungkin dengan manajemen. 

Membuat manajemen perputaran uang yang paling bagus untuk memperbesar 

usaha dan usaha bisa berkembang lebih maju lagi, motivasi utama adalah 

keberhasilan usaha dan cara untuk tetap termotivasi adalah harus selalu semangat 

dalam menjalankan usaha walaupun dalam margin ada yang salah diperhitungkan 

namun dapat ditekan dengan biaya yang kecil. 

Karakteristik kewirausahaan distribute pada pemilik PT Tunas Muda yaitu 

dapat memberikan tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara meyesuaikan 

aturan kerja dan sebisa mungkin aturan tersebut juga nyaman bagi karyawan 

sehingga karyawan dapat cepat dalam menangani apa yang pemilik inginkan, 

memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan misalnya 

admin diberikan tugas yang harus memperhatikan konsekuensi kerja dan 

komitmen untuk menjalankan tugas tersebut dengan tanggung jawab yang penuh 

contohnya mengecek nota dan uang yang dicicil pelanggan setiap ada penagihan 

kepada pelanggan, uang tersebut akan dikumpulkan dan dihitung. Ketika usaha 

mau tutup maka perlu melaporkannya kepada pemilik. Admin disini sudah tau 

konsekuensi berupa pengurangan gaji jika uang tersebut hilang oleh karena itu 

admin harus menjaga uang tersebut dengan baik sampai pelaporan kepada 

pemilik. 

 



 

147 
 

 

 

 

Tabel 4.105. Hasil Rekapitulasi Pemilik dan Karyawan UD Maju Bersama 

No 
Karakteristik 

Kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

1 Dream 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Dream 

2 Decisiveness 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Decisiveness 

3 Doers 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Doers 

4 Determination 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,33 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter 

Determination 

5 Dedication 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Dedication 

6 Devotion 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,25 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Devotion 

7 Details 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Details 

8 Destiny 
Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,75 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Destiny 

9 Dollars 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Dollars 

10 Distribute 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Maju Bersama 

memiliki karakter Distribute 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas pengusaha kayu UD Maju Bersama sudah 

memiliki karakteristik kewirausahaan berdasarkan teori William D. Bygrave. 

Semua karakteristik baik pemilik dan karyawan memiliki skor tinggi. 

Karakteristik kewirausahaan dream pada pemilik UD Maju Bersama yaitu  

memiliki impian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia misalnya pengembangan usaha dimulai dari hal dasar seperti 

melayani konsumen dengan baik barulah perlahan-lahan dengan modal yang 

cukup usaha dapat dikembangkan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia 

maka karyawan harus dididik dengan baik untuk melayani konsumen. Pemilik UD 

Maju Bersama juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu 

mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara 

pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi dan memberikan masukan dan 

arahan agar karyawan paham mengenai pekerjaannya. 

Karakteristik kewirausahaan decisiveness pada pemilik UD Maju Bersama 

yaitu tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada 

peraturan dengan cara ditegur dahulu, jika diulangi akan diberi peringatan keras 

dan jika tidak dihiraukan akan dipecar karena rokok mengakibatkan kebakaran 

dan tidak baik bagi kesehatan, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat 

dan tepat ketika stok kayu habis dengan cara sebelum habis di antisipasi dulu 

dengan membeli kepada pemasok kecuali kayunya memang lagi sulit maka harus 

menunggu hingga kayu tersedia, selalu mempertimbangkan segala keputusan 

dengan hati-hati misalnya keputusan yang harus hati-hati adalah resiko dalam 

menyetok kayu, ketika kayu datang kualitas harus diperhatikan. 

Karakteristik kewirausahaan doers pada pemilik UD Maju Bersama yaitu 

tidak suka membuang waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO 

(Delivery Order) masuk tentu akan langsung dikerjakan karena kepercayaan 

pelanggan adalah nomor satu, bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan 

cara memberikan tugas kepada karyawan tersebut sesuai dengan keputusan yang 

diambil.  

Karakteristik kewirausahaan determination pada pemilik UD Maju yaitu 

memiliki komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan kepercayaanya 
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misalnya konsumen diberitahu mengenai ukuran, jenis dan kualitas yang bagus 

untuk kebutuhan mereka, mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan 

dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan 

kayu yang buruk maka dapat dikembalikan karena biasanya itu adalah kelalaian 

karyawan yang tidak melihat dengan benar kualitas kayu yang di muat, pantang 

menyerah ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus 

menerus mengeluh akan diatasi dengan cara didengarkan dan diberi pengertian 

dan solusi agar pelanggan tidak kecewa. 

Karakteristik kewirausahaan dedication pada pemilik UD Maju Bersama 

yaitu berdedikasi sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan usaha menurut pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah 

pikiran karena beban yang ditanggung sangat banyak mulai dari cara pemasaran, 

mengatur keuangan, mengelola karyawan dan lainnya, serius dan semangat dalam 

bekerja dengan cara berusaha untuk bisa melatih karyawan dengan baik untuk 

meningkatkan pelayanan karena sumber daya manusia sangatlah penting. 

Karakteristik kewirausahaan devotion pada pemilik UD Maju Bersama yaitu 

disiplin terhadap peraturan yang sudah dibuat misalnya karyawan tidak boleh 

memberikan nota kosong beserta cap perusahaan sembarangan, menyukai 

pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul karena usaha 

tersebut menguntungkan selain itu pemilik juga senang dapat berinteraksi dengan 

banyak orang. 

Karakteristik kewirausahaan details pada pemilik UD Maju Bersama yaitu 

teliti dalam menghitung kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti 

maka harus sabar dan memperhatikan sesuatu dengan sungguh-sungguh, menjaga 

peralatan-peralatan usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat 

menghambat kegiatan usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau 

sudah rusak maka segera diperbaiki ataupun diganti yang baru. 

Karakteristik kewirausahaan destiny pada pemilik UD Maju Bersama yaitu 

dalam mengambil keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya 

keputusan dalam membeli kayu kembali harus melihat kondisi pasaran, yakin 

bekerja dan membuka usaha sendiri lebih baik daripada menjadi karyawan karena 



 

150 
 

menguntungkan dari segi pendapatan selain itu juga pemilik mendapatkan banyak 

relasi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha. 

Karakteristik kewirausahaan dollars pada pemilik UD Maju Bersama yaitu 

tidak mengutamakan kekayaan, menurut pemilik tentunya tujuan utama bukan 

hanya sekedar uang atau kekayaan. Keuntungan yang didapatkan sudah 

seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha misalnya dikelola dengan 

membeli kayu dengan melihat kondisi pasaran yang sedang diminati konsumen, 

motivasi utama adalah keberhasilan usaha dan cara untuk tetap termotivasi adalah 

selalu semangat dalam menggapai kesuksesan. 

Karakteristik kewirausahaan distribute pada pemilik UD Maju Bersama 

yaitu dapat memberikan tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara tugas 

diberikan sesuai dengan jabatan ketika karyawan diterima untuk bekerja pada 

usaha ini, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan kepercayaan 

misalnya mandor diberikan tanggung jawab dalam mengatur karyawan yang ada 

di lapangan. 
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Tabel 4.106. Hasil Rekapitulasi Pemilik dan Karyawan UD Jaya Persada 

No 
Karakteristik 

Kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

1 Dream 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Dream 

2 Decisiveness 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Decisiveness 

3 Doers 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,25 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Doers 

4 Determination 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter 

Determination 

5 Dedication 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Dedication 

6 Devotion 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,25 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Devotion 

7 Details 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,75 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Details 

8 Destiny 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Destiny 

9 Dollars 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Dollars 

10 Distribute 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pemilik UD Jaya Persada 

memiliki karakter Distribute 
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Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas pengusaha kayu UD Jaya Persada sudah memiliki 

karakteristik kewirausahaan berdasarkan teori William D. Bygrave. Semua 

karakteristik baik pemilik dan karyawan memiliki skor tinggi. 

Karakteristik kewirausahaan dream pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

memiliki impian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia misalnya mengatur keuangan dengan baik dengan menyisihkan 

uang untuk mengembangkan usaha perlahan-lahan dan berbagai pengalaman 

dalam menghadapi berbagai jenis konsumen kepada karyawan. Pemilik UD Jaya 

Persada juga mempunyai kemampuan dalam mewujudkan impiannya yaitu 

mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara 

langsung mencari toko yang menjual kayu dan menawarkannya dan mengenai 

tenaga kerja harus dikelola sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Karakteristik kewirausahaan decisiveness pada pemilik UD Jaya Persada 

yaitu tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh pada 

peraturan dengan cara tergantung pada dimana karyawan merokok, jika dekat 

kayu maka akan ditegur tetapi jika di luar lapangan tidak apa-apa karena dapat 

terjadi kebakaran, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat 

ketika stok kayu habis dengan cara berusaha untuk didatangkan lagi agar pembeli 

yang mencari tidak beralih ke pesaing lain, selalu mempertimbangkan segala 

keputusan dengan hati-hati misalnya memberikan tempo pembayaran pada 

pelanggan karena takut pelanggan tidak membayar. 

Karakteristik kewirausahaan doers pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

tidak suka membuang waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada DO 

(Delivery Order) masuk langsung dikerjakan karena untuk menghindari hal tidak 

diinginkan seperti pelanggan yang protes dan marah, bertindak ketika sudah 

membuat keputusan dengan cara diberikan tugas untuk melakukan hal yang kita 

inginkan. 

Karakteristik kewirausahaan determination pada pemilik UD Jaya Persada 

yaitu  memiliki komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan 

kepercayaanya misalnya diajarkan mengenai jenis-jenis kayu dan kualitasnya, 
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mempunyai rasa tanggung jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga 

kualitas kayu yang dikirim jika pelanggan protes dengan kayu yang buruk diberi 

diskon untuk kayu yang buruk atau jelek, pantang menyerah ketika ada pelanggan 

yang mengeluh jika ada pelanggan yang terus menerus mengeluh akan diatasi 

dengan cara penuh kesabaran dan menemukan solusi atas keluhan tersebut. 

Karakteristik kewirausahaan dedication pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

berdedikasi sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan usaha menurut pemilik yang paling banyak dikorbankan adalah 

pikiran karena banyak sekali risiko dalam melakukan usaha apapun sehingga 

sebagai pemilik kita harus berhati-hati dalam menjalankan usaha, serius dan 

semangat dalam bekerja dengan cara bekerja dengan penuh semangat sehingga 

saya berusaha menjadi contoh bagi karyawan. 

Karakteristik kewirausahaan devotion pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

disiplin terhadap peraturan yang sudah dibuat misalnya dilarang bercanda karena 

kita harus mengutamakan keselamatan dan menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan, menyukai pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah 

muncul karena pemilik banyak mendapatkan pengalaman dari pekerjaan ini 

sehingga membuat ia menjadi orang yang seperti sekarang. 

Karakteristik kewirausahaan details pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

teliti dalam menghitung kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih teliti 

maka fokus dan sabar dalam melakukan segala hal, menjaga peralatan-peralatan 

usaha dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan 

usaha jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka 

diperbaiki dan diganti baru jika ada alat yang rusak karena untuk mempertahankan 

kelancaran produksi 

Karakteristik kewirausahaan destiny pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

dalam mengambil keputusan usaha tidak bergantung pada orang lain misalnya 

dalam hal membeli atau menyetok kayu harus disesuaikan permintaan konsumen 

maupun kondisi pasar yang ada, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri lebih 

baik daripada menjadi karyawan karena punya usaha sendiri lebih bebas, 
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keuntungan lebih besar daripada menjadi karyawan yang belum pasti masa 

depannya. 

Karakteristik kewirausahaan dollars pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

tidak mengutamakan kekayaan baginya yang penting adalah menjaga 

kesejahteraan karyawan yang bekerja karena semakin nyaman karyawan bekerja 

maka mereka akan memberikan hasil kerja yang optimal contohnya memberikan 

fasilitas seperti motor, ruang kantor ber AC dan bonus kepada karyawan yang 

bekerja dengan baik, motivasi utama adalah keberhasilan usaha dan cara untuk 

tetap termotivasi yaitu pemilik melihat dan mencontoh pengusaha-pengusaha 

yang sudah sukses. 

Karakteristik kewirausahaan distribute pada pemilik UD Jaya Persada yaitu 

dapat memberikan tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara diberitahu 

kerjaan pada hari tersebut dan memberi karyawan target agar pekerjaan selesai 

dan tidak ditunda besok, memberikan tugas dan wewenang penuh kepada 

karyawan kepercayaan misalnya memberikan tugas dan kewenangan penuh 

kepada mandor untuk penempatan tata letak kayu agar kayu mudah diambil pada 

saat dibutuhkan. 
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4.13. Hasil Gabungan Rekapitulasi Pemilik Usaha Kayu 

Tabel 4.107. Hasil Gabungan Rekapitulasi Pemilik Usaha Kayu 

No 
Karakteristik 

Kewirausahaan 

UD 

Tunas 

Gemilang 

CV 

Bunga 

Sindo 

PT 

Tunas 

Muda 

UD 

Maju 

Bersa

ma 

UD 

Jaya 

Persada 

Kesimpulan 

1 Dream 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik dream 

2 Decisiveness 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik decisiveness 

3 Doers 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik doers 

4 Determination 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,67 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik determination 

5 Dedication 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik dedication 

6 Devotion 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik devotion 

7 Details 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik details 

8 Destiny 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik destiny 
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9 Dollars 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,50 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik dollars 

10 Distribute 
Tinggi 

5,00 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

4,00 

Tinggi 

5,00 

Tinggi 

5,00 

Pengusaha kayu memiliki 

karakteristik distribute 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa ke lima pengusaha kayu sudah 

memiliki karakteristik kewirausahaan berdasarkan teori William D. Bygrave. 

Karakteristik kewirausahaan dream pada kelima pengusaha kayu tersebut 

yaitu memiliki impian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia misalnya memberikan pelayanan yang baik, memperluas 

jaringan pemasaran, menata sumber daya manusia, mengajari dan melatih 

karyawan mengenai kayu dan konsumen. Berkemampuan dalam mewujudkan 

impiannya yaitu mencari pelanggan baru dan mengelola tenaga kerja dengan baik 

dengan cara langsung survey ke te toko-toko yang menjual kayu untuk 

menawarkan kayu, mempromosikan barang sesuai dengan kualitas yang dimiliki, 

memberikan masukan dan pengarahan kepada karyawan, meningkatkan kinerja 

karyawan, dan mengelola karyawan sesuai kondisi lapangan. 

Karakteristik kewirausahaan decisiveness pada kelima pengusaha kayu 

tersebut yaitu tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak patuh 

pada peraturan dengan cara memberikan peringatan tegas berupa surat peringata, 

teguran, skorsing bahkan denda karena membahayakan perusahaan yang berakibat 

kebakaran, mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika 

stok kayu habis dengan cara disediakan kembali stok kayu yang telah habis dari 

pemasok, selalu mempertimbangkan segala keputusan dengan hati-hati misalnya 

memperhatikan kualitas kayu yang dibeli dan memberikan piutang ataupun tempo 

pembayaran kepada pelanggan. 

Karakteristik kewirausahaan doers pada kelima pengusaha kayu tersebut 

yaitu tidak suka membuang waktu dengan menunda DO (Delivery Order) jika ada 

DO (Delivery Order) masuk maka akan langsung dikerjakan agar memenuhi 

permintaan, menjaga hubungan pelanggan dan kepercayaannya dengan baik, 

bertindak ketika sudah membuat keputusan dengan cara menjelaskan, 
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mengarahkan dan menggerakkan karyawan sesuai dengan keputusan yang telah 

dibuat.  

Karakteristik kewirausahaan determination pada kelima pengusaha kayu 

tersebut yaitu memiliki komitmen mengajarkan konsumen untuk mendapatkan 

kepercayaanya misalnya konsumen diajarkan agar tahu mengenai jenis, ukuran, 

kualitas dan keunggulan kayu yang mereka butuhkan, mempunyai rasa tanggung 

jawab kepada pelanggan dalam bentuk menjaga kualitas kayu yang dikirim jika 

konsumen protes dengan kayu yang buruk maka akan diatasi dengan cara kayu 

dapat diretur, diberi diskon, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kayu, 

pantang menyerah ketika ada pelanggan yang mengeluh jika ada pelanggan yang 

terus menerus mengeluh akan diatasi dengan cara lebih sabar, mendengarkan 

keluhan serta memberikan solusi kepada pelanggan agar kedua belah pidah tidak 

merasa dirugikan 

Karakteristik kewirausahaan dedication pada kelima pengusaha kayu 

tersebut yaitu berdedikasi sehingga mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran 

dalam menjalankan usaha menurut kelima pengusaha yang paling banyak 

dikorbankan adalah pikiran karena beban risiko yang dipikirkan banyak, harus 

memikirkan strategi dagang dan segala sesuatu yang dijalankan agar perusahaan 

bisa menjadi lebih baik, serius dan semangat dalam bekerja dengan cara 

membentuk karakter disiplin pada diri sendiri, fokus pada pekerjaan, berusaha 

melatih karyawan dengan baik dan bekerja penuh semangat 

Karakteristik kewirausahaan devotion pada kelima pengusaha kayu 

tersebut yaitu disiplin terhadap peraturan yang sudah dibuat misalnya tidak boleh 

mencuri, bekerja sambil bercanda, melanggar sistem manajemen yang sudah 

tertata dan memberikan nota kosong beserta cap perusahaan sembarangan, 

menyukai pekerjaan sehingga tidak merasa terbebani ketika masalah muncul 

karena usaha tersebut adalah bidang mereka sejak awal dan tentunya 

menguntungkan serta dalam menjalankan usaha pengalaman yang didapatkan 

sangat banyak. 

Karakteristik kewirausahaan details pada kelima pengusaha kayu tersebut 

yaitu teliti dalam menghitung kayu yang rusak untuk menjadi orang yang lebih 
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teliti maka harus sabar, fokus, tidak tergesa-gesa dan mengecek kembali apa yang 

sedang dilakukan dan memahami pekerjaan, menjaga peralatan-peralatan usaha 

dengan baik agar tidak muncul masalah yang dapat menghambat kegiatan usaha 

jika peralatan-peralatan usaha hampir rusak atau sudah rusak maka akan segera 

diperbaiki ataupun membeli baru. 

Karakteristik kewirausahaan destiny pada kelima pengusaha kayu tersebut 

yaitu dalam mengambil keputusan usaha yang penting tidak bergantung pada 

orang lain misalnya keputusan tidak mengirim kayu kepada pelanggan yang 

sedang bermasalah dan juga keputusan dalam membeli ataupun menyetok kayu 

yang harus disesuaikan dengan pasar atupun permintaan konsumen serta mengatur 

arus kas untuk memperbesar omset, yakin bekerja dan membuka usaha sendiri 

lebih baik daripada menjadi karyawan karena menjalankan usaha sendiri 

memberikan keuntungan yang besar, pengalaman serta relasi dalam usaha. 

Karakteristik kewirausahaan dollars pada kelima pengusaha kayu tersebut 

yaitu tidak mengutamakan kekayaan yang paling penting adalah kelancaran dan 

keberhasilan sebuah usaha dimana hal tersebut adalah cerminan dari bekerja 

secara profesionalitas. Hasil atau uang yang didapatkan adalah hadiah karena telah 

bekerja keras, memiliki motivasi utama yaitu keberhasilan usaha dan cara untuk 

tetap termotivasi yaitu melihat motivator-motivator di media, ulet bekerja selalu 

semangat, dan mencontoh pengusaha-pengusaha sukses. 

Karakteristik kewirausahaan distribute pada kelima pengusaha tersebut 

adalah dapat memberikan tugas kepada karyawan dengan jelas dengan cara 

mengumpulkan, mengarahkan karyawan dan menyesuaikan tugas dengan aturan 

serta jabatan karyawan masing-masing,memberikan tugas dan wewenang penuh 

kepada karyawan kepercayaan misalnya memberikan tugas dan wewenang penuh 

kepada mandor untuk mengelola karyawan dan penempatan tata letak kayu, 

memberikan tugas dan wewenang penuh kepada karyawan untuk menagih piutang 

serta menyetor uang ke bank. 

 

 

 


