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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah wanita pengusaha yang memiliki 

usaha rumah makan di Kota Semarang yang diambil secara acak. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden untuk 

mengukur kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dominasi dan otonomi yang dimiliki 

wanita pengusaha serta pengaruhnya terhadap kinerja wanita pengusaha. 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan Usia dan Lama berdirinya Usaha 

Interval Umur 

(tahun) 

Lama berdiri Usaha (tahun) Total 

2-25 26-50 51-75 

27 – 40 10 

33,33% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

33,33% 

41 – 54 11 

36,67% 

1 

3,33% 

1 

3,33% 

13 

43,44% 

55 – 68  5 

16,67% 

2 

6,67% 

0 

0% 

7 

23,33% 

Total 26 

86,67% 

3 

1% 

1 

3,33% 

30 

100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa responden pengusaha wanita 

yang diminta untuk mengisi kuesioner untuk diteliti merupakan wanita pengusaha 

dengan rentang umur 27 tahun untuk yang termuda dan maksimal 68 tahun untuk 

wanita pengusaha yang paling tua. Rentang usia wanita pengusaha yang menjadi 

responden paling banyak berusia 41 – 54 tahun sebanyak  13 responden dan 

sisanya sebanyak 10 responden merupakan wanita pengusaha yang berusia 27 
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hingga 40 tahun dan 7 orang responden merupakan wanita pengusaha dengan usia 

55 -68 tahun. Sedangkan dari total 30 responden, usaha yang paling lama berdiri 

berusia 75 tahun dan syarat responden adalah minimal telah berdiri selama 2 

tahun. Responden terdiri dari 26 wanita pengusaha yang memiliki usaha rumah 

makan yang telah berdiri selama 2 hingga 25 tahun, 3 responden memiliki usaha 

yang berusia 26 hingga 50 tahun dan 1 orang responden yang memiliki usaha 

rumah makan yang berdiri selama 75 tahun. 

4.1.2 Tanggapan Responden 

4.1.2.1 Tanggapan Responden atas Variabel Kebutuhan akan Prestasi 

 Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kebutuhan akan prestasi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan akan Prestasi 

No Keterangan Jawaban Total Rata-rata Kategori 

  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

1 Saya melakukan yang terbaik 

ketika saya mendapatkan 

penugasan pekerjaan yang sulit. 

6 12 2 6 4 100 3,33 Tinggi 

2 Saya berusaha keras untuk 

memperbaiki kinerja saya pada 

pekerjaan masa lalu. 

4 9 10 5 2 98 3,27 Tinggi 

3 Saya mengambil risiko moderat 

dan melakukan sesuatu yang 

membahayakan untuk lebih maju 

dalam pekerjaan. 

8 7 8 6 1 105 3,50 Tinggi 

4 Saya mencoba menghindari segala 

tanggung jawab tambahan pada 

pekerjaan saya. 

2 7 6 12 3 83 2,77 Rendah 

5 Saya mencoba untuk melakukan 

pekerjaan lebih baik daripada 

rekan kerja saya. 

13 5 5 5 2 112 3,73 Tinggi 

 Rata-rata skor       3,32 Tinggi  

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel 4.2 mengenai tanggapan responden terhadap kebutuhan 

akan prestasi, skor terendah dengan nilai 2,77 didapatkan pada aspek pengusaha 

menghindari segala tanggung jawab tambahan dalam pekerjaan. Hal ini 

menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi atas pengusaha dalam melaksanakan 

hal-hal yang diperlukan tentang melaksanakan tanggung jawab tambahan dalam 

pekerjaan untuk mencapai tujuan dinilai masih rendah. Namun dapat dilihat 

bahwa rata – rata tingkat kebutuhan akan prestasi yang dimiliki wanita pengusaha 

sebesar 3,32 yang artinya wanita pengusaha memiliki keinginan untuk memenuhi 

target usahanya dan memiliki faktor paling tinggi dengan skor 3,73 dalam hal 

bekerja lebih baik daripada rekan sekerja.  
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4.1.2.2 Tanggapan Responden atas Variabel Kebutuhan akan Afiliasi 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kebutuhan akan afiliasi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan akan Afiliasi 

No Keterangan Jawaban Total Rata-rata Kategori 

  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

1 Apabila saya mempunyai suatu 

pilihan, saya mencoba bekerja 

dalam suatu kelompok daripada 

melakukannya sendiri. 

7 6 7 7 3 97 3,23 Tinggi 

2 Saya memberi perhatian besar 

pada perasaan orang lain pada 

pekerjaan. 

5 9 6 6 4 95 3,17 Tinggi 

3 Saya lebih suka melakukan 

pekerjaan saya sendiri dan 

membiarkan orang lain 

mengerjakan pekerjaan mereka. 

2 7 3 9 9 74 2,47 Rendah 

4 Saya mengungkapkan ketidak-

setujuan saya dengan orang lain 

secara terbuka. 

0 6 5 10 9 68 2,27 Rendah 

5 Saya mendapati diri saya 

berbicara pada orang-orang di 

sekitar tentang hal-hal yang tidak 

terkait dengan bisnis. 

4 12 5 6 3 98 3,27 Tinggi 

 Rata-rata skor       2,88 Rendah  

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 Berdasarkan  tabel 4.3 mengenai tanggapan responden terhadap kebutuhan 

akan  afiliasi, skor terendah dengan nilai 2,27 didapatkan pada aspek pengusaha 

mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan orang lain secara terbuka. Hal ini 

menyatakan bahwa kebutuhan akan afiliasi atas pengusaha dalam membangun 

dan memelihara hubungan emosional dengan orang lain dinilai masih rendah. 

Selain itu skor yang masih tergolong rendah dengan nilai 2,47 didapatkan pada 

aspek pengusaha lebih suka melakukan pekerjaannya sendiri dan membiarkan 
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orang lain mengerjakan pekerjaan mereka. Hal ini menyatakan bahwa kebutuhan 

akan afiliasi atas pengusaha lebih suka melakukan pekerjaan dalam kelompok 

masih dinilai rendah. Dan dapat dilihat bahwa rata – rata tingkat kebutuhan akan 

afiliasi yang dimiliki wanita pengusaha memiliki skor 2,88 yang tergolong rendah. 

Artinya kurang adanya keinginan dari wanita pengusaha dalam memperhatikan 

hubungan dirinya kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 
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4.1.2.3 Tanggapan Responden atas Variabel Kebutuhan akan 

Dominasi 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kebutuhan akan 

dominasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan akan Dominasi 

No Keterangan Jawaban Total Rata-rata Kategori 

  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

1 Saya mencari suatu peran aktif 

dalam kepemimpinan kelompok. 
6 6 5 7 6 89 2,97 Rendah 

2 Saya menghindari mencoba untuk 

mempengaruhi orang lain di 

sekitar saya untuk memandang 

sesuatu dengan cara saya. 

4 6 6 10 4 86 2,87 Rendah 

3 Saya mendapati diri 

saya  mengatur dan mengarahkan 

aktivitas-aktivitas orang lain. 

8 10 3 3 6 101 3,37 Tinggi 

4 Dalam pekerjaan, saya berusaha 

keras untuk mendapatkan kontrol 

lebih besar atas kejadian-kejadian 

di tempat kerja  saya. 

10 12 2 5 1 115 3,83 Tinggi 

5 Saya berusaha keras untuk 

memegang kendali ketika saya 

sedang bekerja dalam suatu 

kelompok. 

8 11 3 4 4 105 3,50 Tinggi 

 Rata-rata skor       3,30 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

mengenai kebutuhan akan dominasi, skor terendah dengan nilai 2,87 didapatkan 

pada aspek pengusaha menghindari mencoba untuk mempengaruhi orang lain di 

sekitarnya untuk memandang segala sesuatu dengan caranya sendiri. Hal ini 

menyatakan bahwa kebutuhan akan dominasi atas pengusaha ingin bekerja 

dengan mempengaruhi orang lain dengan caranya sendiri dinilai masih rendah. 
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Selain itu skor yang tergolong rendah dengan nilai 2.97 didapatkan pada aspek 

pengusaha mencari suatu peran aktif dalam kepemimpinan kelompok. Hal ini 

menyatakan bahwa kebutuhan akan dominasi atas pengusaha yang cenderung 

berperan aktif dalam kepemimpinan kelompok dinilai rendah, namun dapat dilihat 

bahwa kebutuhan akan dominasi memiliki rata – rata skor senilai 3,30 yang 

artinya wanita pengusaha yang diteliti memiliki keinginan untuk memimpin usaha 

agar lebih baik dan memegang kendali atas usaha agar karyawan perusahaan dapat 

bekerja lebih baik lagi.  
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4.1.2.4 Tanggapan Responden atas Variabel Kebutuhan akan 

Otonomi 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kebutuhan akan otonomi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan akan Otonomi 

No Keterangan Jawaban Total Rata-rata Kategori 

  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

1 Dalam pelaksanaan pekerjaan 

saya, saya mencoba menjadi bos 

bagi diri saya sendiri. 

4 11 4 5 6 92 3,07 Tinggi 

2 Saya mengerjakan pekerjaan 

dengan cara saya sendiri tanpa 

memperhatikan pendapat yang 

lain. 

8 5 6 9 2 98 3,27 Tinggi 

3 Saya tidak mempedulikan aturan 

dan peraturan yang merintangi 

kebebasan personal saya. 

7 5 7 7 4 94 3,13 Tinggi 

4 Saya menganggap diri saya 

sebagai “pemain tim” pada 

pekerjaan. 

2 8 5 8 7 80 2,67 Rendah 

5 Saya mencoba yang terbaik untuk 

bekerja sendiri dalam suatu 

pekerjaan. 

11 5 7 4 3 107 3,57 Tinggi 

 Rata-rata skor       3,14 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas mengenai tanggapan responden atas 

kebutuhan akan otonomi, skor terendah dengan nilai 2,67 didapatkan pada aspek 

pengusaha yang menganggap dirinya sebagai “pemain tim” dalam pekerjaan. Hal 

ini menyatakan bahwa kebutuhan akan otonomi atas pengusaha yang ingin 

menguasai tim atau kelompoknya untuk mencapai kinerja yang optimal dinilai 

masih rendah, namun dapat dilihat bahwa rata – rata skor untuk semua aspek 
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adalah sebesar 3,14 yang artinya wanita pengusaha memiliki keinginan yang 

tinggi untuk dapat memiliki otonomi dalam perusahaan yang dimiliki sehingga 

dapat menguasai perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara 

yang diinginkan oleh diri nya sendiri. 
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4.1.2.5 Tanggapan Responden atas Variabel Kinerja Wanita 

Pengusaha 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kinerja wanita 

pengusaha dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden terhadap Kinerja Wanita Pengusaha 

No Keterangan Jawaban Total Rata-rata Kategori 

  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

   

1 Keuntungan yang saya dapatkan 

dalam berbisnis mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. 

7 7 5 7 4 96 3,20 Tinggi 

2 Pertumbuhan keuntungan yang 

saya dapatkan dalam berbisnis 

mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. 

6 10 7 4 3 102 3,40 Tinggi 

3 Penjualan saya mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun 
8 10 5 6 1 108 3,60 Tinggi 

4 Pertumbuhan penjualan saya 

mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. 

5 9 12 2 2 103 3,43 Tinggi 

5 Modal  saya mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. 
10 9 4 5 2 110 3,67 Tinggi 

 Rata-rata skor       3,46 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas mengenai tanggapan responden mengenai 

kinerja wanita pengusaha, dapat dilihat bahwa skor rata – rata secara keseluruhan 

adalah 3,46 yang tergolong tinggi. Artinya wanita pengusaha memiliki kinerja 

yang tinggi dilihat dari pertumbuhan penjualan maupun keuntungan dari usaha 

yang dijalankan yang selalu meningkat seiring berjalannya waktu sehingga turut 

meningkatkan modal yang dimiliki dari tahun ke tahun. 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 4.2.1.1 Hasil Uji Validitas 

 Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Untuk degree of 

freedom (Df) = N-2 dalam penelitian ini N adalah jumlah sampel yaitu 

sebanyak 30 data dengan tingkat keyakinan 5%. Pada penelitian ini 

besarnya Df = 30 – 2 =28 dengan α = 5%, maka didapat r tabel senilai 

0,3061. Jika r hitung (dapat dilihat pada kolom corrected item – total 

correlation) pada tiap butir pertanyaan lebih besar dari r tabel dan 

bernilai positif maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

  
  



44 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Nilai 
R tabel 

Keterangan 

P1 81.1333 579.085 .888 .971 0,3061 Valid 

P2 81.2000 597.821 .746 .972 0,3061 Valid 

P3 80.9667 603.895 .584 .973 0,3061 Valid 

P4 81.2333 598.185 .723 .972 0,3061 Valid 

P5 80.7333 594.547 .650 .973 0,3061 Valid 

A1 81.2333 607.151 .468 .974 0,3061 Valid 

A2 81.3000 583.666 .854 .972 0,3061 Valid 

A3 80.9333 582.202 .866 .971 0,3061 Valid 

A4 80.7333 591.582 .865 .972 0,3061 Valid 

A5 81.2000 590.028 .805 .972 0,3061 Valid 

D1 81.4000 581.490 .840 .972 0,3061 Valid 

D2 81.2000 590.303 .732 .972 0,3061 Valid 

D3 81.3333 591.885 .681 .973 0,3061 Valid 

D4 81.1333 589.016 .778 .972 0,3061 Valid 

D5 80.9000 587.679 .747 .972 0,3061 Valid 

O1 81.5000 582.672 .784 .972 0,3061 Valid 

O2 81.3333 586.713 .828 .972 0,3061 Valid 

O3 81.1000 574.162 .882 .971 0,3061 Valid 

O4 80.6333 599.482 .673 .973 0,3061 Valid 

O5 80.9667 587.137 .755 .972 0,3061 Valid 

K1 81.2667 584.685 .783 .972 0,3061 Valid 

K2 81.0667 589.513 .801 .972 0,3061 Valid 

K3 80.8667 589.637 .839 .972 0,3061 Valid 

K4 81.0333 603.275 .668 .973 0,3061 Valid 

K5 80.8000 587.821 .798 .972 0,3061 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

item pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel ( 0,3061) dan bernilai 

positif. Dengan demikian setiap butir pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 
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4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas data yang akan diolah dapat diketahui dari nilai 

Cronbach Alpha > 60%, dengan demikian setiap pertanyaan dapat 

dikatakan reliabel. 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1 81.1333 579.085 .888 .971 

P2 81.2000 597.821 .746 .972 

P3 80.9667 603.895 .584 .973 

P4 81.2333 598.185 .723 .972 

P5 80.7333 594.547 .650 .973 

A1 81.2333 607.151 .468 .974 

A2 81.3000 583.666 .854 .972 

A3 80.9333 582.202 .866 .971 

A4 80.7333 591.582 .865 .972 

A5 81.2000 590.028 .805 .972 

D1 81.4000 581.490 .840 .972 

D2 81.2000 590.303 .732 .972 

D3 81.3333 591.885 .681 .973 

D4 81.1333 589.016 .778 .972 

D5 80.9000 587.679 .747 .972 

O1 81.5000 582.672 .784 .972 

O2 81.3333 586.713 .828 .972 

O3 81.1000 574.162 .882 .971 

O4 80.6333 599.482 .673 .973 

O5 80.9667 587.137 .755 .972 

K1 81.2667 584.685 .783 .972 

K2 81.0667 589.513 .801 .972 

K3 80.8667 589.637 .839 .972 

K4 81.0333 603.275 .668 .973 

K5 80.8000 587.821 .798 .972 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

Tabel diatas menunjukan nilai Conbach Alpha untuk setiap 

pertanyaan sebesar 97%. Dengan demikian setiap pertanyaan dapat 

dikatakan reliabel 
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4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat melalui tabel dibawah: 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda sebagaimana tercantum pada 

tabel diatas, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 1,184 + 0,258 X1 + 0,161 X2+ 0,301 X3 + 0,243 X4 

dimana: 

Y =  kinerja wanita pengusaha 

X1  =  kebutuhan akan prestasi 

X2 =  kebutuhan akan afiliasi 

X3 =  kebutuhan akan dominasi 

X4 =  kebutuhan akan otonomi 

 

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 = kebutuhan akan prestasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 

Variabel kebutuhan akan prestasi memiliki nilai signifikansi 0,032 yang 

lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima atau Ho ditolak dan 

Coefficientsa

1.184 .966 1.226 .232

.258 .113 .251 2.276 .032

.161 .162 .164 .989 .332

.301 .140 .327 2.155 .041

.243 .110 .277 2.209 .037

(Constant)

PRESTASI

AFILIASI

DOMINASI

OTONOMI

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
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membuktikan bahwa variabel kebutuhan akan prestasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja wanita pengusaha. 

Hipotesis 2 = kebutuhan akan afiliasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 

Variabel kebutuhan akan afiliasi memiliki nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05 yaitu senilai 0,332. Hal ini berarti hipotesis penelitian ini 

ditolak dan membuktikan bahwa variabel kebutuhan akan afiliasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja wanita pengusaha. 

Hipotesis 3 = kebutuhan akan dominasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

Variabel kebutuhan akan dominasi memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,041 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis penelitian diterima atau 

Ho ditolak serta membuktikan bahwa variabel kebutuhan akan dominasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja wanita pengusaha. 

Hipotesis 4 = kebutuhan akan otonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 

Variabel kebutuhan akan otonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,037 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima atau Ho ditolak dan 

membuktikan bahwa variabel kebutuhan akan otonomi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja wanita pengusaha. 
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4.3 Pembahasan 

Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa kebutuhan akan 

prestasi, dominasi dan otonomi dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu 

kinerja wanita pengusaha secara signifikan. Hasil regresi juga menunjukan bahwa 

semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kinerja wanita 

pengusaha, yang artinya semakin tinggi kebutuhan akan prestasi, afiliasi, 

dominasi dan otonomi maka akan semakin tinggi pula kinerja wanita pengusaha. 

Namun untuk variabel kebutuhan akan afiliasi yang tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja wanita pengusaha menandakan bahwa motivasi wanita 

pengusaha untuk memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak di lingkungan 

kerja tidak berpengaruh meningkatkan kinerja wanita pengusaha dan tidak dapat 

digeneralisasikan ke seluruh populasi.  

 


