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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum InnCafe 

INN Cafe & Resto berada di jalan Rinjani no 10D, Semarang. Makanan 

yang dijual beragam mulai dari asian food hingga western. Untuk minuman, INN 

Cafe & Resto mempunyai beberapa menu coffee dan non coffee seperti teh, squash, 

blended, dan beer. Tempat INN Cafe & Resto cukup luas sehingga dapat digunakan 

untuk acara-acara seperti ulang tahun, buka bersama, halal bihalal. Terdapat lokasi 

outdoor, ruangan merokok indoor serta indoor non smoking. INN Cafe & Resto 

buka setiap hari mulai dari jam 11.00 hingga 00.00. Harga makanan INN Cafe & 

Resto berada di kisaran Rp. 30.000 – Rp 100.000 dan harga minuman pada kisaran 

Rp 10.000 – Rp 35.000 

4.1.2 Gambaran Umum Gala Steak & Pizza 

Gala Steak & Pizza terletak di jalan Jolotundo No 99 Semarang yang buka 

setiap hari dari pukulo 12.00-22.00 dan pada hari Jumat-Minggu buka mulai pukul 

11.00-23.00.  Menu yang dijual di Gala Steak & Pizza adalah menu western food 

yang memiliki kisaran harga makanan Rp 15.000-Rp 45.000 dan harga minuman 

antara Rp 8.000-Rp 18.000. 

4.1.3 Gambaran Umum Twelve Café 

Twelve cafe bergerak di bidang café dan resto berkisar di kelas menengah 

ke atas dengan varian harga yang relatif murah minuman dr harga 18.000-45.000. 

Makanan yang di jual d twelve cafe yaitu kategori indonesia dan western berkisar 

di harga 30.000-100.000. Alamat: Jl Tirto Agung Raya No 17 Semarang Jawa 

Tengah di Sebelah barat pintu masuk Perumahan Graha Estetika. 

4.1.4 Gambaran Umum Scoop 

Scoops and My Story yang dibuka pada 2016 di jalan Rinjani No 132 

Gajahmungkur Semarang itu semula memang hanya berupa galateria dengan nama 

Scoops. Namun, mereka kemudian mulai mencoba menyediakan menu baru seperti 

pasta, steik, pizza, dan aneka camilan seperti kentang goreng, mashed potato, dan 



22 
 

hash brown. Selain itu disediakan juga masakan Asia, yaitu ramen dan chicken 

teriyaki asal Jepang atau Korean Beef Soup khas Negeri Gingseng. Untuk 

minuman, menu Scoops and My Story seperti Mojito hingga Cold Brew Coffee. 

Lokasi restoran yang berada di kawasan perbukitan juga membuat pemandangan 

pemandangan di balkon restoran tampak eksotik, khususnya pada sore atau malam 

hari. Harga Makanan berkisar pada Rp 25.000 s.d. Rp 170.000, Harga Minuman 

sekitar Rp 9.000 s.d. Rp 35.000 dan Harga Gelato : Rp 23.000 s.d. Rp 63.000. 

4.1.5 Gambaran Umum Best Camp 

Best Camp Kafe yang beralamat di Jalan Medoho Raya No.6, Kalicaru, 

Pedurungan ini menawarkan tempat nongkrong yang asyik dan kekinian. Konsep 

awalnya kafe beerhouse dan tempat nongkrong juga untuk semua kalangan. 

Dekorasinya semi clasic modern. Kafe ini terdiri dua lantai, dengan kapasitas 250 

pengunjung. Selain Asian Food, terdapat sejumlah Indonesian food seperti Wagyu 

Padang dan gongso. Fasilitas lain yang ditawarkan adalah live music setiap hari 

Senin-Sabtu pukul 21.00 WIB, dan yang pasti band pengisi setiap harinya akan 

berbeda-beda. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 5 orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak 

& Pizza, Twelve Cafe, Scoop dan Best Camp dan 10 orang karyawan Inn Cafe, 

Gala Steak & Pizza, Twelve Cafe, Scoop dan Best Camp. 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan jenis kelamin, gambaran dari para responden penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

No 
Jenis 

Kelamin 

Pemilik Karyawan 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 0 0 4 40 

2 Laki-laki 5 100 6 60 

Jumlah 5 100 10 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemilik cafe di Semarang 

rata-rata berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar karyawan café sebagian besar 

berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah %. Sedangkan 40% karyawan cafe 

berjenis kelamin perempuan 

4.2.2 Usia Responden 

Berdasarkan usia responden, gambaran dari para responden penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Responden berdasarkan Usia Responden  

Pemilik Karyawan 

Usia Frekuensi Persentase Usia Frekuensi Persentase 

26-38 tahun 2 40 21-24 tahun 4 40 

39-51 tahun 2 40 25-28 tahun 3 30 

52-64 tahun 1 20 29-32 tahun 3 30 

Jumlah 5 100 Jumlah 10 100 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa pemilik café rata-

rata berusia 26-51 tahun dengan jumlah 40%. Sedangkan karyawan café rata-rata 

berusia 21-24 tahun dengan jumlah 40%. 

4.2.3 Lama Kerja Responden 

Berdasarkan lama kerja responden, gambaran dari para responden penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4.23 

Data Responden berdasarkan Lama Kerja Responden  

Pemilik Karyawan 

Usia Frekuensi Persentase Usia Frekuensi Persentase 

2-4 tahun 3 60 1-2 tahun 8 80 

4,01-6 tahun 1 20 3-4 tahun 0 0 

6,01-8 tahun 1 20 5-6 tahun 2 20 

Jumlah 5 100 Jumlah 10 100 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pemilik café rata-

rata telah bekerja selama 2-4 tahun dengan jumlah 60%. Sedangkan karyawan café 

rata-rata telah bekerja selama 1-3 tahun dengan jumlah 80%. 

4.2.4 Pendidikan Responden 

Berdasarkan pendidikan Manajer Cabang dan Karyawan Cafe di Semarang, 

gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data Responden berdasarkan Pendidikan Responden 

No Keterangan Pemilik Persentase Karyawan Persentase 

1 SMU/SMK 2 40 10 100 

2 S1 3 60 0 0 

Jumlah 5 100 10 100 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 40% responden 

pemilik memiliki pendidikan setingkat SMU/SMK, dan sebanyak 60% pemilik 

memiliki pendidikan setingkat S1. Seluruh karyawan cafe memiliki pendidikan 

setingkat SMU/SMK. 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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4.2. Tanggapan Responden Mengenai Desire for responsibility 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Desire for 

responsibility dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Desire for responsibility 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik 

memiliki 

komitmen 

yang kuat 

dalam 

menjalankan 

café 

0 0 0 0 1 3 3 12 1 5 20,00 4,00 Tinggi 

Pemilik café 

selalu 

bertanggung 

jawab dalam 

tindakan 

yang 

dilakukannya 

untuk 

menjalankan 

usaha cafe 

0 0 0 0 2 6 2 8 1 5 19,00 3,80 Tinggi 

Rata-Rata   
         

3,90 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik 

mengenai indikator Desire for responsibility sebesar 3,90. Hal ini berarti bahwa 

Pemilik memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan café dan Pemilik café 
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selalu bertanggung jawab dalam tindakan yang dilakukannya untuk menjalankan 

usaha café. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Desire for 

responsibility dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Desire for responsibility 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik 

memiliki 

komitmen 

yang kuat 

dalam 

menjalankan 

café 

0 0 0 0 2 6 4 16 4 20 42,00 4,20 Tinggi 

Pemilik café 

selalu 

bertanggung 

jawab dalam 

tindakan 

yang 

dilakukannya 

untuk 

menjalankan 

usaha cafe 

0 0 0 0 3 9 2 8 5 25 42,00 4,20 Tinggi 

Rata-Rata 
           

4,20 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,20. Artinya pemilik cafe dinilai oleh karyawan 

memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan café dan Pemilik café selalu 
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bertanggung jawab dalam tindakan yang dilakukannya untuk menjalankan usaha 

café. 

Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik 

menyatakan melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

secara intensif dan juga melakukan supervisi pada pekerjaan karyawan agar 

karyawan dapat melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan baik. Komitmen 

ini juga dapat ditunjukkan dengan melakukan pengerjaan secara mendetil beberapa 

bagian pekerjaan yang dianggap penting oleh pemilik. Untuk menjaga kualitas 

bahan baku makanan dan minuman yang akan digunakan, maka pemilik melakukan 

pembelian dan pengawasan terhadap kualitas bahan baku. Karyawan menyatakan 

Pemilik memiliki komitmen yang kuat atas bisnis yang dijalankannya yang dapat 

dilihat dari jam kerja pemilik yang datang paling pagi dan pulang paling malam. 

Pemilik merasa selalu bertanggung jawab dalam hal servis yang dilakukan 

oleh pelayan, seperti misalnya ketika ada complain dari pelanggan akibat servis 

yang terlalu lama, pemilik memutuskan untuk meminta maaf dan menggratiskan 

makanan tersebut. Pemilik juga mau untuk bertanggung jawab bila ada complain 

dari pelanggan terkait dengan makanan yang tidak sesuai standar maupun pesanan 

dari pelanggan. Jika terdapat kesalahan dalam hal rasa maupun kesalahan 

pemesanan, biasanya pemilik menggantinya dengan yang baru. Pemilik berusaha 

untuk bertanggung jawab dalam pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk 

kebutuhan makanan maupun minuman agar kualitas makanan minuman di kafe 

lebih terjamin. Karyawan menilai Pemilik mau bertanggung jawab atas tindakan 

yang dilakukannya untuk menjalankan usaha dengan mengambil alih kesalahan 

karyawan yang dibuat ke pelanggannya. 
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4.3. Tanggapan Responden Mengenai Preference for moderate risk 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Preference for moderate 

risk dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Preference for moderate risk 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 
Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Keberanian 

pemilik café 

untuk 

membuat 

keputusan 

yang 

dianggap 

berisiko 

0 0 0 0 1 3 3 12 1 5 20,00 4,00 Tinggi 

Kemampuan 

pemilik café 

untuk 

memilih 

risiko yang 

tidak terlalu 

tinggi 

maupun tidak 

terlalu tinggi 

0 0 0 0 1 3 3 12 1 5 20,00 4,00 Tinggi 

Rata-Rata 
           

4,00 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,00. Artinya pemilik cafe dinilai berani untuk membuat 

keputusan yang dianggap berisiko dan mampu memilih risiko yang tidak terlalu 

tinggi maupun tidak terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa Pemilik selalu 

memperhitungkan dengan benar dan meminimalisir kesalahan sebelum 
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pengambilan keputusan agar tehindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan, 

lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko yang rendah 

maupun resiko yang terlalu tinggi. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Preference for moderate 

risk dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Preference for moderate risk 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori  

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Keberanian 

pemilik café 

untuk 

membuat 

keputusan 

yang 

dianggap 

berisiko 

0 0 0 0 4 12 0 0 6 30 42,00 4,20 Tinggi 

Kemampuan 

pemilik café 

untuk 

memilih 

risiko yang 

tidak terlalu 

tinggi 

maupun 

tidak terlalu 

tinggi 

0 0 0 0 5 15 1 4 4 20 39,00 3,90 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori  

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Rata-Rata 

           

4,05 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,05. Artinya pemilik cafe dinilai karyawan Artinya 

pemilik cafe dinilai berani untuk membuat keputusan yang dianggap berisiko dan 

mampu memilih risiko yang tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu tinggi. Hal ini 

berarti bahwa Pemilik selalu memperhitungkan dengan benar dan meminimalisir 

kesalahan sebelum pengambilan keputusan agar tehindar dari resiko-resiko yang 

tidak diinginkan, lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari 

risiko yang rendah maupun resiko yang terlalu tinggi. 

Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik menilai 

terdapat perbedaan pengambilan keputusan berisiko. Ada pemilik yang tidak 

menyukai pengambilan keputusan yang berisiko tinggi, namun ada juga pemilik 

café yang menyukai pengambilan keputusan berisiko tinggi seperti pemilik Gala 

dan Twelve yang melakukan pengambilan risiko dengan menjual minuman 

beralkohol di kafe, dimana hal ini membawa keuntungan karena trend saat ini 

adalah banyak orang meminum minuman beralkohol dan keputusan melakukan 

renovasi pada kafe dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 500 jut. Biaya ini 

memang besar, namun dengan biaya ini, kapasitas ruangan kafe dapat diperbesar, 

menambah varian menu yang akan dijual sehingga diharapkan dapat menarik lebih 

banyak konsumen. Karyawan merasa Pemilik jarang mengambil keputusan yang 

berisiko terlalu tinggi. 
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Pemilik juga merasa mampu untuk memilih risiko yang tidak terlalu besar, 

namun pemilik merasa bahwa risiko tinggi hanya layak untuk diperjuangkan ketika 

keuntungan yang ada memiliki potensi cukup besar. Karyawan juga menilai 

Pemilik café mampu untuk memilih risiko yang tidak terlalu tinggi maupun tidak 

terlalu rendah, seperti mencoba makanan baru atau minuman baru yang memiliki 

rasa aneh misalnya jus wortel campur markisa atau cocktail. 

 

4.4. Tanggapan Responden Mengenai Confidence in their ability to success 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Confidence in their ability 

to success dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Confidence in their ability to success 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik café 

memiliki 

kemampuan 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

menunjang 

keberhasilan 

usaha café 

0 0 0 0 1 3 2 8 2 10 21,00 4,20 Tinggi 

Pemilik café 

selalu 

percaya 

bahwa 

dirinya dapat 

sukses 

berbisnis 

café 

0 0 0 0 1 3 0 0 4 20 23,00 4,60 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Rata-Rata 
           

4,40 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,40. Artinya Pemilik café memiliki kemampuan yang 

dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha café dan Pemilik café selalu 

percaya bahwa dirinya dapat sukses berbisnis café. Seorang wirausaha percaya 

dengan kemampuan yang dimilikinya untuk berhasil walaupun semakin banyak 

pesaing dalam usahanya. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Confidence in their 

ability to success dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Confidence in their ability to success 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

memiliki 

kemampuan 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

menunjang 

keberhasilan 

usaha café 

0 0 0 0 2 6 5 20 3 15 41,00 4,10 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

selalu 

percaya 

bahwa 

dirinya dapat 

sukses 

berbisnis 

café 

0 0 0 0 3 9 1 4 6 30 43,00 4,30 Tinggi 

Rata-Rata 
           

4,20 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,20. Artinya pemilik cafe dinilai oleh Karyawan 

Pemilik café memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan 

usaha café dan Pemilik café selalu percaya bahwa dirinya dapat sukses berbisnis 

café. Seorang wirausaha percaya dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 

berhasil walaupun semakin banyak pesaing dalam usahanya. 

Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik café 

merasa memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan 

usaha café seperti kemampuan administrasi, kemampuan manajemen, kemampuan 

memasak dan kemampuan untuk mengidentifikasi bahan baku makanan yang baik. 

Karyawan merasa Pemilik café memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan usaha café seperti administrasi, memasak dan memilih 

bahan baku yang fresh. 
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Pemilik café selalu percaya bahwa dirinya dapat sukses berbisnis café 

karena pemilik memiliki dasar manajemen kuat, dan pengalaman yang cukup lama 

dalam bidang kuliner, selain itu terdapat pemilik yang berkuliah dalam bidang 

kuliner sehingga merasa percaya dapat sukses berbisnis kafe. Karyawan juga 

menilai bahwa Pemilik café selalu percaya bahwa dirinya dapat sukses berbisnis 

café. 

 

4.5. Tanggapan Responden Mengenai Desire for immediate feedback 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Desire for immediate 

feedback dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Desire for immediate feedback 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

memiliki 

kesadaran diri 

untuk 

menerima 

kritik dan 

saran dari 

pihak lain 

seperti 

karyawan dan 

pelanggan 

0 0 0 0 3 9 1 4 1 5 18,00 3,60 Tinggi 

Pemilik café 

selalu aktif 
0 0 0 0 1 3 2 8 2 10 21,00 4,20 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

dalam 

mencari cara 

untuk 

memenuhi 

kepuasan 

pelanggan 

antara lain 

dengan 

menggunakan 

survey 

kepuasan 

pelanggan 

Rata-Rata 
           

3,90 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 3,90. Artinya Pemilik café memiliki kesadaran diri untuk 

menerima kritik dan saran dari pihak lain seperti karyawan dan pelanggan dan 

selalu aktif dalam mencari cara untuk memenuhi kepuasan pelanggan antara lain 

dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan. Seorang wirausaha akan selalu 

mengharapkan adanya umpan balik sesegera mungkin. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Desire for immediate 

feedback dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Desire for immediate feedback 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

memiliki 

kesadaran diri 

untuk 

menerima 

kritik dan 

saran dari 

pihak lain 

seperti 

karyawan dan 

pelanggan 

0 0 0 0 2 6 5 20 3 15 41,00 4,10 Tinggi 

Pemilik café 

selalu aktif 

dalam 

mencari cara 

untuk 

memenuhi 

kepuasan 

pelanggan 

antara lain 

dengan 

menggunakan 

survey 

0 0 0 0 2 6 5 20 3 15 41,00 4,10 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

kepuasan 

pelanggan 

Rata-Rata 

           

4,10 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,10. Artinya pemilik cafe dinilai oleh karyawan 

memiliki kesadaran diri untuk menerima kritik dan saran dari pihak lain seperti 

karyawan dan pelanggan dan selalu aktif dalam mencari cara untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan antara lain dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan. 

Seorang wirausaha akan selalu mengharapkan adanya umpan balik sesegera 

mungkin. 

Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik 

memperhatikan kritik dan saran dari pihak lainnya, yaitu karyawan dan pelanggan, 

sebagai contohnya adalah ketika pelanggan ada yang complain karena di kafe tidak 

bisa merokok, sehingga kemudian pemilik mengakomodasinya dengan membuat 

bagian outdoor di kafe. Contoh lainnya adalah ketika ada pelanggan yang merasa 

masakan terlalu western, maka pemilik menyesuaikannya dengan selera Semarang. 

Namun pemilik juga tidak menerima seluruh kritik dan saran begitu saja, karena 

pemilik memiliki standarnya sendiri dalam hal rasa makanan. Karyawan menilai 

terdapat pemilik café yang mau untuk menerima kritik dan saran dari pihak lain 

seperti karyawan dan pelanggan. Sedangkan ada juga pemilik yang jarang mau 

menerima kritik dan saran dari pihak lain seperti karyawan dan pelanggan. 
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Pemilik café selalu aktif dalam mencari cara untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan, dengan cara ketika 

memberikan bill, kemudian sekaligus diberikan survey untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan dan kekurangan café. Pemilik lain berusaha untuk mengobrol dan 

mencari tahu kekurangan serta kelemahan masakan sehingga mendapatkan ide baru 

mengenai masakan. Selain itu diobservasi mengenai perilaku kepuasan pelanggan 

di café. Karyawan menilai Pemilik café aktif dalam mencari cara untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan antara lain dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan 

dan berbicara secara langsung kepada pelanggan, namun ada pula pemilik café yang 

merasa tidak perlu melakukan survey kepuasan. 

 

4.6. Tanggapan Responden Mengenai High level of energy 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai High level of energy dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai High level of energy 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik 

café mau 

untuk 

bekerja 

keras demi 

masa 

depannya 

0 0 0 0 2 6 0 0 3 15 21,00 4,20 Tinggi 

Pemilik 

café 

memiliki 

semangat 

kuat dan 

tidak 

0 0 0 0 1 3 1 4 3 15 22,00 4,40 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

mudah 

menyerah 

dalam 

meraih 

kesuksesan 

Rata-Rata 
           

4,30 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,30. Artinya pemilik cafe memiliki semangat yang 

tinggi dan selalu bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Hal ini juga berarti 

bahwa Pemilik café mau untuk bekerja keras demi masa depannya dan Pemilik café 

memiliki semangat kuat dan tidak mudah menyerah dalam meraih kesuksesan. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai High level of 

energy dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai High level of energy 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik 

café mau 

untuk 

bekerja 

keras demi 

masa 

depannya 

0 0 0 0 5 15 3 12 2 10 37,00 3,70 Tinggi 



40 
 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik 

café 

memiliki 

semangat 

kuat dan 

tidak mudah 

menyerah 

dalam 

meraih 

kesuksesan 

0 0 0 0 4 12 3 12 3 15 39,00 3,90 Tinggi 

Rata-Rata 
           

3,80 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 3,80. Artinya pemilik cafe dinilai oleh karyawan 

memiliki semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras demi masa depan yang 

lebih baik. Hal ini juga berarti bahwa Pemilik café mau untuk bekerja keras demi 

masa depannya dan Pemilik café memiliki semangat kuat dan tidak mudah 

menyerah dalam meraih kesuksesan. 

Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik café mau 

untuk bekerja keras demi masa depannya karena menginginkan kesejahteraan di 

kemudian hari, mendapatkan pengakuan dan nama yang baik. Karyawan merasa 

Pemilik café mau untuk bekerja keras demi masa depannya. 

Pemilik café memiliki semangat kuat dan tidak mudah menyerah dalam 

meraih kesuksesan. Hal ini karena pasar Semarang lebih berat dibandingkan dengan 

kota lain karena banyak pelanggan di kota Semarang mudah bosan, dan mencoba 

sesuatu yang baru. Kondisi ini dapat disikapi dengan selalu membuat inovasi baru 
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untuk meningkatkan omset café. Pemilik juga merasa investasi kafe ini adalah 

untuk jangka panjang sehingga perlu bersabar dengan meningkatkan nama baik dan 

reputasi dari kafe. Karyawan merasa Pemilik café memiliki semangat kuat dan tidak 

mudah menyerah dalam meraih kesuksesan. 

 

4.7. Tanggapan Responden Mengenai Future Orientation 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Future Orientation dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Future Orientation 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

memiliki 

pandangan 

dan tujuan 

bagi 

perusahaan 

di masa yang 

akan datang 

0 0 0 0 3 9 0 0 2 10 19,00 3,80 Tinggi 

Pemilik café 

mampu 

memprediksi 

trend pasar 

di masa 

depan 

0 0 0 0 1 3 0 0 4 20 23,00 4,60 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

sehingga 

mampu 

menyusun 

strategi yang 

tepat 

Rata-Rata 

           

4,20 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,20. Artinya Pemilik café memiliki pandangan dan 

tujuan bagi perusahaan di masa yang akan datang dan Pemilik café mampu 

memprediksi trend pasar di masa depan sehingga mampu menyusun strategi yang 

tepat. Seorang wirausaha yang selalu berorientasi ke masa depan, berwawasan jauh, 

dan memiliki perspektif ke depan. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Future Orientation dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Future Orientation 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

memiliki 

0 0 0 0 6 18 1 4 3 15 37,00 3,70 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

pandangan 

dan tujuan 

bagi 

perusahaan 

di masa yang 

akan datang 

Pemilik café 

mampu 

memprediksi 

trend pasar 

di masa 

depan 

sehingga 

mampu 

menyusun 

strategi yang 

tepat 

0 0 0 0 6 18 2 8 2 10 36,00 3,60 Tinggi 

Rata-Rata 

           

3,65 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 3,65. Artinya pemilik cafe dinilai oleh karyawan 

memiliki pandangan dan tujuan bagi perusahaan di masa yang akan datang dan 

Pemilik café mampu memprediksi trend pasar di masa depan sehingga mampu 

menyusun strategi yang tepat. Seorang wirausaha yang selalu berorientasi ke masa 

depan, berwawasan jauh, dan memiliki perspektif ke depan. 
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Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik café 

memiliki pandangan dan tujuan bagi perusahaan di masa yang akan datang yaitu 

agar kafe ini merupakan rujukan bagi pelanggan yang suka untuk menikmati 

suasana pemandangan kota Semarang, dikenal sebagai kafe dengan cita rasa 

masakan yang enak dan otentik western maupun kafe yang sesuai dengan selera 

orang Semarang, memiliki masakan yang enak dan harga terjangkau. Karyawan 

menilai Pemilik café memiliki pandangan dan tujuan bagi perusahaan di masa yang 

akan datang untuk menjadi yang terbaik dalam bisnis café. 

Pemilik café memprediksi trend pasar di masa depan dalam beberapa tahun 

ke depan masih seputar kopi dan bir. Hal ini membuat pemilik berencana akan 

menambah produk minuman beralkohol lainnya seperti Martell atau Black Label. 

Pemilik merasa semakin banyak inovasi makanan dan minuman di Semarang. Ke 

depannya pemilik memprediksi trend makanan-makanan yang kreatif akan semakin 

banyak dan terjangkau. Pemilik berkeinginan membuat produk fringe food yang 

beragam, misalnya variasi cheese finger dan chicken strip. Karyawan menilai 

Pemilik café mampu memprediksi trend pasar di masa depan sehingga mampu 

menyusun strategi yang tepat, seperti kopi dan bir saat ini masih ramai, sehingga 

café akan menyediakan lebih banyak bir dan kopi. 

 

4.8. Tanggapan Responden Mengenai Skill of organizing 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Skill of organizing dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.17 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Skill of organizing 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Penempatan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuan dan 

keahlian yang 

dimiliki tiap 

karyawan 

0 0 0 0 2 6 1 4 2 10 20,00 4,00 Tinggi 

Melatih 

karyawan 

menjadi 

profesional 

dalam melayani 

konsumen 

0 0 0 0 1 3 0 0 4 20 23,00 4,60 Tinggi 

Rata-Rata 

           

4,30 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,30 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hasil dari 

tanggapan ini menunjukkan bahwa pemilik cafe mampu menempatkan karyawan 

sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki tiap karyawan dan melatih 

karyawan menjadi profesional dalam melayani konsumen. Seorang wirausaha yang 

memiliki keterampilan dalam hal mengorganisasikan sumber daya dapat 

menciptakan nilai tambah. 
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Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Skill of organizing dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.18 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Skill of organizing 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Penempatan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuan dan 

keahlian yang 

dimiliki tiap 

karyawan 

0 0 0 0 3 9 2 8 5 25 42,00 4,20 Tinggi 

Melatih 

karyawan 

menjadi 

profesional 

dalam melayani 

konsumen 

0 0 0 0 4 12 1 4 5 25 41,00 4,10 Tinggi 

Rata-Rata 

           

4,15 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,15. Artinya pemilik cafe dinilai oleh karyawan  mampu 

menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki tiap 

karyawan dan melatih karyawan menjadi profesional dalam melayani konsumen. 

Seorang wirausaha yang memiliki keterampilan dalam hal mengorganisasikan 

sumber daya dapat menciptakan nilai tambah. 
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Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik selalu 

mampu menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki tiap karyawan seperti misalnya chef ditempatkan di kitchen dan waiter 

ditempatkan di café. Selain itu untuk menguji kemampuan karyawan, akan 

dilakukan tes terlebih dahulu yaitu tes masak bagi chef dan tes uji jalan sambil 

membawa pesanan serta kemampuan mengingat pesanan secara cepat dan tepat 

untuk waiter. Karyawan merasa Pemilik selalu menempatkan karyawan sesuai 

dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki tiap karyawan seperti chef 

ditempatkan di kitchen dan yang lainnya di café. 

Pemilik selalu mau untuk melatih karyawan menjadi profesional dalam 

melayani konsumen karena karyawan merupakan ujung tombak café yang 

berhadapan langsung dengan pelanggan. Pemilik selalu melatih karyawan bagian 

kitchen untuk menuruti resep yang sudah paten sehingga tidak membuat masakan 

dengan rasa yang tidak konsisten. Karaywan merasa Pemilik melatih karyawan 

menjadi profesional dalam melayani konsumen. Pelatihan dilakukan pelatihan 

memasak oleh chef, kemudian waiter latihan cara melayani pelanggan. 

 

4.9. Tanggapan Mengenai Value of achievement over money 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai Value of achievement over 

money dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 

Tanggapan Pemilik Cafe Mengenai Value of achievement over money 

 
Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Pemilik café 

selalu 
0 0 0 0 2 6 2 8 1 5 19,00 3,80 Tinggi 
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Jawaban 

Total 

Score 

 
 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 
F S F S F S F S F S 

 
 

mengutamakan 

hubungan baik 

dengan 

pelanggan 

dengan 

mengurangi 

profit usahanya, 

misalnya 

memberikan 

harga yang lebih 

murah untuk 

pelanggan yang 

sudah lama 

melakukan 

pembelian 

Pemilik café 

selalu 

memberikan 

bonus bagi 

karyawannya 

yang memiliki 

prestasi kerja 

yang baik 

0 0 0 0 0 0 1 4 4 20 24,00 4,80 Tinggi 

Rata-Rata 
           

4,30 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 4,30. Artinya pemilik cafe dinilai selalu mengutamakan 

hubungan baik dengan pelanggan dengan mengurangi profit usahanya, misalnya 

memberikan harga yang lebih murah untuk pelanggan yang sudah lama melakukan 

pembelian dan selalu memberikan bonus bagi karyawannya yang memiliki prestasi 

kerja yang baik. Seorang wirausaha lebih mengutamakan prestasi daripada uang. 
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Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai Value of achievement 

over money dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 

Tanggapan Karyawan Cafe Mengenai Value of achievement over money 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

Pemilik café 

selalu 

mengutamakan 

hubungan baik 

dengan 

pelanggan 

dengan 

mengurangi 

profit usahanya, 

misalnya 

memberikan 

harga yang lebih 

murah untuk 

pelanggan yang 

sudah lama 

melakukan 

pembelian 

0 0 0 0 2 6 5 20 3 15 41,00 4,10 Tinggi 

Pemilik café 

selalu 

memberikan 

bonus bagi 

0 0 0 0 5 15 2 8 3 15 38,00 3,80 Tinggi 



50 
 

 

Jawaban 

Total 

Score 

 

 

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 

F S F S F S F S F S 

 

 

karyawannya 

yang memiliki 

prestasi kerja 

yang baik 

Rata-Rata 

           

3,95 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 3,95. Artinya pemilik cafe dinilai oleh karyawan selalu 

mengutamakan hubungan baik dengan pelanggan dengan mengurangi profit 

usahanya, misalnya memberikan harga yang lebih murah untuk pelanggan yang 

sudah lama melakukan pembelian dan selalu memberikan bonus bagi karyawannya 

yang memiliki prestasi kerja yang baik. Seorang wirausaha lebih mengutamakan 

prestasi daripada uang. 

Untuk penguatan dari hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara kepada 3 

orang pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, dan Twelve Café serta masing-masing 

dua orang karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, Twelve Café. Pemilik café 

mengutamakan hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan baik ini biasanya 

diungkapkan dengan memberikan bonus berupa food tester, biasanya berupa menu 

baru yang akan dibuat dan baru dibuat sebagai percobaan, sehingga pemilik dapat 

pendapat dari pelanggan mengenai menu baru tersebut. Karyawan menilai bahwa 

Pemilik mengutamakan hubungan baik dengan pelanggan dengan cara mengobrol, 

minta masukan dan mencobakan makanan eksperimen kepada pelanggan. 

Pemilik café selalu memberikan bonus bagi karyawannya yang memiliki 

prestasi kerja yang baik dengan menyesuaikan hasil kerja karyawan. Karyawan 
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merasa Pemilik café selalu memberikan bonus bagi karyawannya yang memiliki 

prestasi kerja yang baik. 

 

4.6. Rekapitulasi Karakteristik kewirausahaan pada Pemilik cafe, Semarang 

Hasil rekapitulasi tanggapan dari pemilik Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, 

Twelve Cafe, Scoop dan Best Camp dan karyawan Inn Cafe, Gala Steak & Pizza, 

Twelve Cafe, Scoop dan Best Camp dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Rekapitulasi 

No. 
Karakteristik 

kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

1 Desire for 

responsibility 

3,90 4,20 Pemilik café memiliki rasa 

tanggung jawab atas usaha-usaha 

yang dilakukannya pada café. 

2 Preference for 

moderate risk 

4,00 4,05 Pemilik selalu memperhitungkan 

dengan benar dan meminimalisir 

kesalahan sebelum pengambilan 

keputusan agar tehindar dari 

resiko-resiko yang tidak 

diinginkan, lebih memilih risiko 

yang moderat, artinya selalu 

menghindari risiko yang rendah 

maupun resiko yang terlalu 

tinggi. 

3 Confidence in 

their ability to 

success 

4,40 4,20 Pemilik cafe percaya dengan 

kemampuan yang dimilikinya 
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No. 
Karakteristik 

kewirausahaan 
Pemilik Karyawan Kesimpulan 

untuk berhasil walaupun semakin 

banyak pesaing dalam usahanya. 

4 Desire for 

immediate 

feedback 

3,90 4,10 Pemilik café akan selalu 

mengharapkan adanya umpan 

balik sesegera mungkin. 

5 High level of 

energy 

4,30 3,80 Pemilik café memiliki semangat 

yang tinggi dan selalu bekerja 

keras demi masa depan yang 

lebih baik. 

6 Future 

Orientation 

4,20 3,65 Pemilik café selalu berorientasi 

ke masa depan, berwawasan jauh, 

dan memiliki perspektif ke depan. 

7 Skill of 

organizing 

4,30 4,15 Pemilik café yang memiliki 

keterampilan dalam hal 

mengorganisasikan sumber daya 

dapat menciptakan nilai tambah. 

8 Value of 

achievement 

over money 

4,30 3,95 Pemilik café lebih mengutamakan 

prestasi daripada uang. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Setelah melakukan analisis maka didapat hasil rekapitulasi pemilik cafe di 

Semarang menurut pemilik café memiliki karakteristik kewirausahaan tertinggi 

yaitu Confidence in their ability to success dan memiliki karakteristik 

kewirausahaan terendah yaitu Desire for responsibility dan Desire for immediate 

feedback. Menurut Karyawan Café, pemilik café memiliki karakteristik 

kewirausahaan tertinggi yaitu Desire for responsibility dan Confidence in their 
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ability to success serta memiliki karakteristik kewirausahaan terendah yaitu Future 

Orientation. 

Hasil ini menunjukkan bahwa Pemilik café memiliki rasa tanggung jawab 

atas usaha-usaha yang dilakukannya pada café. Pemilik menyatakan melakukan 

pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan secara intensif dan juga 

melakukan supervisi pada pekerjaan karyawan agar karyawan dapat melakukan 

pelayanan kepada pelanggan dengan baik. Komitmen ini juga dapat ditunjukkan 

dengan melakukan pengerjaan secara mendetil beberapa bagian pekerjaan yang 

dianggap penting oleh pemilik. Untuk menjaga kualitas bahan baku makanan dan 

minuman yang akan digunakan, maka pemilik melakukan pembelian dan 

pengawasan terhadap kualitas bahan baku. Pemilik merasa selalu bertanggung 

jawab dalam hal servis yang dilakukan oleh pelayan, seperti misalnya ketika ada 

complain dari pelanggan akibat servis yang terlalu lama, pemilik memutuskan 

untuk meminta maaf dan menggratiskan makanan tersebut. Pemilik juga mau untuk 

bertanggung jawab bila ada complain dari pelanggan terkait dengan makanan yang 

tidak sesuai standar maupun pesanan dari pelanggan. Jika terdapat kesalahan dalam 

hal rasa maupun kesalahan pemesanan, biasanya pemilik menggantinya dengan 

yang baru. Pemilik berusaha untuk bertanggung jawab dalam pembelian bahan 

baku yang akan digunakan untuk kebutuhan makanan maupun minuman agar 

kualitas makanan minuman di kafe lebih terjamin. 

Pemilik selalu memperhitungkan dengan benar dan meminimalisir 

kesalahan sebelum pengambilan keputusan agar tehindar dari resiko-resiko yang 

tidak diinginkan, lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari 

risiko yang rendah maupun resiko yang terlalu tinggi. Namun Pemilik menilai 

terdapat perbedaan pengambilan keputusan berisiko. Ada pemilik yang tidak 

menyukai pengambilan keputusan yang berisiko tinggi, namun ada juga pemilik 

café yang menyukai pengambilan keputusan berisiko tinggi seperti pemilik Gala 

dan Twelve yang melakukan pengambilan risiko dengan menjual minuman 

beralkohol di kafe, dimana hal ini membawa keuntungan karena trend saat ini 

adalah banyak orang meminum minuman beralkohol dan keputusan melakukan 
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renovasi pada kafe dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 500 jut. Biaya ini 

memang besar, namun dengan biaya ini, kapasitas ruangan kafe dapat diperbesar, 

menambah varian menu yang akan dijual sehingga diharapkan dapat menarik lebih 

banyak konsumen. Pemilik juga merasa mampu untuk memilih risiko yang tidak 

terlalu besar, namun pemilik merasa bahwa risiko tinggi hanya layak untuk 

diperjuangkan ketika keuntungan yang ada memiliki potensi cukup besar. 

Pemilik cafe percaya dengan kemampuan yang dimilikinya untuk berhasil 

walaupun semakin banyak pesaing dalam usahanya. Pemilik café merasa memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha café seperti 

kemampuan administrasi, kemampuan manajemen, kemampuan memasak dan 

kemampuan untuk mengidentifikasi bahan baku makanan yang baik. Pemilik café 

selalu percaya bahwa dirinya dapat sukses berbisnis café karena pemilik memiliki 

dasar manajemen kuat, dan pengalaman yang cukup lama dalam bidang kuliner, 

selain itu terdapat pemilik yang berkuliah dalam bidang kuliner sehingga merasa 

percaya dapat sukses berbisnis kafe. 

Pemilik café akan selalu mengharapkan adanya umpan balik sesegera 

mungkin. Pemilik memperhatikan kritik dan saran dari pihak lainnya, yaitu 

karyawan dan pelanggan, sebagai contohnya adalah ketika pelanggan ada yang 

complain karena di kafe tidak bisa merokok, sehingga kemudian pemilik 

mengakomodasinya dengan membuat bagian outdoor di kafe. Contoh lainnya 

adalah ketika ada pelanggan yang merasa masakan terlalu western, maka pemilik 

menyesuaikannya dengan selera Semarang. Namun pemilik juga tidak menerima 

seluruh kritik dan saran begitu saja, karena pemilik memiliki standarnya sendiri 

dalam hal rasa makanan. Pemilik café selalu aktif dalam mencari cara untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan, 

dengan cara ketika memberikan bill, kemudian sekaligus diberikan survey untuk 

mengetahui kepuasan pelanggan dan kekurangan café. Pemilik lain berusaha untuk 

mengobrol dan mencari tahu kekurangan serta kelemahan masakan sehingga 

mendapatkan ide baru mengenai masakan. Selain itu diobservasi mengenai perilaku 

kepuasan pelanggan di café. 
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Pemilik café memiliki semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras demi 

masa depan yang lebih baik. Pemilik café mau untuk bekerja keras demi masa 

depannya karena menginginkan kesejahteraan di kemudian hari, mendapatkan 

pengakuan dan nama yang baik. Pemilik café memiliki semangat kuat dan tidak 

mudah menyerah dalam meraih kesuksesan. Hal ini karena pasar Semarang lebih 

berat dibandingkan dengan kota lain karena banyak pelanggan di kota Semarang 

mudah bosan, dan mencoba sesuatu yang baru. Kondisi ini dapat disikapi dengan 

selalu membuat inovasi baru untuk meningkatkan omset café. Pemilik juga merasa 

investasi kafe ini adalah untuk jangka panjang sehingga perlu bersabar dengan 

meningkatkan nama baik dan reputasi dari kafe. 

Pemilik café selalu berorientasi ke masa depan, berwawasan jauh, dan 

memiliki perspektif ke depan. Pemilik café memiliki pandangan dan tujuan bagi 

perusahaan di masa yang akan datang yaitu agar kafe ini merupakan rujukan bagi 

pelanggan yang suka untuk menikmati suasana pemandangan kota Semarang, 

dikenal sebagai kafe dengan cita rasa masakan yang enak dan otentik western 

maupun kafe yang sesuai dengan selera orang Semarang, memiliki masakan yang 

enak dan harga terjangkau. Pemilik café memprediksi trend pasar di masa depan 

dalam beberapa tahun ke depan masih seputar kopi dan bir. Hal ini membuat 

pemilik berencana akan menambah produk minuman beralkohol lainnya seperti 

Martell atau Black Label. Pemilik merasa semakin banyak inovasi makanan dan 

minuman di Semarang. Ke depannya pemilik memprediksi trend makanan-

makanan yang kreatif akan semakin banyak dan terjangkau. Pemilik berkeinginan 

membuat produk fringe food yang beragam, misalnya variasi cheese finger dan 

chicken strip. 

Pemilik café yang memiliki keterampilan dalam hal mengorganisasikan 

sumber daya dapat menciptakan nilai tambah. Pemilik selalu mampu menempatkan 

karyawan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki tiap karyawan 

seperti misalnya chef ditempatkan di kitchen dan waiter ditempatkan di café. Selain 

itu untuk menguji kemampuan karyawan, akan dilakukan tes terlebih dahulu yaitu 

tes masak bagi chef dan tes uji jalan sambil membawa pesanan serta kemampuan 
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mengingat pesanan secara cepat dan tepat untuk waiter. Pemilik selalu mau untuk 

melatih karyawan menjadi profesional dalam melayani konsumen karena karyawan 

merupakan ujung tombak café yang berhadapan langsung dengan pelanggan. 

Pemilik selalu melatih karyawan bagian kitchen untuk menuruti resep yang sudah 

paten sehingga tidak membuat masakan dengan rasa yang tidak konsisten. 

Pemilik café lebih mengutamakan prestasi daripada uang. Pemilik café 

mengutamakan hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan baik ini biasanya 

diungkapkan dengan memberikan bonus berupa food tester, biasanya berupa menu 

baru yang akan dibuat dan baru dibuat sebagai percobaan, sehingga pemilik dapat 

pendapat dari pelanggan mengenai menu baru tersebut. Pemilik café selalu 

memberikan bonus bagi karyawannya yang memiliki prestasi kerja yang baik 

dengan menyesuaikan hasil kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


