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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT.Remaja Adidaya Motor Kudus 

PT. Remaja Adidaya Motor Kudus merupakan sebuah perusahaan 

keluarga yang menjual mobil Suzuki. PT. Remaja Adidaya Motor berdiri sejak 

tahun 1979 didirikan oleh Bapak Alm. Paulus Rahmat Santoso. Perusahaan ini 

beralamat di Jalan Raya Kudus Pati Km 3, Dersalam, Bae, Kudus, Jawa 

Tengah.  

Pada tahun 1979, Bapak Alm. Paulus Rahmat Santoso hanya memiliki 

3 orang karyawan serta dibantu Ibu Alm. Paulus Rahmat Santoso selaku istri 

yang setia membantu merintis perusahaan ini. Berjalannya waktu, perusahaan 

PT. Remaja Adidaya Motor semakin berkembang dan maju hingga pada saat 

ini perusahaan ini memiliki 3 cabang dealer yang berada di Jepara dan Kota 

Pati. Jumlah total seluruh karyawan sekarang mencapai 75 orang yang terdiri 

dari 30 orang karyawan di Kudus, 20 orang karyawan di Pati, dan 25 orang 

karyawan di Jepara. PT. Remaja Adidaya Motor sekarang dipimpin oleh Bapak 

Sutikno Sijono anak dari Bapak Alm. Paulus Rahmat Santoso. Visi dari PT. 

Remaja Adidaya Motor Kudus yaitu memberikan kualitas yang terbaik. 

Berikut adalah struktur organisasi dari PT. Remaja Adidaya Motor Kudus: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Remaja Adidaya Motor Kudus 
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4.2. Gambaran Umum Responden  

Responden penelitian ini adalah 1 orang pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus, 4 orang karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus. Berikut 

adalah penjelasan gambaran umum responden penelitian. Berikut merupakan 

tabel data responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan : 

 

Berdasarkan tabel data diatas bisa diketahui bahwa pemilik berjenis 

kelamin laki-laki. Sebanyak 50% karyawan yang menjadi responden yaitu 2 
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orang berjenis kelamin laku-laki dan 50% karyawan berjenis kelamin 

perempuan yang berjumlah 2 orang. Berdasarkan tabel diatas usia pemilik 

berkisar 51-58 tahun sedangkan usia pada karyawan sebesar 25% berumur 25-

34 tahun yang berjumlah 1 orang karyawan, sebesar 50% berumur 43-50 tahun 

yang berjumlah 2 orang, dan sebesar 25% berumur 51-58 tahun yang 

berjumlah 1 orang karyawan. Berdasarkan data pendidikan bisa diketahui 

bahwa pendidikan terakhir pemilik yaitu S1 (100%), sedangkan pendidikan 

pada karyawan sebesar 25% berpendidikan SMA yang berjumlah 1 orang, 

sebesar 50% berpendidikan Diploma yang berjumlah 2 orang, dan sebesar 25% 

berpendidikan S1 yang berjumlah 1 orang. 

 

 

4.3. Tanggapan Responden Mengenai Able to Motivate 

Motivasi merupakan hal dasar yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagai 

pemimpin tidak hanya memberi semangat dan mengarahkan karyawan namun 

harus bisa memotivasi karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Adapun 

indicator dari able to motive : 

a. Memberikan semangat kerja kepada karyawan 

b. Memberikan arahan atau masukan kepada karyawan 

c. Menjadi panutan bagi karyawan 
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Dibawah ini merupakan tabel dari tanggapan pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai indicator able to motive : 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pemilik PT. Remaja 

Adidaya Motor Kudus untuk dimensi able to motive sebesar 4,67 dan termasuk 

kategori tinggi. Artinya pemilik PT. Remaja Adidaya Motor bisa memberikan 

semangat kerja kepada karyawan seperti memberikan tunjangan kehadiran dan 

insentive, bisa memberikan arahan atau masukan kepada karyawan seperti melayani 

konsumen dengan ramah baik secara langsung maupun tidak langsung (telepon), 

serta bisa dijadikan panutan bagi karyawan contohnya datang tidak terlambat, 

menegur apabila ada karyawan yang salah contohnya berbicara kasar saat 

berinteraksi dengan pelanggan. 

Dibawah ini merupakan tabel tanggapan karyawan PT. Remaja Adidaya Motor 

Kudus mengenai indicator able to motive : 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata mengenai able to 

motive pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus menurut tanggapan para 

karyawan yaitu sebesar 4,33 dan termasuk kategori tinggi. Artinya pada indicator 

pertama menurut tanggapan para karyawan, pemilik bisa memberikan semangat 

kerja dengan cara meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan mengadakan 

gathering dan memberikan motivasi semangat kerja kepada karyawan, 

memperhatikan karier karyawan dengan memberikan insentif kepada karyawan 

yang berprestasi, karyawan merasa dihargai dan dibimbing saat pemilik 

memberikan motivasi kepada karyawan melalui briefing, mendengarkan dan 

menanggapi ide dari karyawan. Pada indicator kedua yaitu memberikan arahan atau 

masukan kepada karyawan, karyawan memiliki tanggapan yaitu pada saat 

pembukuan laporan keuangan pemilik sering memberikan arahan bagaimana 

transaksi seharusnya dibukukan, memberi masukan untuk menggunakan metode 

akuntasi yang sesuai, memberikan solusi saat ada masalah pada saat menawarkan 
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produk ke customer, memberikan arahan saat briefing untuk tugas selanjutnya, 

memberikan masukan untuk selalu teliti dalam mengecek sparepart atau dalam 

melakukan service. Pada indicator yang ketiga yaitu bisa dijadikan panutan bagi 

karyawan, menurut tanggapan karyawan pemilik memiliki semangat dan kerja keras 

yang tinggi dengan bersikap optimis dengan target yang telah ditentukan, selalu 

memberikan sapa dan senyum, pemilik juga tetap berpenampilan sederhana saat 

menjalankan tugasnya, menurut karyawan lainnya sikap dan ketegasan bisa 

dijadikan contoh untuk para karyawannya seperti displin menaati SOP yang dibuat 

seperti datang tidak terlambat, kerja keras pemilik sampai bisa sukses, namun 

menurut karyawan yang lain, jika pemilik memberikan contoh yang baik maka 

dengan sendirinya karyawan akan memberikan dampak positif.  

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh Antara 

Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri Makanan dan 

Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada indicator ini 

sebesar 4,17 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal Probo Suwignyo 

dan R.R Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial Leadership Pada 

Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada 

indicator ini sebesar 3,95 dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari kedua jurnal 

yang berbeda serta dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pemimpin 

memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberikan semangat kepada karyawan 

dan memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengarahkan karyawan. 

4.4. Tanggapan Responden Mengenai Achievement Orientated 

Pemilik perusahaan merupakan orang yang terampil, produktif, kompeten dan 

peka pada masalah yang terjadi selama pemilik menjalankan tugasnya. Adapun 

indicator dari achievement orientatetd : 

a. Memiliki target yang jelas serta mampu mengevaluasi target yang ditentukan 

b. Mampu membagi tugas dan mengawasi proses kerja karyawan 

c. Memberikan perhatian yang lebih pada karyawan 
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Dibawah ini merupakan tabel hasil tanggapan pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai indicator achievement orientated 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pemilik PT. 

Remaja Adidaya Motor Kudus pada dimensi achievement orientated sebesar 

4,33 dan termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik 

memiliki target yang jelas serta bisa mengevaluasi target yang ditentukan 

contohnya membuat rencana kerja dan anggaran per tahun dengan target kurang 

lebih 1.200 unit dengan dibuat rencana penjualan per bulan dan setiap bulan 

melakukan evaluasi target yang ditentukan, pemilik juga bisa membagi tugas 
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dan mengawasi proses kerja karyawan seperti membagi tugas sesuai dengan 

devisinya masing-masing dengan membuat laporan setiap bulannya. Pemilik 

juga memberikan perhatian yang lebih kepada karyawan dengan cara 

mengadakan trip atau gathering setiap 1 tahun sekali. 

Dibawah ini merupakan hasil tanggapan karyawan PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai indicator achievement orientated : 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata mengenai 

achievement orientated  pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus menurut 
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tanggapan para karyawan yaitu sebesar 4,33 dan termasuk kategori tinggi. 

Artinya menurut tanggapan karyawan pada indicator pertama yaitu pemilik 

memiliki target yang jelas serta mampu mengevaluasi target yang ditentukan 

dengan cara pada awal tahun pemilik menentukan target penjualan 

dibandingkan dengan target profit yang diharapkan serta biaya yang mungkin 

akan keluar dalam periode tersebut, dan mengevaluasinya pada akhir periode, 

menurut karyawan lain target ditentukan setiap bulan khususnya untuk 

penjualan dan dievaluasi setiap bulan, tanggapan dari karyawan lain menggenai 

indicator pertama yaitu penting agar kita sebagai karyawan tahu betul apa yang 

diharapkan atau dicapai oleh pemilik, target harus dicapai guna tercapainya 

keinginan perusahaan. Pada indicator kedua yaitu pemilik mampu membagi 

tugas dan mengawasi proses kerja karyawan karyawaan PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus memberikan tanggapan bahwa pemilik mengorganisasi karyawan 

berdasarkan tugas dan pekerjaan yang diharapkan menjadi lebih efektif dan 

efisien, pada setiap bagian ditunjuk sebagai leader untuk memimpin setiap 

tugas yang diberikan, memberikan tugas dengan jelas sesuai dengan bagian 

masing-masing devisinya. Namun menurut tanggapan karyawan lainnya tugas 

yang diberikan untuk karyawan sewajarnya yang tidak terlampaui batas, 

pekerjaan untuk 2 hari harus diselesaikan dalam 1 hari. Pada indicator ketiga 

pemilik memberikan perhatian yang lebih pada karyawan, menurut tanggapan 

karyawan pada saat meeting atau akan meeting kemudian karyawan 

berhalangan pemilik bersedia untuk menunda meeting, memberikan gaji dan 

insentif yang menarik, pada karyawan berprestasi diberikan sebuah 

penghargaan, menjenguk karyawan atau keluarga karyawan yang sedang sakit. 

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh 

Antara Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri 

Makanan dan Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada 

indicator ini sebesar 4,30 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal 

Probo Suwignyo dan R.R Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial 
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Leadership Pada Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur” diketahui 

memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 3,97 dan termasuk kategori 

tinggi. Dilihat dari kedua jurnal yang berbeda serta dari penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

menetapkan target, memberikan perhatian yang lebih pada karyawan, membagi 

tugas dan mengawasi proses kerja karyawan. 

 

4.5. Tanggapan Responden Mengenai Persistent 

Persistent merupakan sikap gigih yang dimiliki seorang pemimpin untuk 

memperjuangkan apa yang diinginkan. memiliki sikap ulet yang berarti 

memiliki kemampuan untuk tidak menyerah apabila mengalami kegagalan. 

Adapun indicator dari persistent : 

a. Dapat mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan 

b. Selalu berusaha dalam mengatasi hambatan 

c. Melakukan tindakan nyata dalam mengatasi hambatan  

Dibawah ini merupakan hasil tanggapan pemilik dari PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai indicator persistent 
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Berdasarkan hasil diatas bisa dikatakan  rata-rata pada pemilik 

perusahaan pada dimensi persistent sebesar 4 termasuk kategori tinggi. Artinya 

pemilik bisa mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan contohnya salah 

paham antar karyawan maka pemilik harus mendamaian supaya tidak 

menganggu pekerjaan, pemilik selalu berusaha dalam mengatasi hambatan 

seperti mengatur cash flow apabila penjualan menurun yang mengakibatkan 

cash flow terganggu maka pemilik harus mengupayakan adanya saldo. Di 

bawah ini merupakan hasil tanggapan karyawan PT. Remaja Adidaya Motor 

Kudus mengenai indicator persistent : 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata mengenai 

persistent pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus menurut tanggapan para 

karyawan yaitu sebesar 4,33 dan termasuk kategori tinggi. Artinya pada 

indicator pertama pemilik dapat mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan 

menurut tanggapan karyawan saat perusahaan mengalami masalah keuangan 

pemilik mengambil kebijakan untuk menjual asset perusahaan yang kurang 

produktif seperti kendaraan inventaris sehingga biaya pemeliharaan kendaraan 

berkurang dan kas bertambah, memberikan solusi pada setiap masalah yang 

ada, dengan campur tangan pemilik masalah akan cepat teratasi karena 

karyawan selalu mengikut perintah dari pemilik, jika terjadi salah paham antar 

karyawan maka pemilik menjadi penengah dan meluruskan masalah yang 

terjadi agar tidak menganggu setiap kegiatan karyawan. Indicator kedua yaitu 

pemilik selalu berusaha dalam mengatasi hambatan seperti bersedia 
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mencarikan dana dan pinjaman saat perusahaan membutuhkan, pemilik 

berusaha untuk terlibat dalam hambatan yang ada sehingga mudah untuk 

mencari jalan keluar, namun ada karyawan yang tidak setuju dengan indicator 

kedua karena jika pemilik selalu mengatasi hambatan akibatnya karyawan 

merasa tidak dihargai kinerjanya. Indicator ketiga yaitu pemilik melakukan 

tindakan nyata dalam mengatasi hambatan dengan cara pemilik mengefisiensi 

organisasi karyawan yang dirasa terlalu lebar untuk menekan biaya, 

mengevaluasi masalah dan langsung menyelesaikannya, pemilik bisa 

mengatasi konsumen yang marah-marah, komunikasi yang baik antara pemilik 

dan karyawan agar tidak terjadi hambatan dalam menjalankan tugas. 

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh 

Antara Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri 

Makanan dan Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada 

indicator ini sebesar 4,19 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal 

Probo Suwignyo dan R.R Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial 

Leadership Pada Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur” diketahui 

memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 4,02 dan termasuk kategori 

tinggi. Dilihat dari kedua jurnal yang berbeda serta dari penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

mengatasi masalah, mengatasi hambatan, serta melakukan tindakan nyata pada 

dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada perusahaan. 

 

4.6. Tanggapan Responden Mengenai Risk Taking 

Seorang pengusaha harus berani mengambil resiko dan tidak takut mencoba 

hal baru yang belum dketahui tingkat keberhasilannya. Adapun indicator dari 

risk taking : 

a. Memperhitungkan resiko sebelum bertindak 

b. Mempertimbangkan sebelum mengambil sebuah keputusan yang tepat 
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Dibawah ini merupakan hasil tanggapan pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai risk taking : 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat diketahui bahwa rata-rata 

pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus pada dimensi risk taking sebesar 5 

dan termasuk kategori tinggi. Artinya, pemilik selalu memperhitungkan resiko 

sebelum bertindak dan mempertimbangkan sebelum mengambil sebuah 

keputusan yang tepat contohnya untuk menambah investasi pemilik melakukan 

kredit di bank agar tidak menganggu cash flow yang sudah berjalan. Dibawah 

ini merupakan hasil tanggapan karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus 

mengenai risk taking : 
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Berdasarkan data diatas bisa diketahui bahwa rata-rata mengenai risk 

taking pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus menurut tanggapan 

karyawan yaitu sebesar 4,38 dan termasuk kategori tinggi. Artinya, pada 

indicator pertama pemilik memperhitungkan resiko sebelum bertindak, 

karyawan menanggapi saat akan membangun gedung baru, pemilik 

mempertimbangkan resiko bahwa akan menaikkan biaya, sehingga pemilik 

juga menargetkan penjualan naik untuk menutup kenaikan biaya yang terjadi, 

selalu mempertimbangkan banyak aspek setiap keputusan yang diambil seperti 

pada saat menyewa stand pemilik memilih lokasi yang sesuai, pemilik 

memperhitungkan target dan menetapkan target agar tidak terjadi kerugian, 

resiko adalah sesuatu hal yang menyebabkan kerugian sehingga harus 

dipikirkan secara matang saat melakukan sesuatu. Pada indicator kedua yaitu 

pemilik mempertimbangkan sebelum mengambil sebuah keputusan yang tepat, 

menurut tanggapan karyawan pemilik sering mengajak meeting karyawan 
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untuk persiapan sewa stand pameran dan pemilik sudah menghitung pemasukan 

dan pengeluaran yang akan digunakan, sebelum mengambil keputusan pemilik 

banyak mempertimbangkan dan memikirkan secara matang agar tidak terjadi 

kerugian, mempertimbangkan beberapa usulan dari karyawan seperti membuat 

seragam baru agar terlihat rapi saat bertemu dengan konsumen hal ini bisa 

mempengaruhi citra perusahaan. 

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh 

Antara Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri 

Makanan dan Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada 

indicator ini sebesar 3,99 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal 

Probo Suwignyo dan R.R Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial 

Leadership Pada Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur” diketahui 

memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 3,85 dan termasuk kategori 

tinggi. Dilihat dari kedua jurnal yang berbeda serta dari penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

memperhitungkan resiko sebelum bertindak, mempertimbangkan sebelum 

mengambil sebuah keputusan. 

 

4.7. Tanggapan Responden Mengenai Visonary 

Seorang pemimpin bisa memberikan penjelasan, pengarahan dan 

meyakinkan seorang karyawan tentang keadaan perusahaan dan nasib 

karyawan di masa depan dengan jelas. Adapun indicator dari visionary : 

1. Memiliki visi yang jelas 

2. Mampu menjelaskan kepada karyawan tentang keadaan perusahaan baik 

sekarang maupun yang akan datang 

3. Mampu menjelaskan kepada karyawan tujuan dan harapan yang diinginkan 

oleh perusahaan 
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Di bawah ini merupakan hasil tanggapan pemilik dari PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai indicator visionary 

 

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa rata-rata pada 

pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus pada dimensi visionary sebesar 4,33 

dan termasuk kategori tinggi. Artinya, pemilik memiliki visi yang jelas seperti 

meningkatkan atau mengembangkan perusahaan supaya lebih maju dan 

menjadi perusahaan yang baik dengan memberikan pelayanan yang terbaik 

untuk konsumen. Pemilik bisa menjelaskan kepada karyawan tentang keadaan 

perusahaan baik sekarang maupun rencana yang akan datang contohnya 

pemilik selalu melakukan meeting setiap bulan untuk melakukan evaluasi di 
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semua devisi agar pemilik bisa mengetahui dan menjelaskan kepada karyawan 

keadaan perusahaan saat ini, serta pemilik mampu menjelaskan kepada 

karyawan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh perusahaan contohnya 

pemilik memberikan penjelasan bahwa perusahaan bisa terus maju dan 

berkembang untuk bisa menambah jaringan. Dibawah ini merupakan hasil 

tanggapan karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus mengenai indicator 

visionary : 
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  Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata dimensi 

visionary  pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus yaitu sebesar 4,83 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya, menurut tanggapan karyawan pada indicator 

pertama pemilik memang memiliki visi yang jelas guna untuk mengembangkan 

perusahaan agar karyawan bisa berjuang memajukan perusahaan, pemilik ingin 

profit perusahaan semakin baik, seorang pemimpin harus memiliki visi agar 

karyawan membantu memajukan perusahaan, visi merupakan gambaran 

keinginan perusahaan, karyawan harus mengetahui visi dari pemilik dan 

perusahaan agar tercapai keinginan pemilik dan perusahaan. Pada indicator 

kedua pemilik mampu menjelaskan kepada karyawan tentang keadaan 

perusahaan baik sekarang maupun rencana yang akan datang menurut 

tanggapan karyawan pada saat meeting dengan karyawan inti pemilik selalu 

menjelaskan tentang keadaan perusahaan saat ini maupun rencana yang diambil 

pada masa yang akan datang, selalu diberitahu tentang keadaan perusahaan 

berada ditingkat mana dan memberitahu rencana kedepan, untuk memacu apa 

rencana kedepan di perusahaan, pemilik menjelaskan keadaan perusahaan yang 

bertujuan agar karyawan tau keadaan perusahaan sekarang. Pada indicator 

ketiga, pemilik mampu menjelaskan kepada karyawan tujuan dan harapan yang 

diinginkan oleh perusahaan, pemilik menjelaskan harapan untuk bisa menjadi 

maindealer kepada karyawan, menurut tanggapan karyawan lainnya dengan 

memberi motivasi guna kesejahteraan karyawan maka tujuan dan harapan 

perusahaan akan tercapai, dengan dijelaskannya karyawan lebih tau keinginan 

juga harapan dari perusahaan, contoh dari tujuan yang diinginkan perusahaan 

yaitu mendapatkan keuntungan produk jasa kebutuhan konsumen. 

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh 

Antara Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri 

Makanan dan Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada 

indicator ini sebesar 4,05 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal 
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Probo Suwignyo dan R.R Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial 

Leadership Pada Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur” diketahui 

memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 4,09 dan termasuk kategori 

tinggi. Dilihat dari kedua jurnal yang berbeda serta dari penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

menjelaskan keadaan perusahaan baik sekarang maupun yang akan datang, 

menjelaskan tujuan dan harapan perusahaan, memiliki visi yang berbeda. 

  

4.8. Tanggapan Responden Mengenai Innovativeness 

 Seorang pemimpin mampu mencari ide kreatif dan bermakna yang 

mempengaruhi kebutuhan pasar. menerima masukan yang diberikan oleh 

karyawan guna tercapainya tujuan perusahaan. Adapun indicator dari 

innovativeness : 

a. Aktif mencari ide-ide baru untuk mengembangkan perusahaan 

b. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan 

pendapatnya untuk rencana kedepan 

 Dibawah ini merupakan hasil tanggapan pemilik dari PT. Remaja 

Adidaya Motor Kudus mengenai indicator innovativeness 
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 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pada pemilik 

PT. Remaja Adidaya Motor Kudus pada dimensi innovativeness sebesar 5 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya pemilik bisa mencari ide-ide baru untuk 

mengembangkan pekerjaan dengan cara selalu mengikuti perkembangan jaman 

dengan mengimplementasikan system atau program general dari pembelian – 

penjualan - accounting. Pemilik juga selalu memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk menyampaikan pendapatnya untuk rencana kedepan dengan 

melakukan diskusi bersama karyawan dan menerima usul karyawan. Di bawah 

ini merupakan hasil tanggapan karyawan dari PT. Remaja Adidaya Motor 

Kudus mengenai indicator innovativeness 
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 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata dimensi 

innovativeness pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus yaitu sebesar 4,62 

dan termasuk kategori tinggi. Artinya pada indicator pertama pemilik aktif 

mencari ide-ide baru untuk mengembangkan perusahaan tanggapan karyawan 

yaitu pemilik berinisiatif untuk menambah sarana prasarana baru yang lebih 

modern sehingga diharapkan dapat menambah pelanggan seperti pada ruang 

tunggu service terdapat televisi, wifi, serta playstation untuk remaja atau 

customer yang membawa anak agar tidak jenuh dalam menunggu, pemilik 

selalu mencari ide baru guna mengatasi persaingan usaha dengan memberikan 

lebih banyak diskon. Pada indicator kedua pemilik memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk menyampaikan pendapatnya untuk rencana kedepan, 
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pemilik sering kali mengajak diskusi karyawan terutama karyawan inti tentang 

bagaimana rencana kedepan perusahaan, selalu meminta masukan dari 

karyawan, dengan memberikan kesempatan kepada karyawan maka akan 

membuat karyawan semakin terbuka dengan keadaan maupun rencana yang 

diinginkan kedepannya, dengan diberikan kesempatan maka karyawan merasa 

tidak takut untuk menyampaikan pendapat untuk rencana kedepan agar 

karyawan tidak merasa terbebani dalam menjalankan rencana kedepan. 

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh 

Antara Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri 

Makanan dan Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada 

indicator ini sebesar 3,61 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal 

Probo Suwignyo dan R.R Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial 

Leadership Pada Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur” diketahui 

memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 3,48 dan termasuk kategori 

tinggi. Dilihat dari kedua jurnal yang berbeda serta dari penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

mencari ide-ide baru untuk mengembangkan perusahaan, memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat untuk rencana ke 

depan. 

 

4.9. Tanggapan Responden Mengenai Proactive 

 Proactive merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

sebab rencana yang telah dibuat oleh pemimpin terkadang tidak berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan maka dari itu proaktif ditujukan dengan memberikan 

respon yang positif terhadap peristiwa yang terjadi, mampu mencari peluang 

yang ada, memberikan kebebasan pada karyawan untuk menciptakan usaha 

baru dan mendorong untuk berpikir kreatif dalam menjalankan pekerjaannya. 

Adapun indicator dari proactive : 



 
 

 52  
 

a. Memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi 

b. Bisa mencari peluang yang ada 

c. Mendorong karyawan untuk kreatif dalam menjalankan pekerjaannya 

 Dibawah ini merupakan hasil tanggapan pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus mengenai proactive 

 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pada pemilik 

perusahaan untuk dimensi proactive sebesar 4,33 dan termasuk kategori tinggi. 

Artinya, pemilik selalu memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi 

seperti pemilik selalu minta pelaporan apabila ada masalah atau peristiwa sekecil 

apapun agar bisa diselesaikan dengan cepat, pemilik juga bisa mencari peluang yang 
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ada seperti pemilik sering berinteraktif dengan teman kolega atau dengan siapa saja 

untuk menawarkan produk mobil Suzuki. Pemilik juga mendorong karyawan untuk 

kreatif dalam menjalankan pekerjaannya dengan cara pemilik sering menanyakan atau 

berdiskusi agar bisa lebih kreatif dalam menawarkan produk Mobil Suzuki atau spare 

part dan aksesoris nya. Dibawah ini merupakan hasil tanggapan karyawan PT. Remaja 

Adidaya Motor Kudus mengenai proactive 

 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata mengenai proactive 

pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus menurut tanggapan para karyawan yaitu 

sebesar 4,33 dan termasuk kategori tinggi. Artinya pada indicator pertama pemilik 

memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi menurut karyawan saat ada 

piutang yang sulit tertagih pemilik langsung turun tangan membantu 

menyelesaikannya, mendengarkan keluh kesah karyawan dan mencarikan solusi 
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seperti target yang belum tertutup pemilik memberikan referensi untuk mengunjungi 

beberapa konsumen lama, dengan memberikan respon positif membuat karyawan 

semakin percaya diri dengan pekerjaannya, memberikan alternative lain saat barang 

sparepart yang dibutuhkan belum datang dengan mengambilkan barang di toko lain 

sehingga konsumen bisa mendapatkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Pada 

indicator yang kedua pemilik bisa mencari peluang yang ada, pemilik sering kali 

mengunjungi daerah lain untuk mencari peluang-peluang baru untuk mengembangkan 

usaha dengan mengunjungi desa untuk menawarkan mobil pick up, mencari potensi 

yang lebih baru untuk kedepannya contoh menambah jasa service painting dan body 

repair, mencari peluang guna memajukan perusahaan,memberikan bingkisan bagi 

customer yang akan booking service melalui applikasi online agar tidak menunggu 

terlalu lama. Pada indicator ketiga yaitu mendorong karyawan untuk kreatif dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan mendorong admin untuk lebih kreatif dalam 

mengolah program untuk laporan keuangan sehingga laporan keuangan lebih mudah 

dipahami, mengajarkan keuletan pada karyawan dalam menjalankan tugasnya, 

mengijinkan karyawan untuk mengembangkan bakat atau hobbinya diluar pekerjaan 

akan tetapi masih bertanggung jawab dengan pekerjaannya hal ini guna untuk 

memberikan pelatihan kepada karyawan untuk bisa membagi waktu, mengajarkan 

kepada karyawan cara yang lebih efisien dari sebelumnya agar mencapai target dengan 

waktu yang ditentukan.  

Pada jurnal Febrika Kusmintarwanto yang berjudul “Analisa Pengaruh Antara 

Entrepreneurial Leadership dan Product Innovation Pada Industri Makanan dan 

Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 

3,61 dan termasuk kategori tinggi,  sedangkan pada jurnal Probo Suwignyo dan R.R 

Retno Ardianti yang berjudul “Entrepreneurial Leadership Pada Pengusaha Mikro dan 

Kecil di Jawa Timur” diketahui memiliki nilai rata-rata pada indicator ini sebesar 3,48 

dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari kedua jurnal yang berbeda serta dari 

penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pemimpin memiliki karakteristik 
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yang berbeda dalam memberikan respon positif terhadap peristiwa yang terjadi, 

mencari peluang yang ada, mendorong karyawan untuk kreatif dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

 

4.10. Rekapitulasi Entrepreneurial Leadersship Pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus 

 Pada pembahasan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari 1 orang 

pemilik dan 4 orang karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus mengenai 

Entrepreneurial Leadership pemilik perusahaan menurut teori Fernald et al 

(2005) dapat dilihat pada tabel dibawah: 
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 Berdasarkan hasil seluruh tanggapan responden antara pemilik dan 

karyawan pada PT. Remaja Adidaya Motor Kudus, maka dapat diketahui 

bahwa Entrepreneurial Leadership pada variabel able to motive termasuk 

dalam kategori tinggi yang artinya, pemilik mampu memberikan semangat 

kerja kepada karyawan seperti mengadakan gathering setiap setahun sekali, 

memberikan arahan atau masukan kepada karyawan contohnya memberikan 

arahan untuk tugas selanjutnya pada saat breifing, bisa dijadikan panutan bagi 

karyawan seperti datang ke kantor tidak terlambat. 

 Pada varibel achievement orientated menurut hasil tanggapan karyawan 

pemilik termasuk kategori tinggi, artinya pemilik memiliki target yang jelas 

serta mampu mengevaluasi target yang ditentukan misalnya target penjualan 

bulanan bahkan target tahunan yang telah dibuat di awal tahun, pemilik mampu 

membagi tugas dan mengawasi proses kerjaa karyawan, pemilik juga memberi 

perhatian yang lebih pada karyawan namun terdapat satu jawaban netral pada 

karyawan hal itu disebabkan karena pemilik setiap bulan menyeleksi dan 

memantau kerja karyawan dan akan dipilih satu orang karyawan terbaik di 

bulan tersebut namun pemilihan karyawan kurang spesifik dari segi 

penilaiannya sehingga karyawan tidak mengetahui bagaimana sepenuhnya 

pemilik menilai karyawan yang terpilih.  

  Pada variabel persistent menurut hasil tanggapan karyawan pemilik 

termasuk kategori tinggi meskipun variabel ini yang memiliki nilai paling 

rendah, artinya pemilik dapat mengatasi masalah yang terjadi diperusahaan, 

pemilik selalu berusaha dalam mengatasi hambatan namun ada tanggapan 

karyawan yang tidak setuju dengan indicator ini dengan alasan jika pemilik 

selalu mengatasi hambatan maka karyawan tersebut merasa tidak dihargai 

kinerjanya karena karyawan juga bisa mengatasinya terlebih dahulu. Pemilik 

juga melakukan tindakan nyata dalam mengatasi hambatan. Dalam vaiabel ini 

hasil dari pemilik dan karyawan lebih tinggi daripada pemilik meskipun ada 1 
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karyawan yang tidak setuju dengan indicator diatas hal ini disebabkan karena 

pemilik kurang percaya diri dalam mengatasi sebuah masalah. 

 Pada variabel risk taking menurut hasil tanggapan responden karyawan 

pemilik termasuk kategori tinggi, artinya pemilik memperhitungkan resiko 

sebelum bertindak, pemilik juga mempertimbangkan sebelum mengambil 

sebuah keputusan yang tepat namun terjadi perselisihan yang cukup banyak 

pada hasil tanggapan antara pemilik dan karyawan hal ini disebabkan karyawan 

menilai pemilik kurang cepat untuk mengambil keputusan pada jangka pendek 

namun untuk memikirkan jangka panjang pemilik sangat memperhitungkan 

sedetail mungkin contohnya pemilik bisa memperhitungkan target untuk per 

tahun namun terkadang untuk target bulanan pemilik sering merubah target 

yang telah dibuat sebelumnya. 

 Pada variabel visionary menurut hasil tanggapan responden karyawan 

pemilik termasuk kategori tinggi,artinya pemilik memiliki visi yang jelas, 

pemilik mampu menjelaskan kepada karyawan tentang keadaan perusahaan 

baik sekarang maupun rencana yang akan datang, pemilik juga mampu 

menjelaskan kepada karyawan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh 

perusahaan misalnya mendapatkan keuntungan dari produk jasa service 

kebutuhan konsumen. 

 Pada variabel innovativeness menurut hasil tanggapan responden karyawan 

pemilik termasuk kategori tinggi, bahkan pada variabel ini memiliki nilai yang 

paling tinggi dibanding variabel lainnya, artinya pemilik aktif mencari ide-ide 

baru untuk mengembangkan perusahaan misalnya dengan menambahkan 

sarana dan prasarana yang lebih modern, pemilik juga memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk menyampaikan pendapatnya untuk rencana ke depan 

contohnya dengan mengajak meeting karyawan untuk mendiskusikan rencana 

yang akan dilakukan. 
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 Pada variabel yang terakhir proactive menurut hasil tanggapan responden 

karyawan pemilik termasuk kategori tinggi, yang artinya pemilik memberikan 

respon positif terhadap peristiwa yang terjadi misalnya memberikan alternative 

lain jika unit spare part terlambat dikirim, pemilik bisa mencari peluang yang 

ada contohnya dengan menambah jasa service painting dan body repair karena 

di Kabupaten Kudus dealer mobil yang memiliki jasa service painting dan body 

repair hanya di PT. Remaja Adidaya Motor Kudus, pemilik mendorong 

karyawan untuk kreatif dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan 

bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.  

 Berdasarkan hasil tabel gabungan rekapitulasi pada PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus untuk tujuh variabel Entrepreneurial Leadership menurut teori 

(Fernald et al, 2005) yaitu able to motive, achievement orientated, persistent, 

risk taking, visionary, innovativeness, dan proactive yang tertinggi adalah 

variabel innovativeness dan  terendah adalah variabel persistent. Namun hasil 

terendah pada variabel diatas masih termasuk kategori tinggi. Artinya, pemilik 

dan karyawan saling mendukung dalam menjalankan pekerjaan sehingga 

memiliki kategori tinggi dalam karakteristik Entrepreneurial Leadership pada 

pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus. 

 Jika dilihat dari Jurnal Febrika Kusmintarwanto (2014) yang berjudul 

“Analisa Pengaruh Antara Entrepreneurial Leadership dan Product Inovation 

Pada Industri Makanan dan Minuman di Jawa Timur” diketahui memiliki 

variabel tertinggi yaitu achievement orientated dan variabel terendah yaitu 

innovativeness akan tetapi variabel terendah masih masuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengusaha dibidang kuliner 

dan dibidang otomotive dimana pada PT. Remaja Adidaya Motor Kudus 

memiliki varibel tertinggi yaitu innovativeness dan variabel terendah yaitu 

persistent. Karena setiap pemimpin dalam menjalankan usahanya memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, terkadang pemimpin yang sama namun 
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memiliki usaha yang berbeda bisa saja karakteristiknya tidak sama dengan 

usaha yang lainnya. 

 Sedangkan pada jurnal Probo Suwignyo dan R.R Retno Ardianti (2013) 

yang berjudul “Entrepreneurial Leadership Pada Pengusaha Mikro dan Kecil 

di Jawa Timur” memiliki perbedaan variabel, dimana variabel tertinggi yaitu 

visionary dan variabel terendah yaitu innovativeness sedangkan pada PT. 

Remaja Adidaya Motor Kudus memiliki variabel tertinggi yaitu innovativeness 

dan variabel terendah persistent hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

karakteristik antara pengusaha mikro dan kecil dengan pengusaha makro dan 

besar. Pada pengusaha makro dan besar pun terkadang terdapat perbedaan 

karakteristik entrepreneurial leadership nya karena berbeda jenis usaha dan 

karakteristik yang dimiliki sertiap manusia sangat berbeda-beda dalam 

menjalankan usahanya. Begitu juga pada pengusaha mikro dan kecil, memiliki 

karakteristik entrepreneurial leadership yang berbeda tergantung jenis usaha 

yang dijalankan serta tanggapan dan respon pemilik saat memimpin usaha nya 

tersebut. 
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