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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil pengumpulan data dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kebebasan dalam bekerja berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan 

berwirausaha pada perempuan menunjukkan nilai sebesar 0,162 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,007. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kebebasan dalam 

bekerja pada perempuan pengusaha kuliner di Kota Semarang  akan 

meningkatkan tujuan berwirausaha. 

Contoh : Pemilik soto Banyumas di daerah Indrapasta ingin mempunyai waktu 

lebih bersama keluarga dan mengasuh anak. Oleh sebab itu ia menjadi pengusaha 

perempuan di bidang kuliner yaitu dengan membuka Soto Ayam Banyumas. 

2. Toleransi akan risiko berpengaruh secara positif terhadap tujuan berwirausaha 

pada perempuan menunjukkan nilai sebesar 0,373 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,009. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi toleransi akan risiko pada 

perempuan pengusaha kuliner di Kota Semarang akan meningkatkan tujuan 

berwirausaha. 

Contoh : Pemilik usaha soto sapi memilih menjadi perempuan pengusaha 

dibanding menjadi pegawai perusahaan. Beliau menyadari bahwa terdapat risiko 

yang diterima ketika ia menjadi perempuan pengusaha kuliner misalnya naiknya 

harga kebutuhan bahan pokok, penghasilan yang tidak pasti. Namun beliau siap 

menerima konsekuensi ini dan tentu memilik cara atau strategi ketika hal itu 

terjadi. 
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3. Keberhasilan diri tidak berpengaruh terhadap tujuan berwirausaha pada 

perempuan menunjukkan nilai sebesar 0,623 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,480. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keberhasilan diri pada perempuan 

pengusaha kuliner di Kota Semarang tidak akan meningkatkan tujuan 

berwirausaha. 

Contoh : Salah satu responden pemilik depot makanan menjadi pengusaha di 

bidang kuliner bukan semata-mata karena beliau ingin sukses dan mempunyai 

penghasilan atau uang yang banyak. Namun lebih kepada proses yang dijalani 

dan hobi dari beliau sendiri dalam berwirausaha. 

4. Kebebasan dalam bekerja, toleransi akan risiko dan keberhasilan diri secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap tujuan berwirausaha pada perempuan 

pengusaha kuliner di kota Semarang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,007. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kebebasan dalam bekerja, toleransi 

akan risiko dan keberhasilan diri pada perempuan pengusaha kuliner di Kota 

Semarang akan meningkatkan tujuan berwirausaha. 

Contoh : Responden di bidang kuliner tidak hanya dikarenakan ada kebebasan 

dalam bekerja, namun toleransi akan risiko dan keberhasilan diri juga 

mempengaruhi beliau dalam berwirausaha. Selain bebas mengatur jam untuk 

bekerja, responden juga memiliki toleransi akan 

B. Saran 

 

1. Seorang perempuan pengusaha mempunyai kebebasan dalam bekerja. Bebas 

dalam hal ini bukan berarti bebas tanpa ada rasa tanggung jawab. Namun 

kebebasan dalam bekerja ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya baik 

dalam hal mengatur waktu (misalnya bisa membagi waktu antara keluarga dan 
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pekerjaannya) serta mengatur keuangan (misalnya mengatur pemasukan dan 

pengeluaran bahan makanan, menggaji karyawan). 

2. Seorang perempuan pengusaha harus berani menghadapi risiko. Semakin besar 

risiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih 

keuntungan. Perempuan pengusaha yang sukses dinilai dari keinginannya untuk 

mulai bermimpi dan berani menanggung risiko dalam upaya mewujudkannya. 

Perempuan pengusaha yang ingin berhasil dimulai dengan mimpi atau 

keinginannya menjadi pengusaha kuliner, perempuan pengusaha berusaha 

mewujudkan mimpi tersebut melalui cara dan usaha-usaha yang berhubungan 

dengan usaha kuliner. Misalnya dengan les memasak, mencari bahan atau refernsi 

masakan, dan berinovasi dengan makanan buatannya. Perempuan pengusaha 

mengetahui bagaimana risiko yang dihadapi serta siap menghadapi risiko yang 

ada. 

3. Seorang perempuan pengusaha yang mempunyai keyakinan diri untuk berhasil 

harus tetap menumbuhkan wawasan berwirausaha, menumbuhkan mental dan 

semangat wirausaha, menumbuhkan semangat membangun bisnis yang beretika. 

Misalnya membuat sendiri resep makanan dari usaha kulinernya, dengan tidak 

mencuri atau mengakui resep orang lain. 


