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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

  Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha yang berada 

di Jalan Fatmawati Semarang. Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan 

peneliti, jumlah populasi pemilik toko yang berada di Jalan Fatmawati berjumlah 

161 toko. Dari 161 pemilik toko yang berada di jalan Fatmawati Semarang 

terdapat 52 responden yang memenuhi syarat dalam penelitian ini. Selanjutnya  

dari 52 responden tersebut peneliti membagikan kuesioner pada tanggal 17 

Januari 2018. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, hanya terdapat 14 

responden dengan 8 kategori usaha yang bersedia mengisi kuesioner dan 

wawancara. Ke-14 responden tersebut adalah Pecel Lele Mas Hadi Jatim, Bengkel 

Las 212, Sate Ayam Cak Yusuf, Jati Mas Jaya, Nasi Pecel dan Gudangan 25, 

Warteg Citra Rasa, Setia Jaya, Gado-gado Bu Harsono, Majapahit Pet Shop, 

Arjuna Copy Centre, Foto Perdana, Toko Mur Baut Beruang Jaya, T.B. Gemah 

Ripah, Toko Kurnia. Berikut adalah Gambaran Umum Responden :  
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Tabel 5 

Usia dan Jenis Usaha 

Usia 

Jenis Usaha 

Jumlah 

Responden 
Rumah 

Makan 

Bengkel, 

Oli dan 

Sparepart 

Toko 

Bangunan 
Pet Shop 

Pengerajin 

Kayu 

Jasa dan Cetak 

Foto 

Toko 

Kelontong 
Fotocopy 

20 – 35 0 1 0 0 0 1 0 1 3 

36 – 51 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

52 – 67 5 0 1 0 1 0 1 0 8 

Total 

Responden  
5 2 2 1 1 1 1 1 14 

Sumber : Data Primer, 2018 

 Berdasarkan tabel Usia dan Jenis usaha, terdapat 8 jenis usaha pada responden pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang. 

Jumlah responden pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang berjumlah 14 responden. Mayoritas responden merupakan pemilik 

usaha rumah makan dengan usia 52- 67 tahun.  
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4.1.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia  

 Berdasarkan jenis kelamin dan usia responden dapat dikelompokkan 

sebagai berikut :  

Tabel 5.1 

Jenis Kelamin dan Usia Responden 

Jenis 

Kelamin 

Usia Responden (Tahun) 

Jumlah 
20 – 35 Tahun 36 – 51 Tahun 52 - 67 Tahun 

L 2 3 5 10 

P 1 0 3 4 

TOTAL 3 3 8 14 

Sumber : Data Primer, 2018 

 Berdasarkan table 5.1. diatas menunjukkan bahwa mayoritas jenis kelamin 

responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki – laki dengan jumlah 10 

orang dan jenis kelamin Perempuan berjumlah 4 orang. Sedangkan usia mayoritas 

pemilik usaha yaitu 52 – 67 tahun. Total responden pemilik usaha yang berada di 

Jalan Fatmawati Semarang berjumlah 14 orang.  
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4.1.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis 

Usaha  

Berdasarkan jenis kelamin dan jenis usaha responden dapat dikelompokkan 

sebagai berikut :  

Tabel 5.2 

Jenis Kelamin dan Jenis Usaha  

Jenis Usaha 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

Rumah Makan 3 2 5 

Bengkel, Oli dan Sparepart 2 0 2 

Toko Bangunan 1 1 2 

Pet Shop 1 0 1 

Pengerajin Kayu 1 0 1 

Jasa dan Cetak Foto 0 1 1 

Toko Kelontong 1 0 1 

Fotocopy 1 0 1 

Total Responden 10 4 14 

Sumber : Data Primer, 2018 

 Berdasarkan Tabel 5.2. dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang berjenis kelamin laki- laki adalah 

Pecel Lele Mas Hadim, Sate Ayam Cak Yusuf, Warteg Citra Rasa, Setia Jaya, 

Arjuna Copy Center, T.B. Gemah Ripah, Majapahit Pet Shop, Jati Mas Jaya, Toko 

Kurnia, Bengkel Las 21. Sedangkan responden pemilik usaha berjenis kelamin 

perempuan antara lain Gado – gado Bu Harsono, Nasi Pecel dan Gudangan 25, 

Toko Mur Baut Beruang Jaya, Foto Perdana. 
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4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan  

 Analisis hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan cara 

menganalisa jawaban tiap indikator yang telah didapat melalui kuesioner dan 

wawancara yang diperoleh dari pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang. Pada 

bagian ini jawaban responden akan dianalisis menggunakan teori Mc Clelland dan 

dari hasil analisis tersebut nantinya dapat diketahui motivasi tertinggi maupun 

motivasi terendah dari motivasi berwirausaha pada pemilik usaha di jalan 

Fatmawati Semarang menggunakan teori Mc Clelland yaitu Kebutuhan terhadap 

Prestasi, Kebutuhan terhadap Kekuasaan dan Kebutuhan terhadap Afiliasi. 

4.2.1. Kebutuhan terhadap Prestasi  

 Kebutuhan terhadap Prestasi merupakan dorongan untuk berprestasi atau 

mencapai kesuksesan atas sesuatu yang sedang digelutinya. Seseorang akan 

berusaha keras atau melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan orang lain. 

Terdapat ciri-ciri seorang wirausaha yang memiliki kebutuhan terhadap prestasi 

antara lain berani menghadapi resiko dalam usahanya, memiliki keinginan untuk 

mendapatkan umpan balik terhadap hasil kerjanya, dan memiliki kemampuan 

untuk memecahkan masalah sulit dengan kemampuannya. (Setyobroto, 2008) 

dalam (Siregar, 2010) Berikut tabel frekuensi kebutuhan terhadap Prestasi :  
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Tabel 5.3 

Tabel Frekuensi Kebutuhan terhadap Prestasi 

No 
Kebutuhan Terhadap 

Prestasi 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
Total 

Score 
Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Saya bekerja keras 

untuk mendapat laba 

dari usaha yang saya 

tekuni 

0 0 0 0 0 0 4 16 10 50 66 Tinggi 

2 Saya berusaha 

mengembangkan usaha 
0 0 0 0 5 15 4 16 5 25 56 Tinggi 

3 Saya berusaha untuk 

menentukan dan 

mencapai target 

0 0 9 18 0 0 5 20 0 0 38 Rendah 

4 Saya menawarkan 

kepada konsumen jika 

ada produk baru pada 

toko saya 

0 0 0 0 1 3 8 32 5 25 60 Tinggi 

5 Saya berani menerima 

resiko jika barang yang 

saya jual kurang 

diminati konsumen 

0 0 0 0 7 21 7 28 0 0 49 Tinggi 

6 Saya berani menerima 

pesanan lebih banyak 

pada saat-saat tertentu. 

0 0 0 0 1 3 7 28 6 30 59 Tinggi 

Rata –Rata Skor 54,7 Tinggi 

Sumber : Data Primer, 2018  

 Berdasarkan data pada tabel 5.3 diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan 

terhadap prestasi pemilik usaha mikro dan kecil di jalan Fatmawati Semarang 
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memiliki rata-rata skor 54,7. Artinya kebutuhan terhadap prestasi responden 

termasuk dalam kategori tinggi. Kebutuhan terhadap prestasi tinggi ditunjukkan 

dengan bekerja keras untuk mendapatkan laba dari usaha yang sedang ditekuni, 

berusaha mengembangkan usaha, menawarkan kepada konsumen jika terdapat 

produk/jasa baru, berani menerima resiko jika barang yang dijual kurang diminati 

konsumen, dan berani menerima pesanan pada saat-saat tertentu. Akan tetapi 

responden tidak berusaha menentukan dan mencapai target, hal ini dapat dilihat 

dari hasil kuesioner yang termasuk dalam kategori rendah.  

 Responden bekerja keras untuk mendapatkan laba dari usaha yang mereka 

jalankan menunjukkan kategori tinggi. Hal ini didukung dari hasil kuesioner yang 

dapat dilihat pada tabel 5.3. Namun hasil kuesioner kurang didukung oleh hasil 

wawancara pada tabel 5.4. dimana  sebanyak 42,9 % memiliki pendapatan stabil, 

35,7% pendapatan tidak menentu, 14,3% memiliki peningkatan penghasilan dan 

7,1% mengalami penurunan penghasilan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa 

responden memiliki semangat kerja keras untuk mendapatkan laba tetapi yang 

terjadi dilapangan atau faktor eksternal seperti minat konsumen yang selalu 

berubah, dsb, kurang mendukung usaha responden untuk mendapatkan laba 

sehingga menyebabkan penghasilan yang cenderung stabil dan hanya 2 reponden 

yang mengatakan mengalami peningkatan penghasilan. Meskipun penghasilan 

sebagai pemilik usaha tidak dapat diprediksi secara pasti, mereka tetap memiliki 

semangat untuk menjalankan usaha mereka.  

 Responden juga berusaha mengembangkan usahanya, terlihat dari hasil 

skor kuesioner yang menunjukan kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara 

yang terdapat pada tabel 5.4 , sebanyak 57,1% mengembangkan usaha dengan 

mengganti atau menambah jenis produk / jasa yang lebih diminati konsumen, 

14,3% memperluas pemasaran dengan cara yang lebih baru seperti pemasaran 

melalui social media, internet ataupun mencari proyek dan juga mengadakan 

promosi untuk meningkatkan penjualan, 14,3% mengikuti perkembangan zaman 

dengan cara memperbarui produk yang ada saat ini dengan produk yang lebih tren 

seperti usaha bengkel las 212 yang mengikuti model-model produk saat ini 
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misalnya pager, trails, dll dengan bentuk desain yang lebih baru. Dan pada usaha 

Foto Perdana yang mengikuti tren saat ini seperti background foto yang lebih 

modern, foto outdoor, foto kehamilan, dll. Lalu 14,3 % memilih mempertahankan 

yang sudah ada misalnya dalam hal kualitas produk yang dijual maupun 

pelayanannya. Sehubungan dengan mengembangkan usaha dengan cara 

menambah jenis produk, dalam terdapat 5 responden yang terkadang 

menambahkan jenis produk jualannya karena ada supplier baru maupun atas 

kehendak responden untuk menambahkan variasi jualannya seperti penambahan 

jasa, dan makanan pendamping seperti kerupuk, dan lauk pauk. 5 responden 

tersebut antara lain Pecel Lele Mas Hadi Jatim, Sate Ayam Cak Yusuf, Warteg 

Cita Rasa, Gado – gado Bu Harsono, dan Toko Kurnia.  

 Responden tidak menentukan target penjualan menunjukan kategori 

rendah. Hasil wawancara menunjukan terdapat 64,3% responden mengatakan 

mereka tidak menentukan dan mencapai target penjualan karena mereka tidak 

dapat memastikan berapa produk yang dapat terjual dalam sehari ataupun 

perbulannya, dan responden juga tidak dapat memprediksikan faktor-faktor 

eksternal yang akan terjadi tetapi responden berharap agar dagangan mereka bisa 

selalu laku. Responden tersebut antara lain, Jati Mas Jaya, Warteg Cita Rasa, Setia 

Jaya, Majapahit Pet Shop, Arjuna Copy Centre, Foto Perdana, Toko Mur Baut 

Beruang Jaya, Toko Kurnia, dan T.B. Gemah Ripah. Dan 35,7 % responden 

mengatakan mereka menentukkan target penjualan seperti berapa porsi yang akan 

disediakan pada hari tersebut, responden tersebut antara lain Pecel Lele Mas Hadi 

Jatim, Bengkel Las 212, Sate Cak Yusuf, Nasi Pecel dan Gudangan 25, dan Gado-

gado Bu Harsono. 

 Responden menawarkan kepada konsumen jika ada produk baru termasuk 

dalam kategori tinggi. Dalam hasil wawancara sebanyak 35,7% mengatakan ada 

produk baru, 21,4% mengatakan tidak ada produk baru dan 42,9 % mengatakan 

kadang ada produk baru atau tidak ada produk baru. Yang dimaksudkan kadang 

ada produk baru / tidak ada produk baru ialah responden ada produk baru tetapi 

tidak dapat dipastikan selalu ada seperti Toko Kurnia, jika ada orang yang 
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menitipkan makanan kecil maka dapat dikatakan pada saat itu ada produk baru 

atau pemilik usaha Setia Jaya yang menjual sparepart dan oli mengatakan jika ada 

supplier baru yang menawarkan produk dan mengambil barang maka pada saat 

tersebut ada barang baru. Walaupun tidak selalu ada produk baru tetapi saat ada 

produk baru diusahanya, mereka akan langsung menawarkan kepada konsumen.  

 Responden berani menerima resiko jika barang yang mereka jual kurang 

diminati konsumen hal ini didukung jadi hasil kuesioner yang menunjukan 

kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 5.5. tindakan yang 

mereka lakukan jika terdapat produk/jasa yang kurang diminati konsumen adalah 

42,9% menghabiskan produk dan tidak menjualnya lagi, 21,4% tetap menjual 

produk tersebut dan menawarkan kepada konsumen, 21,4% mencari alternative 

lain seperti mencari produk / jasa baru yang lebih diminati konsumen  dan 14,3% 

membuat promo atau diskon khusus agar produk yang tidak laku menjadi cepat 

terjual. Terdapat 7 responden yang menjawab netral karena menurut responden 

mereka berani mengambil resiko akan tetapi jika berujung pada kerugian maka 

mereka tidak berani menjual produk yang sama lagi. 7 responden tersebut adalah 

Sate Ayam Cak Yusuf, Jati Mas Jaya, Warteg Cita Rasa, Gado-gado Bu Harsono, 

Majapahit Pet Shop, T.B. Gemah Ripah, dan Toko Kurnia. Pada tabel 5.5. 

disimpulkan bahwa responden mendengarkan komplain dan berusaha bertanggung 

jawab terhadap komplain konsumen.  

  Responden menerima pesanan lebih banyak pada saat-saat tertentu. Hal 

ini didukung dari hasil kuesioner yang termasuk daam kategori tinggi. hasil 

wawancara juga dapat dilihat pada tabel 5.4. yang menunjukkan 100% responden 

bersedia menerima pesanan lebih banyak pada saat-saat tertentu karena dapat 

memperoleh pendapatan lebih banyak. 
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Tabel 5.4 

Rekapitulasi Wawancara Kebutuhan terhadap Prestasi  

1. Apakah pendapatan usaha anda setiap bulan mengalami peningkatan ? berapa 

kisaran pendapatan perbulan ? 

Jawaban responden  F Presentase  

Pendapatan Stabil 6 42,9  

Penghasilan Meningkat 2 14,3  

Penghasilan Tidak menentu 5 35,7  

Penghasilan Menurun 1 7,1  

2. Bagaimana cara anda mengembangkan usaha anda ? 

Jawaban Responden  F Presentase  

Mempertahankan yang sudah ada 2 14,3  

Mengikuti Perkembangan Zaman 2 14,3  

Memperluas Pemasaran 2 14,3  

Mengganti / menambah produk / jasa 8 57,1  

3. Apakah anda menentukan target penjualan pada usaha anda dan bagaimana cara 

anda menentukan target penjualan usaha anda ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Menentukan Target 5 35,7  

Tidak Menentukan Target  9 64, 3  

4. Apakah selalu ada produk baru pada usaha anda ? dan bagaimana cara 

menawarkan produk baru tersebut kepada konsumen ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Ada Produk Baru 5 35,7  

Tidak Ada produk Baru 3 21,4  

Ada / Tidak Ada produk baru 6 42,9  

5. Bagaimana tindakan anda jika ada produk pada usaha anda yang kurang diminati 

oleh konsumen ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Tetap menjual produk tersebut dan 

menawarkan kepada konsumen 
3 21,4  

Membuat promo / diskon khusus 2 14,3  
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Menghabiskan produk dan tidak 

menjualnya lagi 
6 42,9  

Mencari Alternatif lain 3 21,4  

6. Bagaimana cara anda  menghadapi komplain dari konsumen ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Mendengarkan komplain dan berusaha 

bertanggung jawab 
14 100  

7. Apakah anda bersedia menerima pesanan dalam jumlah besar pada acara / 

menjelang hari besar / dll ? mengapa ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Menerima pesanan dalam jumlah besar 

pada saat-saat tertentu 
14 100  
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4.2.2. Kebutuhan Terhadap Kekuasaan  

 Kebutuhan terhadap kekuasaan merupakan bentuk keinginan untuk dapat 

mempengaruhi orang lain dan mengendalikan orang lain. Kebutuhan akan 

kekuasaan membuat seseorang menyukai persaingan dan termotivasi untuk 

mencapai kekuasaan sehingga memperbesar ketergantungan orang lain padanya. 

(Nindyati, 2004). Berikut hasil analisis kebutuhan terhadap kekuasan :  

Tabel 5.5 

Tabel Frekuensi Kebutuhan Terhadap Kekuasaan  

No 
Kebutuhan Terhadap 

Kekuasaan 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
Total 

Score 
Kategori 

F S F S F S F S F S 

7 Saya ingin orang lain 

percaya dengan apa 

yang saya lakukan 

0 0 0 0 0 0 12 48 2 10 58 Tinggi 

8 Saya ingin karyawan 

mematuhi dan 

menghormati saya 

0 0 0 0 0 0 13 52 1 5 57 Tinggi 

9 Saya yang menentukan 

semua keputusan dalam 

bisnis 

0 0 4 8 2 6 7 28 1 5 47 Tinggi 

10 Saya selalu mengambil 

keputusan sendiri tanpa 

mempertimbangkan 

pendapat karyawan 

0 0 11 22 0 0 3 12 0 0 34 Rendah 

Rata – Rata Skor 49 Tinggi 

Sumber : Data Primer, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan 

terhadap kekuasaan pemilik usaha mikro dan kecil di jalan Fatmawati Semarang 
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memiliki rata-rata skor 49. Artinya kebutuhan terhadap kekuasaan termasuk 

dalam kategori tinggi ditunjukan dengan responden ingin orang lain percaya 

dengan usaha yang mereka kerjakan, responden ingin karyawan mematuhi dan 

menghormati, dan responden yang menentukan semua keputusan dalam bisnis 

tetapi dalam pengambilan keputusan, responden tidak mengambil keputusan 

sendiri dan mempertimbangkan pendapat karyawan dalam pengambilan 

keputusan.  

 Responden ingin orang lain percaya dengan apa yang responden lakukan 

menunjukkan  kategori tinggi. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang dapat 

dilihat pada tabel 5.6 , sebanyak 100% responden bangga dan senang sebagai 

pemilik usaha, senang dihormati dan diipandang baik oleh orang lain karena 

mereka dapat berinteraksi dan berkerabat baik dengan para pelanggan mereka. 

Responden juga senang karena mereka dapat memiliki penghasilan dan membantu 

memenuhi kebutuhan di Jalan Fatmawati Semarang.   

 Responden ingin karyawan mematuhi dan menghormati mereka sebagai 

pemilik usaha menunjukkan kategori tinggi. Hal ini didukung dari hasil 

wawancara yang dapat dilihat pada tabel 5.6 , sebanyak 100% responden 

mengatakan bahwa karyawan mereka mematuhi perintah responden sebagai 

pemilik usaha namun tidak ada pembagian tugas khusus pada karyawan. Jadi para 

karyawan bekerja saling kerjasama dengan responden sebagai pemilik usaha dan 

karyawan lainnya. Para karyawan mereka sudah paham mengenai pekerjaan 

mereka tanpa harus disuruh dan dipaksa.  

 Responden menentukkan semua keputusan dalam bisnis menunjukkan 

kategori tinggi.  Sebagai pemilik usaha, responden harus dapat menentukkan 

semua keputusan dalam bisnis termasuk keputusan dalam menghadapi resiko. Hal 

ini didukung dari hasil wawancara yang dapat dilihat pada tabel 5.6, sebanyak 

71,4 % responden berani menghadapi  resiko dan 28,6 % responden tidak berani 

menghadapi resiko. Responden beranggapan bahwa resiko dalam usaha pasti 

selalu ada tetapi mereka berusaha menyikapi dengan cara bijaksana dan tidak 
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terlalu mempermasalahkan karena mereka merupakan penjual yang sudah lebih 

dari 10 tahun menjalankan usahanya sehingga mereka sudah paham mengenai 

resiko usahanya dan bagaimana cara mengatasinya.  

 Responden mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan 

pendapat karyawan menunjukkan kategori rendah. Hal ini didukung dari hasil 

wawancara pada tabel 5.6 sebanyak 78,6 % responden mengatakan mereka tidak 

mengambil keputusan sendiri karena mempertimbangkan pendapat istri, karyawan 

dan semua yang terlibat dalam usahanya. Responden tersebut antara lain pecel 

Lele Mas Hadi Jatim, Bengkel Las 212, Sate Ayam Cak Yusuf, Jati Mas Jaya, 

Nasi Pecel dan Gudangan 25, Warteg Citra Rasa, Gado-gado Bu Harsono, 

Majapahit Pet Shop, Foto Perdana, Toko Mur Baut Beruang Jaya, dan T.B. 

Gemah Ripah. Dan terdapat 21,4 % responden mengatakan mereka tidak 

mempertimbangkan pendapat karyawan karena menurut pendapatnya mereka 

lebih paham mengenai keperluan dalam usahanya. Responden tersebut adalah 

Setia Jaya, Arjuna Copy Centre, dan Toko Kurnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Tabel 5.6 

Rekapitulasi Kebutuhan Terhadap Kekuasaan  

8. Apakah anda bangga sebagai pemilik usaha ini ? dan apakah anda senang 

dihormati dan dipandang baik oleh orang lain sebagai pemilik usaha ? mengapa 

? 

Jawaban Responden  F Presentase 

Responden bangga dan senang 

dihormati dan dipandang baik sebagai 

pemilik usaha 

14 100 

9. Bagaimana cara membagi pekerjaan pada karyawan anda ? apakah mereka 

sebagai karyawan selalu mematuhi perintah anda ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Karyawan mematuhi perintah pemilik 

usaha dan tidak memiliki pembagian 

tugas 

14 100  

10. Bagaimana cara anda mengambil keputusan dan menghadapi resiko dalam 

usaha anda? 

Jawaban Responden F Presentase 

Berani menghadapi resiko 10 71,4  

Tidak berani menghadapi resiko 4 28,6  

11. apakah anda mengambil keputusan sendiri dalam usaha anda? Apa yang 

menjadi pokok pertimbangan ? contohnya ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Mengambil keputusan sendiri 3 21,4  

Tidak mengambil keputusan sendiri dan 

mempertimbangkan pendapat karyawan 
11 78,6  
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4.2.3. Kebutuhan Terhadap Afiliasi  

 Merupakan suatu wujud nyata sifat manusia sebagai makhluk sosial. 

Kebutuhan akan afiliasi dapat tercermin dari keinginan untuk hidup bersahabat 

dan dapat berinteraksi dengan orang lain. Seorang wirausaha yang memiliki 

kebutuhan akan afiliasi yang kuat lebih menyukai situasi yang kooperatif daripada 

situasi kompetitif/ penuh persaingan seperti melakukan hubungan kerja sama 

dengan pihak lain.  (Indarti & Wulandaru, 2003) 

Berikut hasil analisis Kebutuhan terhadap Afiliasi :  

Tabel 5.7 

Tabel Frekuensi Kebutuhan Terhadap Afiliasi  

No 
Kebutuhan Terhadap 

Afiliasi  

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
Total 

Score 
Kategori 

F S F S F S F S F S 

11 Saya memperhatikan 

dan mengerti 

keinginan karyawan 

0 0 0 0 3 9 11 44 0 0 53 Tinggi 

12 Saya mendengarkan 

pendapat karyawan 

0 0 0 0 3 9 11 44 0 0 53 Tinggi 

13 Saya berusaha 

melayani konsumen 

dengan ramah sopan 

dan jujur 

0 0 0 0 0 0 1 4 13 65 69 Tinggi 

14 Saya melayani 

konsumen dengan 

adil tanpa 

perkecualian  

0 0 0 0 0 0 8 32 6 30 62 Tinggi 
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15 Saya mendengarkan 

kritik dan saran 

konsumen 

0 0 0 0 0 0 7 28 7 35 63 Tinggi 

16 Saya tidak merasa 

tesaingi dengan 

adanya pesaing. 

0 0 0 0 0 0 12 48 2 10 58 Tinggi 

17 Saya menjalin 

hubungan baik 

dengan pesaing

  

0 0 0 0 0 0 13 53 1 5 58 Tinggi 

18 Saya memiliki 

hubungan kerjasama 

dengan penjual lain / 

toko lain 

0 0 11 22 0 0 3 12 0 0 34 Rendah 

19 Saya bekerjasama 

dengan  penjual lain 

yang mendukung 

usaha saya. 

0 0 0 0 0 0 9 36 5 25 61 Tinggi 

Rata – Rata Skor  56,8 Tinggi 

Sumber : Data Primer, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan 

terhadap kekuasaan pemilik usaha mikro dan kecil di jalan Fatmawati Semarang 

memiliki rata-rata skor 56,8. Artinya kebutuhan terhadap afiliasi termasuk dalam 

kategori tinggi ditunjukkan dengan responden memperhatikan dan mengerti 

keinginan karyawan, mendengar pendapat karyawan, berusaha melayani dengan 

ramah, sopan dan jujur, melayani konsumen dengan adil tanpa terkecuali, 

mendengarkan kritik dan saran konsumen, tidak merasa tersaingi dengan adanya 

pesaing, menjalin hubungan baik dengan pesaing, dan bekerjasama dengan 

penjual lain yang mendukung usahanya. Namun disisi lain mayoritas responden 
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tidak memiliki hubungan kerjasama dengan penjual lain / toko lain, jikalau ada 

pun penjual lain / toko lain menitipkan makanan kecil.  

 Responden memperhatikan dan mengerti keinginan karyawan 

menunjukkan kategori tinggi. hal ini didukung dari hasil wawancara pada tabel 

5.8, sebanyak 100% responden memperhatikan dan mengerti keinginan karyawan 

seperti memberi gaji yang sesuai, memberikan tunjangan hari raya, memberi 

bonus / upah tambahan, dan diperbolehkan mengambil cuti jika memungkinkan.  

 Responden mendengarkan pendapat karyawan menunjukkan kategori 

tinggi. Hal ini didukung dari hasil wawancara pada tabel 5.8, sebanyak 100 % 

responden pendapat karyawan selama pendapat itu baik dan memberi masukan 

untuk kemajuan usaha karena responden berpendapat bahwa karyawan juga dapat 

menyampaikan pendapat dari konsumen.  

 Responden berusaha melayani konsumen dengan ramah, sopan dan jujur 

menunjukkan kategori tinggi. Karena dengan pelayanan yang baik maka 

pelanggan mereka akan merasa senang dan dapat terjalin hubungan yang baik.  

 Responden melayani konsumen dengan adil tanpa terkecuali menunjukkan 

kategori tinggi. hal ini didukung dari hasil wawancara pada tabel 5.8 sebanyak 

100 % responden memberikan pelayan yang adil dan tidak membedak-bedakan 

pelanggannya.  

 Responden mendengarkan kritik dan saran konsumen menunjukkan 

kategori tinggi. Hal ini didukung dari hasil wawancara pada tabel 5.8 sebanyak 

100% responden menerima kritik dan saran konsumen karena bagi mereka kritik 

dan saran konsumen berguna untuk membangun usaha mereka menjadi lebih baik.  

 Responden tidak merasa tersaingi dengan adanya pesaing menunjukkan 

kategori tinggi. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang dapat dilihat pada 

tabel 5.8 sebanyak 100% responden tidak merasa tersaingi dengan adanya pesaing 

karena mereka percaya bahwa rejeki akan selalu ada bagi mereka yang mau 

berusaha dan yang penting dapat bersaing secara sehat.  
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 Responden menjalin hubungan baik dengan pesaing menunjukkan kategori 

tinggi. Hal ini didukung dari hasil wawancara pada tabel 5.8 sebanyak 100% 

responden menjalin hubungan baik, saling mengenal dan tahu pemilik usaha yang 

berada dijalan Fatmawati Semarang tetapi mereka tidak begitu akrab. Dan 

sebanyak 100% responden mengatakan tidak terdapat perkumpulan seluruh 

pemilik usaha di Jalan Fatmawati Semarang.  

 Responden memiliki hubungan kerjasama dengan penjual lain/ toko lain 

menunjukkan kategori rendah. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang 

terdapat pada tabel 5.8 sebanyak 78,6 % responden mengatakan tidak ada penjual 

lain yang menitipkan barang dagangan ditempat usaha mereka. Responden 

tersebut antara lain Pecel lele Mas Hadi Jatim, Bengkel Las 212, Sate Ayam Cak 

Yusuf, Jati Mas Jaya, Warteg Citra Rasa, Setia Jaya, Majapahit Pet Shop, Arjuna 

Copy Centre, Foto Perdana, Toko Mur Baut Beruang Jaya, T.B. Gemah Ripah. 

Dan 21,4 % responden mengatakan kadang ada yang menitipkan barang / produk 

ditempat usaha mereka seperti roti kemasan dan lauk pauk tambahan.  

 Responden bekerjasama dengan penjual lain yang mendukung usahanya 

menunjukkan kategori tinggi. Hal ini sependapat dengan hasil wawancara pada 

tabel 5.8 sebanyak 100% responden memiliki hubungan baik dan menjaga 

hubungan baik karena peran pemasok sangatlah penting bagi kelangsungan usaha 

mereka. Dan sebanyak 100 % responden menjalin kerjasama dengan penjual lain 

untuk melengkapi usaha mereka. Karena mereka tidak hanya mengambil barang 

dari pemasok saja tetapi juga ada pengambilan melalui toko / pemilik usaha lain 

yang berhubungan dengan usaha mereka untuk melengkapi usahanya. 
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Table 5.8 

Rekapitulasi Wawancara Kebutuhan terhadap Afiliasi  

12. Apakah anda memperhatikan dan mengerti keinginan karyawan  ? contohnya 

Jawaban Responden  F Presentase  

Memperhatikan dan mengerti keinginan 

karyawan 
14 100 

13. Apakah anda sebagai pemilik usaha, mendengarkan pendapat karyawan ? 

contohnya ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Pemilik usaha mendengarkan pendapat 

karyawan 
14 100 . 

14. apakah anda melayani semua konsumen tanpa terkecuali ? contohnya ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Melayani semua konsumen tanpa 

terkecuali 
14 100  

15. apakah anda menerima kritik dan saran dari konsumen ? contohnya ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Menerima kritik dan saran konsumen 14 100   

16. Apakah anda merasa tersaingi dengan adanya pesaing ? bagaimana tanggapan 

anda dengan adanya pesaing ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Tidak merasa tersaingi 14 100  

17. Apakah anda berkomunikasi/ menjalin hubungan baik dengan penjual lain yang 

berada di Jalan Fatmawati Semarang ? seberapa banyak penjual yang anda kenal ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Menjalin hubungan baik dan 

mengenal penjual lain yang berada di 

Jalan Fatmawati Semarang 

14 100  

18. Apakah terdapat perkumpulan seluruh pemilik usaha di Jalan Fatmawati 

Semarang ? jika ada, apakah anda mengikuti perkumpulan tersebut ? 

Jawaban Responden F Presentase 
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Tidak terdapat perkumpulan seluruh 

pemilik usaha di Jalan Fatmawati 

Semarang 

14 100  

19. Apakah anda memiliki hubungan baik dengan pemasok ? seberapa penting peran 

pemasok bagi usaha anda ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Memiliki hubungan baik dengan 

pemasok dan pemasok memiliki peran 

penting 

14 100  

20. Apakah ada penjual lain yang menitipkan dagangan di tempat anda ? contohnya ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Ada yang menitipkan barang 

dagangan 
3 21,4  

Tidak ada yang menitipkan dagangan 11 78,6  

21. Apakah anda menjalin kerjasama dengan penjual lain untuk melengkapi usaha 

anda ? 

Jawaban Responden F Presentase 

Menjalin hubungan kerjasama dengan 

penjual lain 
14 100  
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4.3. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Motivasi Berwirausaha pada Pemilik 

Usaha di Jalan Fatmawati Semarang  

Tabel 5.9 

Motivasi Rata-rata skor Kategori  

Kebutuhan Terhadap Prestasi 54,7  Tinggi 

Kebutuhan Terhadap Kekuasaan 49 Tinggi 

Kebutuhan Terhadap Afiliasi 56,8 Tinggi 

Sumber : Data Primer, 2018  

 Berdasarkan tabel 5.9 diatas, dapat diketahui Motivasi berwirausaha pada 

pemilik Usaha di Jalan Fatmawati Semarang dengan 3 variabel yaitu kebutuhan 

terhadap Prestasi, Kebutuhan terhadap kekuasaan, dan kebutuhan terhadap 

Afiliasi, semua termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tertinggi adalah 

kebutuhan terhadap afiliasi dengan skor 56,8 yang artinya para pemilik usaha 

memiliki kebutuhan terhadap afiliasi yang tinggi dibandingkan kebutuhan yang 

lainnya. Kebutuhan terhadap afiliasi yang tinggi artinya responden 

memperhatikan dan mengerti karyawan seperti gaji yang sesuai, tunjangan hari 

raya, dll. Responden juga mendengarkan pendapat karyawan dalam mengelola 

usahanya. Dalam menjalankan usahanya, responden melayani konsumen dengan 

ramah, sopan, dan adil. Dan juga untuk membangun agar usahanya semakin lebih 

baik, responden menerima kritik dan saran konsumen. Hubungan dengan pesaing 

pun terjalin baik dan tidak merasa tersaingi karena mereka percaya rejeki akan 

selalu ada. Responden juga memiliki hubungan kerjasama dengan penjual lain 

yang mendukung usahanya tetapi mayoritas dari mereka tidak menerima 

kerjasama yang tidak berkaitan dengan usahanya.  

 Selanjutnya, kebutuhan tertinggi kedua merupakan kebutuhan terhadap 

prestasi dengan skor 54,7. Artinya mayoritas responden bekerja keras untuk 

mendapat laba, walaupun penghasilan tidak menentu kadang naik dan kadang 

turun namun para responden tetap menjalankan bisnis mereka, responden selalu 

berusaha mengembangkan bisnis dengan cara tetap mempertahankan yang sudah 
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ada dalam hal kualitas dan pelayanan, melengkapi varian produk, menambah jenis 

barang, mengikuti perkembangan zaman, dan menawarkan produk pada proyek. 

Mengenai target penjualan, mayoritas responden tidak menentukan target, akan 

tetapi mereka berharap jualan mereka bisa selalu laku. Responden juga selalu 

menawarkan kepada konsumen jika ada produk baru walaupun tidak selalu ada 

produk baru tetapi saat ada produk baru diusahanya mereka akan langsung 

menawarkanya kepada konsumen. Responden juga berani menerima resiko jika 

barang yang saya jual kurang diminati konsumen, dan berani menerima pesanan 

lebih banyak pada saat-saat tertentu karena bagi mereka akan menerima tambahan 

penghasilan. 

 Dan motivasi berwirausaha pada pemilik usaha di Jalan Fatmawati 

Semarang yang terendah ada pada kebutuhan terhadap Kekuasaan yaitu dengan 

rata- rata skor 49. Meskipun masuk dalam kategori tinggi namun kebutuhan 

terhadap kekuasaan tidak menjadi kebutuhan yang paling menonjol pada pemilik 

usaha di jalan Fatmawati Semarang. Terdapat indikator yang termasuk dalam 

kategori rendah karena responden menganggap pendapat karyawan juga penting 

salah satunya karyawan dapat menyampaikan keinginan konsumen kepada 

pemilik usaha, dan sebagainya. 

 Berdasarkan uraian diatas bahwa kebutuhan terhadap afiliasi merupakan 

suatu wujud nyata sifat manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan terhadap 

afiliasi lebih diutamakan bagi responden karena mereka memiliki keinginan untuk 

hidup bersahabat dan dapat berinteraksi dengan orang lain. Responden menyukai 

situasi kooperatif dengan melakukan hubungan kerjasama dengan pemilik usaha 

lain. Dengan adanya hubungan baik yang terjalin diantara pemilik usaha maka 

diharapkan mereka dapat saling membantu ataupun saling melengkapi kebutuhan 

konsumen yang bermacam-macam.  

 

 

 


