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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kota Semarang merupakan salah satu Kota yang memiliki laju 

perkembangan ekonomi yang pesat dimana Kota Semarang sebagai ibukota 

Jawa Tengah sehingga tidak heran bila perekonomian di Kota ini cukup 

diperhitungkan oleh para calon insvestor. Di sisi lain Kota Semarang 

merupakan salah satu Kota yang menjadi tujuan utama para wisatawan dari 

adanya program Visit Jawa Tengah yang digencarkan oleh pemerintah. 

Dipilihnya Kota Semarang sebagai salah satu destinasi wisata karena Kota 

Semarang memiliki beragam objek pariwisata yang dibarengi dengan 

beragamnya kuliner khas yang ditawarkan.  

Berkembangnya Kota Semarang ditandai pula dengan semakin 

bertambahnya jumlah UMKM di Kota Semarang dimana menurut Asisten 

Administrasi Sekda Kota Semarang, jumlah pelaku UMKM di Kota Semarang 

hingga saat ini yang terdaftar mencapai 11.692 UMKM dan jumlah tersebut 

terus bertambah rata – rata hingga 1,97% setiap tahun. 

Pada penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang 

dengan objek penelitian yaitu UMKM makanan ringan pada sentra industri 

kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya sebanyak 56 unit. UMKM yang 

menjadi objek pada penelitian ini umumnya merupakan usaha yang skalanya 

masih kecil sehingga butuh peningkatan penanaman jiwa kewirausahaan untuk 

pemilik usaha agar mampu menunjang pengembangan usaha. Selain itu untuk 

tempat usahanya ada beberapa tempat usaha yang belum besar bahkan 

sebagian masih menggunakan lahan seadanya untuk proses produksi yang 

terkadang harus membutuhkan tempat yang luas bila jumlah produksi 

meningkat, usaha yang dimiliki saat ini ada yang didapat dari jerih payah 
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pemilik namun ada juga yang hanya meneruskan dari warisan keluarga. 

Beberapa hal tersebut dikarenakan UMKM makanan ringan pada sentra 

kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya kurang dilirik atau dibudidayakan oleh 

pihak pemerintah maupun pihak lain padahal keberadaan produk hasil 

olahannya sering kita jumpai bahkan kita konsumsi sehari-hari. 

 

4.1.2. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini sebagai responden adalah pemilik UMKM 

makanan ringan pada sentra industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya di 

Kota Semarang yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Semarang. Di bawah ini merupakan beberapa pengelompokan identitas 

responden dan UMKM secara umum setelah mengisi kuesioner yang 

diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, lama berdirinya usaha, jumlah 

karyawan yang dimiliki dan pendapatan usaha yang diperoleh tiap bulan dari 

usaha tersebut. Sebelum memasuki pengelompokkan responden, berikut 

identifikasi jumlah tiap sentra industri dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Identifikasi Sentra Industri 

No. Industri Jumlah 

1 Kerupuk 26 unit 

2 Keripik 22 unit 

3 Peyek - 

4 Ceriping 8 unit 

5 Lain - lain  - 

 TOTAL 56 unit 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini 

mendapatkan beberapa responden dari sentra industri yang jenisnya 

berbeda – beda, yaitu terdapat 26 unit pada industri kerupuk, 22 unit 

pada industri keripik dan 8 unit industri ceriping sehingga hanya 

terdapat tiga jenis industri pada sentra kerupuk, keripik, peyek dan 

sejenisnya di Kota Semarang. 
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4.1.2.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik 

UMKM 

Di bawah ini merupakan tabel mengenai pengelompokan 

responden berdasarkan jenis kelamin pemilik UMKM adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik 

UMKM 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1. Laki – laki 37 66,1 

2. Perempuan 19 33,9 

 TOTAL 56 100 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui pada penelitian ini bahwa 

responden sebagai pemilik UMKM makanan ringan sentra industri 

kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya sebanyak 37 orang (66,1%) 

adalah laki – laki sedangkan sisanya sebanyak 19 orang (33,9%) 

adalah perempuan. Oleh karena itu di dalam penelitian ini laki - laki 

lebih dominan sebagai pemilik UMKM dibandingkan perempuan 

dikarenakan usaha tersebut pada umumnya digunakan sebagi mata 

pencaharian sumber pendapatan keluarga selain itu usaha ini 

memerlukan tenaga ekstra pada saat proses produksi, dimulai dari 

pemilihan kualitas bahan baku, pengupasan, pencucian hingga 

penggorengan dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan untuk 

pemilik UMKM perempuan biasanya usaha tersebut hanya untuk 

kegiatan sampingan yang dapat membantu keuangan keluarga. 

 

4.1.2.2 Pengelompokan Responden Berdasarkan Lama Berdirinya Usaha 

Di bawah ini merupakan tabel mengenai pengelompokan 

responden berdasarkan lama berdirinya usaha adalah sebagai berikut : 
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      Tabel 4.3 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Lama Berdirinya Usaha 

No. Lama Berdirinya 

Usaha 

Frekuensi  Presentase  

1 2 – 4 tahun 8 14,3 

2 4 – 6 tahun 24 42,8 

3 6 – 8 tahun 15 26,8 

4 >8 tahun 9 16,1 

 TOTAL  56 100 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

      Tabel 4.4 

Identifikasi Jumlah Sentra Usaha Berdasarkan Lama Berdirinya 

Usaha 

Lama 

Usaha 

Sentra Usaha 

Kerupuk Keripik Ceriping Jumlah 

2 – 4 tahun 1 4 3 8 

4 – 6 tahun 9 14 1 24 

6 – 8 tahun 10 3 2 15 

>8 tahun 6 1 2 9 

TOTAL 22 26 8 56 

   Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 dapat diketahui pada 

penelitian ini bahwa lama berdirinya usaha pada UMKM makanan 

ringan sentra industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya yang 

terbanyak pada rentang 4 - 6 tahun sebanyak 24 unit (42,8%) yang 

terdiri dari 9 unit sentra kerupuk, 14 unit sentra keripik dan 1 unit 

sentra ceriping pada rentang lama usaha tersebut  UMKM sedang dan 

telah mempertahankan usahanya di tengah persaingan, selanjutnya 

pada rentang 6 - 8 tahun sebanyak 15 unit (26,8%) yang terdiri dari 10 

unit sentra kerupuk, 3 unit sentra keripik dan 2 unit sentra ceriping 

dimana pada rentang lama usaha tersebut UMKM dapat mengelola 

usahanya dengan baik. Lalu urutan selanjutnya pada rentang lebih dari 

8 tahun sebanyak 9 unit (16,1%) yang terdiri dari 6 unit sentra 

kerupuk, 1 unit sentra keripik dan 2 unit sentra ceriping dimana 

UMKM yang termasuk di dalamnya merupakan usaha turun menurun 

dari warisan keluarga yang tetap bertahan untuk terus dikembangkan 
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dan yang terakhir pada rentang 2 -  4 tahun sebanyak 8 unit (14,3%) 

yang terdiri dari 1 unit sentra kerupuk, 4 unit sentra keripik dan 3 unit 

sentra ceriping dimana pada rentang tersebut UMKM masih baru untuk 

merintis memulai usahanya dengan beberapa inovasi yang 

dimunculkan seperti tersedianya berbagai rasa untuk setiap hasil 

olahan. 

 

4.1.2.3 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan yang 

Dimiliki 

Di bawah ini merupakan tabel mengenai pengelompokan 

responden berdasarkan jumlah karyawan yang dimilikiadalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan yang 

Dimiliki 

No. Jumlah Karyawan Frekuensi  Presentase  

1 2 – 3 orang 29 51,8 

2 3 – 4 orang 15 26,8 

3 4 – 5 orang 5 8,9 

4 >5 orang 7 12,5 

 TOTAL  56 100 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

  Tabel 4.6 

Identifikasi Jumlah Sentra Usaha Berdasarkan Jumlah Karyawan 

yang Dimiliki 

Jumlah 

Karyawan 

Sentra Usaha 

Kerupuk Keripik Ceriping Jumlah 

2 – 3 orang 8 16 5 29 

3 – 4 orang 8 5 2 15 

4 – 5 orang 6 1 - 7 

>5 orang 4 1 - 5 

TOTAL 22 26 8 56 

   Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 
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Dari tabel 4.5 dan tabel 4.6 dapat diketahui pada penelitian ini 

bahwa jumlah karyawan yang dimiliki UMKM makanan ringan sentra 

industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya yang terbanyak pada 

rentang 2 - 3 orang terapat 29 unit (51,8%) yang terdiri dari 8 unit 

sentra kerupuk, 16 unit sentra keripik dan 5 unit sentra ceriping dimana 

UMKM pada kepemilikan jumlah karyawan tersebut memiliki hasil 

produksi tidak terlalu besar sebatas produksi rumahan yang harganya 

juga terjangkau sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja, 

selanjutnya pada rentang 3 – 4 orang terdapat 15 unit (26,8%) yang 

terdiri dari 8 unit sentra kerupuk, 5 unit sentra keripik dan 2 unit sentra 

ceriping dimana pada kepemilikan jumlah karyawan di rentang ini 

UMKM sudah masuk pada tahap perkembangan yang jumlah 

produksinya mulai meningkat namun tetap disesuaikan dengan 

kapasitas tenaga kerja dan tempat produksi yang ada. Urutan 

selanjutnya pada rentang lebih dari 5 orang terdapat 7 unit (12,5%) 

yang terdiri dari 6 unit sentra kerupuk dan 1 unit sentra keripik dimana 

pada rentang kepemilikan jumlah karyawan ini UMKM sudah pada 

tahap mempertahankan kemajuan karena produknya harus diproduksi 

dalam jumlah yang besar sehingga menggunakan alat – alat besar yang 

membutuhkan penanganan khusus serta tempat produksi yang luas dan 

yang terakhir pada rentang 4 -5 orang terdapat 5 unit (8,9%) terdiri dari 

4 unit sentra kerupuk dan 1 unit sentra keripik dimana pada rentang 

kepemilikan jumlah karyawan ini UMKM sudah mulai berkembang 

mengalami peningkatan permintaan yang stabil sehingga 

membutuhkan tenaga kerja yang cukup namun tidak terlalu banyak 

karena hasil olahan tetap pada harga yang terjagkau. 

4.1.2.4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha yang 

Diperoleh UMKM Tiap Bulan 

Di bawah ini merupakan tabel mengenai pengelompokan 

responden berdasarkan pendapatan usaha tiap bulan yang diperoleh 

adalah sebai berikut : 
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Tabel 4.7 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha yang 

Diperoleh Tiap Bulan 

No. Pendapatan Usaha ( bulan ) Frekuensi  Presentase  

1 Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000 41 73,2 

2 Rp 25.000.000 – Rp 40.000.000 12 21,4 

3 Rp 40.000.000 – Rp 55.000.000 3 5,4 

4 >Rp 55.000.000 - - 

 TOTAL  56 100 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

Tabel 4.8 

Identifikasi Jumlah Sentra Usaha Berdasarkan Pendapatan Usaha 

yang Diperoleh Tiap Bulan 

Pendapatan Usaha ( bulan ) Sentra Usaha 

Kerupuk Keripik Ceriping Jumlah 

Rp 10.000.000 – Rp 

25.000.000 

16 19 6 41 

Rp 25.000.000 – Rp 

40.000.000 

9 2 1 12 

Rp 40.000.000 – Rp 

55.000.000 

2 - 1 3 

>Rp 55.000.000 - - - - 

TOTAL 22 26 8 56 

   Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

 Dari tabel 4.7 dan tabel 4.8 dapat diketahui pada penelitian ini 

bahwa pendapatan usaha tiap bulan yang diperoleh UMKM makanan 

ringan sentra industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya 

didominasi pada rentang pendapatan Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000 

sebanyak 41 unit (73,2%) yang terdiri dari 16 unit sentra kerupuk, 19 

unit sentra keripik dan 6 unit sentra ceriping dimana UMKM pada 

rentang pendapatan tersebut menjadi mayoritas karena usaha di sentra 

ini masih bergerak pada produksi rumahan yang hasil produksi dan 

penjualannya tidak terlalu besar sebatas cukup untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen disekitar. Selanjutnya pada rentang pendapatan 

Rp 25.000.000 – Rp 40.000.000 terdapat 12 unit (21,4%) yang terdiri 

dari 9 unit sentra kerupuk, 2 unit sentra keripik dan 1 unit sentra 
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ceriping dimana pada rentang pendapatan usaha ini usaha sudah mulai 

mengembangkan usahanya terlihat dari alat – alat yang digunakan 

sudah mulai lebih praktis untuk memudahkan proses produksi sehingga 

dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dengan waktu yang 

relatif lebih cepat, sedangkan pada rentang pendapatan Rp 40.000.000 

– Rp 55.000.000 terdapat 3 unit (5,4%) yang terdiri dari 2 unit sentra 

kerupuk dan 1 unit sentra keripik dimana pada rentang pendapatan 

usaha tersebut usaha sudah mengalami peningkatan dari segi produksi, 

permintaan hingga kemajuan teknologi yang digunakan dalam proses 

produksi sudah menggunakan mesih – mesin semi otomatis sehingga 

tenaga manusia hanya sebatas membantu jalannya mesin yang 

digunakan. Untuk rentang pendapatan lebih dari Rp 55.000.000, 

peneliti tidak menemukan responden pada rentang tersebut. 

 

4.2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

4.2.1. Deskripsi Variabel Percaya Diri 

Percaya diri merupakan sikap yakin atas kemampuan yang dimiliki diri 

sendiri untuk mengembangkan usaha yang dipimpin demi mencapai sebuah 

keberhasilan usaha. 

Di bawah ini adalah tabel hasil dari tanggapan responden melalui 

kuesioner terhadap percaya diri : 
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Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Percaya Diri 

Pernyataan 

SS S N TS STS 

Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1-Yakin bahwa usaha 

selalu berkembang 

16 28,6 28 50 10 17,9 1 1,8 1 1,8 56 

3-Mematuhi peraturan 

kerja yang ada. 

4 7,1 35 62,5 14 25 2 3,6 1 1,8 56 

4-Tepat waktu dan 

berkerja 8jam/hari. 

15 26,8 27 48,2 11 19,6 2 3,6 1 1,8 56 

5-Tanggung jawab atas 

keberhasilan dan 

kerugian usaha. 

13 23,2 28 50 11 19,6 3 5,4 1 1,8 56 

6-Mandiri dalam 

mengambil keputusan. 

14 25 26 46,4 13 23,2 2 3,6 1 1,8 56 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

 

Tabel 4.10 

Analisis Jawaban Responden Terhadap Variabel Percaya Diri 

No. Pernyataan Jawaban 

Responden 

Analisis Jawaban Responden 

1. Yakin bahwa usaha 

selalu berkembang. 

SS dan S Untuk 16 responden menyatakan sangat setuju 

yang didukung dengan cara selalu berusaha 

mengedepankan usahanya dengan cara 

menjaga kualitas produk sehingga produk yang 

dihasilkan tidak mengecewakan konsumen hal 

tersebut mayoritas berlaku untuk semua sentra 

yaitu kerupuk, keripik dan ceriping. Disisi lain 

terdapat juga yang memiliki cara dengan 

melihat setiap peluang yang mungkin muncul 

dan diterapkan pada usahanya. Sedangkan 

untuk beberapa sentra keripik memiliki 

pendapat untuk membuat olahan singkong 

menjadi lebih beragam dari segi bentuk dan 

rasa. 

Sedangkan 28 responden menyatakan setuju, 
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dengan berbagai bentuk kegiatan yang 

mendukung rasa yakin tersebut seperti 

mengedepankan usahanya dengan cara 

membuat produk dengan harga yang 

terjangkau namun kualitas tetap baik, 

memperluas jaringan pemasaran produk 

sehingga produknya dapat terjual diberbagai 

wilayah yang lebih mudah dijangkau oleh 

masyarakat selain itu juga dengan cara 

mengevaluasi setiap ada kesalahan. 

N Sebanyak 10 responden menyatakan netral 

dengan keyakinan yang dimiliki bahwa 

usahanya selalu berkembang dikarenakan 

beberapa responden dari sentra kerupuk 

beranggapan bahwa selama ini selalu berusaha 

dengan maksimal dibarengi dengan doa sudah 

membuat usahanya cukup dan stabil tidak 

mengalami penurunan karena menganggap 

bahwa setiap usaha tidak akan menghianati 

sebuah hasil. Sedangkan untuk responden pada 

sentra lain dibarengi dengan memaksimalkan 

kinerja sehingga tidak mengecewakan pihak 

lain terutama konsumen oleh karena itu sebisa 

mungkin selalu memahami apa yang 

diinginkan oleh konsumen agar tidak merasa 

kecewa dan tetap loyal untuk membeli 

produknya. 

TS dan STS Sebanyak 1 responden menyatakan tidak setuju 

dengan alasan karena bahan baku dengan 

kualitas yang baik sudah semakin sulit untuk 

didapatkan dalam hal ini untuk pelaku usaha 

pada sentra industri kerupuk yang 

memproduksi kerupuk berbahan dasar ikan. 
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Dan 1 responden dari sentra industri keripik 

menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan 

bahwa saat ini sudah banyak pesaing dengan 

produk olahan yang serupa seperti keripik 

singkong yang dapat kita lihat di pinggir jalan 

pun sekarang kian menjamur para pedagang 

keripik singkong. 

2. Mematuhi peraturan 

kerja yang ada. 

SS dan S Sebanyak 4 responden menyatakan sangat 

setuju dengan alasan bahwa dengan cara 

memberi semangat bekerja pada karyawan 

sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik 

pula, selain itu ada pula responden pada sentra 

kerupuk memiliki alasan untuk bersikap teguh 

pendirian dan tangguh dalam bekerja serta 

dengan cara memotivasi diri sendiri untuk 

menyalurkan kepada karyawan. Sedangkan 

untuk sentra yang lain tidak memberikan 

jawaban atau alasan. 

Selanjutnya 35 responden menyatakan setuju 

hal tersebut didukung dengan cara 

berkomitmen untuk terus memajukan 

usahanya, untuk beberapa responden pada 

sentra industri kerupuk memiliki alasan untuk 

selalu bekerja tepat waktu karena pada sentra 

kerupuk terdapat pembagian jam kerja yang 

harus dijalankan dengan tertib. Serta pada 

sentra lain memiliki cara yaitu memberi 

pelayanan dengan baik dan sepenuh hati, selalu 

bersemangat ulet dan tekun dalam bekerja serta 

menjadi pemimpin usaha yang adil dalam 

bersikap. 

N Terdapat 14 responden menyatakan netral yang 

didukung dengan cara bersikap ramah pada 
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karyawan agar tercipta suasana kerja yang 

nyaman dan sistem kerja yang tertata, di sisi 

lain adanya pembaharuan target usaha yang 

harus dicapai bahwa keberhasilan usaha adalah 

tujuan utamanya hal tersebut diterapkan pada 

semua sentra yang mayoritas usahanya sudah 

berdiri lama dan selalu mengalami 

peningkatan. 

TS dan STS Sebanyak 2 responden menyatakan tidak setuju 

dengan salah satu alasan bahwa usaha yang 

dijalankan santai dengan sistem kepercayaan 

dan kekeluargaan alasan tersebut didapat dari 

sentra industri keripik sedangkan untuk 

responden lain tidak memberikan alasannya. 

Sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak 

setuju di karenakan responden beranggapan 

bahwa usaha yang dijalankan hanya usaha 

rumahan yang sederhana alasan ersebut juga 

didapat dari responden pada sentra industri 

keripik. 

3. Tepat waktu dan 

bekerja 8jam/hari. 

SS dan S Sebanyak 15 responden menyatakan sangat 

setuju yang memiliki alasan selalu datang tepat 

waktu bahkan tidak jarang dapat memulai 

kegiatan lebih awal bila terdapat lonjakan 

permintaan selain itu juga bekerja dengan 

tertib sesuai jam kerja 8jam setiap harinya 

bahkan bisa lebih dari itu sehingga harus 

menambah jam lembur, alasan tersebut didapat 

dari seluruh sentra industri untuk selalu 

emanfaatkan waktu kerja dengan maksimal. 

Dan sebanyak 27 responden menyatakan setuju 

didukung dengan kegiatan konkrit yang 

dilakukan setiap hari seperti mematuhi setiap 
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pembagian kerja yang telah disepakati bersama 

dimana alasan ini mayoritas diperoleh dari 

sentra industri kerupuk. Untuk sentra lain 

memiliki alasan bahwa disiplin dengan waktu 

itu penting sehingga jangan sampai membuang 

waktu dengan percuma. 

N Sebanyak 11 responden dimana dalam hal ini 

responden lebih memiliki anggapan bahwa 

harus disiplin dalam bekerja dengan cara 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena 

waktu adalah uang dan sangat berharga 

sehingga telat sebentar saja dianggap sudah 

merugi oleh karena itu keefektifan waktu harus 

ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja 

usaha dimana alasan tersebut didapat dari 

responden pada sentra kerupuk dan keripik. 

TS dan STS Sebanyak 2 responden menyatakan tidak setuju 

dengan alasan tidak selalu bekerja selama 8jam 

setiap harinya karena sudah terdapat 

pembagian jam kerja untuk masing – masing 

bagian sehingga bekerja sesuai pembagian jam 

saja serta melihat banyak atau sedikitnya yang 

akan diproduksi, alasan tersebut diperoleh dari 

sentra industri kerupuk. 

Dan 1 responden menyatakan sangat tidak 

setuju dengan alasan yang diberikan yaitu jam 

kerjanya fleksibel karena usahanya hanya 

usaha rumahan yang sederhana alasan tersebut 

didapat dari responden pada sentra industri 

ceriping. 

4. Tanggung jawab 

atas keberhasilan 

dan kerugian usaha. 

SS dan S Sebanyak 13 responden menyatakan sangat 

setuju yang didukung dengan alasan bahwa 

seluruh aktivitas dalam usaha adalah tanggung 
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jawab pemilik oleh karena itu bila usaha 

mengalami kerugian berusaha tetap semangat 

untuk mengevaluasi penyebab kerugian dan 

mencari jalan keluarnya, ada pula alasan 

bahwa setiap kepentingan usaha akan 

didahulukan alasan tersebut diperoleh dari 

responden pada sentra industri keripik. serta 

terdapat alasan lain bahwa kepentingan usaha 

menjadi salah satu perioritas utama selain 

keluarga dimana alasan tersebut diperoleh dari 

beberapa responden pada sentra industri 

ceriping sedangkan untuk sentra industri 

kerupuk tidak ada responden yang memberi 

jawaban. 

Terdapat 28 responden menyatakan setuju 

yang di dukung tersebut dikarenakan 

responden memiliki alasan bahwa usaha yang 

sudah dirintis harus selalu ditingkatkan dimana 

segala kegiatan yang dijalankan pada usaha 

merupakan sebuah tanggung jawab penuh yang 

tidak bisa disepelekan. Bentuk tanggung jawab 

yang dilakukan seperti mengontrol dan 

mengkondisikan jalanya kegiatan usaha serta 

harus sabar dan dapat membaca situasi dimana 

beberapa alasan tersebut mayoritas diperoleh 

dari responden pada sentra industri keripik. 

N sebanyak 11 responden menyatakan netral 

dengan alasan bahwa menjadi seorang pemilik 

usaha yang terpenting harus memiliki sikap 

yang adil dan bijaksana tidak memihak pada 

siapa pun, selalu belajar dari pengalaman 

untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin 

terjadi serta tidak meremehkan setiap proses 
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yang ada pada usaha. Oleh karena itu untuk 

responden yang menyatakan netral atas 

tanggung jawab untuk keberhasilan hingga 

kerugian usahanya lebih lebih menganggap 

penting sebuah pengalaman dan sikap yang 

baik, beberapa alasan tersebut diperoleh dari 

responden pada sentra industri keripik. 

sedangkan untuk responden pada sentra 

industri ceriping memiliki alasan untuk tidak 

melimpahkan tanggung jawab pada orang lain 

serta berusaha menjaga usahanya agar tetap 

eksis. 

TS dan STS Sebanyak 3 responden menyatakan tidak setuju 

yang didukung dengan alasan bahwa 

menjalankan usahanya dengan santai yang 

penting tetap menghasilkan dimana alasan 

tersebut diperoleh dari responden pada sentra 

industri kerupuk. Sedangkan untuk beberapa 

responden pada sentra industri keripik 

memberi alasan bahwa usaha yang dijalankan 

atas dasar modal bersama sehingga akan 

ditanggung bersama bila terjadi kerugian. 

Sisanya sebanyak 1 responden menyatakan 

sangat tidak setuju dengan alasan karena bila 

kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan 

akan menjadi tanggung jawab bersama dimana 

alasan tersebut diperoleh dari salah satu 

jawaban responden pada sentra industri 

kerupuk. 

5. Mandiri dalam 

mengambil 

keputusan. 

SS dan S Sebanyak 14 responden menyatakan sangat 

setuju dengan alasan tidak ingin mengikut 

campurkan orang lain yang belum tentu 

mendalami usaha yang telah dijalankan oleh 
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responden di sisi lain sekaligus sebagai bentuk 

menjaga privasi usahanya serta bila keputusan 

yang diambil tidak terlalu berat akan berusaha 

memutuskan sendiri, alasan tersebut diperoleh 

dari beberapa responden pada sentra industri 

kerupuk dan keripik. 

Sedangkan sebanyak 26 responden 

menyatakan setuju dengan dengan alasan 

karena usaha yang di dirikan usaha sendiri 

sehingga lebih tau bagaimana perkembangan 

usaha. Selain itu untuk masalah yang tidak 

terlalu mempengaruhi berbagai hal dalam 

usaha masih dapat diputuskan sendiri oleh 

responden karena dianggap lebih cepat dan 

menghemat waktu seperti keputusan – 

keputusan kecil yang biasa diambil setiap hari 

seperti bila ada karyawan yang ijin, 

menentukan jumlah produksi harian, 

pembelian bahan baku hingga promosi produk 

serta pendistribusiannya dimana alasan 

tersebut diperoleh dari beberapa responden 

pada sentra industri kerupuk, keripik dan 

ceriping. 

N Sebanyak 13 responden menyatakan netral 

dengan pernyataan ini dengan alasan bahwa 

sebuah kemandirian dalam mengambil 

keputusan dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran untuk kedepan selain itu 

responden merasa ingin memperlihatkan 

kepada orang lain bahwa dapat berhasil dengan 

pencapaiannya sendiri, ada juga responden 

yang lebih memilih netral karena menganggap 

jarang menghadapi masalah yang tidak bisa 
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diputuskan jalan keluarnya dengan sendiri oleh 

karena itu responden lebih terbiasa untuk 

mandiri dimana beberapa alasan tersebut 

diperoleh dari responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

TS dan STS Sebanyak 2 responden menyatakan tidak setuju  

dengan alasan bahwa usaha tersebut milik 

keluarga sehingga seringkali dalam mengambil 

keputusan disharingkan terlebih dahulu dengan 

anggota keluarga alasan tersebut dari salah satu 

responden pada sentra industri kerupuk. Alasan 

lain diperoleh dari salah satu responden pada 

sentra industri keripik bahwa terkadang saran 

yang diberikan dari pemikiran orang lain dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan 

mengambil keputusan. 

Sisanya sebanyak 1 responden menyatakan 

sangat tidak setuju dengan alasan biasa 

bertukar pendapat dengan suami bila akan 

mengambil suatu keputusan namun tidak 

memberi contoh secara konkrit keputusan apa 

yang biasa disharingkan, dimana alasan 

tersebut diperoleh dari salah satu responden 

pada sentra industri kerupuk. 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

Dari tabel 4.9 dan 4.10 dapat diketahui penjelasan mengenai jawaban 

responden di atas yang didapat dari seluruh pernyataan pada variabel percaya diri, 

dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya responden setuju dengan seluruh 

pernyataan yang terkait dengan percaya diri. Itu artinya responden memiliki rasa 

percaya diri yang didukung dengan sebuah sikap yakin bahwa usahanya dapat 

berkembang, optimis bahwa pendapatan usaha selalu mengalami peningkatan, patuh 

dengan segala peraturan kerja yang ada, disiplin terhadap waktu, bertanggung jawab 
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penuh atas keberhasilan hingga kerugian usahanya serta mandiri dalam mengambil 

keputusan. 

4.2.2. Deskripsi Variabel Berani Mengambil Risiko 

Berani mengambil risiko merupakan salah satu jiwa kewirausahaan 

yang harus dimiliki seorang wirausaha untuk kebaikan usahanya pada saat 

dihadapkan dengan sebuah masalah yang harus segera dipecahkan dengan 

risiko yang rendah. 

Di bawah ini adalah tabel hasil dari tanggapan responden melalui 

kuesioner terhadap berani mengambil risiko : 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel 

 Berani Mengambil Risiko 

Pernyataan 

SS S N TS STS 

Total 

Responden F % F % F % F % F % 

2-Tertantang untuk 

maju bila terjadi 

penurunan usaha. 

9 16,1 25 44,6 15 26,8 5 8,9 2 3,6 56 

3-Tetap bertahan 

menghadapi jatuh 

bangunya usaha. 

3 5,4 25 44,6 19 33,9 6 10,7 3 5,4 56 

4-Tidak mudah putus 

asa. 

8 14,3 22 39,3 18 32,1 7 12,5 1 1,8 56 

5-Memiliki rencana 

kerja yang penuh 

perhitungan. 

11 19,6 22 39,3 17 30,4 5 8,9 1 1,8 56 

6-Siap menanggung 

kemungkinan buruk 

pada usaha. 

12 21,4 19 33,9 18 32,1 4 7,1 3 5,4 56 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 
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Tabel 4.12 

Analisis Jawaban Responden Terhadap Variabel Berani Mengambil Risiko 

No. Pernyataan Jawaban 

Responden 

Analisis Jawaban Responden 

1. Tertantang untuk 

maju bila terjadi 

penurunan usaha. 

SS dan S Sebanyak 9 responden menyatakan sangat 

setuju dengan alasan bahwa harus selalu 

mencari tahu penyebab penurunan usaha dan 

bagaimana cara mengatasinya, dengan cara 

meingkatkan kualitas produk yang dihasilkan 

untuk meminimalkan penurunan usaha serta 

selalu berfikir positif  dalam bertindak dimana 

beberapa alasan tersebut diperoleh dari 

responden pada sentra indsutri kerupuk, 

keripik dan ceriping. 

Serta sebanyak 25 responden menyatakan 

setuju dengan pernyataan tersebut didukung 

dengan alasan dilakukannya pengoptimalan 

kinerja usaha dengan cara mencari tahu 

penyebab atau faktor apa yang menyebabkan 

penurunan dalam usaha sehingga dapat 

diketahui bagaimana cara mengatasinya, 

responden juga beranggapan bahwa merasa 

lebih tertantang bila terjadi penurunan 

sehingga lebih semangat untuk berusaha 

bagaimana caranya menutupi penurunan itu 

dengan meningkatkan penjualan. Di sisi lain 

ada pula responden yang beranggapan untuk 

selalu berusaha meningkatkan kualitas produk 

untuk membangkitkan kembali usahanya, dari 

adanya penurunan tersebut membuat 

responden berfikir melihat peluang apa yang 

bisa diambil untuk mengatasi penurunan dalam 

usahanya dan kembali meningkatkan 
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penjualan. Beberapa alasa tersebut diperoleh 

dari jawaban responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

N Sebanyak 15 responden menyatakan netral 

dengan alasan pendukung yaitu lebih kepada 

berusaha dan berdoa serta mempercayai bahwa 

sebuah kesuksesan atau keberhasilan memang 

tidak dapat diperoleh secara instan sehingga 

harus diusahakan dengan semaksimal 

mungkin, selain itu ada juga responden yang 

memilih untuk mengikuti sebuah event dimana 

usahanya menjadi salah satu sponsorship 

sebagai salah satu bentuk pengenalan ke 

produk. Dimana bebrapa pendapat tersebut 

diperoleh dari responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

TS dan STS Sebanyak 5 responden menyatakan tidak setuju 

dengan alasan bahwa salah satu responden dari 

sentra industri kerupuk memiliki alasan bahwa 

produk kerupuk terung minim dengan inovasi 

sedangkan masyarakat lebih suka yang 

bervariatif sehingga susah untuk menaklukan 

panurunannya. Selain itu semakin banyaknya 

pesaing pula membuat penurunan dalam usaha 

yang sulit ditanggulangi. 

Sisanya sebanyak 2 responden menyatakan 

sangat tidak setuju dengan alasan bahwa 

melihat realitas saat ini semua harga bahan 

baku dan bahan pendukung lainya terus 

meningkat dan masyarakat kurang tertarik 

dengan produk harga mahal sehingga sulit 

untuk mengembalikan peningkatan usaha. 

Selain itu responden dengan usaha kerupuk 
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terung merasa tidak dapat menaklukan 

penurunan tersebut sebagai sebuah tantangan 

karena merasa produknya minim dengan 

inovasi serta semakin banyaknya pesaing. 

2. Tetap bertahan 

menghadapi jatuh 

bangunnya usaha. 

SS dan S Sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju dengan alasan bahwa lebih mudah 

mempertahankan usaha yang sudah ada 

daripada harus mengganti dan mulai merintis 

dari awal, harus emiliki sikap tidak pantang 

menyerah serta tidak menghiraukan omongan 

orang yang tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. Beberapa alasan tersebut diperoleh 

dari responden pada sentra industri kerupuk 

dan ceriping. 

Selanjutnya sebanyak 25 responden 

menyatakan setuju dengan alasan bahwa 

responden akan tetap bertahan dengan 

usahanya dengan cara memutarkan uang yang 

beredar untuk menambah modal usaha serta 

yang membuat responden tetap bertahan yaitu 

loyalitas konsumen terhadap produknya 

sehingga memotivasi responden untuk terus 

bertahan dan memberikan yang terbaik di sisi 

lain responden juga lebih fokus dengan usaha 

yang dijalani saat ini tidak terpengaruh untuk 

mengembangkan usaha lain. Alasan tersebut 

diperoleh dari responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

N Sebanyak 19 responden menyatakan netral 

dikarenakan terdapat responden yang memiliki 

anggapan lebih pada mensyukuri perjalanan 

usaha hingga saat ini belum pernah mengalami 

jatuhnya usaha hal tersebut didukung dengan 
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menguatkan diri sendiri melalui doa dan usaha 

yang tidak pernah putus. Selain itu responden 

juga lebih memilih untuk tidak mudah putus 

asa dalam mengelola usahanya sehingga 

apapun yang terjadi akan dicari jalan keluar 

untuk kebaikan usahanya. Dimana beberapa 

alasan tersebut didapat dari beberapa 

responden pada sentra industri keripik, 

kerupuk dan ceriping. 

TS dan STS Sebanyak 6 responden menyatakan tidak setuju 

dengan alasan bila faktor yang menyebabkan 

jatuhnya usaha mempengaruhi banyak hal dan 

susah untuk membangkitkan lagi serta usaha 

sudah berjalan cukup lama walaupun hasil 

yang diperoleh stabil namun tetap bertahan 

pada usaha tersebut. Beberapa alasan tersebut 

diperoleh dari responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

dan 3 responden menyatakan sangat tidak 

setuju karena namun ada juga responden yang 

tidak bisa bertahan karena hingga saat ini 

masih mencoba mencari usaha apa yang lebih 

cocok untuk ditekuni, alasan tersebut diperoleh 

dari salah satu responden pada sentra industri 

keripik. Dan tidak ada alasan yang diberikan 

dari beberapa responden lain. 

3. Tidak mudah putus 

asa. 

SS dan S Sebanyak 8 responden menyatakan sangat 

setuju yang didukung dengan alasan dari 

beberapa responden pada sentra industri 

kerupuk bahwa beberapa pengalaman yang 

didapatkan membuat responden tetap bertahan 

untuk usanya, pendapat lain yaitu usahanya 

sudah berjalan lebih dari 8tahun dan memiliki 
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omzet yang tinggi oleh karena itu responden 

tidak pantang menyerah dalam memajukan 

usahanya. Beberapa responden dari sentra 

industri keripik memiliki alasan bahwa 

loyalitas konsumen membuat responden juga 

loyal dengan usahanya sehingga tidak mudah 

menyerah. 

Sisanya sebanyak 22 responden menyatakan 

setuju dengan alasan karena responden 

memiliki komitmen untuk lebih memilih 

bersikap teguh dan tangguh dalm menghadapi 

segala tantangan usaha dengan cara 

memberikan contoh semangat kerja untuk 

karyawan agar tetap bekerja dengan baik. Ada 

pula responden yang berkomitmen untuk 

bekerja dengan maksimal adalah harga mati. 

Selain itu dengan cara memperhitungkan 

segala tindakan yang akan dilakukan 

diperhitungkan degan baik. Dimana beberapa 

alasan tesebut diperoleh dari beberapa 

responden pada sentra industri kerupuk, 

keripik dan ceriping. 

N Sebanyak 18 responden dari beberapa sentra 

industri kerupuk, keripik dan ceriping 

menyatakan netral karena memiliki anggapan 

lebih kepada tidak bersikap plin – plan dalam 

mengelola usahanya, bekerja tidak kenal lelah 

dan menikmati setiap proses yang terjadi 

dalam usahanya bahwa setiap tindakan yang 

diambil merupakan sebuah tanggung jawab 

selain itu responden tetap bertahan 

dikarenakan keoptimisan penjualan produk 

selalu mengalami peningkatan. 
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TS dan STS sebanyak 12,5% responden menyatakan tidak 

setuju dan 1,8% responden menyatakan sangat 

tidak setuju karena terdapat responden yang 

memiliki pendapat bahwa tidak selalu 

berkomitmen, mengalir mengikuti jalannya 

usaha saja namun dibuktikan dengan hasil 

kerjanya secara maksimal dapat memajukan 

usaha. 

4. Memiliki rencana 

kerja yang penuh 

perhitungan. 

SS dan S Sebanyak 11 responden menyatakan sangat 

setuju  

dan 22 responden menyatakan setuju dengan 

pernyataan berikut didukung dengan cara 

responden selalu mencatat apa yang akan 

dilakukan untuk dijadikan rencana harian yang 

tertata sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan 

yang minim dengan risiko karena setiap 

keputusan yang diambil memiliki dampak 

yang beragam. Selain itu terdapat responden 

yang memiliki cara yaitu belajar dari 

pengalaman agar tidak mengulangi kesalahan 

yang sama. 

N Sebanyak 17 responden dari seluruh sentra 

yaitu keripik, kerupuk dan ceriping beberapa 

menyatakan netral dengan pernyataan diatas 

karena responden memiliki anggapan bahwa 

setiap keputusan tidak dapat diambil dengan 

seenaknya oleh karena itu dapat dilakukan 

dengan cara memikirkan dengan matang 

langkah apa yang harus dijalankan lebih lanjut 

untuk kebaikan usaha sehingga setiap terdapat 

masalah tidak tergesa – gesa untuk mencari 

jalan keluarnya lebih bersikap tenang agar 
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tidak mengambil keputusan yang salah. 

TS dan STS Terdapat  5 responden menyatakan tidak setuju 

yang didukung dengan alasan bahwa usaha 

yang dijalankan minim dengan risiko, usaha 

yang dijalankan hanya usaha keci sehingga 

lebih santai dalam mengambil keputusan serta 

tidak selalu memperhitungkan keputusan 

karena biasanya responden mengambil 

keputusan dari setiap kesalahan yang pernah 

dihadapi. Beberapa anggapan tersebut 

diperoleh dari beberapa responden pada sentra 

industri kerupuk dan keripik. 

Dan terdapat 1 responden dari sentra industri 

ceriping menyatakan setuju dengan alasan 

bahwa keputusan yang harus diabil tidak 

terlalu berat makan tidak perlu adanya 

memperhitungkan risiko karena masih bisa 

diatasi dengan cepat sehingga keputusan yang 

diambil secara spontan. 

5. Siap menanggung 

kemungkinan buruk 

pada usaha. 

SS dan S Terdapat 12 responden menyatakan sangat 

setuju yang didukung dengan alasan tidak 

seenaknya dalam mengelola usaha, 

menanggung segala yang terjadi dalam usaha 

merupakan sebuah konsekuensi yang harus 

dihadapi serta selalu siap dalam menghadapi 

segala tantangan usaha. Beberapa lasan 

tersebut diperoleh dari responden pada sentra 

industri kerupuk dan keripik. 

Serta terdapat 19 responden dari sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping menyatakan 

setuju yang didukung dengan alasan bahwa 

responden tidak akan menyepelekan usaha 

yang telah dirintis susah payah dari awal oleh 
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karena itu apapun yang terjadi akan siap 

menanggungnya. Salah satu bentuk tanggung 

jawabnya dengan cara apabila terjadi 

penurunan pada usaha harus memikirkan jalan 

keluarnya agar usaha yang dipimpin dapat 

bangkit kembali. 

N Terdapat sebanyak 18 responden menyatakan 

netral dengan pernyataan diatas dengan alasan 

responden lebih memilih untuk bekerja dengan 

ulet dan meluangkan lebih banyak waktu untuk 

menekuni usaha yang sedang dijalankan saat 

ini sebagai bentuk tanggung jawab memajukan 

usaha. Alasan lain bahwa responden justru 

belajar dari adanya kesalahan untuk dapat 

dievaluasi lebih lanjut. Dimana anggapan 

tersebut diperoleh dari beberapa responden 

pada sentra industri kerupuk, keripik dan 

ceriping. 

TS dan STS Sebanyak 4 responden dari sentra industri 

kerupuk dan keripik menyatakan tidak setuju 

dengan anggapan bahwa responden merasa 

pengalaman dalam beriwirausaha masih belum 

cukup untuk siap menanggung kemungkinan 

terburuk dari usaha yang dikelola, ada pula 

alasan bahwa responden memiliki keluarga 

yang dapat membantu bila terjadi hal yang 

tidak diinginkan dalam usahanya. 

Sisanya terdapat 3 responden menyatakan 

sangat tidak setuju karena beberapa alasan 

responden seperti terkadang merasa kurang 

yakin dengan diri sendiri apabila dihadapkan 

pada sebuah masalah dan harus memilih. 

Terdapat pula responden yang lebih memilih 
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membicarakan masalah pada usahanya kepada 

anggota keluarga sehingga dapat ditanggung 

bersama. Alasan tersebut diperoleh dari 

beberapa responden pada sentra industri 

kerupuk dan ceriping. 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

Melihat dari tabel 4.11 dan tabel 4.12 dapat dijabarkan mengenai jawaban 

responden di atas yang didapat dari seluruh pernyataan pada variabel berani 

mengambil risiko, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya responden setuju 

dengan seluruh pernyataan yang terkait dengan berani mengambil risiko. Itu artinya 

responden memiliki rasa berani mengambil risiko yang didukung dengan sikap dapat 

meminimalkan risiko yang timbul, dapat menaklukan penurunan usaha sebagai 

sebuah tantangan, siap bertahan menghadapi segala proses yang terjadi pada 

usahanya,  berkomitmen untuk tidak pantang menyerah, memperhitungkan setiap 

keputusan yang akan diambil serta siap menanggung segala kemungkinan buruk yang 

dapat terjadi dalam usahanya. 

4.2.3. Deskripsi Variabel Keberhasilan Usaha  

Keberhasilan usaha merupakan salah satu tujuan utama yang ingin 

dicapai oleh setiap wirausaha untuk usaha yang dikelolanya.  

Tabel 4.13 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Keberhasilan Usaha 

Pernyataan 

SS S N TS STS 

Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1-Peningkatan 

omzet hingga 25% 

tiap tahun. 

3 5,4 31 55,4 20 35,7 1 1,8 1 1,8 56 

2-Peningkatan 

penjualan hingga 

25% tiap tahun. 

1 1,8 28 50 21 37,5 6 10,7 - - 56 

3-Peningkatan 

pelanggan hingga 

25% tiap tahun. 

4 7,1 24 42,9 26 46,4 2 3,6 - - 56 

5-Usaha dipercaya 

oleh berbagai pihak. 

7 12,5 24 42,9 20 35,7 5 8,9 - - 56 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 
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Tabel 4.14 

Analisis Jawaban Responden Terhadap Variabel Keberhasilan Usaha 

No. Pernyataan Jawaban 

Responden 

Analisis Jawaban Responden 

1. Peningkatan omzet 

hingga 25% tiap 

tahun. 

SS dan S Terdapat 3 responden menyatakan sangat 

setuju dengan alasan bahwa responden akan 

selalu menjual kerupuk yang baru ini untuk 

responden pada sentra industri kerupuk. Untuk 

responden pada sentra industri keripik dan 

ceriping memiliki beberapa alasan seperti 

selalu berusaha menggunakan bahan baku 

yang berkualitas serta mencoba menginovasi 

produk dari segi rasa hingga kemasan yang 

lebih menarik konsumen. 

Terdapat sebanyak 31 responden menyatakan 

setuju yang didukung dengan cara gencar 

mempromosikan produknya melalui media 

sosial selain itu tidak menggunalkan bahan 

pengawet yang berbaya untuk kesehatan tubuh 

serta menjaga cita rasa produk menjadi 

prioritas utama karena hal tersebut yang 

pertama kali dirasakan oleh konsumen. Selain 

itu dengan memberi pelayanan yang baik untuk 

pelanggan juga dapat meningkatkan omzet. 

Alasan tersebut diperoleh dari beberapa 

responden pada sentra industri kerupuk, 

keripik dan ceriping. 

N Sebanyak 20 responden dari sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping menyatakan 

netral karen memiliki cara meningkatkan 

omzet dengan memberikan promo seperti 

setiap pembelian keripik diatas 6pcs mendapat 

gratis 1pcs sehingga dengan cara tersebut 
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konsumen dapat lebih tertarik dan membeli 

lebih banyak dan omzet dapat meningkat. 

Selain itu dengan cara menjual produk dengan 

harga yang lebih terjangkau namun tetap 

dengan kualitas yang baik agar produk dapat 

dijangkau oleh semua kalangan. Menjalankan 

usaha dengan benar tidak melakukan 

kecurangan sehingga dapat bersaing secara 

sehat. 

TS dan STS Terdapat 1 responden pada sentra industri 

kerupuk menyatakan tidak setuju karena 

memiliki alasan bahwa semakin banyak 

pesaing yang bermunculan dan usaha yang 

dipimpin tetap stabil tidak selalu mengalami 

peningkatan. 

Dan sisanya terdapat 1 responden pada sentra 

industri keripik menyatakan  sangat tidak 

setuju dengan pernyataan diatas karena 

menurut responden saat ini masyarakat lebih 

tertarik dengan hal baru sehingga semakin 

banyaknya pesaing yang bermunculan 

membuat masyarakat selalu ingin mengikuti 

jaman. 

2. Peningkatan 

penjualan hingga 

25% tiap tahun. 

SS dan S Terdapat 1 responden dari sentra industri 

kerupuk dengan usahanya kerupuk udang 

menyatakan sangat setuju didukung dengan 

cara menggunakan bahan baku udang yang 

lebih banyak sehingga rasa udang dapat lebih 

terasa. 

Sebanyak 28 responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan tersebut didukung dengan 

berusaha maksimal untuk usahanya yang dapat 

dilakukan dengan cara memperluas jaringan 
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pemasaran yaitu mendistribusikan produk ke 

rumah makan yang ramai pengunjung, toko 

kelontong hingga pasar tradisional sehingga 

konsumen lebih mudah menjangkau karena 

produk dekat dengan konsumen, berjualan 

secara teratur tetap stabil berada di pasaran 

agar selalu terlihat oleh konsumen. Dimana 

beberapa alasan tersebut diperoleh dari 

responden pada sentra industri kerupuk, 

keripik dan ceriping. 

N Sebanyak 21 responden menyatakan netral 

dengan alasan karena beberapa responden 

memiliki cara lebih kepada pendekatan dengan 

konsumen yaitu bersikap ramah, 

berkomunikais dengan baik, selalu meminta 

pendapat dari pelanggan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan usaha serta 

berusaha menjadikan produk lebih unggul dari 

produk serupa lainnya. Hal tersebut yang 

selalu diterapkan dalam usahanya. Dimana 

terdapat pada seluruh sentra industri kerupuk, 

keripik dan ceriping. 

TS dan STS Sisanya sebanyak 6 responden yang mayoritas 

dari sentra industri kerupuk dan keripik 

menyatakan tidak setuju dengan pernyataan di 

atas karena semakin banyaknya saingan yang 

bermunculan serta semakin sulitnya 

mendapatkan izin usaha yang resmi dari 

pemerintah. Sedangkan untuk responden yang 

memiliki usaha kerupuk terung memiliki 

pendapat bahwa produknya cenderung 

monoton sulit dilakukan inovasi lebih lanjut 

sehingga sulit untuk merebut pasar. Di sisi lain 
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harga bahan baku yang selalu meningkat juga 

mempengaruhi penualan karena sulit untuk 

diperhitungkan. 

Dalam hal ini tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. 

3. Peningkatan 

pelanggan hingga 

25% tiap tahun. 

SS dan S Terdapat 4 responden dari sentra industri 

kerupuk dan keripik sebagai prioritas 

menyatakan sangat setuju dengan alasan selalu 

berusaha meningkatan citra baik usaha dengan 

berbagai pihak serta dapat dengan cara 

membuat cita rasa yang berbeda yang lebih 

menarik sehingga lebih mudah diingat oleh 

konsumen. 

Sebanyak 24 responden menyatkan setuju 

dengan alasan dan cara yaitu berusaha 

memberikan yang terbaik untuk konsumen 

dengan cara menjaga kepercayaan, bersikap 

ramah dengan pembeli menerima serta 

menerapkan kritik dan saran yang diberikan 

konsumen untuk perbaikan usaha agar 

konsumen merasa dihargai sehingga bersedia 

memberikan loyalitasnya serta dapat pula ikut 

serta pada bazar yang sekiranya 

menguntungkan untuk menjualkan produk. 

Beberapa alasan dan cara tersebut didapt dari 

beberapa responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

N Sebanyak 26 responden dari seluruh sentra 

yaitu kerupuk, keripik dan ceriping 

menyatakan netral karena beberapa responden 

tersebut responden memiliki cara menjaga citra 

baik usaha bisa dengan menggunakan bahan 

baku yang layak konsumsi tidak 
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membahayakan kesehatan tubuh hingga 

menjaga kebersihan tempat dan proses 

produksi selain itu dengan mendaftarkan 

produk pada lembaga penjamin mutu agar 

konsumen lebih yakin dengan kualitas produk 

yang akan dibelinya. Dapat juga menyediakan 

tester untuk konsumen yang ingin mencicipi 

produk terlebih dahulu untuk menentukan 

pilihannya. 

TS dan STS Dan sisanya terdapat 2 responden dari sentra 

industri kerupuk dan keripik menyatakan tidak 

setuju karena memiliki alasan bahwa sudah 

banyak pesaing yang usahanya lebih besar dan 

memiliki pabrik sendiri untuk memproduksi 

dalam jumlah yang banyak karena modal yang 

dimiliki lebih banyak sehingga dapat 

menjangkau pasar lebih luas dengan 

memasukan produknya ke mini market hingga 

super market dengan harga yang lebih tinggi. 

Dalam hal ini tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. 

4. Usaha dipercaya 

oleh berbagai pihak. 

SS dan S Sebanyak 7 responden menyatakan sangat 

setuju didukung dengan beberapa alasan 

bahwa selalu berusaha memberi pelayanan 

terbaik untuk konsumen, menjaga kerukukan 

antar karyawan, tidak berbuat curang dalam 

menjalankan usaha serta selalu mendapat 

semangat dari keluarga untuk terus memajukan 

usaha. Dimana beberapa alasan tersebut 

diperoleh dari beberapa responden pada sentra 

industri kerupuk dan keripik. 

Serta sebanyak 24 responden menyatakan 

setuju dengan pernyataan tersebut didukung 
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dengan alasan dan cara yaitu selalu berusaha 

menjaga kerjasama dengan baik oleh berbagai 

pihak seperti memberi kepercayaan untuk 

pemasok, karyawan hingga konsumen agar 

terjalin hubungan yang baik didasari dengan 

kejujuran, saling memberikan timbal balik 

yang baik sehingga tidak mengecewakan pihak 

manapun. Beberapa alasan tersebut juga 

diperoleh dari responden pada sentra industri 

kerupuk, keripik dan ceriping. 

N Terdapat sebanyak 30 responden dari seluruh 

sentra industri yaitu kerupuk, keripik dan 

ceriping menyatakan netral dengan pernyataan 

di atas didukung dengan cara menjaga 

kepercayaan dengan konsumen dengan selalu 

memberi produk yang bagus, memilih 

langganan pemasok yang dapat dipercaya 

memberi bahan – bahan dengan kualitas sesuai 

keinginan serta mencoba menjalin komunikasi 

yang baik murah senyum kepada karyawan dan 

pelanggan sebisa mungkin jangan sampai 

berperilaku buruk terhadap siapa pun. 

TS dan STS Sisanya sebanyak 5 responden pada sentra 

industri kerupuk dan keripik menyatakan tidak 

setuju memiliki alasan bahwa tidak selalu 

mudah mendapat kepercayaan terutama dari 

konsumen karena produk masih pada industri 

kecil dan belum mendaftarkan produk ke 

lembaga yang menjamin mutu, namun begitu 

tetap berusaha memberi yang terbaik. 

Sedangkan alasan lain mengenai ketidak 

setujuan ini adalah karena sering kali 

kepercayaan yang diberikan tidak dijaga 
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dengan baik contoh pada pemasok kadang 

tidak memberi bahan baku yang bagus. 

Dalam hal ini tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

Dari tabel 4.13 dan tabel 4.14 dapat dijabarkan bahwa berdasarkan penjelasan 

mengenai jawaban responden di atas yang didapat dari seluruh pernyataan pada 

variabel keberhasilan usaha, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya 

responden setuju dengan seluruh pernyataan yang terkait dengan keberhasilan usaha. 

Itu artinya responden memiliki telah mengalami peningkatan omzet, penjualan serta 

pelanggan hingga 25% setiap tahun, telah menerapkan kompetensi dan etika usaha 

dengan cara menginovasi produk hingga kemasannya agar lebih menarik pelanggan 

dan usahanya dipercaya oleh berbagai pihak yaitu konsumen, pemasok dan karyawan 

yang ikut serta dalam mendukung kemajuan usahanya. 

 

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

4.3.1. Uji t 

Dalam penelitian ini Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh secara individual variabel bebas yaitu percaya diri (X1) dan berani 

mengambil risiko (X2) terhadap variabel terikat yaitu keberhasilan usaha (Y). 

Di bawah ini merupakan bentuk dari Uji t dalam penelitian ini : 

1. 𝐻𝑜1 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel percaya diri 

terhadap variabel keberhasilan usaha. 

2. 𝐻𝑎1 ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel percaya diri terhadap 

variabel keberhasilan usaha. 

3. 𝐻𝑜2 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel berani mengambil 

risiko terhadap variabel keberhasilan usaha. 

4. 𝐻𝑎2 ≠ 0 aritnya ada pengaruh dari variabel berani mengambil 

risiko terhadap variabel keberhasilan usaha. 
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Sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini 

melalui Uji t adalah sebagai berikut : 

𝐻𝑜1 diterima apabila nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana α = 5% 

𝐻𝑎1 diterima apabila nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana α = 5% 

𝐻𝑜2 diterima apabila nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana α = 5% 

𝐻𝑎2 diterima apabila nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana α = 5% 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.417 1.025  2.358 .022 

Percaya Diri (X1) .497 .051 .755 9.777 .000 

Berani Mengambil Resiko 
(X2) 

.118 .044 .207 2.685 .010 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 
 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 
 

1. Dari tabel 4.8 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut : Y = 

(2,417) + 0,497X1 + 0,118X2 

2. Setelah dilakukan pengujian regresi pada variabel percaya diri, 

menunjukkan perolehan hasil bahwa tingkat signifikan 0,000 < 0,05 

serta nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 9,777 > 2,006. Oleh karena itu 

dalam kasus ini memiliki hipotesis bahwa 𝐻𝑎1 diterima dan 𝐻𝑜1 

ditolak, yang artinya percaya diri berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel percaya diri 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UMKM makanan 

ringan di Kota Semarang. Dimana apabila sikap percaya diri 

ditingkatkan maka keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di 

Kota Semarang dapat meningkat pula. Pada penelitian ini berarti setiap 

indikator yang terdapat pada variabel percaya diri antara lain meyakini 

bahwa usaha selalu berkembang, optimis pendapatan selalu meningkat, 

mematuhi peraturan kerja, selalu tepat waktu dan bekerja selama 8 jam 
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dalam sehari, siap menerima segala proses dalam usaha serta mandiri 

dalam mengambil keputusan memberikan peningkatan keberhasilan 

usaha berupa semakin meluasnya pemasaran produk, meningkatnya 

permintaan, terbangunya kedisiplinan dan suasana kerja yang kondusif. 

Melihat hasil pengujian regresi pada variabel berani mengambil risiko, 

menunjukkan perolehan hasil bahwa tingkat signifikan 0,010 < 0,05  

serta nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 2,685 > 2,006. Oleh karena itu 

dalam kasus ini memiliki hipotesis bahwa 𝐻𝑎2 diterima dan 𝐻𝑜2 

ditolak, yang artinya berani mengambil risiko berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

berani mengambil risiko berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang. Dimana apabila 

sikap berani mengambil risiko ditingkatkan maka keberhasilan usaha 

pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang dapat meningka pula. 

Pada penelitian ini berarti setiap indikator yang terdapat pada variabel 

berani mengambil risiko antara lain dapat meminimalkan risiko, 

tertantang untuk maju bila terjadi penurunan dalam usaha, tetap 

mempertahankan usaha yang dijalani, tidak mudah putus asa, memiliki 

rencana kerja yang penuh perhitungan serta bertanggung jawab atas 

jalanya usaha memberi peningkatan keberhasilan usaha berupa usaha 

yang minim dengan risiko, lebih fokus pada peningkatan usaha, tidak 

terpengaruh oleh pengembangan usaha lain serta siap menanggung 

segala konsekuensi usaha.  

 

4.3.2. Uji F 

  Dalam penelitian ini Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh secara bersama variabel bebas yaitu percaya diri (X1) dan berani 

mengambil risiko (X2) terhadap variabel terikat yaitu keberhasilan usaha (Y). 

Di bawah ini merupakan bentuk dari Uji t dalam penelitian ini : 

1. 𝐻𝑜3 = 0 artinya tidak ada pengaruh secara bersama dari variabel 

percaya diri dan berani mengambil risiko terhadap variabel 

keberhasilan usaha. 
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2. 𝐻𝑎3 ≠ 0 artinya ada pengaruh  secara bersama dari variabel 

percaya diri dan berani mengambil risiko terhadap variabel 

keberhasilan usaha. 

Sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini 

melalui Uji F adalah sebagai berikut : 

𝐻𝑜3 diterima apabila nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana α = 5% 

𝐻𝑎3 diterima apabila nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana α = 5% 

   

   Tabel 4.16 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer (olah data peneliti, 2017) 

 

Dengan melihat Tabel 4.9 menunjukan bahwa tingkat signifikan 0,000 < 0,05 

serta nilai dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 70,194 > 3,16. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini berarti 𝐻𝑎3 diterima, 𝐻𝑜3 ditolak, yang artinya percaya diri dan 

berani mengambil risiko berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini yaitu percaya diri dan 

berani mengambil risiko secara bersama berpengaruh terhadap keberhasilan 

UMKM makanan ringan di Kota Semarang. Didalam penelitian ini dapat 

diartikan bahwa responden mampu mengebangkan jiwa kewirausahaan 

percaya diri dan berani mengambil risiko dengan menerapkan sikap optimis, 

disiplin dalam bekerja serta kemandirian dalam mengambil keputusan, dapat 

meminimalkan risiko dalam usaha serta fokus dan bertahan pada usahanya 

memberikan dampak positif yaitu meningkatnya omzet, pemjualan hingga 

jumlah pelanggan sebanyak 25% setiap tahun.  

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 213.102 2 106.551 70.194 .000a 

Residual 80.452 53 1.518   
Total 293.554 55    

a. Predictors: (Constant), Berani Mengambil Resiko (X2), Percaya Diri (X1) 
b. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 
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Dari hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa percaya diri dan berani 

mengambil risiko sebagai variabel bebas berpengaruh secara bersama – sama maupun 

secara individu terhadap keberhasilan usaha sebagai variabel terikat. 

Hasil dari pengolahan data terhadap variabel percaya diri dengan indikator yakin 

atas usaha yang selalu berkembang, optimis dengan peningkatan pendapatan, patuh 

terhadap peraturan kerja, tepat waktu dalam bekerja, tanggung jawab atas keberhasilan 

dan kerugian usaha serta kemandirian dalam mengambil keputusan pada intinya 

responden memiliki jiwa kewirausahaan percaya diri dibuktikan dengan sikap yang 

diterapkan responden dalam megelola usahanya sehari – hari sesuai dengan indikator 

yang tersedia sehingga dapat mendukung responden dalam usahanya mencapai 

keberhasilan usaha, sehingga percaya diri memiliki pengaruh terhadap keberhasilan 

usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wirasasmita pada (Suryana, 

2013) bahwa kunci keberhasilan dalam usaha adalah untuk memahami diri sendiri, oleh 

sebab itu wirausahawan yang sukses adalah wirausahawan yang mandiri dan percaya diri. 

Untuk hasil dari pengolahan data terhadap variabel berani mengambil risiko 

dengan indikator dapat dapat meminimalkan risiko, merasa tertantang dengan adanya 

penurunan, bertahan menghadapi jatuh bangunya usaha, tidak mudah putus asa, memiliki 

rencana kerja yang penuh perhitungan serta kesiapan dalam menanggung segala 

kemungkinan yang terjadi dalam usaha pada intinya responden juga memiliki jiwa 

kewirausahaan berani mengambil risiko yang dibuktikan dengan penerapan kegiatan 

dalam mengelola usahanya mengacu pada indikator yang disediakan karena hal tersebut 

sangat membantu responden dalam proses menuju keberhasilan usaha, sehingga berani 

mengambil risiko memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha. Hal ini serupa dengan 

teori yang dikemukakan oleh (Suryana, 2013) bahwa wirausaha harus belajar mengelola 

risiko dengan cara berbagi risiko dengan pihak lain karena wirausahawan yang sukses 

dapat dinilai dari keinginannya untuk memulai bermimpi dan berani mengambl risiko 

dalam upata mewujudkannya. 

Sedangkan hasil dari pengolahan data terhadap variabel keberhasilan usaha 

dengan indikator terjadinya peningkatan omzet, penjualan serta pelanggan hingga 25% 

setiap tahun, selalu menginovasi usahanya dan usaha yang dipercaya oleh berbagai pihak 

pada intinya keseluruhan indikator tersebut dialami oleh responden sebagai tolok ukur 

keberhasilan usahanya yang didukung dengan cara menerapkan jiwa kewirausahaan 

percaya diri dan mengambil risiko dalam mengelola usahanya. Hal tersebut serupa 

dengan teori yang dikemukakan oleh Steinhoff dan Burgess dalam (Wijayanto, 2013) 
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bahwa keberhasilan usaha dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain ialah memiliki 

visi dan tujuan bisnis, berani mengambil risiko dan uang, mampu menyusun perencanaan 

usaha, mengorganisir sumber daya dan implementasinya, sanggup bekerja keras, mampu 

membangun hubungan dengan pelanggan, tenaga kerja, pemasok dan lain sebagainya 

serta memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan.  

Secara keseluruhan hasil pengolahan data terhadap variabel percaya diri dan 

berani mengambil risiko berpengaruh secara bersama – sama maupun individu terhadap 

keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang diperkuat dengan 

hasil analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi Y = (2,417) + 0,497X1 + 

0,118X2 dimana Y ialah keberhasilan usaha, X1 ialah percaya diri dan X2 ialah berani 

mengambil risiko. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan Uji t dan Uji F 

dimana pada Uji t dari pengujian regresi pada variabel percaya diri, menunjukkan 

perolehan hasil bahwa tingkat signifikan 0,000 < 0,05 serta nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

yaitu 9,777 > 2,006. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel percaya diri 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota 

Semarang, maka 𝐻𝑎1 diterima dan 𝐻𝑜1 ditolak karena terdapat pengaruh antara variabel 

percaya diri dan berani mengambil risiko. Untuk hasil Uji t dari pengujian regresi pada 

variabel berani mengambil risiko, menunjukkan perolehan hasil bahwa tingkat signifikan 

0,010 < 0,05  serta nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 2,685 > 2,006. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel berani mengambil risiko berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang, maka 𝐻𝑎2 diterima dan 𝐻𝑜2 

ditolak karena terdapat pengaruh antara variabel berani mengambil risiko terhadap 

keberhasilan usaha. 

Sedangkan untuk hasil dari Uji F menunjukan bahwa tingkat signifikan 0,000 < 

0,05 serta nilai dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yaitu 70,194 > 3,16. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini yaitu percaya diri dan berani 

mengambil risiko secara bersama berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM makanan 

ringan di Kota Semarang, maka 𝐻𝑎3 diterima sedangkan 𝐻𝑜3 ditolak karena pecaya diri 

dan berani mengambil risiko secara bersama – sama berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha. 

 

BAB V 


