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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identitas Responden 

 

Dalam penelitian ini terdapat 18 Karyawan yang bekerja di PT Comodore 

dan 1 orang pemilik PT Comodore. Identitas responden dapat dilihat dari jenis 

kelamin, status dan pendidikan terakhir. 

 

Tabel 4.1  

Identitas Responden 

Menurut Jenis kelamin Jumlah Presentase 

Laki-laki 16 84,21% 

Perempuan  3 15,78% 

Total  19 100% 

Menurut Status Menikah  

 

  

Menikah  3 15.78% 

Belum Menikah  16 84.21% 

Total 19 100% 

Menurut Pendidikan    

Sarjana 1 5.26% 

SMA  1 5.26% 

SMP 8 42.10% 

SD  9 47.36% 

Total 

 

19 100% 

Sumber: Data primer yang diolah,2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

mayorias adalah laki laki yang berjumlah 16 orang (84,21%), dan perempuan 

berjumlah 3 orang (15,78%). Mayoritas responden belum menikah (84,21%) dan 
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yang sudah menikah berjumlah 3 orang (15,78%). Pendidikan tertinggi responden 

yaitu Sarjana yang berjumalh 1 orang (5,26%), berpendidikan SMA  berjumlah 1 

orang (5,26%), berpendidikan SMP berjumlah 8 orang (41,10%), dan yang 

berpendidikan SD Berjumlah 9 orang (50%). 

4.2 Lama Bekerja Responden Karyawan 

 

 Digunakan untuk mendata berapa lama Karyawan bekerja di PT 

Comodore. Berikut adalah data karyawan menurut lama usaha. 

 

Tabel 4.2 

 Lama Bekerja 

Lama bekerja 

di PT Comodore 

Jumlah karyawan 

PT Comodore 

Presentase 

< 6 bulan 1 5,6% 

6 bulan – 12 bulan      1 5,6% 

>1 tahun            16 88,9% 

Total           18 100% 

Sumber: Data primer yang diolah,2019 

Dari data tersebut diketahui bahwa lama bekerja di PT Comodore sebagian 

besar adalah satu tahun lebih sebesar 88,9%. 

4.3 Karakteristik Usaha Pemilik PT Comodore 

 

Ada beberapa karakteristik usaha yang diterapkan oleh pemilik PT 

Comodoredalam menjalankan usahanya yaitu optimis dan percaya diri, 

berorientasikan tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, 

keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. 
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4.3.1.PercayaDiri 

Sikap dan keyakinan pemilik PT Comodore dimana mampu 

menyelesaikan dan melakukan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Pemilik PT 

Comodore berkeyakinan bahwa percaya diri memiliki nilai keyakinan, optimisme 

dan tidak ketergantungan terhadap sesuatu. Indikator pengukuranya dengan: 

A. Memiliki keyakinanakan ketrampilan dan kinerja dalam menjalankan 

usahanya. 

B. Tidak tergantung terhadap orang lain dalam mengambil keputusan. 

C. Optimis usaha dapat berkembang. 

Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada para responden, maka didapatlah 

jawaban tentang variabel percaya diri ini seperti tampak dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.3  

Tanggapan responden karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel percaya diri 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.3 Menunjukkan frekuensi karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore berdasarkan variabel percaya diri. Karyawan menilai bahwa 

keyakinanakan ketrampilan dan kinerja dalam menjalankan usahanya masuk 

dalam kategori tinggi karena pemilik menganggap bahwa usaha tersebut masih 

Percaya Diri  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Memiliki keyakinan 

akan ketrampilan 

dan kinerja dalam 

menjalankan 

usahanya 

F 10 8    18  

 

4,55 

 

 

Tinggi 
Score 50 32    82 

Tidak bergantung 

terhadap orang lain 

dalam mengambil 

keputusan 

F 9 8 1   18  

 

4,44 

 

 

Tinggi 
Score 45 32 3   80 

Optimis usaha dapat 

berkembang. 

F 3 8 4 3  18  

3,61 

 

Tinggi 
Score 15 32 12 6  65 

Rata – rata score 4.2 Tinggi 
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eksis dan mampu bersaing dengan kompetitor lain hingga saat ini. Contoh konkrit 

yang dilakukan pemilik ketika memiliki keyakinan akan ketrampilan dan kinerja 

dalam menjalankan usahanya yaitu pemilik berinovasi dalam membuat produk. 

Produk yang dihasilkan pun tidak asal asalan maka pemilik perlu memikirkan 

bagaimana barang yang di produksikan mampu membuat konsumen merasa 

senang dan puas. Produk yang dihasilkan selalu up to date dan sesuai dengan 

perubahan trend. Misal trend perlengkapan pesta saat ini adalah model batik maka 

pemilik memikirkan inovasi dibidang batik.  

Penilaian pemilik dengan tidak bergantung terhadap orang lain dalam 

mengambil keputusan termasuk dalam kategori tinggi karena karyawan menilai 

bahwa segala keputusan harus dipertimbangkan oleh pemilik usaha langsung. 

Kemudian juga pemilik usaha mendengarkan saran yang baik lalu mengambil 

keputusan secara mandiri dan setiap keputusan dibuat membawa resiko besar. 

Mengetahui bahwa setiap bisnis selalu dihadapkan oleh permasalahan dimana 

pemilik mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan orang lain. Ada 

beberapa cara yang dilakukan pemilik dalam mengambil keputusan salah satunya 

yaitu selalu mengidentifikasi masalah. Contoh konkritnya yaitu divisi produksi 

mengalami kesusahan dalam bekerja karena mesin produksi mengalami 

kerusakan. Lalu divisi produksi meminta owner untuk membelikan mesin baru. 

Lalu ada beberapa karyawan lain mengatakan tidak perlu membeli mesin baru 

karena mesin bisa diperbaiki. Disini Owner mampu mendengarkan saran saran 

dari karyawan namun tetap tidak bergantung terhadap orang lain sehingga pemilik 

mengambil keputusan yang relevan dan tepat sasaran. 

Tingkat keoptimisan usaha dapat berkembang masuk dalam kategori tinggi 

karena karyawan menilai bahwa pemilik usaha tetap tekun menggeluti usahanya 

meski terkadang pasar lesu. Lalu pemilik bersifat optimistis. Kemudian adanya 

bekal pengalaman membuat optimis dalam usaha seperti produk desain sendiri, 

walaupun banyak competitor pemilik mampu bersaing. Contoh konkritnya adalah 

pemilik ingin memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas seperti daerah 

Kalimantan, Sumatra agar dikenal seluruh masyarakat .Lalu pemilik beroptimis 

dalam membuat desain produk atau inovasi produk karena mampu mengatasi 
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persaingan usaha seperti masuknya produk luar negeri yang membuat persaingan 

menjadi sangat ketat. Dengan demikian secara keseluruhan maka variabel percaya 

diri termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 4,20. 

 

Tabel 4.4  

Tanggapan responden pemilik terhadap karakteristik usaha pemilik PT Comodore 

variabel percaya diri 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata –rata jawaban pemilik 

untuk variabel percaya diri sebesar 4,33 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Pemilik memiliki keyakinan akan kemampuan dan keterampilan dan kinerja 

dalam menjalankan usahatermasuk tinggi karena karena pemilik bependapat 

bahwa segala sesuatu yang dikerjakan harus didukung dengan kepercayaan diri 

serta mampu membuat keberhasilan dalam berwirausaha. Contoh konkrit yang 

dilakukan pemilik ketika memiliki keyakinan  akan ketrampilan dan kinerja dalam 

menjalankan usahanya yaitu pemilik berinovasi dalam membuat produk. Produk 

yang dihasilkan pun tidak asal asalan maka pemilik perlu memikirkan bagaimana 

barang yang di produksikan mampu membuat konsumen merasa senang dan puas. 

Produk yang dihasilkan selalu up to date dan sesuai dengan perubahan trend. 

Percaya Diri  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Memiliki keyakinan 

akan ketrampilan 

dan kinerja dalam 

menjalankan 

usahanya 

F 1     1  

 

5.00 

 

 

Tinggi 
Score 5     5 

Tidak bergantung 

terhadap orang lain 

dalam mengambil 

keputusan 

F 1     1  

 

5.00 

 

 

Tinggi 
Score 5     5 

Optimis usaha dapat 

berkembang. 

F   1   1  

3.00 

 

Rendah 
Score   3   5 

Rata – rata score  4.33 Tinggi 
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Misal trend perlengkapan pesta saat ini adalah model batik maka pemilik 

memikirkan inovasi dibidang batik.  

Penilaian pemilik dengan tidak bergantung terhadap orang lain dalam 

mengambil keputusan termasuk dalam kategori tinggi karena pemilik mengetahui 

bahwa setiap bisnis selalu dihadapkan oleh permasalahan dimana pemilik 

mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan orang lain. Contoh konkritnya 

yaitu divisi produksi mengalami kesusahan dalam bekerja karena mesin produksi 

mengalami kerusakan. Lalu divisi produksi meminta owner untuk membelikan 

mesin baru. Lalu ada beberapa karyawan lain mengatakan tidak perlu membeli 

mesin baru karena mesin bisa diperbaiki. Disini Owner mampu mendengarkan 

saran saran dari karyawan namun tetap tidak bergantung terhadap orang lain 

sehingga pemilik mengambil keputusan yang relevan dan tepat sasaran. 

Tingkat keoptimisan usaha dapat berkembang masuk dalam kategori tinggi 

karena pemilik optimis bahwa usaha perlengkapan pesta mampu membawa 

manfaat dan keuntungan bagi semua kalangan. Contoh konkritnya adalah pemilik 

ingin memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas seperti daerah Kalimantan, 

Sumatra agar dikenal seluruh masyarakat. Lalu pemilik beroptimis dalam 

membuat desain produk atau inovasi produk karena mampu mengatasi persaingan 

usaha seperti masuknya produk luar negeri yang membuat persaingan menjadi 

sangat ketat. 

 

Tabel 4.5  

Tanggapan responden pemilik dan karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik 

PT Comodore variabel  percaya Diri 

Percaya Diri Karyawan Pemilik Kategori 

Memiliki keyakinan akan 

ketrampilan dan kinerja dalam 

menjalankan usahanya 

4,55 5,00 Tinggi 

Tidak bergantung terhadap orang 

lain dalam mengambil keputusan 

4,44 5,00 Tinggi 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil gabungan rekapitulasi 

jawaban pemilik dan karyawan untuk variabel percaya diri berada pada kategori 

tinggi. Pemilik maupun karyawan sama sama memiliki sikap dan keyakinan pada 

setiap diri untuk melakukan, menyelesaikan tugas serta menghadapi berbagai 

macam masalah. Karyawan dan pemilik memiliki suatu keyakinan, optimisme, 

serta tidak ketergantungan terhadap orang lain.  

Sedangkan tingkat keoptimisan usaha dapat berkembang masuk kategori 

rendah karena walaupun bisnis perlengkapan pesta sudah popular dan banyak 

diminati masyarakat baik didalam Kota maupun di luar Kota namun ada beberapa 

produk bentuk model yang terbilang kalah dengan kompetitor. Susahnya 

berhadapan dengan kompetitor lainnya karena perbedaan segmen pasar yang 

membuat pemilik sulit untuk bersaing misal perusahaan PT Comodore menguasai 

daerah pulau jawa sedangkan daerah pulau Sumatra dan Kalimantan dikuasai oleh 

perusahan lain. 

 

4.3.2. Berorientasikan Tugas dan Hasil 

Beorientasi pada tugas dan hasil merupakan sifatwirausaha dalam 

mewujudkan keberhasilan. Karakter tersebut diterapkan oleh Pemilik PT 

Comodore dengan cara mengutamakan nilai nilai seperti mengarah pada 

keberhasilan, tekun, bekerja keras, adanya dorongan kuat, aktif, dan berinisiatif. 

Indikator pengukuran dengan: 

a. Mempunyai semangat kerja keras dalam  mengembangkan usaha 

b. Berorientasi pada keberhasilan usaha  

c. Mempunyai dorongan kuat dalam menyelesaikan masalah usaha 

d. Memiliki Inisiatif dalam perencanaan usaha yang dilakukan. 

Optimis usaha dapat berkembang. 3,61 3,00 Tinggi 

Total 4,20 4,33 Tinggi 
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Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada para responden, maka di dapatlah 

jawaban tentang variabel berorientasikan tugas dan hasil ini seperti tampak dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.6  

Tanggapan responden karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel berorientasikan tugas dan hasil 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.6 Menunjukkan frekuensi karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore berdasarkan variabel Berorientasikan Tugas dan Hasil. Karyawan 

menilai bahwa mempunyai semangat kerja keras dalam mengembangakan usaha 

dalam kategori tinggi karena pemilik selalu berusaha senantiasa mengontrol kerja 

para pegawai dan tidak pernah lepas tangan. Lalu pemilik juga menganggap 

semangat kerja mampu membuahkan hasil, pemilik juga semangat dalam 

mewujudkan keberhasilan, Semangat dalam memasarkan produknya dan 

Berorientasikan 

Tugas dan Hasil 

 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Mempunyai 

semangat kerja 

keras dalam 

mengembangakan 

usaha 

F 6 12    18  

 

4.33 

 

 

Tinggi 
Score 30 48    78 

Berorientasi pada 

keberhasilan 

usaha 

F 11 7    18  

4.61 

 

Tinggi 
Score 55 28    83 

Mempunyai 

dorongan kuat 

dalam 

menyelesaikan 

masalah usaha  

F 6 12    18  

 

4.33 

 

 

Tinggi Score 30 48    78 

Memiliki Inisiatif 

dalam 

perencanaan 

usaha yang 

dilakukan 

F 4 9 5   18  

 

3.94 

 

 

Tinggi 

 Score 20 36 15   71 

Rata – rata score 4.30 Tinggi 
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semangat dalam berinovasi pengembangan produk. Contoh konkritnya yaitu 

sempat mengalami kerugian karena pemilik mendesain produknya sendiri dan 

produk yang dihasilkan tidak diminati oleh para konsumen. Dengan demikian 

pemilik berupaya bekerja keras agar produknya terjual untuk menutupi kerugian.  

Penilaian pemilik dalam berorientasi pada keberhasilan usaha masuk 

kategori tinggi karena karyawan menilai bahwa pemilik usaha selalu memantau 

proses kegiatan usaha secara detail baik dari proses hingga hasil akhirnya. Lalu 

pemilik juga menganggap optimis keberhasilan adalah kunci kesuksesan, pemilik 

juga mengutamakan kerjasama karena kerja sama mampu mencapai keberhasilan. 

Dengan adanya keberhasilan membuat produknya dikenal oleh masyarakat. 

Contoh konkritnya adalah pemilik bertanggung jawab atas tugas tugas yang 

dilakukan ketika memiliki sebuah perusahaan. Tugas tugas yang dilakukan 

pemilik yaitu seperti mendesain produk sesuai dengan trend, mengontrol kondisi 

karyawan ketika bekerja, memasarkan ke pasar yang lebih luas agar produknya di 

kenal oleh masyarakat.  

Adanya dorongan kuat dalam menyelesaikan masalah usaha termasuk 

dalam kategori tinggi karena karyawan menilai bahwa pemilik selalu 

menyelesaikan masalah kerja dengan waktu yang sangat singkat, Lalu pemilik 

juga menjadikan masalah sebagai tantangan yang semestinya dihadapi bukan di 

hindari, Pemilik tidak pernah lesu dalam menghadapi rintangan, Masalah yang 

dihadapi pemilik menjadikan pemilik belajar dari masalah dan terbiasa dengan 

adanya masalah kerja. Contoh konkritnya adalah banyaknya pesaing yang berani 

memberikan harga lebih murah, membuat pemilik ingin menurun harga jual. 

Dengan menurunkan harga otomatis margin keuntungan menjadi lebih kecil. 

Disini pemilik memiliki dorongan kuat yaitu tetap tidak menurunkan harga dan 

mengedepankan kualitas produk.  

Penilaian pemilik terhadap inisiatif dalam perencanaan termasuk kategori 

tinggi karena karyawan menilai bahwa pemilik usaha berusaha merencanakan 

target target yang dicapai di waktu yang akan datang. Pemilik usaha 

merencanakan strategi strategi yang inovatif untuk mengembangkan usahanya, 

pemilik menganggap insiatif mewujudkan sesuatu yang unik dan mampu 
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membawa keberhasilan. Contoh konkritnya adalah perilaku inisiatif adalah 

pemilik ingin berinisiatif dalam membangun bisnisnya. Bisnis yang ditekuni 

selama ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun sehingga pemilik memikirkan 

usaha kedepan. Inisiatif yang diterapkan oleh pemilik yaitu membuka anak 

cabang di berbagai tempat, lalu membeli beberapa perlengkapan mesin untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian Skor keseluruhan pada 

variabel berorientasikan tugas dan hasil termasuk kategori tinggi dengan 

memperoleh rata-rata skor 4,30. 

 

Tabel 4.7 

 Tanggapan responden pemilik terhadap karakteristik usaha pemilik PT Comodore 

variabel berorientasikan tugas dan hasil 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berorientasikan 

Tugas dan Hasil 

 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Mempunyai 

semangat kerja 

keras dalam 

mengembangakan 

usaha 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi 
Score  4    4 

Berorientasi pada 

keberhasilan 

usaha 

F 1     1  

5.00 

 

Tinggi 
Score 5     5 

Mempunyai 

dorongan kuat 

dalam 

menyelesaikan 

masalah usaha  

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi Score  4    4 

Memiliki Inisiatif 

dalam 

perencanaan 

usaha yang 

dilakukan 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi 

 
Score  4    4 

Rata – rata score 4.25 Tinggi 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata –rata jawaban pemilik 

untuk variabel berorientasikan tugas dan hasilsebesar 4,25 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya, pemilik mempunyai semangat kerja keras dalam 

mengembangkan usaha, berorientasi pada keberhasilan usaha, mempunyai 

dorongan kuat dalam menyelesaikan masalah usaha, dan memiliki inisiatif dalam 

perencanaan usaha yang dilakukan. 

Penilaian pemilik terhadap semangat kerja keras dalam mengembangkan 

usaha dalam kategori tinggi karena semangat menjadikan usaha dapat terus 

bertahan dan berkembang, tidak mudah menyerah  dalam keadaan apapun dan 

semangat dijadikan motivasi sendiri. Contoh konkritnya yaitu sempat mengalami 

kerugian karena pemilik mendesain produknya sendiri  dan produk yang 

dihasilkan tidak diminati oleh para konsumen. Dengan demikian pemilik berupaya 

bekerja keras agar produknya terjual untuk menutupi kerugian. 

Penilaian pemilik dalam  berorientasi pada keberhasilan usaha masuk 

kategori tinggi karena setiap usaha selalu mengalami kegagalan namun pemilik 

selalu belajar dari kegagalan untuk meraih kesuksesan. Contoh konkritnya adalah 

pemilik bertanggung jawab atas tugas tugas yang dilakukan ketika memiliki 

sebuah perusahaan. Tugas tugas yang dilakukan pemilik yaitu seperti mendesain 

produk sesuai dengan trend, mengontrol kondisi karyawan ketika bekerja, 

memasarkan ke pasar yang lebih luas agar produknya di kenal oleh masyarakat.  

Adanya dorongan kuat dalam menyelesaikan masalah usaha termasuk 

dalam kategori tinggi karena setiap bisnis selalu ada permasalahan dan dengan 

dorongan kuat mampu menyelesaikan masalah. Contoh konkritnya adalah 

banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah, membuat pemilik 

ingin menurun harga jual. Dengan menurunkan harga otomatis margin 

keuntungan menjadi lebih kecil. Disini pemilik memiliki dorongan kuat yaitu 

tetap tidak menurunkan harga dan mengedepankan kualitas produk.  

Penilaian pemilik terhadap inisiatif dalam perencanaan termasuk kategori 

tinggi karena tekad dan niat untuk memulai suatu usaha diperlukan inisiatif karena 

mampu membuat disiplin, bepikir kritis, semangat berprestasi. Contoh konkrit 

perilaku inisiatif adalah pemilik ingin berinisiatif dalam membangun bisnisnya. 



42 
 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Bisnis yang ditekuni selama ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun sehingga 

pemilik memikirkan usaha kedepan. Inisiatif yang diterapkan oleh pemilik yaitu 

membuka anak cabang di berbagai tempat, lalu membeli beberapa perlengkapan 

mesin untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

Tabel 4. 8  

Tanggapan responden pemilik dan karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik 

PT Comodore variabel berorientasikan tugas dan hasil 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil gabungan rekapitulasi 

jawaban pemilik dan karyawan untuk variabel berorientasikan tugas dan hasil 

berada pada kategori tinggi. Dari  hasil yang diperoleh diketahui bahwa angka 

penilaian karyawan terhadap pemilik lebih besar hal ini membuat karyawan  

melihat kinerja pemilik sangat puas danmelakukan tugasnya dengan sangat baik. 

Seorang wirausahawan selalu fokus pada tugas dan hasil mereka. Apa yang 

dilakukannya adalah usaha yang dilakukan mereka untuk mencapai sebuah tujuan 

yang telah ditentukan. Dengan demikian indikator dari setiap jawaban pemilik 

Berorientasikan tugas dan hasil Karya

wan 

Pemi

lik 

Kategori 

Mempunyai semangat kerja keras 

dalam mengembangakan usaha 

4,33 4,00 Tinggi 

Berorientasi pada keberhasilan 

usaha 

4,61 5,00 Tinggi 

Mempunyai dorongan kuat dalam 

menyelesaikan masalah usaha 

4,33 4,00 Tinggi 

Memiliki Inisiatif dalam 

perencanaan usaha yang 

dilakukan 

3,94 4,00 Tinggi 

Total 4,30 4,25 Tinggi 
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maupun karyawan sama-sama terbilang tinggi sehingga sama-sama ingin 

berorientasi pada tugas dan hasil dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

 

4.3.3 Pengambil Resiko 

Keberanian Pengambil risiko adalah keyakinan dan kemampuan Pemilik 

PT Comodore dalam mengambil sebuah resiko tanpa bergantung pada orang lain. 

Indikator pengukurannya dengan: 

A. Memiliki keyakinan pada diri sendiri dan menyukai tantangan dalam 

usaha. 

B. Berani mengambil keputusan yang beresiko dalam menjalankan usaha. 

 

 

Tabel 4.9 

 Tanggapan responden karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel pengambil resiko 

Sumber: Data primer yang diolah,2019 

Tabel 4.9 Menunjukkan frekuensi karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore berdasarkan variabel pengambil resiko. Karyawan menilai bahwa 

memiliki keyakinan dan menyukai tantangan dalam usaha termasuk kategori 

tinggi karena pemilik usaha selalu memprospek konsumen-konsumen baru diluar 

sana, pemilik usaha selalu berusaha mencari banyak fakta untuk meyakinkan diri 

dalam mengambil keputusan, pemilik menganggap bahwa banyak tantangan yang 

Pengambil Resiko  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Memiliki keyakinan 

pada diri sendiri 

dan menyukai 

tantangan dalam 

usaha 

F 3 12 2 1  18  

 

3,94 

 

 

Tinggi 
Score 15 48 6 2  71 

Berani mengambil 

keputusan beresiko 

F 1 7 6 4  1  

 

3,27 

 

 

Tinggi 
Score 5 28 18 8  59 

Rata – rata score 3,60 Tinggi 
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telah dihadapi oleh pemilik membuat merasa menjadi tertantang, tantangan 

memberikan edukasi dan pemilik menganggap jika tidak ada rintangan maka tidak 

dapat menciptakan ide baru. Contoh konkrit tantangan usaha yaitu konsumen 

sedang memesan produk di PT Comodore. Lalu produk yang dipilih yaitu produk 

undangan piring makan. Ketika produk tersebut dikirim ke konsumen lalu sampai 

tiba di tangan konsumen. Konsumen merasa tidak puas karena barang yang 

dipesan rusak dan tidak bisa dipakai. Dengan demikian pemilik mengontrol 

kualitas produk dan jika konsumen merasa tidak puas maka produk bisa ditukar 

dengan produk yang lebih baik. 

Penilaian pemilik dalam mengambil keputusan beresiko termasuk dalam 

kategori tinggi karena karyawan menilai bahwa pemilik usaha menimbang 

nimbang langkah yang akan diambil dengan memperkirakan dampak dari 

keputusan tersebut, pemilik menganggap bahwa keputusan beresiko akan 

mempengaruhi perekonomian usaha, berani dalam mengambil risiko merupakan 

tugas seorang pemilik perusahaan. Contoh konkritnya yaitu ketika menjelang 

musim lebaran banyak para konsumen ingin memesan produk perlengkapan pesta 

di PT Comodore. Pesanan produk menumpuk membuat pemilik merasa khawatir 

ketika karyawan tidak mampu menyelesaikan target karena orderan yang begitu 

banyak sehingga customer merasa kecewa. Dengan demikian pemilik mengambil 

risiko yaitu menambah karyawan agar customer tidak kecewa dan puas dengan 

produk tersebut.Skor keseluruhan pada variabel pengambil resiko termasuk dalam 

kategori tinggi dengan rata-rata skor 3,60. 

 

Tabel 4.10  

Tanggapan responden pemilik terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel pengambil resiko 

Pengambil Resiko  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Memiliki keyakinan 

pada diri sendiri 

dan menyukai 

tantangan dalam 

usaha 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi 
Score  4    4 
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Sumber:Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata –rata jawaban pemilik 

untuk variabel pengambil resikotermasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 4,00 

artinya, pemilik memiliki keyakinan pada diri sendiri dan menyukai tantangan 

dalam usaha dan memiliki keyakinan pada diri sendiri dan menyukai tantangan 

dalam usaha. Sikap keberanian yang dilakukan pemilik mampu mengambil 

keputusan dengan matang.  

Penilaian pemilik terhadap keyakinan pada diri sendiri dan menyukai 

tantangan dalam usaha termasuk dalam kategori tinggi karena karena banyaknya 

tantangan menjadikan lebih focus dalam menjalankan usaha dan dijadikan proses 

pembelajaran. Contoh konkrit tantangan usaha yaitu konsumen sedang memesan 

produk di PT Comodore. Lalu produk yang dipilih yaitu produk undangan piring 

makan. Ketika produk tersebut dikirim ke konsumen lalu sampai tiba di tangan 

konsumen. Konsumen merasa tidak puas karena barang yang dipesan rusak dan 

tidak bisa dipakai. Dengan demikian pemilik mengontrol kualitas produk dan jika 

konsumen merasa tidak puas maka produk bisa ditukar dengan produk yang lebih 

baik. 

Penilaian pemilik dalam mengambil keputusan beresiko termasuk dalam 

kategori tinggi karena memiliki keyakinan yang tinggi akan usahanya semakin 

besar keyakinan tesebut untuk mempengaruhi hasil dari keputusan. Contoh 

konkritnya yaitu ketika menjelang musim lebaran banyak para konsumen ingin 

memesan produk perlengkapan pesta di PT Comodore. Pesanan produk 

menumpuk membuat pemilik merasa khawatir ketika karyawan tidak mampu 

menyelesaikan target karena orderan yang begitu banyak sehingga customer 

merasa kecewa. Dengan demikian pemilik mengambil risiko yaitu menambah 

karyawan agar customer tidak kecewa dan puas dengan produk tersebut. 

 

Berani mengambil 

keputusan beresiko 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi 
Score  4    4 

Rata – rata score 4.00 Tinggi 
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Tabel 4.11 

Tanggapan responden pemilik dan karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik 

PT Comodore variabel  pengambil resiko 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil gabungan rekapitulasi 

jawaban pemilik dan karyawan untuk variabel pengambil resiko berada pada 

kategori tinggi. Dari  hasil yang diperoleh menunjukan bahwa karyawan menilai 

kinerja  pemilik dan pemilik mengkonfirmasi jawaban dengan baik dan akurat 

dalam mengambil sebuah risiko. Pengambilan sebuah risiko merupakan salah satu 

nilai yang harus didapatkan setiap kewirausahaan. Wirausaha yang berhasil 

mampu mengatasi berbagai tantangan dan dijadikan sebagai proses pembelajaran. 

Pengambil risiko seperti yang telah dikemukakan bahwa kepercayaan diri sendiri 

artinya semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, maka 

semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan untuk memengaruhi 

hasil dan keputusan, dan semakin besar pula kesediaan seseorang untuk mencoba 

apa yang menurut orang lain sebagai risiko. Oleh karena itu, pengambil risiko 

dapat ditemukan pada orang orang yang inovatif dan kreatif yang merupakan 

bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan.  

 

 

 

 

Pengambil Resiko Karya

wan 

Pemi

lik 

Kategori 

Memiliki keyakinan pada diri 

sendiri dan menyukai tantangan 

dalam usaha 

3,94 4,00 Tinggi 

Berani mengambil keputusan 

beresiko 

3,27 4,00 Tinggi 

Total 3,60 4,00 Tinggi 
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4.3.4 Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan pemilik PT Comodore  yang 

memimpin seluruh anggotanya dalam menjalankan suatu tugas serta memberikan 

motivasi/dorongan dalam menyelesaikan konflik. 

a. Dapat mengatur karyawan sehingga usaha dapat berjalan dengan 

baik. 

b. Menyelesaikan berbagai  macam konflik antar anggota di dalam 

sebuah perusahaan 

c. Memberikan motivasi kepada karyawan. 

d. Menanggapi saran-saran dan kritik. 

Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada para responden, maka 

didapatlah jawaban tentang variabel kepemimpinan ini seperti tampak dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.12 

Tanggapan responden karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel kepemimpinan 

Kepemimpinan  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Dapat mengatur 

karyawan sehingga 

usaha dapat berjalan 

dengan baik. 

F 4 13 1   18  

 

4.16 

 

 

Tinggi 
Score 20 52 3   75 

Menyelesaikan 

berbagai  macam 

konflik antar 

anggota di dalam 

sebuah perusahaan 

F 1 14 3   18  

 

3.88 

 

Tinggi 

Score 5 56 9   70 

Memberikan 

motivasi kepada 

karyawan. 

F 3 14 1   18  

 

4.11 

 

 

Tinggi Score 15 56 3   74 

Menanggapi saran-

saran dan kritik. 

F 3 3 12   18  
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Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.12 Menunjukkan frekuensi karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore berdasarkan variabel Kepemimpinan. Karyawan menilai pemilik 

bahwa dapat mengatur karyawan sehingga usaha berjalan dengan baiktermasuk 

dalam kategori tinggi karena semua karyawan telah diberikan job desc masing 

masing, lalu pemilik mengatur karyawan, adanya masalah internal karyawan 

perusahaan yang harus diatur dengan baik, adanya peraturan perusahaan yang 

harus ditaati bersama. Contoh konkritnya adalah di PT Comodore memiliki 

peraturan perusahaan dimana setiap karyawan wajib mematuhi peraturan tersebut 

contohnya datang tepat jam 08.00 pagi hingga jam 17.00 sore, tidak boleh 

mengaktifkan ponsel, wajib mengikuti jam lembur ketika terjadi peningkatan 

produktivitas perusahaan.  

Menyelesaikan berbagai  macam konflik antar anggota di dalam sebuah 

perusahaan masuk dalam kategori tinggi karena karyawan menilai bahwa pemilik 

menganggap konflik antar anggota yang berada di perusahaan lebih di serahkan 

kepada tiap individunya, konflik di selesaikan antar perorang dengan 

musyawarah, sering terjadi konflik namun pemilik mampu menyelesaikan, 

pemilik menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contoh konkritnya adalah 

adanya miskomunikasi antar anggota yang membuat ketidaknyamanan dalam 

bekerja lalu pemilik menyeselesaikan dengan cara mencari tahu masalah lalu 

mengatasinya dengan mengajak bicara bersama, mendengarkan masalah yang 

terjadi, bersikap netral, adanya kesepakatan dan yang terlakhir saling memaafkan. 

Dengan demikian masalah yang terjadi tidak membesar dan tidak mengganggu 

aktivitas kerja sehari hari.  

Penilaian terhadap motivasi kepada karyawan masuk dalam kategori tinggi 

karena karyawan menilai bahwa pemilik usaha menyerahkan motivasi kerja pada 

diri karyawan itu sendiri, pemilik usaha memberi motivasi dengan menciptakan 

lingkungan kerja yang kekeluargaan, menjadikan karyawan giat bekerja, 

Score 15 12 36   63 3.50 Tinggi 

 

Rata-Rata score 3,91 Tinggi 
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merasakan bekerja dengan pemilik sama seperti menjadi owner. Contoh konkrit 

yang dilakukan pemilik PT Comodore dalam memotivasi karyawannya yaitu 

dengan cara merencanakan karir karyawan dimasa yang akan datang seperti 

naiknya kedudukan/jabatan kerja sehingga memperoleh gaji yang lebih tinggi. 

Lalu pemilik juga merencanakan hari libur untuk berwisata bersama dengan para 

karyawan agar memiliki suasana menyenangkan, tidak bosan, positif, sehingga 

membuat karyawan semangat bekerja.  

Penilaian pemilik dalam menanggapi saran dan kritik masuk dalam 

kategori tinggi karena karyawan menilai pemilik bahwa kritik dan saran dari 

berbagai sumber dikumpulkan untuk mengambil keputusan, pemilik mampu 

mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, opini positif membawa 

perubahan lebih baik. Contoh konkritnya adalah konsumen PT Comodore 

memberikan saran yaitu di daerah pulau Kalimantan menyukai motif yang 

berbentuk batik. Pemilik menanggapi saran dari konsumen bahwa saran tersebut 

mampu memberikan masukan positif terhadap perusahaanya. Akhirnya wawasan 

pemilik lebih luas bahwa pulau Kalimantan terkenal dengan motif batiknya. 

Dengan demikian skor keseluruhan pada variabel kepemimpinan masuk dalam 

kategori tinggi dengan memperoleh rata-rata skor 3,91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Tabel 4.13 

Tanggapan responden pemilik terhadap karakteristik usaha pemilik PT Comodore 

variabel kepemimpinan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata –rata jawaban pemilik 

untuk variabel kepemimpinan sebesar 4,06 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya, pemilik dapat mengatur karyawan sehingga usaha dapat berjalan dengan 

baik, menyelesaikan berbagai  macam konflik antar anggota di dalam sebuah 

perusahaan, memberikan motivasi kepada karyawan, dan menanggapi saran-saran 

dan kritik. 

Penilaian pemilik dalam mengatur karyawan sehingga usaha dapat 

berjalan dengan baik masuk dalam kategori tinggi karena tugas seorang pemimpin 

yaitu membagi, mengatur dan mengontrol karyawan. Contoh konkritnya adalah di 

PT Comodore memiliki peraturan perusahaan dimana setiap karyawan wajib 

Kepemimpinan  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Dapat mengatur 

karyawan sehingga 

usaha dapat berjalan 

dengan baik. 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi 
Score  4    4 

Menyelesaikan 

berbagai  macam 

konflik antar 

anggota di dalam 

sebuah perusahaan 

F  1    1  

 

4.00 

 

Tinggi 

Score  4    4 

Memberikan 

motivasi kepada 

karyawan. 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi Score  4    4 

Menanggapi saran-

saran dan kritik. 

F 1     1  

 

5.00 

 

 

Tinggi 

 
Score 5     5 

Rata-Rata score 4.25 Tinggi 
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mematuhi peraturan tersebut contohnya datang tepat jam 08.00 pagi hingga jam 

17.00 sore, tidak boleh mengaktifkan ponsel, wajib mengikuti jam lembur ketika 

terjadi peningkatan produktivitas perusahaan.  

Penilaian pemilik dalammenyelesaian berbagai  macam konflik antar 

anggota di dalam sebuah perusahaan masuk dalam kategori tinggi karena pemilik 

PT Comodore mampu menyelesaikan berbagai masalah baik masalah internal 

maupun eksternal. Contoh konkritnya adalah adanya miskomunikasi antar 

anggota yang membuat ketidaknyamanan dalam bekerja lalu pemilik 

menyeselesaikan dengan cara mencari tahu masalah lalu mengatasinya dengan 

mengajak bicara bersama, mendengarkan masalah yang terjadi, bersikap netral, 

adanya kesepakatan dan yang terlakhir saling memaafkan. Dengan demikian 

masalah yang terjadi tidak membesar dan tidak mengganggu aktivitas kerja sehari 

hari.  

Penilaian pemilik terhadap motivasi kepada karyawan masuk dalam 

kategori tinggi karena pemilik menganggap bahwa motivasi adalah cara dalam 

membangun sebuah hubungan social yang baik melalui sumber komunikasi dan 

berinteraksi. Contoh konkrit yang dilakukan pemilik PT Comodore dalam 

memotivasi karyawannya yaitu dengan cara merencanakan karir karyawan dimasa 

yang akan datang seperti naiknya kedudukan/jabatan kerja sehingga memperoleh 

gaji yang lebih tinggi. Lalu pemilik juga merencanakan hari libur untuk berwisata 

bersama dengan para karyawan agar memiliki suasana menyenangkan, tidak 

bosan, positif, sehingga membuat karyawan semangat bekerja.  

Penilaian pemilik dalam menanggapi saran dan kritik masuk dalam 

kategori tinggi karenasetiap wirausaha selalu menanggapi saran dan kritik dari 

berbagai kalangan sehingga pemilik mendapatkan masukan dan mengatasi 

kekurangan. Contoh konkritnya adalah konsumen PT Comodore memberikan 

saran yaitu di daerah pulau Kalimantan menyukai motif yang berbentuk batik. 

Pemilik menanggapi saran dari konsumen bahwa saran tersebut mampu 

memberikan masukan positif terhadap perusahaanya. Akhirnya wawasan pemilik 

lebih luas bahwa pulau Kalimantan terkenal dengan motif batiknya. 
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Tabel 4.14  

Tanggapan responden pemilik dan karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik 

PT Comodore variabel kepemimpinan 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil gabungan rekapitulasi 

jawaban pemilik dan karyawan untuk variabel kepemimpinan berada pada 

kategori tinggi. Dari  hasil yang diperoleh menunjukan bahwa karyawan menilai 

kinerja  pemilik dan pemilik mengkonfirmasi jawaban dengan baik dan akurat 

dalam hal kepemimpinan. Seorang wirausaha dapat menyesuaikan diri dengan 

organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan sikap yang dapat terlihat 

dalam diri seorang wirausaha terhadap pencapaian tugas-tugas. Seorang wirausaha 

dapat menyesuaikan diri dengan organisasi yang dipimpinnya.pemilik dapat 

mengatur karyawan sehingga usaha dapat berjalan dengan baik, menyelesaikan 

berbagai  macam konflik antar anggota di dalam sebuah perusahaan, memberikan 

motivasi kepada karyawan, dan menanggapi saran-saran dan kritik. Seorang 

wirausahawan yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepoloporan, 

dan keteladanan. Ia selalu ingin memberikan motivasi terhadap karyawan, 

mengatur orang dan dapat menyelesaikan konflik.  

Kepemimpinan Karya

wan 

Pemi

lik 

Kategori 

Dapat mengatur karyawan 

sehingga usaha dapat berjalan 

dengan baik. 

4,16 4,00 Tinggi 

Menyelesaikan berbagai  macam 

konflik antar anggota di dalam 

sebuah perusahaan 

3,88 4,00 Tinggi 

Memberikan motivasi kepada 

karyawan 

4,11 4,00 Tinggi 

Menanggapi saran-saran dan 

kritik 
3,50 5.00 Tinggi 

Total 3,91 4,06 Tinggi 
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4.3.5 Keorisinilan 

Keorisinalitasan adalah kemampuan pemilik PT Comodore untuk berpikir, 

bertindak yang baru dan berbeda serta mampu berinovatif, kreatif dan 

fleksibilitas.  

Indikator pengukuranya dengan: 

A. Mempunyai desain tersendiri atau khusus dalam produknya 

B. Mengikuti perubahan jaman dengan mengembangkan desain sesuai 

perubahan tren 

C. Mempunyai ide perencanaan tentang pengembangan usaha di masa 

mendatang.  

Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada para responden, maka di 

dapatlah jawaban tentang variabel percaya diri ini seperti tampak dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.15 

Tanggapan responden karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel keorisinilan 

Keorisinilan  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Mempunyai desain 

tersendiri atau 

khusus dalam 

produknya 

 

F 9 7 1 1  18  

 

4,33 

 

 

Tinggi 

Score 45 28 3 2  78 

Mengikuti 

perubahan jaman 

dengan 

mengembangkan 

desain sesuai 

perubahan tren 

F 8 8 1 1  18  

 

4,27 

 

Tinggi 

Score 40 32 3 2  77 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.15 Menunjukkan frekuensi karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore berdasarkan variabel Keorisinilan. Karyawan menilai bahwa 

mempunyai desain tersendiri atau khusus dalam produknya masuk dalam kategori 

tinggi karena pemilik usaha tidak pernah meniru desain dari kompetitor lain, 

keorisinilan merupakan identitas perusahaan, mempunyai notif unik dan sulit 

untuk ditiru. Contoh konkritnya adalah konsumen dapat dengan mudah mengenali 

produk PT Comodore yaitu desain produk yang unik dan pemilihan warna yang 

terang, seperti motif gambar mickey mouse yang memiliki warna terang dan cerah 

sehingga konsumen memiliki daya tarik tersendiri sehingga mudah untuk dikenali 

dan mengingat produk tersebut. Dengan demikian semakin besar peluang pemilik 

untuk menanamkan imej produk atau layanan yang pemilik tawarkan dibenak para 

konsumen. 

Penilaian pemilik terhadap perubahan jaman dengan mengembangkan 

desain sesuai perubahan tren termasuk dalam kategori tinggi karena karyawan 

menilai pemilik bahwa pemilik berusaha mengikuti trend saat ini untuk desain 

produknya, agar konsumen tidak bosan dengan desain yang telah ada, dan 

berpengaruh terhadap penjualan. Contoh konkritnya adalah produk yang 

dihasilkan PT Comodore bermacam macam dari produk berdesain polos, 

berdesain motif gambar berwarna, berdesain motif unik, bermotif batik dsb. Di 

tahun 2019 ini lebih menyukai gambar bermotif terang dan tajam. Sedangkan 

ditahun 1990 lebih menyukai motif polos dan satu warna. Dengan banyaknya 

produk yang dihasilkan mampu mengatasi perubahan jaman karena arus 

Mempunyai ide 

perencanaan tentang 

pengembangan 

usaha di masa 

mendatang. 

F 3 15    18  

 

4.16 

 

 

Tinggi 

Score 15 60    75 

Rata-Rata score 4.25 Tinggi 
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perkembangan dan perubahan jaman yang sangat cepat dan membuat pelaku 

usaha mengalami kesulitan dalam memprekdisi.  

Penilaian pemilik terhadap ide perencanaan tentang pengembangan usaha 

di masa mendatang termasuk dalam kategori tinggi karena karyawan menilai 

pemilik bahwa pemilik usaha bercita cita untuk mengembangkan usahanya lebih 

lagi misal dengan membuka cabang,pemilik usaha berusaha untuk menambah 

varian produk agar usahanya lebih berkembang, memiliki banyak karyawan dan 

ingin menambah mesin produksi. Contoh konkritnya adalah pemilik sedang 

merencanakan pengembangan usaha dengan cara menambah perlengkapan kerja 

seperti mesin cetak, alat transportasi, menambah sumber daya manusia untuk 

mempercepat produksi perusahaan, membuka cabang/toko yang berada di kota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, membuat model desain produk 

perlengkapan pesta sesuai dengan perubahan jaman. Dengan demikian skor 

keseluruhan pada variabel keorisionilan masuk dalam kategori tinggi dengan 

memperoleh rata-rata skor 4,25. 

 

Tabel 4.16 

 Tanggapan responden pemilik terhadap karakteristik usaha pemilik PT Comodore 

variabel keorisinilan 

Keorisinilan  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Mempunyai desain 

tersendiri atau 

khusus dalam 

produknya 

 

F 1     1  

 

5.00 

 

 

Tinggi 

Score 5     5.00 

Mengikuti 

perubahan jaman 

dengan 

mengembangkan 

F  1    1  

 

4,00 

 

Tinggi 

Score  4    4.00 



56 
 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata –rata jawaban pemilik 

untuk variabel keorisinilansebesar 4,33 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya, pemilik mempunyai desain tersendiri atau khusus dalam produknya, 

mengikuti perubahan jaman dengan mengembangkan desain sesuai perubahan 

tren, dan mempunyai ide perencanaan tentang pengembangan usaha di masa 

mendatang. Seorang wirausaha harus bisa berinovatif dan selalu kreatif. Kreatif 

memiliki kemampuan dalam merencanakan suatu yang baru dan berbeda. 

Sedangkan inovasi lebih dalam melakukan tindakan dalam merencanakan sesuatu 

yang baru dan berbeda.  

Penilaian pemilik dalam memiliki desain tersendiri atau khusus dalam 

produknya termasuk dalam kategori tinggi karena produk dari pemilik mendesain 

sendiri karena dengan mendesain sendiri maka produk tersebut memiliki ciri khas 

tersendiri dan produk sulit ditiru. Contoh konkritnya adalah konsumen dapat 

dengan mudah mengenali produk PT Comodore yaitu desain produk yang unik 

dan pemilihan warna yang terang, seperti motif gambar mickey mouse yang 

memiliki warna terang dan cerah sehingga konsumen memiliki daya tarik 

tersendiri sehingga mudah untuk dikenali dan mengingat produk tersebut. Dengan 

demikian semakin besar peluang pemilik untuk menanamkan imej produk atau 

layanan yang pemilik tawarkan dibenak para konsumen. 

Penilaian pemilik terhadap perubahan jaman dengan mengembangkan 

desain sesuai perubahan tren termasuk dalam kategori tinggi karena produkyang 

desain sesuai 

perubahan tren 

Mempunyai ide 

perencanaan tentang 

pengembangan 

usaha di masa 

mendatang. 

F  1    1  

 

4.00 

 

 

Tinggi 

Score  4    4.00 

Rata-Rata score 4.33 Tinggi 
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dihasilkan sesuai dengan perubahan trend sehingga mampu bersaing dengan para 

pesaingnya. Contoh konkritnya adalah produk yang dihasilkan PT Comodore 

bermacam macam dari produk berdesain polos, berdesain motif gambar berwarna, 

berdesain motif unik, bermotif batik dsb. Di tahun 2019 ini lebih menyukai 

gambar bermotif terang dan tajam. Sedangkan ditahun 1990 lebih menyukai motif 

polos dan satu warna. Penilaian pemilik terhadapide perencanaan tentang 

pengembangan usaha di masa mendatang termasuk dalam kategori tinggi karena 

ide perencanaan usaha merupakan pedoman untuk mempertajam rencana rencana 

yang diharapkan, kemudian didalam perencanaan bisnis pemilik dapat mengetahui 

posisi perusahaan saat ini, arah tujuan perusahaan dengan cara mencapai sasaran 

yang dicapai pemilik PT Comodore. Contoh konkritnya adalah pemilik sedang 

merencanakan pengembangan usaha dengan cara menambah perlengkapan kerja 

seperti mesin cetak, alat transportasi, menambah sumber daya manusia untuk 

mempercepat produksi perusahaan. Membuka cabang/toko yang berada dikota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogjakarta. Membuat model desain produk 

perlengkapan pesta sesuai dengan perubahan jaman. 

Tabel 4.17 

Tanggapan responden pemilik dan karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik 

PT Comodore variabel keorisinilan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Keorisinilan Karya

wan 

Pemi

lik 

Kategori 

Mempunyai desain tersendiri atau 

khusus dalam produknya 
4,33 5,00 Tinggi 

Mengikuti perubahan jaman 

dengan mengembangkan desain 

sesuai perubahan tren 

4,27 4,00 Tinggi 

Mempunyai ide perencanaan 

tentang pengembangan usaha di 

masa mendatang. 

4,16 4,00 Tinggi 

Total 4,25 4,33 Tinggi 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil gabungan rekapitulasi 

jawaban pemilik dan karyawan untuk variabel keorisinilan berada pada kategori 

tinggi. Dari  hasil yang diperoleh menunjukan bahwa karyawan menilai kinerja  

pemilik dan pemilik mengkonfirmasi jawaban  dengan baik dan akurat dalam hal 

keorisinilan. Pemilik mempunyai desain tersendiri atau khusus dalam produknya, 

mengikuti perubahan jaman dengan mengembangkan desain sesuai perubahan 

tren, dan mempunyai ide perencanaan tentang pengembangan usaha di masa 

mendatang. Seorang wirausaha harus bisa berinovatif dan selalu kreatif. Kreatif 

memiliki kemampuan dalam merencanakan suatu yang baru dan berbeda. 

Sedangkan inovasi lebih dalam melakukan tindakan dalam merencanakan sesuatu 

yang baru dan berbeda. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibelitas merupakan unsur 

unsur keorisinalitasan seseorang. Sebagai wirausaha mereka harus mempunyai ide 

yang kreatif dan selalu dapat berinovasi untuk dapat mereka gunakan. 

 

4.3.6 Berorientasi ke masa depan. 

Berorientasi ke masa depan adalah pandangan ke depan yang dimiliki 

pemilik PT Comodore dalam memikirkan tujuan yang dicapai. Indikator 

pengukurannya dengan: 

A. Mempunyai pandangan ke depan  

B. Memiliki sifat tidak pernah puas dalam keberhasilan usaha 

C. Memiliki tujuan yang dicapai dalam usahanya yaitu produknya 

dikenal oleh masyarakat luas. 

Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada para responden, maka didapatlah 

jawaban tentang variabel berorientasikan ke masa depan ini seperti tampak dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.18 

 Tanggapan responden karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore variabel berorientasikan ke masa depan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.18 Menunjukkan frekuensi karakteristik usaha pemilik PT 

Comodore berdasarkan variabel berorientasi ke masa depan. Karyawan menilai 

bahwa mempunyai pandangan ke depan masuk dalam kategori tinggi karena 

usaha tersebut merupakan salah satu penghasilan yang cukup menjanjikan, 

pemilik usaha merancang konsep untuk usahanya kedepan sesuai visi, produknya 

di kenal luas, membuka cabang di tempat lain dan  mengedepankan mutu Sumber 

daya manusia. Contoh konkritnya adalah menciptakan produk yang baru serta 

berbeda dengan yang sudah ada seperti membuat motif kartun, lalu motif abrstrak, 

motif polkadot dll. Dengan demikian produk PT Comodore dikenal luas oleh 

masyarakat sekitar. Walaupun dengan resiko yang mungkin terjadipemilik tetap 

perspektif dalam mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan masa depan. 

Penilaian pemilik dengan memiliki sifat tidak pernah puas dalam 

keberhasilan usaha masuk dalam kategori tinggi karena karyawan menilai bahwa 

pemilik selalu menyukuri keberhasilan yang diperolehnya, selalu ingin 

Berorientasikan ke 

masa depan 

 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Mempunyai 

Pandangan ke depan 

F 3 13 1 1  18  

4,00 

 

Tinggi 
Score 15 52 3 2  72 

Memiliki sifat tidak 

pernah puas dalam 

keberhasilan usaha 

F 4 11 3   18  

 

4,05 

 

Tinggi 

Score 20 44 9   73 

Memiliki tujuan 

yang dicapai dalam 

usahanya yaitu 

produknya dikenal 

oleh masyarakat 

luas 

F 8 10    18  

 

4,44 

 

Tinggi 

Score 40 40    80 

Rata-Rata score 4.16 Tinggi 
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mengembangkan kegiatan usahanya melalui berbagai metode, motivasi kerja 

membuat pemilik tidak pernah puas akan keberhasilan. Contoh konkritnya adalah 

sekarang ini pemilik mampu dikatakan berhasil karena mampu menguasai pasar di 

sekitar pulau jawa. Hasil jerih payah yang dilakukan pemilik tidak sampai disitu 

saja melainkan tetap bekerja keras dalam mencapai keberhasilan usaha untuk 

mengatasi berbagai persaingan usaha yang sangat ketat.Pemilik memiliki tidak 

pernah puas karena selama bekerja pemilik belum mampu menguasai pasar di 

daerah luar pulau jawa sehingga pemilik terus berupaya dalam memperluas 

segmen pasar. 

Penilaian pemilik dengan memiliki tujuan yang dicapai dalam usahanya 

yaitu produknya dikenal oleh masyarakat luas masuk dalam kategori tinggi karena 

karyawan menilai bahwa pemilik berusaha mempromosikan produknya, 

produknya dikenal oleh masyarakat, produknya membawa manfaat untuk 

masyarakat, memperluas market dan branding produk di berbagai segmen. Contoh 

konkritnya adalah pemilik menjual produknya di berbagai tempat seperti di 

supermarket (indomaret, alfamarat, aldamidi) dan mall (carrefour, manga dua 

mall, transmart) serta berjualan situs online,promosi, dan menciptakan kreasi baru 

produk agar lebih dikenal masyarakat luas. Secara keseluruhan maka variabel 

berorientasikan ke masa depan  termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata 

skor 4,16. 

 

Tabel 4.19 

Tanggapan responden pemilik terhadap karakteristik usaha pemilik PT Comodore 

variabel berorientasikan ke masa depan 

Berorientasikan ke 

masa depan 

 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata 

rata 

Kategori 

Mempunyai 

Pandangan ke depan 

F 1     1  

5,00 

 

Tinggi 
Score 5     5.00 

Memiliki sifat tidak 

pernah puas dalam 

F  1    1  

 

 

Tinggi 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata –rata jawaban pemilik 

untuk variabel berorientasikan ke masa depan sebesar 4,66 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya, pemilik mempunyai pandangan ke depan, memiliki sifat 

tidak pernah puas dalam keberhasilan usaha, dan memiliki tujuan yang dicapai 

dalam usahanya yaitu produknya dikenal oleh masyarakat. 

Penilaian pemilik terhadap pandangan ke depan termasuk kategori tinggi 

karena setiap pelaku usaha memiliki pandangan masa depan dan bertekad dalam 

meraih kesukesan di masa datang. Contoh konkritnya adalah  menciptakan produk 

yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada seperti membuat motif kartun, 

lalu motif abrstrak, motif polkadot dll. Dengan demikian produk PT Comodore 

dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Walaupun dengan resiko yang mungkin 

terjadipemilik tetap perspektif dalam mencari peluang dan tantangan demi 

pembaharuan masa depan. 

Lalu penilaian pemilik dengan memilikisifat tidak pernah puas dalam 

keberhasilan usaha termasuk kategori tinggi karena kepuasan bukanlah akhir dari 

keberhasilan namun pemilik mengidentifikasi sebagai penyemangat dan motivasi 

supaya usaha terus maju dan berkembang. Contoh konkritnya adalah sekarang ini 

pemilik mampu dikatakan berhasil karena mampu menguasai pasar di sekitar 

pulau jawa. Hasil jerih payah yang dilakukan pemilik tidak sampai disitu saja 

melainkan tetap bekerja keras dalam mencapai keberhasilan usaha untuk 

mengatasi berbagai persaingan usaha yang sangat ketat. Pemilik memiliki tidak 

pernah puas karena selama bekerja pemilik belum mampu menguasai pasar di 

daerah luar pulau jawa sehingga pemilik terus berupaya dalam memperluas 

keberhasilan usaha Score  4    4.00 4,00 

Memiliki tujuan 

yang dicapai dalam 

usahanya yaitu 

produknya dikenal 

oleh masyarakat 

luas 

F 1     1  

 

5.00 

 

Tinggi 

Score 5     5.00 

Rata-Rata score 4.66 Tinggi 
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segmen pasar. Kemudian penilaian pemilik dengan memiliki tujuan yang dicapai 

dalam usahanya yaitu produknya dikenal oleh masyarakat termasuk kategori 

tinggi karena memasarkan produknya, menjual ke berbagai tempat dan 

menawarkan kepada masyarakat. Contoh konkritnya adalah pemilik menjual 

produknya di berbagai tempat seperti di supermarket (indomaret, alfamart, 

aldamidi) dan mall (carrefour, manga dua mall, transmart) serta berjualan situs 

online,promosi, dan menciptakan kreasi baru produk agar lebih dikenal 

masyarakat luas. 

Tabel 4.20  

Tanggapan responden pemilik dan karyawan terhadap karakteristik usaha pemilik 

PT Comodore variabel berorientasikan ke masa depan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil gabungan rekapitulasi 

jawaban pemilik dan karyawan untuk variabel berorientasikan ke masa 

depanberada pada kategori tinggi. Dari  hasil yang diperoleh menunjukan bahwa 

karyawan menilai kinerja  pemilik dan pemilik mengkonfirmasi jawaban  dengan 

baik dan akurat dalam hal berorientasi ke masa depan. pemilik mempunyai 

pandangan ke depan, memiliki sifat tidak pernah puas dalam keberhasilan usaha, 

dan memiliki tujuan yang dicapai dalam usahanya yaitu produknya dikenal oleh 

masyarakat.Memiliki prospek dan pandangan ke depan merupakan sifat yang 

selalu ada di setiap wirausaha.  Pemilik PT Comodore tidak pernah lupa dalam 

berorientasikan ke masa depan Karyawan Pemilik Kategori 

Mempunyai Pandangan ke depan 4,00 5,00 Tinggi 

Memiliki sifat tidak pernah puas 

dalam keberhasilan usaha 

4,05 4,00 Tinggi 

Memiliki tujuan yang dicapai 

dalam usahanya yaitu produknya 

dikenal oleh masyarakat 

4,44 5,00 Tinggi 

Total 4,16 4,66 Tinggi 
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memikirkan usaha dimasa yang akan datang. Kemudian pemilik selalu 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda agar produknya dikenal oleh seluruh 

masyarakat Indonesia. 

 

Tabel 4.21  

Perbandingan karakteristik kewirausahaan perlengkapan pesta PT Comodore 

untuk Karyawan dan Pemilik 

No Karakteristik Enterpreneur  Karyawan Pemilik Kategori 

1 percaya Diri 4.20 4.33 tinggi 

2 Berorientasikan tugas dan hasil 4.30 4.25 tinggi 

3 Pengambil resiko 3.60 4.00 tinggi 

4 Kepemimpinan 3.91 4.06 tinggi 

5 Keorisionilan 4.25 4.33 tinggi 

6 Berorientasikan ke masa depan 4.16 4.66 tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari jawaban karyawan PT 

Comodore  mendapatkan hasil yang baiksehingga mampu untuk dianalisis. 

Kategori  karakteristik kewirausahaan oleh pemilik usaha PT Comodore adalah 

tinggi artinya pemilik mampu menerapkan karakteristik kewirausahaan terhadap 

perusahaannya. 

Berdasarkan latar belakang pemilik yang awal mulanya adalah seorang 

sales yang kemudian berjuang keras untuk mencari peluang ide usaha untuk 

menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Kesuksesan yang didapatkan pemilik 

berasal dari kemampuan karakteristik kewirausahaan yang selama ini diterapkan 

oleh pemilik. Dengan memakai alat pengumpulan data kuisoner dan 

memanfaatkan jawaban dari karyawan mampu mengetahui kategori tinggi/rendah 

karakteristik kewirausahaan.Penelitian ini menunjukan bahwa sudut pandang 

pemilik maupun karyawan sama sama menilai pemilik PT Comodore memiliki 

karakteristik kewirausahawan yang melebihi 3.00 yang artinya melebihi rata rata 

skor dan  menggunakan teori Geoffrey G. Meredith terhadap perusahaanya 


