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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Pemancingan Karunia 

Pemancingan Karunia didirikan oleh Bapak Sucipto sejak tahun 2013 dan 

terletak di obyek wisata Tlatar Desa Kebonbimo Kecamatan Kota Boyolali 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tanah yang dipakai untuk Pemancingan Karunia 

ini adalah tanah sewa dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali. Pemancingan 

Karunia tidak hanya sebagai tempat pemancingan saja, tetapi juga dilengkapi  

dengan restaurant, wahana outbound, kolam renang dan rintisan kebun binatang 

mini. Pemancingan Karunia mempunyai luas 5.000 m
2
 terdiri dari satu area tempat 

makan, satu area tempat pemancingan, satu area taman dengan rerumputan hijau 

yang bisa digunakan untuk di luar ruangan dan bisa juga untuk area bermain maupun 

foto, satu area kolam renang dengan adanya permainan seluncuran air dan ember 

tumpah, lalu rintisan kebun binatang mini yang mana binatang ini tidak dijadikan 

satu area melainkan disebar letaknya di area – area seluruh Pemancingan Karunia 

agar dapat dinikmati pengunjung dan terdapat empat area wahana outbound. 

Pemancingan Karunia memiliki jumlah karyawan sebanyak 18 orang, Pemancingan 

Karunia mampu menghasilkan omset hingga 100 juta rupiah per bulan.  
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Gambar 4.1 

Pemandangan Pemancingan Karunia, Boyolali 

 

Gambar 4.2 

Area Kolam Renang Pemancingan Karunia, Boyolali 
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Gambar 4.3 

Area Outbound Pemancingan Karunia, Boyolali 

 

Gambar 4.4 

Wawancara dengan Pemilik Pemancingan Karunia, Boyolali 
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4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik Pemancingan 

Karunia, Boyolali dan 8 orang karyawan Pemancingan Karunia, Boyolali. 

Berdasarkan usia, lama bekerja, jenis kelamin dan pendidikan terakhir, gambaran 

dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan jenis kelamin karyawan Pemancingan Karunia Boyolali, 

gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik dan Karyawan 

Keterangan 
Jenis 

Kelamin 
Jumlah Persentase 

Pemilik Laki-Laki   

Karyawan 
Laki-laki 4 50% 

Perempuan 4 50% 

Total 8 100% 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemilik Pemancingan Karunia 

berjenis kelamin laki-laki sedangkan jenis kelamin karyawan Pemancingan Karunia 

Boyolali masing-masing berjumlah 4 orang atau 50%. 

Berdasarkan usia karyawan Pemancingan Karunia Boyolali, gambaran dari 

para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Responden berdasarkan Usia Pemilik dan Karyawan 

Keterangan Usia Jumlah Persentase 

Pemilik 62 tahun   

Karyawan 

30-35 tahun 3 37,5% 

>35-40 tahun 3 37,5% 

>40 tahun 2 25% 

Total 8 100% 

 

Berdasarkan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pemilik Pemancingan Karunia 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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berusia 62 tahun dan sebagian besar karyawan Pemancingan Karunia, Boyolali 

berusia 30-35 tahun dan >35-40 tahun dengan jumlah masing-masing 3 orang atau 

37,5%. 

Berdasarkan pendidikan karyawan Pemancingan Karunia Boyolali, gambaran 

dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Data Responden berdasarkan Pendidikan Pemilik dan Karyawan  

Keterangan 
Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah Persentase 

Pemilik S1   

Karyawan 

SMA/SMK 6 75% 

Diploma 1 12,5% 

S1 1 12,5% 

Total 8 100% 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa pemilik Pemancingan Karunia 

memiliki pendidikan S1, sedangkan sebagian besar responden karyawan 

Pemancingan Karunia Boyolali memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA/SMK 

dengan jumlah 6 orang atau 75%. 

Berdasarkan lama kerja pemilik dan karyawan Pemancingan Karunia 

Boyolali, gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data Responden berdasarkan Lama Bekerja Pemilik dan Karyawan 

Keterangan Lama Kerja Jumlah Persentase 

Pemilik 7 tahun   

Karyawan 
3-4 tahun 2 20% 

>4 tahun 6 80% 

Total 8 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa pemilik 

Pemancingan Karunia telah mulai berbisnis sejak 7 tahun yang lalu sedangkan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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karyawan Pemancingan Karunia Boyolali sebagian besar telah bekerja pada 

Pemancingan Karunia selama lebih dari 4 tahun sejumlah 6 orang atau 80%. 

 

4.3 Deskripsi Responden Mengenai Jiwa kewirausahaan Pemilik Pemancingan 

Karunia 

Jiwa kewirausahaan adalah sifat yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu perbuatan atau kegiatan tertentu, sehingga jiwa kewirausahaan dapat 

diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang. Jiwa kewirausahaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Meredith (2014) dengan indikator 

percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mau mengambil risiko, 

kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi pada masa depan. 

 

4.3.1. Deskripsi Responden Mengenai Indikator Percaya diri 

Untuk mengetahui deskripsi pemilik dan karyawan mengenai percaya 

diri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pada tabel 4.5 di bawah, dapat 

diketahui bahwa deskripsi pemilik mengenai indikator percaya diri pada 

Pemancingan Karunia, Boyolali sebesar 4,33. Artinya indikator percaya diri pada 

pemilik Pemancingan Karunia dinilai oleh pemilik Pemancingan Karunia, Boyolali 

masuk dalam kategori baik.  
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Tabel 4.5 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Percaya diri 

 
Jawaban 

Score 

 

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

 
F S F S F S F S F S  

Saya tidak 

bergantung pada 

orang lain saat 

mengambil 

keputusan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Saya lebih suka 

bekerja sendiri  
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 Cukup 

Saya selalu 

optimis bahwa 

usaha yang saya 

jalankan berhasil 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Rata-Rata   

        
4,33 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia pada indikator percaya diri. Perlu 

dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait dengan indikator 

tersebut lampiran nomor satu tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, indikator 

percaya diri yang menunjukkan bahwa secara pribadi, pemilik Pemancingan Karunia 

menilai dirinya sendiri tidak bergantung pada orang lain saat mengambil keputusan 

pemilik menganggap dalam hal ini bahwa keputusan ada ditangan pemilik jadi 

pemilik yakin dan percaya dengan keputusan yang diambil. Pada pertanyaan “saya 

lebih suka bekerja sendiri” mendapatkan nilai cukup, karena pemilik merasa lebih 

suka bekerja sama dengan karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan 

dibandingkan bekerja sendiri. Pemilik tidak suka bekerja sendiri dan lebih suka 

bekerja sama dengan karyawannya karena teamwork untuk keberhasilan usahanya. 

Pemilik selalu optimis bahwa usaha yang dijalankannya akan berhasil karena bagi 

pemilik optimis adalah modal awal keberhasilan seperti pemilik optimis dengan 
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menciptakan outbond serta kebun binatang mini bahwa hal tersebut dapat menarik 

pengunjung dan membuat pemancingan Karunia ramai pengunjung. 

Berdasarkan pada tabel 4.6 di bawah, dapat diketahui bahwa deskripsi 

karyawan mengenai indikator percaya diri pada pemilik Pemancingan Karunia, 

Boyolali sebesar 3,25. Artinya indikator percaya diri pada pemilik Pemancingan 

Karunia dinilai oleh karyawan masuk dalam kategori cukup.  

Tabel 4.6 

Deskripsi Karyawan Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Percaya diri 

Pemilik 

 
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 

pemancingan 

karunia tidak 

bergantung pada 

orang lain saat 

mengambil 

keputusan 

0 0 0 0 4 12 3 12 1 5 29 3,63 Cukup 

Pemilik 

pemancingan 

Karunia lebih 

suka bekerja 

sendiri  

1 1 3 6 4 12 0 0 0 0 19 2,38 Cukup 

Pemilik 

pemancingan 

Karunia selalu 

optimis bahwa 

usaha yang 

dijalankan 

berhasil 

0 0 0 0 4 12 2 8 2 10 30 3,75 Baik 

Rata-Rata   

         
3,25 Cukup 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi karyawan Pemancingan Karunia pada indikator percaya diri. Perlu 
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dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka lampiran nomor satu 

terkait dengan indikator tersebut tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, indikator 

percaya diri yang menunjukkan bahwa karyawan menilai. Pemilik Pemancingan 

Karunia saat mengambil keputusan dinilai cukup percaya diri tidak bergantung pada 

orang lain oleh karyawan karena pemilik memiliki pengalaman serta wawasan yang 

luas serta yakin dan percaya akan keputusannya, namun untuk pertimbangan 

pengambilan keputusan terkadang pemilik juga mengajak karyawan untuk berdiskusi 

sebelum mengambil keputusan jika pemilik merasa masih meragukan keputusannya. 

Walaupun demikian, keputusan terakhir ada di tangan pemilik, sehingga jika pemilik 

memiliki pendapat sendiri, maka pemilik akan mempercayai keputusannya tersebut. 

Pemilik dinilai karyawan tidak suka bekerja sendiri dan lebih suka bekerja sama 

dengan karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pembagian 

tugasnya sehingga karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang agar karyawan 

juga dapat lebih menguasai pekerjaannya dan untuk keberhasilan usaha Pemancingan 

Karunia, karna pekerjaan yang dilakukan secara bersama - sama hasilnya akan lebih 

baik. Pemilik selalu optimis bahwa usaha yang pemilik jalankan berhasil dimana 

karyawan menilai pemilik memiliki optimis dan keyakinan yang tinggi sebab 

percaya diri bahwa usahanya dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga ingin 

untuk menjalankan usaha sesuai dengan rencana untuk keberhasilan usahanya. 

 

4.3.2 Deskripsi Responden Mengenai Indikator Berorientasikan tugas dan hasil 

Untuk mengetahui deskripsi pemilik dan karyawan mengenai berorientasikan 

tugas dan hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pada tabel 4.7 di 
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bawah, dapat diketahui bahwa deskripsi pemilik atas dimensi ini adalah sebesar 4,33. 

Artinya indikator berorientasikan tugas dan hasil pemilik Pemancingan Karunia, 

Boyolali dinilai oleh pemilik masuk dalam ketegori baik. 

Tabel 4.7 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Berorientasikan 

tugas dan hasil 

 
Jawaban 

Score 

 

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

 
F S F S F S F S F S  

Saya selalu 

menyelesaikan tugas 

secara tepat waktu 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Saya selalu 

berorientasikan 

keuntungan dalam 

bekerja 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya tekun dan 

tabah dalam bekerja 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Saya memiliki tekad 

untuk bekerja keras 
0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya memiliki 

dorongan yang kuat 

untuk mencapai 

keberhasilan usaha 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya selalu energik 

dalam bekerja 
0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Rata-Rata 

          
4,33 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia pada indikator berorienasikan tugas 

dan hasil. Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait 

dengan indikator tersebut lampiran nomor dua tentang hasil jawaban pertanyaan 

terbuka, indikator berorienasikan tugas dan hasil yang menunjukkan bahwa secara 

pribadi pemilik Pemancingan Karunia menilai dirinya sendiri. Pemilik selalu 

menyelesaikan tugas secara tepat waktu dalam hal ini pemilik menilai dirinya selalu 
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menyelesaikan pekerjaan secara terarah agar pekerjaan dapat selesai secara tepat 

waktu. Pemilik selalu berorientasikan keuntungan dalam bekerja seperti 

mengimbangi dengan semangat bekerja dan selalu beribadah agar keuntungan yang 

didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemilik tekun dan tabah dalam bekerja 

karena pemilik selalu fokus dengan pekerjaan yang ditekuni agar hasilnya baik sesuai 

dengan harapannya. Pemilik juga memiliki tekad untuk bekerja keras demi apa yang 

dikerjakan untuk keberhasilan usahanya. Pemilik juga memiliki dorongan yang kuat 

untuk mencapai keberhasilan usaha yang mana dalam hal ini pemilik berusaha yang 

terbaik untuk mencapai sesuai apa yang diharapkan dalam bisnis Pemancingan 

Karunia dan Pemilik selalu energik dalam bekerja karena pemilik bekerja tanpa kata 

menyerah. 

Berdasarkan pada tabel 4.8 di bawah, dapat diketahui bahwa deskripsi 

karyawan atas dimensi ini adalah sebesar 4,21. Artinya indikator berorientasikan 

tugas dan hasil pada pemilik Pemancingan Karunia dinilai oleh karyawan masuk 

kategori baik. 
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Tabel 4.8 

Deskripsi Karyawan Pemancingan Karunia Mengenai Indikator 

Berorientasikan tugas dan hasil Pemilik 

 

 
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 selalu 

menyelesaikan tugas 

secara tepat waktu 

0 0 0 0 2 6 3 12 3 15 33 4,13 Baik 

Pemilik selalu 

berorientasikan 

keuntungan dalam 

bekerja 

0 0 0 0 1 3 1 4 6 30 37 4,63 Baik 

Pemilik tekun dan 

tabah dalam bekerja 
0 0 0 0 2 6 2 8 4 20 34 4,25 Baik 

Pemilik memiliki 

tekad untuk bekerja 

keras 

0 0 0 0 3 9 2 8 3 15 32 4,00 Baik 

Pemilik memiliki 

dorongan yang kuat 

untuk mencapai 

keberhasilan usaha 

0 0 0 0 2 6 4 16 2 10 32 4,00 Baik 

Pemilik selalu 

energik dalam 

bekerja 

0 0 0 0 1 3 4 16 3 15 34 4,25 Baik 

Rata-Rata 

           
4,21 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi karyawan Pemancingan Karunia pada indikator berorienasikan 

tugas dan hasil. Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka 

terkait dengan indikator tersebut lampiran nomor dua tentang hasil jawaban 

pertanyaan terbuka, indikator berorienasikan tugas dan hasil yang menunjukkan 

bahwa karyawan Pemancingan Karunia, Boyolali memberikan nilai yang baik pada 

semua pertanyaan indikator berorientasikan tugas dan hasil. Karyawan menilai 

Pemilik selalu menyelesaikan tugas secara tepat waktu karena pemilik bekerja 
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dengan secara efisien maka agenda sudah terjadwal akan selesai dengan tepat waktu 

sehingga arah dan tujuan dari pekerjaan lebih terjamin karena tepat waktu adalah 

suatu keharusan dan sangat penting. Pemilik selalu berorientasikan keuntungan 

dalam bekerja, namun menurut karyawan pemilik juga tidak selalu keuntungan yang 

dipikirkan namun juga kualitas serta pemilik juga ada jiwa sosial kekeluargaan, 

dengan ikhlas mau menerima hasil yang diraih dan mau menciptakan lapangan 

pekerjaan. Pemilik tekun dan tabah dalam bekerja karena pemilik fokus dalam 

pekerjaan akan membuat apa yang dijalani pemilik menjadi memiliki hasil yang baik 

dengan keuletan, kesabaran, kerajinan yang dimiliki pemilik sehingga dapat 

memunculkan optimis dalam bekerja. Pemilik dinilai karyawan juga memiliki tekad 

untuk bekerja keras, sebab dengan tekad yang kuat maka pengusaha akan semakin 

berkembang dan tidak kenal putus asa. Pemilik memiliki dorongan yang kuat untuk 

mencapai keberhasilan usaha dimana pemilik memiliki motivasi tinggi yang mampu 

mengikis kelesuan saat bekerja dan selalu optimis. Pemilik selalu energik dalam 

bekerja yang mana pemilik saat bekerja tanpa kenal menyerah, pantang mundur dan 

memiliki semangat tinggi. 

 

4.3.3 Deskripsi Responden Mengenai Indikator Pengambilan risiko 

Untuk mengetahui deskripsi pemilik dan karyawan mengenai pengambilan 

risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pada tabel 4.9 di bawah, dapat 

diketahui bahwa deskripsi pemilik atas dimensi ini adalah sebesar 4,50. Artinya 

indikator pengambilan risiko pemilik Pemancingan Karunia, Boyolali dinilai oleh 

pemilik masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.9 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Pengambilan 

risiko 

 
Jawaban 

Score 
 

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

 
F S F S F S F S F S 

 
 

Saya berani 

mengambil 

risiko untuk 

kemajuan bisnis 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Saya selalu 

melakukan 

perhitungan 

yang matang 

sebelum 

membuat suatu 

keputusan 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Rata-Rata 

          
4,50 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia pada indikator pengambilan risiko. 

Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait dengan 

indikator tersebut lampiran nomor tiga tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, 

indikator pengambilan risiko yang menunjukkan bahwa secara pribadi pemilik 

Pemancingan Karunia menilai dirinya sendiri. Pemilik berani mengambil risiko 

untuk kemajuan bisnis dalam hal ini menurut pemilik segala keputusan mengandung 

risiko seperti membuat outbound di tempat pemancingan Karunia apakah dapat 

menarik pengunjung dan apa saja yang harus dipersiapkan. Pemilik menilai dirinya 

selalu melakukan perhitungan yang matang sebelum membuat suatu keputusan 

karena Pemilik selalu memikirkan terlebih dahulu untung ruginya dalam suatu 

pengambilan keputusan. Potensi bisnis jangka panjang harus diperhitungkan, jika 

pemilik merasa bahwa peluang keuntungan yang mungkin dapat dihasilkan dari 

pembuatan keputusan tersebut melebihi kemungkinan kerugian, maka pemilik akan 
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melakukan pengambilan risiko tersebut. 

Berdasarkan pada tabel 4.10 di bawah, dapat diketahui bahwa deskripsi atas 

dimensi ini adalah sebesar 3,94. Artinya indikator dimensi pengambilan risiko pada 

pemilik Pemancingan Karunia dinilai oleh karyawan masuk kategori baik. 

Tabel 4.10 

Deskripsi Karyawan Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Pengambilan 

risiko Pemilik 

 
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 berani 

mengambil 

risiko untuk 

kemajuan bisnis 

0 0 0 0 4 12 1 4 3 15 31 3,88 Baik 

Pemilik selalu 

melakukan 

perhitungan yang 

matang sebelum 

membuat suatu 

keputusan 

0 0 0 0 2 6 4 16 2 10 32 4,00 Baik 

Rata-Rata 

           
3,94 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi karyawan Pemancingan Karunia pada indikator pengambilan 

risiko. Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait 

dengan indikator tersebut lampiran nomor tiga tentang hasil jawaban pertanyaan 

terbuka, indikator pengambilan risiko yang menunjukkan bahwa karyawan menilai. 

Pemilik Pemancingan Karunia berani mengambil risiko untuk kemajuan bisnis. 

Pemilik dinilai berani mengambil risiko untuk kemajuan bisnis karena untuk dapat 

berkembang maka butuh keberanian yang tinggi untuk mencoba sesuatu yang baru 

dan pasti lebih berisiko seperti membuat kebun binatang dan outbound di 

Pemancingan Karunia. Tanpa keberanian pengambilan risiko kemajuan usaha akan 
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stagnan / jalan di tempat sehingga risiko sudah biasa dalam bisnis. Pemilik dinilai 

karyawan selalu melakukan perhitungan yang matang sebelum membuat suatu 

keputusan karena pemilik selal memikirkan potensi bisnis dalam jangka panjang 

harus diperhitungkan dengan matang, teliti sesuai rencana tidak sembarangan 

sehingga risiko dapat diminimalkan. 

 

4.3.4 Deskripsi Responden Mengenai Indikator Kepemimpinan 

Untuk mengetahui deskripsi pemilik dan karyawan mengenai kepemimpinan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pada tabel 4.11 di bawah, dapat diketahui 

bahwa deskripsi pemilik atas dimensi kepemimpinan ini adalah sebesar 4,33. Artinya 

indikator kepemimpinan pemilik Pemancingan Karunia, Boyolali dinilai pemilik 

masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.11 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Kepemimpinan 

 
Jawaban 

Score 

 

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

 
F S F S F S F S F S  

Saya mampu 

menjadi 

panutan bagi 

karyawan 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya selalu 

terbuka 

terhadap kritik 

dan saran 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Saya mampu 

berkomunikas

i dengan baik 

kepada semua 

karyawan 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Rata-Rata 

          
4,33 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia pada indikator kepemimpinan. Perlu 

dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait dengan indikator 

tersebut lampiran nomor empat tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, indikator 

kepemimpinan yang menunjukkan bahwa secara pribadi pemilik Pemancingan 

Karunia menilai dirinya sendiri. Pemilik mampu menjadi pemimpin bagi karyawan 

di perusahaannya, Pemilik menilai dirinya mampu menjadi panutan bagi karyawan 

sepeti selalu memberikan contoh bersemangat saat bekerja dan bekerja keras untuk 

keberhasilan usahanya. Pemilik  selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang mana 

pemilik menilai dalam hal ini untuk kemajuan bisnisnya misalkan ada makanan 

dalam pemancingan karunia yang tidak enak pemilik tidak tersinggung dan berkecil 

hati namun pemilik menerima saran dan mau langsung mencari tau mengapa tidak 

enak serta pemilik mencari solusi bagaimana makanan tersebut dapat diolah dengan 
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enak dan dapat diterima konsumen. Pemilik  mampu berkomunikasi dengan baik 

kepada semua karyawan dalam hal ini bagi pemilik komunikasi adalah kunci saling 

percaya satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan pada tabel 4.12 di bawah, dapat diketahui bahwa deskripsi atas 

dimensi kepemimpinan pemilik Pemancingan Karunia adalah sebesar 4,21. Artinya 

pemilik Pemancingan Karunia dinilai karyawan masuk kategori baik. 

Tabel 4.12 

Deskripsi Karyawan Pemancingan Karunia Mengenai Indikator 

Kepemimpinan Pemilik 

 
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 

mampu 

menjadi 

panutan bagi 

karyawan 

0 0 0 0 1 3 2 8 5 25 36 4,50 Baik 

Pemilik selalu 

terbuka 

terhadap kritik 

dan saran 

0 0 0 0 1 3 5 20 2 10 33 4,13 Baik 

Pemilik 

mampu 

berkomunikasi 

dengan baik 

kepada semua 

karyawan 

0 0 0 0 2 6 4 16 2 10 32 4,00 Baik 

Rata-Rata 

           
4,21 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi karyawan Pemancingan Karunia pada indikator kepemimpinan. 

Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait dengan 

indikator tersebut lampiran nomor empat tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, 

indikator kepemimpinan yang menunjukkan bahwa karyawan menilai. Pemilik 
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mampu menjadi panutan bagi karyawan dimana karyawan menilai bahwa pemilik 

Pemancingan Karunia bijaksana, memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, 

tanggung jawab, tegas dan kreatif serta selalu memberi motivasi untuk karyawannya. 

Pemilik selalu terbuka terhadap kritik dan saran karena karyawan menilai bahwa 

pemilik menerima kritik dan saran untuk kebaikan dan keberhasilan usaha 

Pemancingan Karunia, serta selalu menginginkan untuk selangkah lebih maju untuk 

kemajuan usahanya dari pembenahan yang telah dikritik. Seperti jika pemilik dikritik 

mengenai makanan maupun kondisi pemancingan karunia pemilik tidak tersinggung 

namun menerima solusi yang diberikan dan membenahi apa yang telah dikritik. 

Pemilik mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua karyawan karena 

karyawan menilai pemilik pemancingan karunia dapat berkomunikasi dengan baik 

mau memberitahu, mengajari dengan baik agar lebih dekat satu dengan yang lain dan 

selalu menjaga komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

 

4.3.5 Deskripsi Responden Mengenai Indikator Keorisinilan 

Untuk mengetahui deskripsi pemilik dan karyawan mengenai keorisinilan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pada table 4.13 di bawah, dapat diketahui 

bahwa deskripsi atas dimensi keorisinilan ini adalah sebesar 4,00. Artinya indikator 

keorisinilan pemilik Pemancingan Karunia, Boyolali dinilai pemilik masuk dalam 

kategori baik. 
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Tabel 4.13 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Keorisinilan 

 
Jawaban 

Score 

 

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

 
F S F S F S F S F S  

Saya memiliki 

ide kreatif 

sendiri yang 

mendukung 

keberhasilan 

pemancingan 

Karunia 

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 Cukup 

Saya selalu 

fleksibel 

dalam 

menjalankan 

ide-ide 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya memiliki 

kemampuan 

serba bisa 

untuk 

menjalankan 

ide  

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya mampu 

untuk 

melaksanakan 

ide yang saya 

miliki 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 Baik 

Rata-Rata 

          
4,00 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia pada indikator keorisinilan. Perlu 

dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait dengan indikator 

tersebut lampiran nomor lima tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, indikator 

keorisinilan yang menunjukkan bahwa secara pribadi pemilik Pemancingan Karunia 

menilai dirinya sendiri. Pemilik merasa bahwa pemilik memiliki ide kreatif sendiri 

yang mendukung keberhasilan usaha pemancingan dalam hal ini menurut pemilik 
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harus ada suatu inovasi untuk dapat berkembang misalnya di tempat pemancingan 

merupakan tantangan tersendiri sebab tidak banyak ide yang dapat dijalankan di 

tempat pemancingan yang dapat dilakukan dengan dana terbatas dengan menciptakan 

kebun binatang mini yang menurutnya berhasil dengan mengupayakan cara 

sebagaimana mestinya. Pemilik menilai dirinya fleksibel dalam menjalankan ide 

seperti menyesuaikan ide yang dapat dilakukan di pemancingan dengan menerima 

juga arahan dari orang lain. Pemilik menilai dirinya memiliki kemampuan serba bisa 

untuk menjalankan ide dimana bagi pemilik pengusaha harus multitalent agar sukses. 

Dan pemilik menilai dirinya  mampu untuk melaksanakan ide yang dimilikinya yang 

mana ide dan gagasan tersebut dari dirinya sendiri jadi pasti pemilik dapat untuk 

merealisasikan hal tersebut 

Berdasarkan pada tabel 4.14 di bawah dapat diketahui bahwa deskripsi atas dimensi 

keorisinilan pemilik adalah sebesar 4,06. Artinya indikator keorisinilan pemilik 

Pemancingan Karunia, Boyolali dinilai karyawan masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.14 

Deskripsi Karyawan Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Keorisinilan 

Pemilik 

 
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 ide 

kreatif sendiri 

yang 

mendukung 

keberhasilan 

pemancingan 

Karunia 

0 0 0 0 2 6 2 8 4 20 34 4,25 Baik 

Pemilik selalu 

fleksibel dalam 

menjalankan 

ide-ide 

0 0 0 0 1 3 7 28 0 0 31 3,88 Baik 

Pemilik 

memiliki 

kemampuan 

serba bisa untuk 

menjalankan ide  

0 0 0 0 3 9 2 8 3 15 32 4,00 Baik 

Pemilik mampu 

untuk 

melaksanakan 

ide yang 

pemilik miliki 

0 0 0 0 3 9 1 4 4 20 33 4,13 Baik 

Rata-Rata 

           
4,06 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi karyawan Pemancingan Karunia pada indikator keorisinilan. Perlu 

dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait dengan indikator 

tersebut lampiran nomor lima tentang hasil jawaban pertanyaan terbuka, indikator 

keorisinilan yang menunjukkan bahwa karyawan menilai. Pemilik Pemancingan 

Karunia memiliki ide kreatif sendiri yang mendukung keberhasilan pemancingan 

Karunia seperti pemilik yakin dengan mencoba-coba ide menarik yang diciptakan 
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dengan pengalamannya yang luas dan kreatif terhadap ide yang baru. Pemilik  selalu 

fleksibel dalam menjalankan ide-ide yang mana karyawan menilai Pemilik selalu 

fleksibel dalam menjalankan ide-ide yang situasional untuk menyesuaikan ide yang 

dapat dilakukan di pemancingan demi keberhasilan usaha. Pemilik memiliki 

kemampuan serba bisa untuk menjalankan ide karena karyawan menilai pemilik 

multitalenta dengan pengetahuannya yang luas serta kreatif membuat pemilik gemar 

berinovasi. Dan pemilik mampu untuk melaksanakan ide yang pemilik miliki seperti 

ide dan gagasan dari kemajuan Karunia karena memiliki dorongan untuk menjadi 

semakin maju, karena karyawan menganggap bahwa dengan adanya kemampuan 

yang dimiliki oleh pemilik untuk benar-benar menjalankan ide yang telah 

direncanakan dengan langkah langkah apa saja yang harus dilakukan sebelumnya 

oleh pemilik, maka pemilik dapat memiliki kemungkinan keberhasilan yang besar 

dalam berbisnis. 

 

4.3.6 Deskripsi Responden Mengenai Indikator Berorientasi ke masa depan 

Untuk mengetahui deskripsi karyawan mengenai berorientasi ke masa 

depan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pada table 4.15 di bawah, 

dapat diketahui bahwa deskripsi atas dimensi berorientasi ke masa depan ini adalah 

sebesar 4,00. Artinya indikator berorientasi ke masa depan pemilik Pemancingan 

Karunia, Boyolali dinilai pemilik masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.15 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Berorientasi ke 

masa depan 

 
Jawaban 

Score 

 

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

 
F S F S F S F S F S  

Saya suka untuk 

mencari peluang 

dalam berbisnis 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Saya memiliki 

pandangan dan 

wawasan yang luas 

sehingga dapat 

melihat trend yang 

ada saat ini 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 Baik 

Rata-Rata 

          
4,00 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi Pemilik Pemancingan Karunia pada indikator berorientasi ke masa 

depan. Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait 

dengan indikator tersebut lampiran nomor enam tentang hasil jawaban pertanyaan 

terbuka, indikator berorientasi ke masa depan yang menunjukkan bahwa secara 

pribadi pemilik Pemancingan Karunia menilai dirinya sendiri. Pemilik Pemancingan 

Karunia suka untuk mencari peluang dalam berbisnis karena pemilik merasa bahwa 

dalam hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru yang dapat bermanfaat 

bagi masa depan dan pemilik memiliki pandangan dan wawasan yang luas sehingga 

dapat melihat trend yang ada saat ini karena pemilik menganggap mengikuti pasar 

adalah salah satu kunci untuk bisa berkembang misalnya jaman sekarang semua 

orang suka berkunjung ketempat wisata yang unik agar dapat diabadikan lalu pemilik 

menciptakan walaupun hanya tempat pemancingan namun didalamnya ada kebun 

binatang mini yang dapat dinikmati dan bisa berfoto dengan binatang – binatang 

tersebut. 
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Berdasarkan pada tabel 4.16 di bawah, dapat diketahui bahwa deskripsi atas 

dimensi berorientasi ke masa depan adalah sebesar 4,13. Artinya indikator 

berorientasi ke masa depan pemilik Pemancingan Karunia, Boyolali dinilai karyawan 

masuk dalam kategori baik. 

 

Tabel 4.16 

Deskripsi Karyawan Pemancingan Karunia Mengenai Indikator Berorientasi 

ke masa depan Pemilik 

 
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 

 
 

Saya suka untuk 

mencari peluang 

dalam berbisnis 

0 0 0 0 1 3 4 16 3 15 34 4,25 Baik 

Saya memiliki 

pandangan dan 

wawasan yang luas 

sehingga dapat 

melihat trend yang 

ada saat ini 

0 0 0 0 3 9 2 8 3 15 32 4,00 Baik 

Rata-Rata 

           
4,13 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Deskripsi karyawan Pemancingan Karunia pada indikator berorientasi ke 

masa depan. Perlu dikuatkan bahwa seperti tampak dalam pertanyaan terbuka terkait 

dengan indikator tersebut lampiran nomor enam tentang hasil jawaban pertanyaan 

terbuka, indikator berorientasi ke masa depan yang menunjukkan bahwa karyawan 

menilai. Pemilik suka untuk mencari peluang dalam berbisnis karena menurut 

karyawan dimana pemilik selalu memperhatikan peluang untuk keberhasilan 

usahanya agar tidak monoton dan keinginan pemilik untuk semakin maju. Karyawan 

pemancingan karunia juga menilai Pemilik memiliki pandangan dan wawasan yang 

luas sehingga dapat melihat trend yang ada saat ini dimana karyawan menilai bahwa 
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pemilik mengikuti pasar yang ada untuk dapat berkembang, pemilik memiliki 

jaringan relasi yang luas, menggunakan sistem PTSP seperti melakukan 

perbandingan dari pesaing - pesaing lain untuk dasar penentu baik produk maupun 

harga yang ditawarkan tiap masing - masing usaha dengan mengikuti trend yang ada 

saat ini agar tidak ketinggalan jaman. 

 

4.4. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pemilik Pemancingan Karunia 

menurut pendekatan Meredith 

Hasil rekapitulasi deskripsi dari jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh 

pemilik Pemancingan Karunia menurut pendekatan Meredith dari hasil jawaban 

kuesioner kepada pemilik dan 8 orang karyawan Pemancingan Karunia, 

Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.17 

Jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pemilik Pemancingan Karunia menurut 

pendekatan Meredith 

Indikator 
Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawan 
Rata-Rata 

Percaya diri 4,33 3,25 3,79 

Berorientasikan tugas dan hasil 4,33 4,21 4,27 

Pengambil risiko 4,50 3,94 4,22 

Kepemimpinan 4,33 4,21 4,27 

Keorisinilan 4,00 4,06 4,03 

Berorientasi ke masa depan 4,00 4,13 4,07 

Rata-Rata 4,25 3,97 4,11 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan rata-rata indikator dari jiwa kewirausahaan pemilik 

Pemancingan Karunia Boyolali, diketahui bahwa jiwa kewirausahaan menunjukkan 

kategori baik yang berarti bahwa jiwa kewirausahaan pemilik Pemancingan Karunia 

Boyolali dinilai baik oleh dirinya sendiri dan oleh karyawan sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa Pemilik Pemancingan Karunia memiliki dorongan yang kuat 

dalam menjalankan bisnisnya. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi, 

dimana karyawan merasa bahwa pemilik Pemancingan Karunia perlu untuk lebih 

percaya diri dan yakin akan kemampuan dirinya untuk melakukan pengambilan 

keputusan sendiri. Pemilik Pemancingan Karunia dinilai memiliki indikator jiwa 

kewirausahaan terkuat adalah sebagai seorang dengan dimensi berorientasikan tugas 

dan hasil serta kepemimpinan yang dapat diketahui dari nilai rata-rata terbaik, dan 

dari hasil jawaban pemilik maupun karyawan, keduanya memiliki nilai terbaik pada 

dimensi berorientasikan tugas dan hasil dan kepemimpinan. Berdasarkan jawaban 

dari pemilik dan karyawan tersebut menunjukkan bahwa pemilik Pemancingan 

Karunia memiliki sikap kebutuhan akan prestasi, ketekunan dan ketabahan, serta 

memiliki tekad kerja keras agar Pemancingan Karunia menjadi lebih baik. Pemilik 

Pemancingan Karunia juga mempunyai sifat energitic, mempunyai dorongan yang 

kuat, dan inisiatif. Melalui sifat inisiatif inilah pemilik mampu melihat dan 

memanfaatkan peluang yang ada. Pemilik Pemancingan Karunia juga memiliki sifat 

kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Pemilik Pemancingan Karunia 

tersebut ingin bergaul untuk mencari peluang dan terbuka terhadap kritik serta saran, 

yang artinya kritik dan saran tersebut dijadikan sebagai peluang bukan suatu 

ketersinggungan sehingga mau menerima semua saran dan kritik yang ditujukan 

untuk usahanya. 

Berdasarkan data pada tabel 4.17, terdapat kesenjangan antara jawaban dari 

pemilik pemancingan dengan jawaban dari karyawan, dimana jawaban dari 

karyawan rata-rata lebih rendah dibandingkan jawaban pemilik kecuali pada 
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indikator keorisinilan dan berorientasi pada masa depan. Kondisi ini dapat terjadi 

karena adanya persepsi yang saling berbeda antar karyawan dan juga karyawan tidak 

mengetahui secara pasti serta hanya dapat melihat dari luar saja sehingga hanya 

dapat menilai dari yang dilihat sehari-hari. Sebagai contohnya pemilik saat 

mengambil keputusan mengajak diskusi karyawan untuk bagaimana jika suatu 

keputusan ersebut diambil, dimana karyawan merasa bahwa pemilik Pemancingan 

Karunia perlu untuk lebih percaya diri dan yakin akan kemampuan dirinya untuk 

melakukan pengambilan keputusan sendiri karena pemilik Pemancingan Karunia 

memiliki pengalaman serta wawasan yang luas dibandingkan karyawan yang 

seharusnya pemilik yakin dan percaya akan keputusannya, namun mengajak diskusi 

terhaap karyaan saat mengambil keputusan terjadi untuk pertimbangan pemilik saat 

pengambilan keputusan yang terkadang pemilik mengajak karyawan untuk 

berdiskusi sebelum mengambil keputusan jika pemilik merasa masih meragukan 

keputusannya. Walaupun demikian, keputusan terakhir ada di tangan pemilik, 

sehingga jika pemilik memiliki pendapat sendiri, maka pemilik akan mempercayai 

keputusannya tersebut dan harus lebih percaya serta yakin apa yang akan diputuskan 

dalam mengambil keputusan. 

 

 

 

 

 

 


