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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Jessy Cake 

Jessy Cake & Bakery adalah perusahaan yang bergerak di industri roti 

yang sudah berjalan selama 9 tahun sejak 14 Februari 2010 di jalan Brigjen 

Katamso No 36, kota Semarang. Jessy Cake adalah perusahaan yang di beli oleh 

Bapak Hapsoro Budiono dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf adalah pemilik Roti 

Jesslyn Cake pada tahun 2008 – 2010. Jessy Cake bekerjasama dengan pemilik 

Toko Roti Wonder yaitu Bapak Adi. Jessy Cake berkembang dan sekarang 

memiliki anak perusahaan yaitu Mexico Delight & Bakery di Jln. Kedung Mundu 

No 168. Produk Jessy Cake & Bakery saat ini terdiri dari : 

1. Roti : 180 macam roti manis dan tawar (5 macam roti tawar dan 175 roti 

topping) 

2. Cake : 220 macam cake (61 macam topping cake dan 159 hand made 

cake). 

3. Cookis : 60 macam cookies (kue kering dan basah misal nastar) 

4. Croissant dan Danish (60 macam) 

5. Donat 

Visi Jessy Cake & Bakery adalah menjadi toko roti pilihan utama 

konsumen di Semarang dan Indonesia. 

Misi Jessy Cake & Bakery adalah menggunakan bahan lokal untuk 

memproduksi produk yang bercita rasa internasional. 
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4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Identifikasi orientasi kewirausahaan pada pengusaha “Jessy Cake & 

Bakery” dilakukan dari jawaban beberapa narasumber yaitu 1 orang pemilik Jessy 

Cake & Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & Bakery yaitu : 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan R1  R2 R3 

Nama Hapsoro Budiono Yanto Kristina 

Jabatan Pemilik Karyawan Karyawan 

Usia 53 tahun 41 tahun 37 tahun 

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Perempuan 

Pendidikan S1 S1 S1 

Sumber : data primer, 2019 

4.2 Identifikasi Orientasi Kewirausahaan Pada Pengusaha “Jessy Cake & 

Bakery” 

Orientasi kewirausahaan adalah orientasi yang menggunakan inovasi, 

proaktif, pengambilan resiko, agresivitas bersaing, dan otonomi dengan tujuan 

mampu mempertahankan usahanya serta mengalahkan pesaing. Orientasi 

kewirausahaan terdiri dari lima dimensi seperti yang dikemukaan oleh (Lumpkin 

dan Dess, 1996): 
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1. Inovasi 

2. Proaktif 

3. Pengambilan risiko 

4. Agresivitas bersaing 

5. Otonomi 

Berdasarkan orientasi kewirausahaan menurut teori Lumpkin & Dess 

(1996) tersebut, maka dapat diidentifikasi orientasi kewirausahaan pada 

pengusaha “Jessy Cake & Bakery” sebagai berikut:  

 

4.2.1 Inovasi 

Indikator dari inovasi ini adalah : 

1. Menambah produk baru roti dari segi rasa yang belum ada di perusahaan 

dan bentuk yang lebih menarik 

2. Memberikan pelayanan jasa pada konsumen dengan adanya fasilitas 

delivery order, promosi pada hari besar (Idul Fitri, Natal dan Tahun baru 

serta memberikan potongan harga untuk pembelian produk dalam jumlah 

tertentu 

3. Melakukan pembaharuan dalam teknologi  

4. Melibatkan karyawan dalam mendapatkan ide ide baru dengan melakukan 

diskusi atau sharing 

5. Melakukan eksperimen atau percobaan terhadap produk roti baru dengan 

cara menanyakan pendapat konsumen sebelum produk resmi dipasarkan 
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Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang 

pemilik Jessy Cake & Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & Bakery telah 

dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Inovasi 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Apakah Jessy Cake 

melakukan penambahan 

produk baru roti dari segi 

rasa maupun bentuk? 

Penambahan bentuk dan 

rasa seperti apa yang 

pemilik/karyawan 

tambahkan? 

Pemilik menyatakan 

penambahan bentuk tidak 

diperlukan, namun lebih 

memilih untuk 

menambah rasa roti yang 

akan dijual. Penambahan 

rasa ini dilakukan dengan 

menambah varian rasa 

yang saat ini sedang 

trend yaitu ovomaltine, 

red velvet, toblerone, 

oreo dan green tea. 

Karyawan 

menyatakan bahwa 

penambahan bentuk 

tidak diperlukan 

karena sudah 

banyak bentuk roti 

di Jessy Cake, 

antara lain kotak, 

segitiga, bulat dan 

kura-kura. 

Sedangkan 

penambahan rasa 

seperti Kit Kat, 

Toblerone, 

Ovomaltine, seperti 

Markobar 

Karyawan menyatakan 

Jessy Cake saat ini lebih 

membutuhkan 

penambahan rasa yang 

lebih variatif. Rasa yang 

saat ini disukai oleh anak 

muda seperti 

Ovomaltine, Oreo, 

Strawbeey Fudge 

Penambahan produk baru 

roti : 

Penambahan varian rasa 

yang saat ini dilakukan 

yaitu ovomaltine, red 

velvet, toblerone, oreo, 

Kit Kat dan green tea. 

Alasan penambahan 

varian rasa ini adalah 

karena Jessy Cake ingin 

menarik lebih banyak 

konsumen yang berusia 

muda yang menyukai 

rasa yang berbeda 

dengan roti tradisional. 

Penambahan produk 

yang dilakukan adalah 

roti coklat Toblerone, 

roti semir Ovomaltine, 

roti cream green tea 

Bagaimana cara Jessy Cake 

meningkatkan pelayanan 

jasa pada 

Cara yang dilakukan oleh 

Jessy Cake untuk 

memberikan pelayanan 

Karyawan 

diberikan pelatihan 

dasar yaitu cara 

Briefing pagi, 

pengarahan dan 

pelatihan keperilakuan 

Pelayanan jasa 

konsumen: 

Adanya pelatihan bagi 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pelanggan/konsumen? 

Promosi apa saja yang 

Jessy Cake lakukan dan 

konsumen mendapatkan 

potongan harga pada 

pembelian berapa produk? 

jasa yang terbaik bagi 

konsumennya adalah 

dengan memberikan 

pelatihan kepada seluruh 

karyawan Jessy Cake, 

terutama adalah server 

karena karyawan 

merupakan orang yang 

berinteraksi secara 

langsung dan sering 

dengan pelanggan. Jessy 

Cake mengajarkan cara 

menyapa tamu yang 

masuk yaitu dengan 

ucapan selamat pagi, 

siang, sore dan malam 

serta menyebut kata 

bapak atau ibu, dan 

ucapan terima kasih yang 

diberikan pada saat 

keluar, dengan senyum, 

salam dan sapa. 

Terdapat beberapa 

bentuk promosi yang 

dilakukan oleh Jessy 

Cake yaitu: 

a. Memberikan 

memberikan 

pelayanan yang 

baik, dengan cara 

senyum, salam dan 

sapa. Jika ada tamu 

yang masuk, maka 

karyawan harus 

langsung senyum 

kemudian 

memberikan salam 

selamat pagi, siang 

sore, malam, 

kemudian menyapa 

untuk menanyakan 

kebutuhan 

konsumen tersebut. 

Selain itu juga 

diberikan briefing 

dari manajer setiap 

pagi sehingga 

karyawan tahu cara 

melayani dengan 

baik. 

Promosi yang 

dilakukan adalah 

penyebaran brosur 

di jalan, pameran 

untuk melayani 

konsumen. 

Promosi dilakukan di 

beberapa hari besar 

seperti 17 Agustus yaitu 

memberikan diskon 

sebanyak 17%, 

kemudian pada saat 

Pilkada, Pileg maupun 

Pilpres dengan 

memberikan diskon 50% 

untuk orang yang datang 

dengan menunjukkan 

tinta di jari serta pada 

saat ulang tahun Jessy 

Cake dengan memberi 

diskon sebanyak 50% 

untuk semua item. 

seluruh karyawan, 

terutama adalah server 

karena mereka adalah 

yang berinteraksi secara 

langsung dan sering 

dengan pelanggan. Jessy 

Cake mengajarkan cara 

menyapa tamu secara 

masuk, dan ucapan 

terima kasih yang 

diberikan pada saat 

keluar, dengan senyum, 

salam dan sapa. Hal ini 

dilakukan dengan 

menyapa konsumen yang 

masuk dengan ucapan 

selamat pagi, siang, sore 

dan malam, kemudian 

menanyakan kebutuhan 

konsumen, namun semua 

itu harus dilakukan 

dengan senyum. 

Bentuk promosi yang 

dilakukan oleh Jessy 

Cake yaitu: 

a. Memberikan 

potongan harga 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

potongan harga setiap 

hari Senin bagi 

mahasiswa dengan 

menunjukkan KTM, 

Jessy Cake bekerja 

sama dengan USM, 

Udinus dan Undip. 

b. Memberikan promosi 

paket untuk acara 

ulang tahun, arisan, 

dan wedding yang 

pemasarannya 

dilakukan pada 

beberapa arisan 

misalnya arisan 

Hakka, arisan 

Hokkian dan Ikari 

Karangturi. 

c. Menggunakan media 

radio untuk iklan 

Jessy Cake seperti 

Gajah Mada FM pada 

acara Informusika 

setiap hari pada 

pukul 11.00-12.00 

d. Menggunakan media 

surat kabar 

dan memberikan 

potongan harga 

bagi konsumen 

yang melakukan 

pembelian produk 

yang sama dengan 

jumlah minimal 

100 pieces 

setiap hari Senin 

bagi mahasiswa 

dengan 

menunjukkan 

KTM, Jessy Cake 

bekerja sama 

dengan USM, 

Udinus dan 

Undip untuk 

melakukan 

pemasarannya. 

b. Memberikan 

promosi paket 

untuk acara ulang 

tahun, arisan, dan 

wedding yang 

pemasarannya 

dilakukan pada 

beberapa arisan 

misalnya arisan 

Hakka, arisan 

Hokkian dan 

Ikari Karangturi. 

c. Menggunakan 

media radio 

untuk iklan Jessy 

Cake seperti 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Wawasan, Tribun 

Semarang dan Suara 

Merdeka untuk 

mempromosikan 

produk baru dan 

ulang tahun Jessi 

Cake. 

Gajah Mada FM 

pada acara 

Informusika 

setiap hari pada 

pukul 11.00-

12.00 

d. Menggunakan 

media surat kabar 

Wawasan, Tribun 

Semarang dan 

Suara Merdeka 

untuk 

mempromosikan 

produk baru dan 

ulang tahun Jessi 

Cake. 

e. Promosi 

dilakukan di 

beberapa hari 

besar seperti 17 

Agustus yaitu 

memberikan 

diskon sebanyak 

17%, kemudian 

pada saat Pilkada, 

Pileg maupun 

Pilpres dengan 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

memberikan 

diskon 50% 

untuk orang yang 

datang dengan 

menunjukkan 

tinta di jari serta 

pada saat ulang 

tahun Jessy Cake 

dengan memberi 

diskon sebanyak 

50% untuk semua 

item. 

Bagaimana cara Jessy Cake 

melakukan pembaharuan 

dalam teknologi? 

Jessy Cake menerapkan 

sistem komputerisasi 

untuk pesanan yang 

masuk seperti untuk 

arisan, maupun pesanan 

untuk acara lainnya. 

Sistem pesanan Jessy 

Cake saat ini masih 

menggunakan sistem 

manual. Masalah yang 

banyak terjadi adalah 

banyak pesanan yang 

overlap, yaitu misalkan 

pesanan untuk tuan A 

adalah 100 roti coklat 

Jessy cake 

menggunakan 

komputer untuk 

proses administrasi 

dan stock bahan 

baku di gudang. 

Hal ini 

dimaksudkan agar 

pemilik dan 

karyawan bisa 

mengetahui 

ketersediaan bahan 

baku roti yang 

dibutuhkan untuk 

proses produksi dan 

Komputersasi kasir, 

admin, stock bahan baku 

di gudang. 

Jessy Cake menerapkan 

sistem komputerisasi 

untuk pesanan, proses 

administrasi dan stock 

bahan baku dan pesanan 

yang masuk seperti 

untuk arisan, maupun 

pesanan untuk acara 

lainnya. Hal ini 

dimaksudkan agar 

pemilik dan karyawan 

bisa mengetahui 

ketersediaan bahan baku 

roti yang dibutuhkan 

untuk proses produksi 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

dan 50 roti pisang coklat, 

sedangkan pesanan tuan 

B adalah 150 roti coklat 

dan 50 roti pisang coklat, 

kejadian yang sering 

terjadi ketika melakukan 

pencatatan manual adalah 

tertukarnya pesanan 

antara dua orang akibat 

kesalahan penulisan, atau 

justru terjadi kesalahan 

pesanan seperti tuan B 

mendapatkan 100 roti 

coklat dan 50 roti pisang 

coklat. Kesalahan ini 

akan diminimalkan 

dengan teknologi 

informasi, sehingga Jessy 

Cake akan menerapkan 

sistem komputerisasi. 

Sistem ini juga akan 

membantu karyawan dan 

pemilik untuk 

mengetahui jumlah stock 

maupun produk yang 

tersedia dan yang telah 

terjual. 

juga jumlah roti 

yang telah dibuat 

serta siap untuk 

dijual. 

dan juga jumlah roti 

yang telah dibuat serta 

siap untuk dijual. Sistem 

pesanan Jessy Cake saat 

ini masih menggunakan 

sistem manual. Masalah 

yang banyak terjadi 

adalah banyak pesanan 

yang overlap, yaitu 

misalkan pesanan untuk 

tuan A adalah 100 roti 

coklat dan 50 roti pisang 

coklat, sedangkan 

pesanan tuan B adalah 

150 roti coklat dan 50 

roti pisang coklat, 

kejadian yang sering 

terjadi ketika melakukan 

pencatatan manual 

adalah tertukarnya 

pesanan antara dua orang 

akibat kesalahan 

penulisan, atau justru 

terjadi kesalahan pesanan 

seperti tuan B 

mendapatkan 100 roti 

coklat dan 50 roti pisang 



37 

 

 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

coklat. Kesalahan ini 

akan diminimalkan 

dengan teknologi 

informasi, sehingga 

Jessy Cake akan 

menerapkan sistem 

komputerisasi. Sistem ini 

juga akan membantu 

karyawan dan pemilik 

untuk mengetahui jumlah 

stock maupun produk 

yang tersedia dan yang 

telah terjual. 

Bagaimana cara Jessy Cake 

untuk mendapatkan ide ide 

baru? 

Ide-ide baru Jessy Cake 

didapatkan dengan cara 

melakukan brainstorming 

antara pemilik bertiga 

dan dengan karyawan inti 

yaitu supervisor bidang 

produksi dan keuangan. 

Brainstorming dilakukan 

efektif pada evaluasi 

triwulanan. Ide yang 

dibentuk dari 

rapat/brainstorming ini 

akan diolah oleh pemilik 

dengan cara dibicarakan 

Kami selaku 

karyawan inti, saya 

sebagai supervisor 

produksi dilibatkan 

dalam proses 

brainstorming. 

Pimpinan 

memberikan 

kesempatan pada 

kami untuk 

memberikan 

pendapat serta 

menampung ide-ide 

dari kami. 

Karyawan inti seperti 

saya sebagai supervisor 

keuangan memberikan 

pendapat pada meeting 

brainstorming bersama 

dengan pimpinan untuk 

mendapatkan ide baru 

dalam Jessy Cake, 

sedangkan karyawan lain 

dapat menitipkan 

aspirasinya pada 

karyawan inti. Sebagai 

contohnya adalah roti 

pisang keju dari Jessy 

Ide-ide baru Jessy Cake 

didapatkan dengan cara 

melakukan 

brainstorming antara 

pemilik bertiga dan 

dengan karyawan inti 

yaitu supervisor produksi 

dan keuangan setiap 

triwulan. Brainstorming 

dilakukan efektif pada 

evaluasi triwulanan. Ide 

yang dibentuk dari 

rapat/brainstorming ini 

akan diolah oleh pemilik 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

secara internal dalam 

rapat pemilik, dan 

dilanjutkan dengan 

pengambilan keputusan. 

Contoh ide baru ini 

adalah pada triwulan 

kedua tahun 2016 

membuat berbagai roti 

manis seperti banana 

cheese, blue bread, 

durian, banana jam, abon 

gulung sapi, cappuccino 

mexico yang memiliki 

ukuran lebih kecil dari 

roti lainnya dan dengan 

harga lebih murah yaitu 

antara Rp 6.000-Rp 

8.500. 

Contohnya adalah 

karyawan 

mengusulkan 

adanya 

penambahan icing 

dan variasi coklat 

lelehan pada roti 

sus keju, setelah 

dirapatkan 

tambahan icing dan 

coklat lelehan 

diwujudkan pada 

roti bun dengan 

nama Jessy Choco. 

Cake dulunya kurang 

diminati, karyawan 

memberikan usulan agar 

roti pisang keju tersebut 

diberikan ukuran lebih 

kecil atau roti yang lebih 

tipis, dan pemilik 

akhirnya memutuskan 

untuk membuat roti 

pisang keju dengan roti 

lebih tipis namun pisang 

dan kejunya tetap pada 

porsi semula dengan 

harga Rp. 6.500 dan saat 

ini roti pisang keju Jessy 

Cake merupakan salah 

satu produk Jessy Cake 

yang terlaris. 

dengan cara dibicarakan 

secara internal dalam 

rapat pemilik, dan 

dilanjutkan dengan 

pengambilan keputusan. 

Karyawan inti 

memberikan pendapat 

pada meeting bersama 

dengan pimpinan, 

sedangkan karyawan lain 

dapat menitipkan 

aspirasinya pada 

karyawan inti. 

Contoh ide baru ini 

adalah pada triwulan 

kedua tahun 2016 

membuat berbagai roti 

manis seperti banana 

cheese, blue bread, 

durian, banana jam, abon 

gulung sapi, cappuccino 

mexico yang memiliki 

ukuran lebih kecil dari 

roti lainnya dan dengan 

harga lebih murah yaitu 

antara Rp Rp 8.000-Rp 

9.500. Selain itu contoh 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

lain adalah karyawan 

mengusulkan adanya 

penambahan icing dan 

variasi coklat lelehan 

pada roti sus keju, 

setelah dirapatkan 

tambahan icing dan 

coklat lelehan 

diwujudkan pada roti 

bun dengan nama Jessy 

Choco. Selain itu roti 

pisang keju dari Jessy 

Cake dulunya kurang 

diminati, karyawan 

memberikan usulan agar 

roti pisang keju tersebut 

diberikan ukuran lebih 

kecil atau roti yang lebih 

tipis, dan pemilik 

akhirnya memutuskan 

untuk membuat roti 

pisang keju dengan roti 

lebih tipis namun pisang 

dan kejunya tetap pada 

porsi semula dengan 

harga Rp. 10.500 dan 

saat ini roti pisang keju 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Jessy Cake merupakan 

salah satu produk Jessy 

Cake yang terlaris. 

Bagaimana cara Jessy Cake 

melakukan eksperimen 

atau percobaan terhadap 

produk roti Jessy Cake 

yang akan dipasarkan? 

Produk roti eksperimen 

pertama-tama akan 

dicoba dulu oleh 

karyawan dan pemilik. 

Dilanjutkan dengan 

keluarga dari karyawan 

dan pemilik. Lalu 

diadakan survey untuk 

mengetahui apakah 

produk sudah baik atau 

belum. Jika roti dianggap 

sudah cukup layak, maka 

produk hasil eksperimen 

akan diberikan kepada 

pelanggan sebagai free 

gift bagi pelanggan yang 

melakukan pembelian 

lebih dari Rp. 50.000 dan 

mengisi alamat email. 

Pelanggan kemudian 

diminta untuk mengisi 

survey melalui email 

yang akan dikirimkan 

oleh Jessy Cake. 

Produk roti yang 

dieksperimen 

merupakan produk 

yang dihasilkan 

dari brainstorming 

antara pimpinan 

dengan karyawan. 

Karyawan adalah 

orang-orang 

pertama yang 

diberikan roti 

tersebut untuk 

dicoba, setelah 

karyawan 

memberikan 

masukan, maka 

resep akan direview 

ulang. Jika 

didapatkan bahwa 

rasa sudah cukup 

baik, maka roti 

diberikan sebagai 

free gift kepada 

pelanggan dengan 

Eksperimen dilakukan 

pada internal karyawan 

dan pemilik sendiri lalu 

dicobakan pada keluarga 

karyawan yaitu dibawa 

pulang oleh karyawan 

dan keluarga pemilik, 

baru kemudian diberikan 

sebagai gift kepada 

konsumen yang 

melakukan pembelian 

lebih dari Rp 50.000 

yaitu voucher Rp 10.000 

setiap pembelian 

kelipatan Rp. 50.000 

untuk pembelian 

berikutnya. 

Eksperimen terhadap 

produk baru akan 

dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Memberikan roti 

untuk dicoba oleh 

karyawan dan 

pemilik. 

Karyawan dan 

pemilik adalah 

orang-orang 

pertama yang 

diberikan roti 

tersebut untuk 

dicoba, 

b. Kemudian roti 

hasil eksperimen 

juga akan 

dicobakan kepada 

keluarga pemilik 

dan karyawan 

c. Dilakukan survey 

untuk mengetahui 

apakah produk 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

persyaratan 

pembelian minimal 

Rp. 50.000. 

roti sudah layak 

jual atau masih 

ada kekurangan. 

d. setelah karyawan 

memberikan 

masukan, maka 

resep akan 

direview ulang. 

e. Produk hasil 

eksperimen akan 

dicoba untuk 

diberikan kepada 

pelanggan 

sebagai free gift 

bagi pelanggan 

yang melakukan 

pembelian lebih 

dari Rp. 50.000 

dan mengisi 

alamat email. 

f. Pelanggan 

kemudian 

diminta untuk 

mengisi survey 

melalui email 

yang akan 

dikirimkan oleh 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Jessy Cake. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik Jessy Cake 

& Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & Bakery, maka dapat dianalisis 

bahwap penambahan produk baru roti yang dilakukan oleh Jessy Cake & Bakery 

adalah penambahan varian rasa yang saat ini sedang trend yaitu ovomaltine, red 

velvet, toblerone, oreo, Kit Kat dan green tea. Penambahan produk yang 

dilakukan adalah roti coklat Toblerone, roti semir Ovomaltine, roti cream green 

tea. Alasan penambahan varian rasa ini adalah karena Jessy Cake ingin menarik 

lebih banyak konsumen yang berusia muda yang menyukai rasa yang berbeda 

dengan roti tradisional. Sebelumnya pasar Jessy Cake adalah konsumen yang 

memiliki usia di atas 30 tahun sehingga roti yang dulu dijual pada Jessy Cake 

memiliki bentuk dan rasa yang konvensional 

Jessy Cake & Bakery juga memberikan pelayanan jasa pada konsumen 

dengan adanya fasilitas delivery order tanpa minimal order tertentu, namun 

dikenakan biaya delivery service sebesar Rp. 10.000 per pesanan, promosi pada 

hari besar (Idul Fitri, Natal dan Tahun baru serta memberikan potongan harga 

untuk pembelian produk dalam jumlah tertentu. Untuk memberikan pelayanan 

jasa konsumen yang prima, maka diadakan pelatihan bagi seluruh karyawan, 

terutama adalah waitress karena mereka adalah yang berinteraksi secara langsung 

dan sering dengan pelanggan. Jessy Cake mengajarkan cara menyapa tamu secara 

masuk, dan ucapan terima kasih yang diberikan pada saat keluar, dengan senyum, 

salam dan sapa. Hal ini dilakukan dengan menyapa konsumen yang masuk dengan 

ucapan selamat pagi, siang, sore dan malam, kemudian menanyakan kebutuhan 
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konsumen, namun semua itu harus dilakukan dengan senyum. Bentuk promosi 

yang dilakukan oleh Jessy Cake yaitu: 

1. Memberikan potongan harga setiap hari Senin bagi mahasiswa dengan 

menunjukkan KTM, Jessy Cake bekerja sama dengan USM, Udinus dan 

Undip untuk melakukan pemasarannya. 

2. Memberikan promosi paket untuk acara ulang tahun, arisan, dan wedding 

yang pemasarannya dilakukan pada beberapa arisan misalnya arisan 

Hakka, arisan Hokkian dan Ikari Karangturi. 

3. Menggunakan media radio untuk iklan Jessy Cake seperti Gajah Mada FM 

pada acara Informusika setiap hari pada pukul 11.00-12.00 

4. Menggunakan media surat kabar Wawasan, Tribun Semarang dan Suara 

Merdeka untuk mempromosikan produk baru dan ulang tahun Jessi Cake. 

5. Promosi dilakukan di beberapa hari besar seperti 17 Agustus yaitu 

memberikan diskon sebanyak 17%, kemudian pada saat adanya peristiwa 

Pilkada, Pileg maupun Pilpres dengan memberikan diskon 50% untuk 

orang yang datang dengan menunjukkan tinta di jari serta pada saat ulang 

tahun Jessy Cake dengan memberi diskon sebanyak 50% untuk semua 

item. 

Jessy Cake melakukan pembaharuan dalam teknologi dengan cara 

menerapkan sistem komputerisasi untuk pesanan, proses administrasi dan stock 

bahan baku dan pesanan yang masuk seperti untuk arisan, maupun pesanan untuk 

acara lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pemilik dan karyawan bisa mengetahui 
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ketersediaan bahan baku roti yang dibutuhkan untuk proses produksi dan juga 

jumlah roti yang telah dibuat serta siap untuk dijual. Sistem pesanan Jessy Cake 

saat ini masih menggunakan sistem manual. Masalah yang banyak terjadi adalah 

banyak pesanan yang overlap, yaitu misalkan pesanan untuk tuan A adalah 100 

roti coklat dan 50 roti pisang coklat, sedangkan pesanan tuan B adalah 150 roti 

coklat dan 50 roti pisang coklat, kejadian yang sering terjadi ketika melakukan 

pencatatan manual adalah tertukarnya pesanan antara dua orang akibat kesalahan 

penulisan, atau justru terjadi kesalahan pesanan seperti tuan B mendapatkan 100 

roti coklat dan 50 roti pisang coklat. Kesalahan ini akan diminimalkan dengan 

teknologi informasi, sehingga Jessy Cake akan menerapkan sistem komputerisasi. 

Sistem ini juga akan membantu karyawan dan pemilik untuk mengetahui jumlah 

stock maupun produk yang tersedia dan yang telah terjual. 

Ide-ide baru Jessy Cake didapatkan dengan cara melakukan brainstorming 

antara pemilik bertiga dan dengan karyawan inti yaitu supervisor produksi dan 

keuangan setiap triwulan. Ide yang dibentuk dari rapat/brainstorming ini akan 

diolah oleh pemilik dengan cara dibicarakan secara internal dalam rapat pemilik, 

dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Karyawan inti memberikan 

pendapat pada meeting bersama dengan pimpinan, sedangkan karyawan lain dapat 

menitipkan aspirasinya pada karyawan inti. Contoh ide baru ini adalah pada 

triwulan kedua tahun 2016 membuat berbagai roti manis seperti banana cheese, 

blue bread, durian, banana jam, abon gulung sapi, cappuccino mexico yang 

memiliki ukuran lebih kecil dari roti lainnya dan dengan harga lebih murah yaitu 

antara Rp 8.000-Rp 9.500. Selain itu contoh lain adalah karyawan mengusulkan 
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adanya penambahan icing dan variasi coklat lelehan pada roti sus keju, setelah 

dirapatkan tambahan icing dan coklat lelehan diwujudkan pada roti bun dengan 

nama Jessy Choco. Selain itu roti pisang keju dari Jessy Cake dulunya kurang 

diminati, karyawan memberikan usulan agar roti pisang keju tersebut diberikan 

ukuran lebih kecil atau roti yang lebih tipis, dan pemilik akhirnya memutuskan 

untuk membuat roti pisang keju dengan roti lebih tipis namun pisang dan kejunya 

tetap pada porsi semula dengan harga Rp. 10.500 dan saat ini roti pisang keju 

Jessy Cake merupakan salah satu produk Jessy Cake yang terlaris. 

Jessy Cake & Bakery melakukan eksperimen terhadap produk baru akan 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Memberikan roti untuk dicoba oleh karyawan dan pemilik. Karyawan dan 

pemilik adalah orang-orang pertama yang diberikan roti tersebut untuk 

dicoba,  

2. Kemudian roti hasil eksperimen juga akan dicobakan kepada keluarga 

pemilik dan karyawan 

3. Dilakukan survey untuk mengetahui apakah produk roti sudah layak jual 

atau masih ada kekurangan. 

4. setelah karyawan memberikan masukan, maka resep akan direview ulang. 

5. Produk hasil eksperimen akan dicoba untuk diberikan kepada pelanggan 

sebagai free gift bagi pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari Rp. 

50.000 dan mengisi alamat email.  
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6. Pelanggan kemudian diminta untuk mengisi survey melalui email yang 

akan dikirimkan oleh Jessy Cake. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa inovasi yang 

dilakukan oleh “Jessy Cake & Bakery” adalah penambahan produk roti baru 

varian rasa yang saat ini sedang trend yaitu ovomaltine, red velvet, toblerone, 

oreo, Kit Kat dan green tea. Inovasi lain yang dilakukan adalah dengan “Jessy 

Cake & Bakery” adalah melakukan pembaharuan dalam teknologi dengan cara 

menerapkan sistem komputerisasi untuk pesanan, proses administrasi dan stock 

bahan baku dan pesanan yang masuk seperti untuk arisan, maupun pesanan untuk 

acara lainnya. Berdasarkan brainstorming antara pemilik bertiga dan dengan 

karyawan inti yaitu supervisor produksi dan keuangan setiap triwulan dibentuk ide 

baru yaitu pada triwulan kedua tahun 2019 membuat berbagai roti manis seperti 

banana cheese, blue bread, durian, banana jam, abon gulung sapi, cappuccino 

mexico yang memiliki ukuran lebih kecil dari roti lainnya dan dengan harga lebih 

murah yaitu antara Rp 8.000-Rp 9.500 dan roti pisang keju dengan roti lebih tipis 

namun pisang dan kejunya tetap pada porsi semula dengan harga Rp. 10.500. 
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Berdasarkan indikator variabel inovasi, maka kesimpulan dari indikator 

inovasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Kesimpulan Variabel Inovasi 

Indikator Kesimpulan 

Menambah produk baru roti dari 

segi rasa yang belum ada di 

perusahaan dan bentuk yang 

lebih menarik 

Penambahan varian rasa yang saat ini 

dilakukan yaitu ovomaltine, red velvet, 

toblerone, oreo, Kit Kat dan green tea. 

Memberikan diskon saat 

kegiatan tertentu 

Memberikan potongan harga setiap hari Senin 

bagi mahasiswa, Memberikan promosi paket 

untuk acara ulang tahun, arisan, dan wedding, 

Menggunakan media radio untuk iklan Jessy 

Cake seperti Gajah Mada FM, Menggunakan 

media surat kabar Wawasan, Tribun Semarang 

dan Suara Merdeka 

Melakukan pembaharuan dalam 

teknologi 

Jessy Cake menerapkan sistem komputerisasi 

untuk pesanan, proses administrasi dan stock 

bahan baku dan pesanan yang masuk 

Melibatkan karyawan dalam 

mendapatkan ide ide baru 

dengan melakukan diskusi atau 

sharing 

Rapat rutin setiap triwulan untuk 

membicarakan permasalahan inovasi produk 

baru dan cara marketing baru 

Melakukan eksperimen atau 

percobaan terhadap produk roti 

baru dengan cara menanyakan 

Memberikan roti untuk dicoba oleh karyawan 

dan pemilik dan produk hasil eksperimen akan 

dicoba untuk diberikan kepada pelanggan 
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Indikator Kesimpulan 

pendapat konsumen sebelum 

produk resmi dipasarkan 

sebagai free gift bagi pelanggan yang 

melakukan pembelian lebih dari Rp. 50.000 

dan mengisi alamat email. 

 

4.2.2 Proaktif 

Proaktif adalah cara untuk memenangkan persaingan dengan melihat 

peluang di masa mendatang. Indikator dari proaktif ini adalah : 

f. Mempromosikan usaha melalui iklan, koran lokal, radio, media sosial 

lainya yang bertujuan untuk memperkenalkan toko roti di Semarang, dan 

membuka cabang di kota Semarang 

g. Menerima kritik dan saran dari konsumen serta memberikan pelayanan 

yang baik dengan konsumen. Hal ini dilakukan agar usaha toko roti dapat 

berkembang dan selalu mengutamakan kepuasan dari konsumen 

h. Mempertahankan kualitas mutu dari roti yang dijual untuk konsumen. Hal 

ini dilakukan agar toko roti tersebut memiliki pelanggan dan tidak 

berpaling ke toko roti lainya 

i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang kompetitif, yaitu karyawan yang 

terampil dalam hal produksi serta marketing 

j. Mengantisipasi kekuatan perkembangan pesaing, dengan mencari 

informasi produk pesaing, harga dan pelayanan 
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Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang 

pemilik Jessy Cake & Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & Bakery 

terhadap variabel proaktif telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Proaktif 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Bagaimana cara Jessy Cake 

untuk melakukan promosi 

agar toko roti Jessy Cake 

lebih dikenal di Masyarkat 

kota Semarang? 

Promosi usaha dilakukan 

melalui 

1. Iklan Gajah Mada 

FM karena radio 

dapat menjangkau 

kalangan ibu-ibu 

PKK untuk memesan 

roti dalam acaranya.  

2. Jessy Cake 

menggunakan media 

Suara Merdeka 

dengan mengiklankan 

setengah halaman 

untuk promosi ultah, 

pilkada maupun 

produk baru. 

Jessy Cake 

melakukan promosi 

agar toko roti lebih 

dikenal di 

masyarakat kota 

Semarang. 

Promosi yang 

dilakukan adalah  

1. penyebaran 

brosur di jalan-

jalan dengan 

mengandalkan 

tenaga agen 

seperti siCepat 

2. pameran di 

bazaar seperti 

pada pameran 

makanan di 

Marina 

Convention 

Centre 

Jessy Cake selalu rutin 

melakukan promosi. 

Brosur Jessy Cake, 

promosi lewat Instagram, 

promosi lewat 

perkumpulan RT, antara 

lain yaitu ibu-ibu PKK 

Karangpanas, PKK 

Lampersari dan 

Karangkojo.  

Promosi usaha 

dilakukan melalui 

iklan Gajah Mada FM 

karena radio dapat 

menjangkau kalangan 

ibu-ibu dan PKK 

antara lain yaitu ibu-

ibu PKK Karangpanas, 

PKK Lampersari dan 

Karangkojo untuk 

memesan roti dalam 

acaranya. Untuk surat 

kabar, Jessy Cake 

menggunakan media 

Suara Merdeka dengan 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

mengiklankan setengah 

halaman untuk 

promosi ultah, pilkada 

maupun produk baru. 

penyebaran brosur di 

jalan-jalan dengan 

mengandalkan tenaga 

agen, pameran di 

bazaar seperti pada 

pameran makanan di 

MCC dan memberikan 

potongan harga bagi 

konsumen yang 

melakukan pembelian 

produk yang sama 

dengan jumlah 

minimal 100 pieces. 

Saat annivesarry ada 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

diskon hingga 50%. 

Bagaimana cara untuk 

mengetahui kekurangan 

produk Jessy Cake agar 

JESSY CAKE berkembang 

dengan baik?  

Apakah Jessy Cake 

menyediakan sarana kepada 

konsumen untuk mengkritik 

dan memberikan saran pada 

perusahaan? 

Cara Jessy Cake untuk 

mengetahui kekurangan 

produk Jessy Cake adalah 

dengan mendengarkan 

kritik dari pelanggannya.  

Jessy Cake menyediakan 

sarana kepada konsumen 

untuk mengkritik dan 

memberikan saran pada 

perusahaan yaitu dengan 

menyediakan kotak saran 

untuk menampung kritik, 

maupun keluhan dari 

pelanggan yang 

menyatakan tidak puas 

akan kualitas produk atau 

kualitas pelayanan yang 

Jessy Cake berikan. 

Jumlah kritik dan saran 

pada tahun 2016 adalah 

sejumlah 47 orang dan 

pada tahun 2017 adalah 

51 orang. Dari kritik 

maupun saran yang 

diberikan, pada tahun 

Cara Jessy Cake 

untuk mengetahui 

kekurangan produk 

Jessy Cake adalah 

dari saran 

pelanggannya. Jessy 

Cake menyediakan 

kotak saran bagi 

para konsumen, 

pada tahun 2017 ada 

pelanggan yang 

pernah complain 

karena roti yang 

dicari sering 

kosong, gula kurang 

banyak dan ukuran 

minta diperbesar. 

 

Ada kotak saran bagi 

pelanggan yang 

memberikan kritik. Pada 

awal tahun 2018, kritik 

yang diberikan kepada 

Jessy Cake ini adalah roti 

kurang besar, isi roti 

kurang penuh, abon 

kurang banyak 

Cara Jessy Cake untuk 

mengetahui 

kekurangan produk 

Jessy Cake adalah 

dengan mendengarkan 

kritik dan saran dari 

pelanggannya. Jessy 

Cake menyediakan 

kotak saran untuk 

menampung kritik, 

maupun keluhan dari 

pelanggan yang 

menyatakan tidak puas 

akan kualitas produk 

atau kualitas pelayanan 

yang Jessy Cake 

berikan misalnya 

adalah ada pelanggan 

yang pernah 

mengeluhkan bahwa 

roti kurang manis, 

kemudian ada keluhan 

bahwa floss kurang 

banyak lalu ada 

pelanggan yang pernah 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

2016 ada 8 orang 

pelanggan yang pernah 

mengeluhkan bahwa  

floss kurang banyak 

sehingga Jessy Cake 

menambahkan floss 

ekstra. Jessy Cake akan 

menampungnya dulu dan 

akan melakukan upaya 

perbaikan. Misalnya 

adalah pada bulan 

Agustus 2017, pernah 

didapatkan kritik bahwa 

roti Jessy Cake kurang 

terasa manis, sehingga 

Jessy Cake memutuskan 

untuk menambah jumlah 

gula yang dimasukkan ke 

dalam adonan sehingga 

didapatkan rasa yang 

sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

complain karena roti 

yang dicari sering 

kosong, gula kurang 

banyak dan ukuran 

minta diperbesar. 

Jumlah kritik dan saran 

pada tahun 2016 

adalah sejumlah 47 

orang dan pada tahun 

2017 adalah 51 orang. 

Dari kritik maupun 

saran yang diberikan, 

Jessy Cake akan 

menampungnya dulu 

dan akan melakukan 

upaya perbaikan. 

Misalnya adalah pada 

bulan Agustus 2017, 

pernah didapatkan 

kritik bahwa roti Jessy 

Cake kurang terasa 

manis, sehingga Jessy 

Cake memutuskan 

untuk menambah 

jumlah gula yang 

dimasukkan ke dalam 

adonan sehingga 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

didapatkan rasa yang 

sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

Bagaimana cara Jessy Cake 

untuk mempertahankan 

konsumen Jessy Cake? 

Jessy Cake memiliki 

bagian quality control 

untuk mengawasi kualitas 

roti yang Jessy Cake buat. 

Poin penting dalam 

pembuatan roti adalah 

pembuatan formula atau 

resep roti yang baku, 

sehingga karyawan tidak 

boleh membuat roti yang 

tidak sesuai dengan resep 

atau formula tersebut. Hal 

ini karena resep roti ini 

sudah melewati pengujian 

selama bertahun-tahun. 

Misalnya produk roti 

Blueberry Cheese. Selain 

itu ada juga pengendalian 

bahan baku yang ketat. 

Prosedur pemeriksaan 

bahan baku yang wajib 

dilakukan oleh staf bagian 

gudang dimulai dengan 

pemerikasaan fisik dan 

Ada member card, 

jadi jika konsumen 

menjadi member 

maka akan ada 

potongan 5% untuk 

tiap pembelian roti, 

syarat untuk 

menjadi member 

adalah minimal 

pembelian Rp. 

250.000 dalam satu 

transaksi. 

Dengan membuat roti 

yang berkualitas lebih 

baik caranya adalah 

melakukan pengawasan 

dengan lebih ketat, 

formula yang ada harus 

diikuti dengan tepat dan 

bahan baku juga diawasi 

agar jangan sampai 

bocor. 

Dalam usahanya 

mempertahankan 

kualitas roti dari  

Jessy Cake memiliki 

bagian quality control 

untuk mengawasi 

kualitas roti yang Jessy 

Cake buat. Poin 

penting dalam 

pembuatan roti adalah 

pembuatan formula 

atau resep roti yang 

baku, sehingga 

karyawan tidak boleh 

membuat roti yang 

tidak sesuai dengan 

resep atau formula 

tersebut. Hal ini karena 

resep roti ini sudah 

melewati pengujian 

selama bertahun-tahun. 

Misalnya produk roti 

Blueberry Cheese. 

Selain itu ada juga 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kemasan bahan baku yang 

diterma dari pemasok 

meliputi keutuhan 

kemasan, kebocoran, 

kesesuaian ukuran yang 

dipesan, masa kadaluarsa 

dan kerusakan lainnya. 

Apabila bahan baku yang 

dipesan jelek dan tidak 

sesuai, maka akan ditolak 

dan dikembalikan ke 

pemasok. Apabila bahan 

baku dinyatakan baik, 

akan ditempatkan dalam 

gudang dengan 

mencantumkan tanggal 

penerimaannya. Semua 

permintaan bahan baku 

akan disesuaikan dengan 

resep dimana 

pengeluarannya akan 

melewati satu pusat 

penimbangan yang 

diketahui, dicatat dan 

diparaf oleh petugas 

gudang yang berwenang. 

Pada proses produksi 

pengendalian bahan 

baku yang ketat. 

Prosedur pemeriksaan 

bahan baku yang wajib 

dilakukan oleh staf 

bagian gudang dimulai 

dengan pemerikasaan 

fisik dan kemasan 

bahan baku yang 

diterma dari pemasok 

meliputi keutuhan 

kemasan, kebocoran, 

kesesuaian ukuran 

yang dipesan, masa 

kadaluarsa dan 

kerusakan lainnya. 

Apabila bahan baku 

yang dipesan jelek dan 

tidak sesuai, maka 

akan ditolak dan 

dikembalikan ke 

pemasok. Apabila 

bahan baku dinyatakan 

baik, akan ditempatkan 

dalam gudang dengan 

mencantumkan tanggal 

penerimaannya. Semua 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

yang terpenting adalah 

menjaga kebersihan 

peralatan dan 

perlengkapan, kemudian 

setelah roti hasil produksi 

jadi, akan diperiksa 

kesesuaiannya seperti 

apakah roti tersebut 

bantat atau tidak. Jika 

bantat, maka roti tersebut 

akan dibuang, jika roti 

sudah baik maka akan 

disajikan pada tray. 

permintaan bahan baku 

akan disesuaikan 

dengan resep dimana 

pengeluarannya akan 

melewati satu pusat 

penimbangan yang 

diketahui, dicatat dan 

diparaf oleh petugas 

gudang yang 

berwenang. Pada 

proses produksi yang 

terpenting adalah 

menjaga kebersihan 

peralatan dan 

perlengkapan, 

kemudian setelah roti 

hasil produksi jadi, 

akan diperiksa 

kesesuaiannya seperti 

apakah roti tersebut 

bantat atau tidak. 

Adanya member card 

bagi pelanggan setia 

Jessy Cake, konsumen 

menjadi member maka 

akan ada potongan 5% 

untuk tiap pembelian 



58 

 

 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

roti, syarat untuk 

menjadi member 

adalah minimal 

pembelian Rp. 250.000 

dalam satu transaksi. 

Apakah Jessy Cake 

memiliki Sumber Daya 

Manusia yang memadai? 

Jessy Cake memiliki 

sumber daya manusia 

yang dibutuhkan saat ini. 

Walaupun saat ini Jessy 

Cake masih belum dapat 

bersaing dengan Swiss 

Bakery ataupun Bread 

Talk, namun saat ini 

sumber daya manusia 

yang berjumlah 73 orang 

yang dimiliki oleh Jessy 

Cake mampu bekerja 

dengan baik. Sebagian 

besar karyawan bekerja 

sebagi karyawan bagian 

produksi yaitu 38 orang, 

14 orang waitress, 12 

bagian pemasaran dan 8 

bagian administrasi. 

Rekrutmen karyawan 

dilakukan dengan merinci 

kompetensi yang 

kami memiliki 

karyawan yang 

cukup 

berpengalaman, 

beberapa karyawan 

telah bekerja di 

Jessy Cake sejak 6 

tahun yang lalu 

sehingga menguasai 

alur produksi 

dengan baik dan 

dapat bekerja secara 

efektif.  

Jessy Cake memiliki 

karyawan yang terampil 

dalam produksi dan 

terutama marketing, 

karyawan marketing 

mampu mengetahui 

tempat-tempat strategis 

yang sering mengadakan 

acara misalnya arisan 

PKK, perkumpulan 

persekutan doa, maupun 

bekerja sama dengan 

rumah duka untuk 

memasok roti jika ada 

pemakaman. 

Jessy Cake sudah 

memiliki sumber daya 

manusia yang 

dibutuhkan saat ini. 

Walaupun saat ini 

Jessy Cake masih 

belum dapat bersaing 

dengan Swiss Bakery 

ataupun Bread Talk, 

namun saat ini sumber 

daya manusia yang 

dimiliki oleh Jessy 

Cake mampu bekerja 

dengan baik. 

Karyawan bagian 

produksi rata-rata telah 

bekerja selama 6 tahun 

dan menguasai alur 

produksi dengan baik 

sehingga proses 

produksi lancar. 

Karyawan marketing 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

dibutuhkan untuk setiap 

posisi dan menganalisis 

kebutuhan jumlah 

karyawan yang 

dibutuhkan, dan memilih 

karyawan yang akan 

direkrut berdasarkan 

pertimbangan usia, 

kemampuan, domisili dan 

hasil psikotes. 

mampu mengetahui 

tempat-tempat strategis 

yang sering 

mengadakan acara 

misalnya arisan PKK, 

perkumpulan 

persekutan doa, 

maupun bekerja sama 

dengan rumah duka 

untuk memasok roti 

jika ada pemakaman. 

Rekrutmen karyawan 

dilakukan dengan 

merinci kompetensi 

yang dibutuhkan untuk 

setiap posisi dan 

menganalisis 

kebutuhan jumlah 

karyawan yang 

dibutuhkan, dan 

memilih karyawan 

yang akan direkrut 

berdasarkan 

pertimbangan usia, 

kemampuan, domisili 

dan hasil psikotes.  

Bagaimana cara Jessy Cake Jessy Cake selalu Dengan membuat Produk yang lebih baik, Cara Jessy Cake 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

mengatasi 

pesaing/competitor Jessy 

Cake? 

berusaha untuk memantau 

pesaing dan produk-

produk pesaing. Cara 

memantau pesaing adalah 

dengan cara berkeliling 

untuk mencoba produk 

roti pesaing dan 

membandingkan harga 

dari pesaing setiap tiga 

bulan. Untuk pesaing 

seperti Bread Talk, Jessy 

Cake berusaha untuk 

mengatasinya dengan 

melakukan strategi harga, 

yaitu membuat harga 

produk roti yang sejenis 

lebih rendah dari pesaing 

seperti roti kopi. 

Sedangkan untuk Swiss 

Bakery, Jessy Cake 

berusaha mengatasi 

pesaing dengan cara 

meningkatkan kualitas 

produk roti Jessy Cake 

menjadi lebih empuk dan 

mudah untuk dimakan 

sehingga pelanggan 

produk yang lebih 

baik dari pesaing, 

misalnya adonan 

roti yang lebih 

lembut, pisang yang 

lebih fresh dan 

coklat yang lebih 

terasa kental 

produk yang berbeda 

misalnya roti floss 

campur keju, roti choco 

milk, roti coconut milk, 

roti beef cheese shalot 

dan roti abon beef pizza, 

ada perubahan dan 

variasi lebih banyak. 

mengatasi 

pesaing/competitor 

Jessy Cake adalah 

dengan cara: 

a. Memantau 

pesaing dan 

produk-produk 

pesaing. Cara 

memantau 

pesaing adalah 

dengan cara 

berkeliling untuk 

mencoba produk 

roti pesaing dan 

membandingkan 

harga dari 

pesaing setiap 

tiga bulan. 

b. Untuk pesaing 

seperti Bread 

Talk, Jessy Cake 

berusaha untuk 

mengatasinya 

dengan 

melakukan 

strategi harga, 

yaitu membuat 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

menyatakan lebih mudah 

untuk memakan roti 

buatan Jessy Cake. 

harga produk roti 

yang sejenis lebih 

rendah dari 

pesaing.  

c. Untuk Swiss 

Bakery, Jessy 

Cake berusaha 

mengatasi 

pesaing dengan 

cara 

meningkatkan 

kualitas produk 

roti Jessy Cake 

menjadi lebih 

empuk dan 

mudah untuk 

dimakan 

sehingga 

pelanggan 

menyatakan lebih 

mudah untuk 

memakan roti 

buatan Jessy 

Cake selain itu 

juga dilakukan 

perubahan rasa 

dan bentuk 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

misalnya roti 

floss campur 

keju, roti choco 

milk, roti coconut 

milk, roti beef 

cheese shalot dan 

roti abon beef 

pizza. 
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Jessy Cake & Bakery mempromosikan usaha melalui iklan, koran lokal, 

radio, media sosial lainya yang bertujuan untuk memperkenalkan toko roti di 

Semarang, dan membuka cabang di kota Semarang. Promosi usaha dilakukan 

melalui berbagai media iklan, yaitu melalui  

1. Iklan Gajah Mada FM karena radio dapat menjangkau kalangan ibu-ibu 

PKK untuk memesan roti dalam acaranya.  

2. Jessy Cake menggunakan media Suara Merdeka dengan mengiklankan 

setengah halaman untuk promosi ultah, pilkada maupun produk baru. 

Cara Jessy Cake melakukan promosi adalah sebagai berikut: 

1. Penyebaran brosur di jalan-jalan dengan mengandalkan tenaga agen 

seperti siCepat 

2. Pameran di bazaar seperti pada pameran makanan di Marina Convention 

Centre 

Selain itu, Jessy Cake juga selalu mengumumkan ketika adanya ulang 

tahun Jessy Cake, bahwa ada diskon hingga 50% bagi pelanggan dari Jessy Cake 

yang melakukan pembelian pada hari tersebut. 

Cara Jessy Cake untuk mengetahui kekurangan produk Jessy Cake adalah 

dengan mendengarkan kritik dan saran dari pelanggannya. Jessy Cake 

menyediakan kotak saran untuk menampung kritik, maupun keluhan dari 

pelanggan yang menyatakan tidak puas akan kualitas produk atau kualitas 

pelayanan yang Jessy Cake berikan misalnya adalah ada pelanggan yang pernah 

mengeluhkan bahwa roti kurang manis, kemudian ada keluhan bahwa floss kurang 

banyak lalu ada pelanggan yang pernah complain karena roti yang dicari sering 
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kosong, gula kurang banyak dan ukuran minta diperbesar. Jumlah kritik dan saran 

pada tahun 2018 adalah sejumlah 47 orang dan pada tahun 2019 adalah 51 orang. 

Dari kritik maupun saran yang diberikan, Jessy Cake akan menampungnya dulu 

dan akan melakukan upaya perbaikan. Misalnya adalah pada bulan Juli 2019, 

pernah didapatkan kritik bahwa roti Jessy Cake kurang terasa manis, sehingga 

Jessy Cake memutuskan untuk menambah jumlah gula yang dimasukkan ke 

dalam adonan sehingga didapatkan rasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Dalam usahanya mempertahankan kualitas roti, Jessy Cake memiliki 

bagian quality control untuk mengawasi kualitas roti yang Jessy Cake buat. Poin 

penting dalam pembuatan roti adalah pembuatan formula atau resep roti yang 

baku, sehingga karyawan tidak boleh membuat roti yang tidak sesuai dengan 

resep atau formula tersebut. Hal ini karena resep roti ini sudah melewati pengujian 

selama bertahun-tahun, misalnya produk roti Blueberry Cheese. Selain itu ada 

juga pengendalian bahan baku yang ketat. Prosedur pemeriksaan bahan baku yang 

wajib dilakukan oleh staf bagian gudang dimulai dengan pemerikasaan fisik dan 

kemasan bahan baku yang diterma dari pemasok meliputi keutuhan kemasan, 

kebocoran, kesesuaian ukuran yang dipesan, masa kadaluarsa dan kerusakan 

lainnya. Apabila bahan baku yang dipesan jelek dan tidak sesuai, maka akan 

ditolak dan dikembalikan ke pemasok. Apabila bahan baku dinyatakan baik, akan 

ditempatkan dalam gudang dengan mencantumkan tanggal penerimaannya. 

Semua permintaan bahan baku akan disesuaikan dengan resep dimana 

pengeluarannya akan melewati satu pusat penimbangan yang diketahui, dicatat 

dan diparaf oleh petugas gudang yang berwenang. Pada proses produksi yang 
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terpenting adalah menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan, kemudian 

setelah roti hasil produksi jadi, akan diperiksa kesesuaiannya seperti apakah roti 

tersebut bantat atau tidak. Adanya member card bagi pelanggan setia Jessy Cake, 

konsumen menjadi member maka akan ada potongan 5% untuk tiap pembelian 

roti, syarat untuk menjadi member adalah minimal pembelian Rp. 250.000 dalam 

satu transaksi. 

Jessy Cake sudah memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan saat 

ini. Walaupun saat ini Jessy Cake masih belum dapat bersaing dengan Swiss 

Bakery ataupun Bread Talk, namun saat ini sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh Jessy Cake mampu bekerja dengan baik. Karyawan bagian produksi rata-rata 

telah bekerja selama 6 tahun dan menguasai alur produksi dengan baik sehingga 

proses produksi lancar. Karyawan marketing mampu mengetahui tempat-tempat 

strategis yang sering mengadakan acara misalnya arisan PKK, perkumpulan 

persekutan doa, maupun bekerja sama dengan rumah duka untuk memasok roti 

jika ada pemakaman. Rekrutmen karyawan dilakukan dengan merinci kompetensi 

yang dibutuhkan untuk setiap posisi dan menganalisis kebutuhan jumlah 

karyawan yang dibutuhkan, dan memilih karyawan yang akan direkrut 

berdasarkan pertimbangan usia, kemampuan, domisili dan hasil psikotes. 

Cara Jessy Cake mengatasi pesaing/competitor Jessy Cake adalah dengan cara: 

a. Memantau pesaing dan produk-produk pesaing. Cara memantau pesaing 

adalah dengan cara berkeliling untuk mencoba produk roti pesaing dan 

membandingkan harga dari pesaing setiap tiga bulan. 
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b. Untuk pesaing seperti Bread Talk, Jessy Cake berusaha untuk 

mengatasinya dengan melakukan strategi harga, yaitu membuat harga 

produk roti yang sejenis lebih rendah dari pesaing.  

c. Untuk Swiss Bakery, Jessy Cake berusaha mengatasi pesaing dengan cara 

meningkatkan kualitas produk roti Jessy Cake menjadi lebih empuk dan 

mudah untuk dimakan sehingga pelanggan menyatakan lebih mudah untuk 

memakan roti buatan Jessy Cake selain itu juga dilakukan perubahan rasa 

dan bentuk misalnya roti floss campur keju, roti choco milk, roti coconut 

milk, roti beef cheese shalot dan roti abon beef pizza. 

Proaktifnya Jessy Cake & Bakery dapat diketahui dari usahanya 

mempromosikan usaha melalui iklan, koran lokal, radio, media sosial lainya yang 

bertujuan untuk memperkenalkan toko roti di Semarang, dan membuka cabang di 

kota Semarang. Selain itu untuk mendapatkan masukan dari pelanggannya, Jessy 

Cake menyediakan kotak saran untuk menampung kritik, maupun keluhan dari 

pelanggan yang menyatakan tidak puas akan kualitas produk atau kualitas 

pelayanan yang Jessy Cake berikan. Dalam usahanya mempertahankan kualitas 

roti, Jessy Cake memiliki bagian quality control untuk mengawasi kualitas roti 

dan adanya prosedur pemeriksaan bahan baku yang wajib dilakukan oleh staf 

bagian gudang dimulai dengan pemerikasaan fisik dan kemasan bahan baku yang 

diterma dari pemasok meliputi keutuhan kemasan, kebocoran, kesesuaian ukuran 

yang dipesan, masa kadaluarsa dan kerusakan lainnya. 
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Tabel 4.5 

Kesimpulan Variabel Proaktif 

Indikator Kesimpulan 

Mempromosikan usaha melalui 

iklan, koran lokal, radio, media 

sosial lainya yang bertujuan 

untuk memperkenalkan toko roti 

di Semarang 

Promosi usaha dilakukan melalui iklan Gajah 

Mada FM, media Suara Merdeka, pameran di 

bazaar seperti pada pameran makanan di MCC 

dan memberikan potongan harga bagi 

konsumen yang melakukan pembelian produk 

yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces. 

Menerima kritik dan saran dari 

konsumen serta memberikan 

pelayanan yang baik dengan 

konsumen 

Jessy Cake menyediakan kotak saran untuk 

menampung kritik, maupun keluhan dari 

pelanggan yang menyatakan tidak puas akan 

kualitas produk atau kualitas pelayanan yang 

Jessy Cake 

Mempertahankan kualitas mutu 

dari roti yang dijual untuk 

konsumen. 

Prosedur pemeriksaan bahan baku yang wajib 

dilakukan oleh staf bagian gudang dimulai 

dengan pemerikasaan fisik dan kemasan bahan 

baku yang diterma dari pemasok meliputi 

keutuhan kemasan, kebocoran, kesesuaian 

ukuran yang dipesan, masa kadaluarsa dan 

kerusakan lainnya. Apabila bahan baku yang 

dipesan jelek dan tidak sesuai, maka akan 

ditolak dan dikembalikan ke pemasok. Apabila 

bahan baku dinyatakan baik, akan ditempatkan 

dalam gudang dengan mencantumkan tanggal 

penerimaannya. 

Memiliki Sumber Daya Manusia 

yang kompetitif 

Jessy Cake sudah memiliki sumber daya 

manusia yang dibutuhkan saat ini. Karyawan 

bagian produksi rata-rata telah bekerja selama 

6 tahun dan menguasai alur produksi dengan 
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Indikator Kesimpulan 

baik sehingga proses produksi lancar. 

Karyawan marketing mampu mengetahui 

tempat-tempat strategis yang sering 

mengadakan acara. 

Mengantisipasi kekuatan 

perkembangan pesaing, dengan 

mencari informasi produk 

pesaing, harga dan pelayanan 

Cara Jessy Cake mengatasi pesaing/competitor 

Jessy Cake adalah memantau pesaing dan 

produk-produk pesaing dengan cara berkeliling 

untuk mencoba produk roti pesaing dan 

membandingkan harga dari pesaing setiap tiga 

bulan, membuat harga produk roti yang sejenis 

lebih rendah dari pesaing dan mengatasi 

pesaing dengan cara meningkatkan kualitas 

produk roti Jessy Cake. 
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4.2.3 Pengambilan Risiko 

Pengambilan risiko adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh pengusaha 

yang akan menentukan apakah usahanya akan mendapatkan keuntungan ataukah 

mendapat kerugian. Indikator dari risk taking ini adalah : 

1. Berani bertindak atau mengambil keputusan demi menggapai tujuan 

organisasi yaitu memaksimalkan profit 

2. Sikap yang tegas untuk mencari peluang potensial yang ada 

3. Bersedia menanggung kerugian penjualan, misalnya ketia roti tidak laku 

4. Mekakukan tindakan perluasan wilayah usaha yang dijalankan guna untuk 

mencapai tujuan organisasi, yaitu keluar pulau seperti Sumatera, Bali , 

Kalimantan 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang 

pemilik Jessy Cake & Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & Bakery 

terhadap variabel risk taking telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Risk Taking 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Apa yang pemilik/karyawan 

lakukan untuk 

mengantisipasi apabila 

terjadi suatu kegagalan di 

perusahaan JESSY CAKE? 

Keputusan apa yang anda 

lakukan? 

Jessy Cake 

menyatakan bahwa 

dalam kegiatan usaha 

Jessy Cake selalu ada 

kegagalan yaitu 

produk yang cacat 

produksi. Dalam 

kegiatan produksi 

selalu dapat terjadi 

kesalahan baik akibat 

mesin, manusia 

maupun bahan baku, 

sehingga Jessy Cake 

memiliki margin error 

sebesar maksimal 5%. 

Jessy Cake berusaha 

mengurangi kegagalan 

tersebut dengan cara 

melakukan 

pengawasan lebih 

ketat terkait dengan 

kesesuaian pembuatan 

roti dengan mengikuti 

Biasanya pimpinan 

akan memutuskan 

untuk cut loss atau 

membuang produk 

yang rusak/gagal. 

Pimpinan 

menentukan tingkat 

kesalahan produksi 

maksimal adalah 

5%, jika melebihi 

5% maka risiko 

kerugian akan 

ditanggung bersama 

yaitu dibagi rata 

seluruh karyawan 

dan pimpinan. 

Ya, biasanya pimpinan 

yang bertanggung jawab 

jika ada kegagalan 

misalnya adalah ketika 

bahan baku seperti tepung 

yang diputuskan oleh 

pimpinan mengalami 

kerusakan, maka pimpinan 

akan mengganti kerugian 

dengan menggunakan 

uang pribadinya. 

Pemilik Jessy Cake 

menyatakan bahwa 

dalam produksi selalu 

dapat terjadi kesalahan 

baik akibat mesin, 

manusia maupun bahan 

baku, sehingga Jessy 

Cake memiliki margin 

error sebesar maksimal 

5%. Jessy Cake 

berusaha mengurangi 

kegagalan tersebut 

dengan cara melakukan 

pengawasan lebih ketat 

terkait dengan 

kesesuaian pembuatan 

roti dengan mengikuti 

resep atau formula, 

pengawasan kualitas 

bahan baku, 

pengawasan proses 

produksi dan juga 

packaging. Pengawasan 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

resep atau formula, 

pengawasan kualitas 

bahan baku, 

pengawasan proses 

produksi dan juga 

packaging. 

Pengawasan dilakukan 

melalui CCTV, dan 

melalui pengawasan 

kualitas secara 

manual, seorang 

supervisor akan 

mengambil sampel 1 

roti untuk mengetahui 

apakah roti yang 

dihasilkan dari proses 

produksi sudah sesuai 

dengan standar 

kualitas Jessy Cake. 

Jessy Cake selalu 

berusaha mencari 

supplier bahan baku 

yang terbaik baik dari 

sisi kualitas maupun 

harga, saat ini ada 4 

supplier yang dipilih. 

Pemilihan supplier 

dilakukan melalui 

CCTV, dan melalui 

pengawasan kualitas 

secara manual, seorang 

supervisor akan 

mengambil sampel 1 

roti untuk mengetahui 

apakah roti yang 

dihasilkan dari proses 

produksi sudah sesuai 

dengan standar kualitas 

Jessy Cake. 

Jessy Cake selalu 

berusaha mencari 

supplier bahan baku 

yang terbaik baik dari 

sisi kualitas maupun 

harga. Pemilihan 

supplier dilakukan 

dengan cara mencari 

supplier yang mampu 

mensupply bahan baku 

secara kontinu, kualitas 

acceptable dan memiliki 

harga yang kompetitif 

dibandingkan supplier 

lainnya. Jessy Cake 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

dilakukan dengan cara 

mencari supplier yang 

mampu mensupply 

bahan baku secara 

kontinu, kualitas 

acceptable dan 

memiliki harga yang 

kompetitif 

dibandingkan supplier 

lainnya. Jessy Cake 

juga memutus 

beberapa supplier yang 

tidak dapat secara 

konsisten 

mengirimkan bahan 

baku yang Jessy Cake 

minta secara 

konsisten. 

juga memutus beberapa 

supplier yang tidak 

dapat secara konsisten 

mengirimkan bahan 

baku yang Jessy Cake 

minta secara konsisten. 

Pimpinan juga 

bertanggung jawab jika 

ada kegagalan misalnya 

adalah ketika bahan 

baku seperti tepung 

yang diputuskan oleh 

pimpinan mengalami 

kerusakan, maka 

pimpinan akan 

mengganti kerugian 

dengan menggunakan 

uang pribadinya. 

Bagaimana sikap 

pemilik/karyawan dalam 

pengambilan keputusan 

untuk pemasaran produk? 

Sikap pemilih dalam 

pengambilan 

keputusan untuk 

pemasaran produk 

adalah berusaha untuk 

mencari peluang 

potensial, antara lain 

adalah melakukan 

tindakan perluasan 

Selalu mencari 

peluang untuk 

perluasan usaha 

misalnya dengan 

mencoba membuka 

cabang di Sumatra. 

Pimpinan mencoba 

membuka cabang baru di 

beberapa kota misalnya 

Bali, Kalimantan dan 

Sumatra, sehingga 

jaringan lebih luas. 

Sikap pemilih dalam 

pengambilan keputusan 

untuk pemasaran 

produk adalah berusaha 

untuk mencari peluang 

potensial, antara lain 

adalah melakukan 

tindakan perluasan 

wilayah usaha, yaitu 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

wilayah usaha, yaitu 

keluar pulau yang 

sudah terlaksana 

adalah seperti 

Sumatera 

(Palembang), Bali 

(Denpasar), 

Kalimantan 

(Pontianak). Untuk ke 

depannya, pemilik 

merencanakan untuk 

melakukan 

pengembangan ke kota 

lain, seperti Bandar 

Lampung, Medan, 

Samarinda, 

Banjarmasin, 

Pangkalan Bun dan 

Balikpapan. 

Sikap lain dalam 

pengambilan 

keputusan pemasaran 

produk adalah dengan 

cara memaksimalkan 

peluang seperti bekerja 

sama dengan wedding 

organizer untuk 

keluar pulau yang sudah 

terlaksana adalah 

seperti Sumatera 

(Palembang), Bali 

(Denpasar), Kalimantan 

(Pontianak). Untuk ke 

depannya, pemilik 

merencanakan untuk 

melakukan 

pengembangan ke kota 

lain, seperti Bandar 

Lampung, Medan, 

Samarinda, 

Banjarmasin, Pangkalan 

Bun dan Balikpapan 

sehingga jaringan lebih 

luas. 

Sikap lain dalam 

pengambilan keputusan 

pemasaran produk 

adalah dengan cara 

memaksimalkan 

peluang seperti bekerja 

sama dengan wedding 

organizer untuk 

mensupply kebutuhan 

pesta perkawinan. 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

mensupply kebutuhan 

pesta perkawinan. 

Bentuk pengambilan 

keputusan apa yang 

dilakukan apabila roti tidak 

laku? Bagaimana cara 

pemilik/karyawan 

menanggulangi resiko 

kerugian? 

Untuk roti yang tidak 

laku pada hari 

tersebut, akan 

langsung dibuang 

yaitu dengan dibakar 

atau diberikan kepada 

karyawan untuk 

dibawa pulang, sebab 

jika roti dijual pada 

keesokan harinya akan 

mengurangi kualitas 

rasa dan berdampak 

pada persepsi 

konsumen Jessy Cake. 

Pengambilan 

keputusan berdasarkan 

bahan baku adalah 

melakukan 

perhitungan rekap 

bahan baku dan 

evaluasi dalam bulan 

berjalan, untuk 

menentukan jika ada 

bahan baku bagi 

produk roti yang 

Roti yang tidak laku 

pada hari tersebut 

dibuang (dibakar) 

atau diberikan 

kepada karyawan 

Roti yang tersisa akan 

diberikan kepaa karyawan 

untuk dibawa pulang pada 

hari ini tanpa 

membedakan harga. 

Karyawan bersama 

dengan pimpinan akan 

mengganti kerugian akibat 

produk yang cacat misal 

bantat dengan cara dibagi 

rata dari gaji yang akan 

diberikan pada bulan 

berjalan ketika ada produk 

cacat lebih dari 5%. 

Pengambilan keputusan 

apabila roti tidak laku, 

a. Pengambilan 

keputusan 

berdasarkan produk 

adalah untuk roti 

yang tidak laku 

pada hari tersebut, 

akan langsung 

dibuang atau 

diberikan kepada 

karyawan untuk 

dibawa pulang 

tanpa 

memperhatikan 

harga dan 

memberikan 

kebebasan pada 

karyawan untuk 

mrmilih, sebab jika 

roti dijual pada 

keesokan harinya 

akan mengurangi 

kualitas rasa dan 

berdampak pada 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

jarang laku, maka 

bahan baku tersebut 

akan dikurangi. 

Misalnya adalah roti 

nanas kurang laku dan 

nanas hanya dipakai 

sebagai bahan pada 

satu jenis roti, maka 

pemilik akan 

mengurangi pembelian 

nanas. 

persepsi konsumen 

Jessy Cake.  

b. Pengambilan 

keputusan 

berdasarkan bahan 

baku adalah 

melakukan 

perhitungan rekap 

bahan baku dan 

evaluasi dalam 

bulan berjalan, 

untuk menentukan 

jika ada bahan baku 

bagi produk roti 

yang jarang laku, 

maka bahan baku 

tersebut akan 

dikurangi. Misalnya 

adalah roti nanas 

kurang laku dan 

nanas hanya dipakai 

sebagai bahan pada 

satu jenis roti, maka 

pemilik akan 

mengurangi 

pembelian nanas. 
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Pemilik Jessy Cake Berani bertindak atau mengambil keputusan demi 

menggapai tujuan organisasi yaitu memaksimalkan profit yaitu ketika menyatakan 

bahwa dalam produksi selalu dapat terjadi kesalahan baik akibat mesin, manusia 

maupun bahan baku, sehingga Jessy Cake memiliki margin error sebesar 

maksimal 5%. Jessy Cake berusaha mengurangi kegagalan tersebut dengan cara 

melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan kesesuaian pembuatan roti 

dengan mengikuti resep atau formula, pengawasan kualitas bahan baku, 

pengawasan proses produksi dan juga packaging. Pengawasan dilakukan melalui 

CCTV, dan melalui pengawasan kualitas secara manual, seorang supervisor akan 

mengambil sampel 1 roti untuk mengetahui apakah roti yang dihasilkan dari 

proses produksi sudah sesuai dengan standar kualitas Jessy Cake. 

Pemilik memiliki sikap yang tegas untuk mencari peluang potensial yang 

ada. Sikap yang tegas ini ditunjukkan Jessy Cake dengan selalu berusaha mencari 

supplier bahan baku yang terbaik baik dari sisi kualitas maupun harga. Pemilihan 

supplier dilakukan dengan cara mencari supplier yang mampu mensupply bahan 

baku secara kontinu, kualitas acceptable dan memiliki harga yang kompetitif 

dibandingkan supplier lainnya.  Jessy Cake juga memutus beberapa supplier yang 

tidak dapat secara konsisten mengirimkan bahan baku yang Jessy Cake minta 

secara konsisten, saat ini ada 4 supplier yang digunakan untuk masing-masing 

bahan baku. Sikap lain dalam pengambilan keputusan pemasaran produk adalah 

dengan cara memaksimalkan peluang seperti bekerja sama dengan wedding 

organizer untuk mensupply kebutuhan pesta perkawinan. 
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Sikap pemilih dalam pengambilan keputusan untuk pemasaran produk 

adalah berusaha untuk mencari peluang potensial, antara lain adalah melakukan 

tindakan perluasan wilayah usaha, yaitu keluar pulau yang sudah terlaksana 

adalah seperti Sumatera (Palembang), Bali (Denpasar), Kalimantan (Pontianak). 

Untuk ke depannya, pemilik merencanakan untuk melakukan pengembangan ke 

kota lain, seperti Bandar Lampung, Medan, Samarinda, Banjarmasin, Pangkalan 

Bun dan Balikpapan sehingga jaringan lebih luas.  

Pengambilan keputusan apabila roti tidak laku, 

a. Pengambilan keputusan berdasarkan produk adalah untuk roti yang tidak 

laku pada hari tersebut, akan langsung dibuang atau diberikan kepada 

karyawan untuk dibawa pulang tanpa memperhatikan harga dan 

memberikan kebebasan pada karyawan untuk mrmilih, sebab jika roti 

dijual pada keesokan harinya akan mengurangi kualitas rasa dan 

berdampak pada persepsi konsumen Jessy Cake.  

b. Pengambilan keputusan berdasarkan bahan baku adalah melakukan 

perhitungan rekap bahan baku dan evaluasi dalam bulan berjalan, untuk 

menentukan jika ada bahan baku bagi produk roti yang jarang laku, maka 

bahan baku tersebut akan dikurangi. Misalnya adalah roti nanas kurang 

laku dan nanas hanya dipakai sebagai bahan pada satu jenis roti, maka 

pemilik akan mengurangi pembelian nanas. 

Pimpinan juga bertanggung jawab jika ada kegagalan misalnya adalah 

ketika bahan baku seperti tepung yang diputuskan oleh pimpinan mengalami 
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kerusakan, maka pimpinan akan mengganti kerugian dengan menggunakan uang 

pribadinya. 

Pemilik Jessy Cake & Bakery selalu melakukan pengambilan risiko yang 

terukur seperti pemilihan supplier bahan baku yang terbaik baik dari sisi kualitas 

maupun harga. Jessy Cake juga memutus beberapa supplier yang tidak dapat 

secara konsisten mengirimkan bahan baku yang Jessy Cake minta secara 

konsisten, saat ini ada 4 supplier yang digunakan untuk masing-masing bahan 

baku. Sikap pemilik dalam pengambilan keputusan untuk pemasaran produk 

adalah berusaha untuk mencari peluang potensial, antara lain adalah melakukan 

tindakan perluasan wilayah usaha, yaitu keluar pulau yang sudah terlaksana 

adalah seperti Sumatera (Palembang), Bali (Denpasar), Kalimantan (Pontianak). 

Tabel 4.7 

Kesimpulan Variabel Pengambilan Risiko 

Indikator Kesimpulan 

Berani bertindak atau 

mengambil keputusan demi 

menggapai tujuan organisasi 

yaitu memaksimalkan profit 

Pengawasan dilakukan melalui CCTV, dan 

melalui pengawasan kualitas secara manual, 

seorang supervisor akan mengambil sampel 1 

roti untuk mengetahui apakah roti yang 

dihasilkan dari proses produksi sudah sesuai 

dengan standar kualitas Jessy Cake. 

Sikap yang tegas untuk mencari 

peluang potensial yang ada 

Jessy Cake selalu berusaha mencari supplier 

bahan baku yang terbaik baik dari sisi kualitas 

maupun harga. emilihan supplier dilakukan 

dengan cara mencari supplier yang mampu 

mensupply bahan baku secara kontinu, kualitas 
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Indikator Kesimpulan 

acceptable dan memiliki harga yang kompetitif 

dibandingkan supplier lainnya. 

Bersedia menanggung kerugian 

penjualan, misalnya ketia roti 

tidak laku 

Pengambilan keputusan berdasarkan produk 

adalah untuk roti yang tidak laku pada hari 

tersebut, akan langsung dibuang atau diberikan 

kepada karyawan untuk dibawa pulang tanpa 

memperhatikan harga dan memberikan 

kebebasan pada karyawan 

Mekakukan tindakan perluasan 

wilayah usaha yang dijalankan 

guna untuk mencapai tujuan 

organisasi 

Perluasan wilayah usaha, yaitu keluar pulau 

yang sudah terlaksana adalah seperti Sumatera 

(Palembang), Bali (Denpasar), Kalimantan 

(Pontianak). Untuk ke depannya, pemilik 

merencanakan untuk melakukan 

pengembangan ke kota lain, seperti Bandar 

Lampung, Medan, Samarinda, Banjarmasin, 

Pangkalan Bun dan Balikpapan 

 

4.2.4 Agresivitas bersaing 

Agresivitas bersaing adalah intensitas untuk dapat mengungguli pesaing 

dengan ditandai oleh sikap atau tanggapan ofensif, dan memiliki respon yang 

tanggap terhadap tindakan dari pesaing. Indikator dari agresivitas bersaing adalah: 

1. Merespon tindakan kompetitor , misalnya dalam hal diskon harga dan 

menguasai pasar 
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2. Menentukan harga yang lebih rendah daripada pesaing , seperti Virgin 

Cake and Bakery. Karena harga serta pangsa pasar (menengah kebawah) 

Jessy Cake sama dengan Virgin Cake and Bakery 

3. Membuka cabang toko roti di tempat lain yang strategis dan mudah 

dijangkau konsumen. Hal ini mengakibatkan perusahaan lebih dikenal 

masyarakat dan mampu bersaing secara kompetitif 

4. Dengan mencari peluang dalam memasarkan produk roti seperti menjual 

produk roti di Pasar serta mengikuti perkembangan di Industri Roti 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 

orang pemilik Jessy Cake & Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & 

Bakery terhadap variabel Agresivitas bersaing telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Agresivitas Bersaing 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Apa yang Jessy Cake 

lakukan untuk bersaing 

dengan kompetitor agar 

Jessy Cake mampu bertahan 

dengan pesaing?  

Siapa pesaing utama di 

industri roti? Mengapa 

menjadi pesaing Jessy 

Cake? 

Untuk pesaing seperti 

Bread Talk, Jessy Cake 

berusaha untuk 

mengatasinya dengan 

melakukan strategi 

harga, yaitu membuat 

harga produk roti yang 

sejenis lebih miring dari 

pesaing. Sedangkan 

untuk bersaing dengan 

Virgin, Jessy Cake 

berusaha mengatasi 

pesaing dengan cara 

meningkatkan kualitas 

produk roti Jessy Cake 

menjadi lebih empuk 

dan mudah untuk 

dimakan sehingga 

pelanggan menyatakan 

lebih mudah untuk 

memakan roti buatan 

Jessy Cake. 

Pesaing utama adalah 

Repon terhadap 

pesaing adalah 

menggencarkan 

iklan yang 

dilakukan dengan 

penyebaran brosur 

di jalan, pameran 

dan memberikan 

potongan harga 

bagi konsumen 

yang melakukan 

pembelian produk 

yang sama dengan 

jumlah minimal 

100 pieces. Saat 

annivesarry ada 

diskon hingga 

50%. Pesaing 

utama adalah 

Swiss Bakery 

karena memiliki 

cabang banyak 

Respon terhadap pesaing 

adalah melakukan tindakan 

yang sama dengan pesaing 

misalnya melakukan 

promosi di beberapa hari 

besar seperti 17 Agustus 

yaitu memberikan diskon 

sebanyak 17%, kemudian 

pada saat Pilkada, Pileg 

maupun Pilpres dengan 

memberikan diskon 50% 

untuk orang yang datang 

dengan menunjukkan tinta 

di jari serta pada saat ulang 

tahun Jessy Cake dengan 

memberi diskon sebanyak 

50% untuk semua item. 

Upaya yang dilakukan 

oleh Jessy Cake untuk 

bersaing dengan 

kompetitor adalah 

a. Membuat roti 

dengan harga murah 

Untuk pesaing 

seperti Bread Talk, 

Jessy Cake berusaha 

untuk mengatasinya 

dengan melakukan 

strategi harga, yaitu 

membuat harga 

produk roti yang 

sejenis lebih rendah 

dari pesaing.  

b. Peningkatan kualitas 

roti 

Sedangkan untuk 

bersaing dengan 

Virgin, Jessy Cake 

berusaha mengatasi 

pesaing dengan cara 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Swiss Bakery, karena 

Swiss Bakery memiliki 

banyak cabang di kota 

Semarang dan lebih 

mudah dijangkau oleh 

konsumen. 

meningkatkan 

kualitas produk roti 

Jessy Cake menjadi 

lebih empuk dan 

mudah untuk 

dimakan sehingga 

pelanggan 

menyatakan lebih 

mudah untuk 

memakan roti 

buatan Jessy Cake. 

c. Promosi dan iklan 

Promosi yang 

dilakukan adalah 

penyebaran brosur 

di jalan, pameran 

dan memberikan 

potongan harga bagi 

konsumen yang 

melakukan 

pembelian produk 

yang sama dengan 

jumlah minimal 100 

pieces. Saat 

annivesarry ada 

diskon hingga 50%. 

Promosi dilakukan 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

di beberapa hari 

besar seperti 17 

Agustus yaitu 

memberikan diskon 

sebanyak 17%, 

kemudian pada saat 

Pilkada, Pileg 

maupun Pilpres 

dengan memberikan 

diskon 50% untuk 

orang yang datang 

dengan 

menunjukkan tinta 

di jari serta pada 

saat ulang tahun 

Jessy Cake dengan 

memberi diskon 

sebanyak 50% untuk 

semua item. 

Bagaimana cara 

pemilik/karyawan dalam 

menentukan harga yang 

lebih miring daripada 

pesaing? 

Biasanya Jessy Cake 

memantau produk yang 

sama dari pesaing, 

misalnya adalah Bread 

Talk menjual roti floss 

seharga Rp. 9.000, yang 

membuat Jessy Cake 

memutuskan untuk 

Untuk toko roti 

yang high class 

seperti Bread Talk, 

Jessy Cake 

berusaha 

menggunakan 

strategi 

menurunkan harga. 

Menurunkan harga, dengan 

cara memangkas harga 

bahan baku yang terlalu 

mahal seperti gandum dan 

disubstitusi dengan ubi 

Jessy Cake memantau 

produk yang sama dari 

pesaing, misalnya 

adalah Bread Talk 

menjual roti floss 

seharga Rp. 9.000 

sehingga Jessy Cake 

memutuskan untuk 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

menjual seharga Rp. 

7.500. 

Untuk toko roti 

seperti Virgin, 

Monic, Vaancy, 

kami berusaha 

meningkatkan 

kualitas produk 

roti yang kami 

buat 

menjual seharga Rp. 

7.500. 

Menurunkan harga, 

dengan cara 

memangkas harga 

bahan baku yang terlalu 

mahal seperti gandum 

dan disubstitusi dengan 

ubi. 

Apakah Jessy Cake meniru 

pengembangan teknik bisnis 

dari pesaing? Misalnya 

dengan cara membuka 

cabang di Semarang? 

Jessy Cake tidak meniru 

pesaing yang membuka 

cabang di Semarang. 

Untuk bersaing dengan 

Virgin, Monic dan 

Vancy Jessy Cake 

menjual dengan harga 

sama, namun yang 

dibedakan adalah 

kualitasnya, yaitu roti 

lebih besar dan 

bumbu/bahan lebih 

banyak, misalnya abon 

yang lebih tebal. 

Jessy Cake tidak 

meniru strategi 

pesaing membuka 

cabang di 

Semarang. Kami 

berusaha 

memonitor pesaing 

dengan cara 

mengembangkan 

roti yang serupa 

dengan pesaing 

namun berkulitas 

lebih baik. 

Saya mencoba roti pesaing, 

membandingkannya 

dengan resep Jessy Cake 

dan berinovasi sesuai 

dengan arahan pemilik. 

Namun pemimpin merasa 

tidak perlu membuka 

cabang di Semarang. 

Jessy Cake tidak 

meniru pesaing yang 

membuka cabang di 

Semarang. Untuk 

bersaing dengan Virgin, 

Monic dan Vancy Jessy 

Cake menjual dengan 

harga sama, namun 

yang dibedakan adalah 

kualitasnya, yaitu roti 

lebih besar dan 

bumbu/bahan lebih 

banyak, misalnya abon 

yang lebih tebal. 

Bagaimana cara Jessy Cake 

bersaing dengan perusahaan 

roti lainya yang ada di 

Semarang? Dan bagaimana 

Jessy Cake hanya 

membuka satu toko saja 

di Semarang, Jessy Cake 

memutuskan untuk 

Strategi harga dan 

peningkatan 

kualitas 

Meningkatkan kualitas roti 

yang dijual 

Jessy Cake hanya 

membuka satu toko saja 

di Semarang, Jessy 

Cake memutuskan 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

caranya membuka cabang di kota 

lain. Alasan Jessy Cake 

memutuskan membuka 

cabang di kota lain 

adalah karena kota-kota 

tersebut masih tidak 

terlalu banyak pesaing 

seperti Bandar 

Lampung, Pangkalan 

Bun, Sampit, Binuang, 

Buleleng. 

Untuk bersaing dengan 

perusahaan roti lainnya 

di Semarang, Jessy Cake 

selalu mengutamakan 

kualitas produk, 

sehingga roti yang dijual 

oleh Jessy Cake 

memiliki rasa yang enak, 

menyesuaikan dengan 

lidah orang Semarang 

dan juga memiliki harga 

yang cukup terjangkau. 

untuk membuka cabang 

di kota lain. Alasan 

Jessy Cake 

memutuskan membuka 

cabang di kota lain 

adalah karena kota-kota 

tersebut masih tidak 

terlalu banyak pesaing 

seperti Bandar 

Lampung, Pangkalan 

Bun, Sampit, Binuang, 

Buleleng. 

Untuk bersaing dengan 

perusahaan roti lainnya 

di Semarang, Jessy 

Cake selalu 

mengutamakan kualitas 

produk, sehingga roti 

yang dijual oleh Jessy 

Cake memiliki rasa 

yang enak, 

menyesuaikan dengan 

lidah orang Semarang 

dan juga memiliki 

harga yang cukup 

terjangkau. 
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Jessy Cake tidak meniru strategi pengembangan bisnis pesaing yang 

membuka cabang di Semarang. Upaya yang dilakukan oleh Jessy Cake untuk 

bersaing dengan kompetitor adalah 

a. Membuat roti dengan harga murah 

Untuk pesaing seperti Bread Talk, Jessy Cake berusaha untuk 

mengatasinya dengan melakukan strategi harga, yaitu membuat harga 

produk roti yang sejenis lebih rendah dari pesaing.  

b. Peningkatan kualitas roti 

Sedangkan untuk bersaing dengan Virgin, Jessy Cake berusaha mengatasi 

pesaing dengan cara meningkatkan kualitas produk roti Jessy Cake 

menjadi lebih empuk dan mudah untuk dimakan sehingga pelanggan 

menyatakan lebih mudah untuk memakan roti buatan Jessy Cake. 

c. Promosi dan iklan 

Promosi yang dilakukan adalah penyebaran brosur di jalan, pameran dan 

memberikan potongan harga bagi konsumen yang melakukan pembelian 

produk yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces. Saat annivesarry 

ada diskon hingga 50%. Promosi dilakukan di beberapa hari besar seperti 

17 Agustus yaitu memberikan diskon sebanyak 17%, kemudian pada saat 

Pilkada, Pileg maupun Pilpres dengan memberikan diskon 50% untuk 

orang yang datang dengan menunjukkan tinta di jari serta pada saat ulang 

tahun Jessy Cake dengan memberi diskon sebanyak 50% untuk semua 

item. 

Jessy Cake berusaha untuk mengantisipasi pesaing dengan memberikan  



87 

 

 

 promosi yang sama dengan pesaing misalnya adalah penyebaran brosur di jalan, 

pameran dan memberikan potongan harga bagi konsumen yang melakukan 

pembelian produk yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces. Saat 

annivesarry ada diskon hingga 50%. Promosi dilakukan di beberapa hari besar 

seperti 17 Agustus yaitu memberikan diskon sebanyak 17%, kemudian pada saat 

Pilkada, Pileg maupun Pilpres dengan memberikan diskon 50% untuk orang yang 

datang dengan menunjukkan tinta di jari serta pada saat ulang tahun Jessy Cake 

dengan memberi diskon sebanyak 50% untuk semua item. 

Dalam menentukan harga yang lebih rendah daripada pesaing , seperti 

Virgin Cake and Bakery. Karena harga serta pangsa pasar (menengah kebawah) 

Jessy Cake sama dengan Virgin Cake and Bakery, Monic, Vancy, Jessy Cake 

memantau produk yang sama dari pesaing, misalnya adalah Bread Talk menjual 

roti floss seharga Rp. 9.000 sehingga Jessy Cake memutuskan untuk menjual 

seharga Rp. 7.500. Cara Jessy Cake & Baker menurunkan harga adalah dengan 

cara memangkas harga bahan baku yang terlalu mahal seperti gandum dan 

disubstitusi dengan ubi. 

Jessy Cake & Bakery memilih tidak membuka cabang toko roti di tempat 

lain di kota Semarang. Jessy Cake hanya membuka satu toko saja di Semarang. 

Untuk melakukan ekspansi, Jessy Cake memutuskan untuk membuka cabang di 

kota lain. Alasan Jessy Cake memutuskan membuka cabang di kota lain adalah 

karena kota-kota tersebut masih tidak terlalu banyak pesaing seperti Bandar 

Lampung, Pangkalan Bun, Sampit, Binuang, Buleleng. Dalam usahanya mencari 

peluang dalam memasarkan produk roti seperti menjual produk roti di Pasar serta 
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mengikuti perkembangan di Industri Roti, untuk bersaing dengan Virgin, Monic 

dan Vancy Jessy Cake menjual dengan harga sama, namun yang dibedakan adalah 

kualitasnya, yaitu roti lebih besar dan bumbu/bahan lebih banyak, misalnya abon 

yang lebih tebal. 

Agresivitas Jessy Cake & Bakery dalam bersaing ditunjukkan dengan cara 

membuat harga produk roti yang sejenis lebih rendah dari pesaing, meningkatkan 

kualitas produk roti Jessy Cake menjadi lebih empuk dan mudah untuk dimakan 

sehingga pelanggan menyatakan lebih mudah untuk memakan roti buatan Jessy 

Cake, dan penyebaran brosur di jalan, pameran dan memberikan potongan harga 

bagi konsumen yang melakukan pembelian produk yang sama dengan jumlah 

minimal 100 pieces. 

 Tabel 4.9 

Kesimpulan Variabel Agresivitas bersaing 

Indikator Kesimpulan 

Merespon tindakan kompetitor Untuk pesaing seperti Bread Talk, Jessy Cake 

berusaha untuk mengatasinya dengan 

melakukan strategi harga. Untuk bersaing 

dengan Virgin, Jessy Cake berusaha mengatasi 

pesaing dengan cara meningkatkan kualitas 

produk roti Jessy Cake menjadi lebih empuk 

dan mudah untuk dimakan. Promosi yang 

dilakukan adalah penyebaran brosur di jalan. 

Menentukan harga yang lebih 

rendah daripada pesaing 

Jessy Cake memantau produk yang sama dari 

pesaing, misalnya adalah Bread Talk menjual 

roti floss seharga Rp. 9.000 sehingga Jessy 



89 

 

 

Indikator Kesimpulan 

Cake memutuskan untuk menjual seharga Rp. 

7.500. 

Membuka cabang toko roti di 

tempat lain yang strategis dan 

mudah dijangkau konsumen 

Jessy Cake tidak meniru pesaing yang 

membuka cabang di Semarang. Untuk bersaing 

dengan Virgin, Monic dan Vancy Jessy Cake 

menjual dengan harga sama. 

Mencari peluang dalam 

memasarkan produk roti seperti 

menjual produk roti di Pasar 

Jessy Cake hanya membuka satu toko saja di 

Semarang, Jessy Cake memutuskan untuk 

membuka cabang di kota lain, karena kota-kota 

tersebut masih tidak terlalu banyak pesaing 

seperti Bandar Lampung, Pangkalan Bun, 

Sampit, Binuang, Buleleng. 

 

4.2.5 Otonomi 

Otonomi adalah suatu tahapan yang di rencanakan dan dilakukan untuk 

menggapai tujuan usaha. Indikator dari otonomi adalah : 

e. Upaya pengusaha dalam menggapai tujuan organisasi,yaitu untuk 

memenuhi ketersediaan bahan roti yang masih terbatas di Indonesia 

f. Pengusaha menjadi sentralisasi dalam usahanya (Keputusan di tangan 

pemimpin) 

g. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan cara mengikuti atau 

menghadiri seminar 
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h. Pemikiran kreatif yang merangsang ide-ide baru, khususnya terkait variasi 

bentuk roti baru 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang 

pemilik Jessy Cake & Bakery, dan 2 orang karyawan Jessy Cake & Bakery 

terhadap variabel otonomi telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Otonomi 

Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Bagaimana upaya 

pemilik/karyawan untuk 

menggapai tujuan organisasi, 

dengan memenuhi 

ketersediaan bahan roti di 

Indonesia yang masih 

terbatas? 

Bahan baku berupa 

gandum semuanya 

diimpor dari luar negeri 

karena tidak diproduksi 

di Indonesia, sehingga 

Jessy Cake 

membangun kedekatan 

dengan importir untuk 

menjamin ketersediaan 

barang. Untuk tepung, 

Jessy Cake bekerja 

sama dengan pabrik 

tepung terkemuka 

seperti Bogasari dan 

Sriboga untuk 

memenuhi kebutuhan 

Jessy Cake akan 

tepung, sedangkan 

Jessy Cake berniat 

untuk menggantikan 

bahan baku gandum 

dengan bahan baku ubi 

dan labu yang 

Membeli langsung 

dari importer dan 

mengganti bahan 

baku gandum 

dengan ubi 

Menggantikan bahan yang 

mahal dengan bahan 

substitusi misalnya 

gandum diganti ubi 

Bahan baku berupa 

gandum semuanya 

diimpor dari luar negeri 

karena tidak diproduksi 

di Indonesia, sehingga 

Jessy Cake membangun 

kedekatan dengan 

importir untuk 

menjamin ketersediaan 

barang, selain itu Jessy 

Cake juga 

merencanakan agar 

dapat mengimpor 

bahan sendiri. Untuk 

tepung, Jessy Cake 

bekerja sama dengan 

pabrik tepung 

terkemuka seperti 

Bogasari dan Sriboga 

untuk memenuhi 

kebutuhan Jessy Cake 

akan tepung, sedangkan 

Jessy Cake berniat 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

jumlahnya saat ini 

cukup banyak di 

Indonesia dan dapat 

diolah sebagai 

pembentuk bahan roti. 

untuk menggantikan 

bahan baku gandum 

dengan bahan baku ubi 

dan labu yang 

jumlahnya saat ini 

cukup banyak di 

Indonesia dan dapat 

diolah sebagai 

pembentuk bahan roti. 

Apakah semua keputusan 

diambil dan ditentukan 

pengusaha sebagai 

pemimpin? 

Semua keputusan dapat 

diambil dan ditentukan 

oleh pemimpin, karena 

pemimpin bertanggung 

jawab mengenai 

perusahaan dan 

memiliki visi tentang 

masa depan 

perusahaan. 

Ya. Kami 

mengadakan rapat 

namun keputusan 

akhir di tangan 

pimpinan  

Ya. Pimpinan memiliki 

kekuasaan absolut 

Semua keputusan dapat 

diambil dan ditentukan 

oleh pemimpin, karena 

pemimpin/pemilik 

Jessy Cake 

bertanggung jawab 

mengenai perusahaan 

dan memiliki visi 

tentang masa depan 

perusahaan. 

Bagaimana cara untuk 

meningkatkan pengetahuan 

anda dalam berwirausaha? 

Pemilik Jessy Cake 

mengikuti berbagai 

macam seminar antara 

lain seminar bisnis 

Tung Dessem Waringin 

yaitu How to Great 

Your Sell di Hotel 

Santika Premiere pada 

Ya, pimpinan 

mengikuti beberapa 

seminar bisnis 

namun saya kurang 

tahu seminar apa 

Ya,mengikuti seminar dan 

pelatihan yang ada 

Pemilik Jessy Cake 

mengikuti berbagai 

macam seminar antara 

lain seminar bisnis 

Tung Dessem Waringin 

yaitu How to Great 

Your Sell di Hotel 

Santika Premiere pada 
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Item Pemilik Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

tahun 2017 dan 

Rhenald Khasali 

tentang Segmentasi 

Pasar pada tahun 2017 

untuk meningkatkan 

jiwa dan kemampuan 

berwirausahanya. 

tahun 2017 dan 

Rhenald Khasali 

tentang Segmentasi 

Pasar pada tahun 2017 

untuk meningkatkan 

jiwa dan kemampuan 

berwirausahanya. 

Bagaimana 

pemilik.karyawan 

merangsang ide baru yang 

terkait dengan produk roti 

baru? 

Untuk mendapatkan 

pemikiran kreatif 

mengenai produk roti 

baru, Pemilik Jessy 

Cake sering melakukan 

studi banding ke 

beberapa negara 

tetangga seperti 

Malaysia dan Thailand 

untuk mengetahui car 

melakukan produksi di 

Malaysia dan Thailand. 

Dari situ pemilik Jessy 

Cake sering 

mendapatkan ide baru 

seperti menggabungkan 

roti dengan pisang dan 

durian. 

Biasanya dengan 

studi banding ke 

beberapa negara 

lain. 

Mengunjungi pabrik/outlet 

roti di Asia. 

Untuk mendapatkan 

pemikiran kreatif 

mengenai produk roti 

baru, Pemilik Jessy 

Cake sering melakukan 

studi banding ke 

beberapa negara 

tetangga seperti 

Malaysia dan Thailand 

untuk mengetahui 

proses produksi di 

Malaysia dan Thailand. 

Dari situ pemilik Jessy 

Cake sering 

mendapatkan ide baru 

seperti menggabungkan 

roti dengan pisang dan 

durian. 
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Upaya pengusaha Jessy Cake & Bakery dalam menggapai tujuan 

organisasi untuk memenuhi ketersediaan bahan roti yang masih terbatas di 

Indonesia yaitu untuk kebutuhan bahan baku berupa gandum yang semuanya 

diimpor dari luar negeri karena tidak diproduksi di Indonesia, sehingga Jessy 

Cake membangun kedekatan dengan importir untuk menjamin ketersediaan 

barang, selain itu Jessy Cake juga merencanakan agar dapat mengimpor bahan 

sendiri. Untuk tepung, Jessy Cake bekerja sama dengan pabrik tepung terkemuka 

seperti Bogasari dan Sriboga untuk memenuhi kebutuhan Jessy Cake akan tepung, 

sedangkan Jessy Cake berniat untuk menggantikan bahan baku gandum dengan 

bahan baku ubi dan labu yang jumlahnya saat ini cukup banyak di Indonesia dan 

dapat diolah sebagai pembentuk bahan roti. 

Pengusaha Jessy Cake & Bakery menjadi sentralisasi dalam usahanya 

(Keputusan di tangan pemimpin), semua keputusan dapat diambil dan ditentukan 

oleh pemimpin, karena pemimpin/pemilik Jessy Cake paling bertanggung jawab 

mengenai perusahaan dan memiliki visi tentang masa depan perusahaan. Pemilik 

Jessy Cake mengikuti berbagai macam seminar antara lain seminar bisnis Tung 

Dessem Waringin yaitu How to Great Your Sell di Hotel Santika Premiere pada 

tahun 2017 dan Rhenald Khasali tentang Segmentasi Pasar pada tahun 2017 untuk 

meningkatkan jiwa dan kemampuan berwirausahanya. Untuk mendapatkan 

pemikiran kreatif mengenai produk roti baru, Pemilik Jessy Cake sering 

melakukan studi banding ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan 

Thailand untuk mengetahui proses produksi di Malaysia dan Thailand. Dari situ 
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pemilik Jessy Cake sering mendapatkan ide baru seperti menggabungkan roti 

dengan pisang dan durian. 

Berdasarkan variabel otonomi, pemilik Jessy Cake & Bakery membangun 

kedekatan dengan importer gandum untuk menjamin ketersediaan barang, selain 

itu Jessy Cake juga merencanakan agar dapat mengimpor bahan sendiri. Untuk 

tepung, Jessy Cake bekerja sama dengan pabrik tepung terkemuka seperti 

Bogasari dan Sriboga untuk memenuhi kebutuhan Jessy Cake akan tepung, 

sedangkan Jessy Cake berniat untuk menggantikan bahan baku gandum dengan 

bahan baku ubi dan labu yang jumlahnya saat ini cukup banyak di Indonesia dan 

dapat diolah sebagai pembentuk bahan roti. 

Tabel 4.11 

Kesimpulan Variabel Otonomi 

Indikator Kesimpulan 

Upaya pengusaha dalam 

menggapai tujuan organisasi, 

yaitu untuk memenuhi 

ketersediaan bahan roti yang 

masih terbatas di Indonesia 

Bahan baku berupa gandum semuanya diimpor 

dari luar negeri karena tidak diproduksi di 

Indonesia. Untuk tepung, Jessy Cake bekerja 

sama dengan pabrik tepung terkemuka seperti 

Bogasari dan Sriboga. 

Pengusaha menjadi sentralisasi 

dalam usahanya (Keputusan di 

tangan pemimpin) 

Pemimpin/pemilik Jessy Cake bertanggung 

jawab mengenai perusahaan dan memiliki visi 

tentang masa depan perusahaan. 

Meningkatkan jiwa 

kewirausahaan dengan cara 

mengikuti atau menghadiri 

seminar 

Pemilik Jessy Cake mengikuti berbagai macam 

seminar antara lain seminar bisnis Tung 

Dessem Waringin yaitu How to Great Your 

Sell di Hotel Santika Premiere pada tahun 2017 
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Indikator Kesimpulan 

dan Rhenald Khasali tentang Segmentasi Pasar 

pada tahun 2017 

Pemikiran kreatif yang 

merangsang ide-ide baru, 

khususnya terkait variasi bentuk 

roti baru 

Pemilik Jessy Cake sering melakukan studi 

banding ke beberapa negara tetangga seperti 

Malaysia dan Thailand untuk mengetahui 

proses produksi di Malaysia dan Thailand. 


