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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Bisnis Online 

Online shop adalah proses jual beli barang atau jasa melalui media 

internet dimana konsumen dapat secara langsung membeli barang dan jasa dari 

seorang penjual secara interaktif dan real time melalui internet. Perkembangan 

online shop melalui media internet sudah menjamur di Indonesia, bahkan sudah 

sangat di kenal baik oleh masyarakat luas. Meningkatnya perkembangan internet 

menjadikan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat secara 

signifikan dari tahun ke tahun, dimana perkembangan internet juga menjadikan 

bisnis online mempunyai prospek yang cerah di Indonesia (Safitri & Hatammimi, 

2014).  

Hal ini membuat banyak penjual online shop berlomba-lomba menawarkan 

produknya dengan berbagai macam cara untuk menarik konsumen berbelanja, 

mereka memanfaatkan keadaan dimana online shop sedang diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Kaum wanita tercatat sebagai kalangan yang paling banyak 

menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pelaku bisnis online (Safitri & 

Hatammimi, 2014). Sekarang ini keberhasilan seorang wanita pengusaha dalam 

menjalankan usaha online shopnya bukanlah merupakan hal baru bahkan sekali 

seorang wirausaha wanita yang menjadikan bisnisnya sebagai pendapatan utama dan 

sebagai penopang perekonomian keluarga (Liana, 2016). 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Dari data yang diperoleh melalui hasil kuesioner maka peneliti mendapat 

data yaitu usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan yang dimiliki selain 

membuka usaha, lama usaha dan juga jenis usaha. 

Tabel 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Kategori Usia Jumlah (%) 

≤ 20 tahun 3 10 

21 - 30 tahun 24 80 

31 - 40 tahun 3 10 

Total 30 100 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel diatas menunjukkan gambaran responden berdasarkan usia pada 

penelitian ini. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa responden paling 

banyak berada pada kategori usia 21 – 30 tahun yang berjumlah 24 orang. 

 

Tabel 4.2 Gambaran Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Pendidikan Jumlah (%) 

SMA 9 30 

Diploma 6 20 

S1 15 50 

Total 30 100 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel di atas menunjukkan gambaran responden berdasarkan latar 

belakang pendidikan pada penelitian ini. Dari hasil data tersebut dapat diketahui 

bahwa responden paling banyak adalah responden yang memiliki latar belakang 

pendidikan S1 yang berjumlah 15 orang.  
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Tabel 4.3 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan Selain Membuka 

Usaha 

 

Pekerjaan Jumlah (%) 

Mahasiswa 11 37 

Karyawan 6 20 

Ibu Rumah Tangga 5 17 

Tidak ada 8 26 

Total 30 100 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel di atas menunjukkan gambaran responden berdasarkan profesi 

yang dimiliki selain membuka usaha pada penelitian ini. Dari hasil data tersebut 

dapat diketahui bahwa responden paling banyak adalah responden yang 

memiliki profesi sebagai seorang mahasiswa yang berjumlah 11 orang.  

 

Tabel 4.4 Gambaran Responden Berdasarkan Umur Usaha 

Kategori Umur Usaha Jumlah (%) 

3 tahun 23 78 

4 tahun 6 20 

5 tahun 1 3 

Total 30 100 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel diatas menunjukkan gambaran responden berdasarkan umur usaha 

pada penelitian ini. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa responden 

paling banyak adalah responden yang memiliki usaha yang berumur 3 tahun 

yaitu sebanyak 23 orang. 
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Tabel 4.5 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

Kategori Jenis Usaha Jumlah (%) 

Makanan 5 17 

Pakaian 10 33 

Aksesories (Tas, Jam tangan, Sepatu) 2 7 

Kerajinan 1 3 

Kecantikan 4 14 

Bakery 3 10 

Peralatan Bayi 2 7 

Souvernir 1 3 

Hampers 1 3 

Supplements 1 3 

Total 30 100 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel diatas menunjukkan gambaran responden berdasarkan jenis usaha 

pada penelitian ini. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa responden 

paling banyak adalah responden yang memiliki usaha pakaian yaitu sebanyak 10 

orang. 

 

Tabel 4.6. Gambaran Umum Usaha 

No Nama Usaha Nama Wanita Pengusaha Lama Usaha 

1 IRISbyMS Michelle 3 tahun 

2 Damn it's Brownies Intan Sanjaya 3 tahun 

3 maebeautyshop Dicta 3 tahun 

4 Babyshopsemarang Yessica 3 tahun 

5 by anitans Anita 3 tahun 

6 bkksheloves Sherly 3 tahun 

7 tumblrteesmg.id Gabriella 3 tahun 

http://tumblrteesmg.id/
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8 Ciluk Batik Ellen Agustine 3 tahun 

9 Belle and Rose Sisca 3 tahun 

10 June and July Frisca 3 tahun 

11 ramen_smg Olivia 3 tahun 

12 VRCOLLECTION Veronica 3 tahun 

13 Banh Mi Claudia Agustine 3 tahun 

14 Claire Planner Mira 3 tahun 

15 Kurnia BabyShop Ivone 3 tahun 

16 Dazzle Cake Christine 3 tahun 

17 idmoose.co Yenita 3 tahun 

18 Eat Me! Reyna 3 tahun 

19 Domaportwear olshop Fifiyanti 3 tahun 

20 Takemeaway.id Lili 3 tahun 

21 Miracle Shop Amelia 3 tahun 

22 Springs Scrapbook Ruth 3 tahun 

23 Diet Plum Jelly Josephine 3 tahun 

24 Etude_centersemarang Marchsella 4 tahun 

25 Vevade Fashion Eva 4 tahun 

26 Love Etude Semarang Melany 4 tahun 

27 Blessing_prelovedsemarang Ferlinda 4 tahun 

28 Graniev Gracia 4 tahun 

29 Blessing Bakery Siska 4 tahun 

30 victoryshop Claudia 5 tahun 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel diatas menunjukkan gambaran umum usaha pada penelitian ini 

yang terdiri dari nama usaha, nama pengusaha dan lamanya usaha. 

 

 

 

Lanjutan Tabel 4.6. Gambaran Umum Usaha 

 

http://idmoose.co/
http://takemeaway.id/
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4.3.  Analisis Data 

4.3.1. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengaruh Faktor 

Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, Faktor Penghargaan dan 

Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor Aktualisasi Diri, Faktor Potensi 

Diri dan Faktor Pengangguran terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang. Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif yaitu : 

4.3.1.1 Analisis Deskriptif untuk Variabel Motivasi Wanita Berwirausaha 

Ratnawati & Kuswardani (dalam Maulida & Dhania, 2012) 

mengatakan bahwa motivasi berwirausaha adalah keadaan yang 

mendorong, menggerakkan dan mengarahkan keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan kewirausahaan, dengan cara mandiri, percaya pada 

diri sendiri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil resiko, kreatif 

dan menilai tinggi hasrat inovasi. Dalam membangun dan menjalankan 

sebuah usaha, wanita pengusaha pasti memiliki motivasi yang 

mendorong mereka dalam memulai, mengatur dan mengelola usahanya. 

Beberapa faktor motivasi wanita berwirausaha yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu faktor keluarga, faktor pengalaman dan fasilitas, 

faktor penghargaan dan peluang, faktor keinginan pribadi, faktor 

aktualisasi diri, faktor potensi diri dan faktor pengangguran. 

4.3.1.1.1. Analisis Deskriptif Faktor Keluarga 

Faktor keluarga merupakan faktor motivasi seorang wanita 

pengusaha untuk berwirausaha. Seorang wanita berwirausaha 
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karena adanya dorongan dari keluarga untuk membuka sebuah 

usaha sendiri terutama bagi keluarga yang memang memiliki 

latar belakang seorang wirausaha. Serta faktor keluarga lainnya 

yang mendorong seorang wanita berwirausaha karena 

keinginan dari seorang wanita penugsaha untuk memiliki 

waktu luang yang jauh lebih banyak dengan keluarga mereka, 

karena dengan memiliki usaha sendiri yang dijalankan melalui 

online akan membuat mereka memiliki waktu yang lebih 

banyak dengan keluarga serta aktivitas lainnya tanpa harus 

mengesampingkan usaha mereka. Faktor keluarga yang juga 

mendorong seorang wanita berwirausaha adalah keinginannya 

untuk membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sanak 

saudaranya di masa depan. Berikut hasil analisis deskriptif 

faktor keluarga :  
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Keluarga 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Saya berwirausaha karena adanya 

dorongan dari keluarga untuk membuka 

usaha 

0 0 0 0 2 6 15 60 13 65 131 4.37 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena ingin memiliki 

waktu luang yang lebih banyak dengan 

keluarga 

0 0 1 2 9 27 19 76 1 5 110 3.67 Tinggi 

3 
Saya berwirausaha karena ingin 

membantu menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi anggota keluarga lainnya 

0 0 3 6 19 57 8 32 0 0 95 3.17 Tinggi 

Rata-Rata 112 3.73 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel pertama motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor keluarga sebesar 3.73 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor keluarga merupakan 

motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, dimana faktor keluarga berperan 
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penting dalam mendorong serta menumbuhkan keinginan 

seorang wanita pengusaha untuk membuka usaha sendiri atau 

berwirausaha.  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 28 

(93%) wanita pengusaha mengatakan bahwa dengan adanya 

dorongan keluarga untuk membuka usaha sendiri merupakan 

dorongan terbesar dari faktor keluarga yang membuat wanita 

pengusaha termotivasi untuk membangun dan memulai sebuah 

usahanya sendiri terutama bagi keluarga yang memiliki latar 

belakang seorang wirausaha yang tentunya akan memudahkan 

seorang wanita pengusaha untuk meniru pola pikir, cara kerja, 

dan sikap entrepreneur dari keluarganya.  

Adanya keinginan untuk memiliki waktu luang yang 

lebih banyak dengan keluarga dan keinginan untuk 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga 

lainnya juga tergolong tinggi dalam mendorong wanita 

pengusaha untuk membangun usaha sendiri karena dengan 

membangun usaha sendiri wanita pengusaha dapat meluangkan 

waktu yang jauh lebih banyak untuk keluarga tanpa harus 

menggangu ataupun mengesampingkan usaha mereka yang 

dioperasikan secara online yang dapat mereka jalankan serta 

mereka pantau kapanpun dan dimanapun bahkan dengan 

melakukan sebuah aktivitas lainnya sehingga tanpa melungkan 
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waktu dengan keluarga usaha yang merekapun dapat tetap 

berjalan dengan baik sehingga hal ini akan membuat sebuah 

usaha dapat terus berkembang dan dapat menciptakan apangan 

pekerjaan baru baik bagi anggota keluarga mereka maupun 

sanak saudara. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa masih ada 

2 (7%) responden yang memberikan tanggapan netral pada 

indikator dorongan keluarga. Sebanyak 2 (7%) responden yang 

memberikan tanggapan tidak setuju dan 9 (30%) responden 

memberikan tanggapan netral pada indikator keinginan wanita 

pengusaha untuk lebih dekat dengan keluarga. Serta sebanyak 

3 (10%) responden memberikan tanggapan tidak setuju dan 19 

(63%) responden memberikan tanggan netral pada indikator 

keinginan wanita pengusaha menyediakan pekerjaan untuk 

anggota keluarga. 

 

4.3.1.1.2. Analisis Deskriptif Faktor Pengalaman dan Fasilitas 

Faktor pengalaman dan fasilitas merupakan faktor 

motivasi seorang wanita pengusaha untuk berwirausaha. 

Seorang wanita berwirausaha karena adanya keinginan wanita 

pengusaha untuk menggunakan pengalaman yang mereka 

miliki sebelumnya baik itu pengalaman formal yaitu 

pendidikan seperti pendidikan kewirausahaan ataupun 
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pengalaman informal seperti pengalaman membuka bisnis 

kecil-kecilan sebelumnya. Serta faktor pengalaman dan 

fasilitas lainnya yang mendorong seorang wanita pengusaha 

berwirausaha karena adanya dana yang menganggur yang 

dapat di jadikan sebagai modal untuk membangun sebuah 

usaha. Faktor pengalaman dan fasilitas yang juga mendorong 

seorang wanita berwirausaha yaitu karena adanya fasilitas 

yang mendukung mereka untuk membangun dan menjalankan 

sebuah usaha seperti HP yang digunakan sebagai sarana untuk 

mengeperasikan usaha, dll. Berikut hasil analisis deskriptif 

faktor pengalaman dan fasilitas : 
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Pengalaman dan Fasilitas 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 

Saya berwirausaha karena ingin 

menggunakan pengalaman yang sudah saya 

miliki sebelumnya (baik formal yaitu 

pendidikan maupun informal yaitu 

pengalaman usaha sebelumnya) 

0 0 0 0 2 6 17 68 11 55 129 4.30 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena memiliki dana 

yang menganggur sehingga dapat digunakan 

untuk membangun sebuah usaha 

0 0 0 0 3 9 16 64 11 55 128 4.27 Tinggi 

3 
Saya berwirausaha karena memiliki sarana 

prasarana yang mendukung (seperti : 

Handphone, WIFI) 

0 0 0 0 3 9 17 68 10 50 127 4.23 Tinggi 

Rata-Rata 128.00 4.27 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel kedua motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor pengalaman dan fasilitas sebesar 4.27 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor 

pengalaman dan fasilitas merupakan motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, 
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dimana tingginya keinginan wanita dalam menggunakan 

pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta menggunakan 

fasilitas yang ada baik itu secara materi maupun fasilitas fisik 

seperti HP yang mendorong seorang wanita pengusaha untuk 

membangun sebuah usaha sendiri.  

Dari tabel diatas dapat diketahui responden termotivasi 

untuk berwirausaha karena keinginan mereka untuk 

menggunakan pengalaman yang telah mereka miliki 

sebelumnya baik itu melalui pendidikan formal seperti 

pendidikan terkait kewirausahaan yang di dapatkan di bangku 

SMA maupun bangku kuliah serta pengalaman informal yaitu 

pengalaman usaha yang sudah dimiliki sebelumnya yang 

menjadi potensi utama mereka untuk menjadi seorang 

wirausaha.  

Dalam membangun sebuah usaha adanya modal dan 

fasilitas sarana merupakan motivasi tersendiri untuk seorang 

wanita pengusaha. Dana yang menganggur dan fasilitas 

merupakan modal utama untuk seseorang membangun sebuah 

usaha. Dengan adanya modal dan fasilitas untuk membangun 

dan menjalankan sebuah usaha dapat mendorong minat wanita 

pengusaha untuk membangun usahanya sendiri, karena dengan 

memiliki dana yang menganggur dan fasilitas akan 

memudahkan wanita pengusaha dalam membangun dan 
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menjalankan usaha mereka, sehingga usaha dapat berjalan 

dengan baik. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa masih ada 

2 (7%) responden yang memberikan tanggapan netral pada 

indikator keinginan wanita pengusaha untuk menggunakan 

pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Sebanyak 3 

(10%) responden yang memberikan tanggapan netral pada 

indikator modal. Serta sebanyak 3 (10%) responden 

memberikan tanggapan netral pada indikator fasilitas dan 

sarana. 

 

4.3.1.1.3. Analisis Deskriptif Faktor Penghargaan dan Peluang 

Faktor penghargaan dan peluang merupakan faktor 

motivasi seorang wanita pengusaha untuk berwirausaha. 

Seorang wanita berwirausaha karena adanya alasan sosial 

untuk memperoleh status sosial, untuk dihormati oleh orang 

lain serta untuk menjadi contoh dan dihargai oleh orang lain. 

Keinginan seorang wanita untuk mendapatkan pengakuan dari 

orang bahwa seorang wanita juga dapat berhasil dalam 

menjalankan dan membangun sebuah usaha yang memotivasi 

diri mereka sendiri untuk menjadi seorang wirausaha. Serta 

dengan menjadi seorang wanita pengusaha akan membuat 

status yang mereka miliki menjasi seorang pemilik bisnis dan 
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bukan hanya seorang karyawan yang tentunya akan 

meningkatkan status sosial mereka yang ada di masyarakat dan 

hal ini juga yang memotivasi seorang wanita untuk 

berwirausaha demi meningkatkan status sosial mereka di 

masyarakat. Berikut hasil analisis deskriptif faktor 

penghargaan dan peluang : 
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Tabel 4.9 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Penghargaan dan Peluang 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Saya berwirausaha karena ingin 

mendapatkan pengakuan dari orang lain 

bahwa seorang wanita juga dapat berhasil 

0 0 0 0 1 3 16 64 13 65 132 4.40 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena ingin 

meningkatkan status sosial di masyarakat 
0 0 0 0 14 42 8 32 8 40 114 3.80 Tinggi 

Rata-Rata 123 4.10 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel ketiga motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor penghargaan dan peluang sebesar 4.10 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor 

penghargaan dan peluang merupakan motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, 

dimana tingginya keinginan di dalam diri seorang wanita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa 

seorang wanita dapat sukses serta keinginan seorang wanita untuk meningkatkan status sosial mereka di 
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masyarakat agar mereka lebih dihargai oleh orang lain yang 

mendorong seorang wanita pengusaha untuk berwirausaha. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wanita 

pengusaha termotivasi untuk membangun usaha sendiri karena 

adanya keinginan dari dalam dirinya untuk mendapatkan 

pengakuan dari orang lain bahwa seorang wanita juga dapat 

berhasil dalam menjalankan usahanya, hal ini terbukti dari 

tabel diatas dimana hampir seluruh responden yaitu sebesar 

96% responden atau sama dengan 29 responden dari 30 

responden memberikan tanggapan tersebut.  

Keinginan seorang wanita untuk meningkatkan gengsi 

atau status sosial mereka di masyarakat juga merupakan 

motivasi tersendiri bagi seorang wanita pengusaha untuk 

berwirausaha karena dengan menjadi seorang pemilik usaha 

tentunya akan meningkatkan status sosial mereka di 

masyarakat dimana hal itu akan membuat mereka jauh lebih 

dihargai dan tentunya di pandang oleh orang lain dibandingkan 

jika mereka hanya menjadi seorang karyawan atau bahwa 

menjadi ibu rumah tangga yang dapat dibilang tidak memiliki 

pekerjaan atau seorang pengangguran saja. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa masih ada 

1 (3%) responden yang memberikan tanggapan netral pada 

indikator keinginan wanita pengusaha untuk mendapatkan 
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pengakuan dari masyarakat dan sebanyak 14 (47%) responden 

yang memberikan tanggapan netral pada indikator keinginan 

wanita pengusaha untuk meningkatkan status sosial. 

 

4.3.1.1.4. Analisis Deskriptif Faktor Keinginan Pribadi 

Faktor keinginan pribadi merupakan faktor motivasi 

seorang wanita pengusaha untuk berwirausaha. Seorang wanita 

termotivasi untuk berwirausaha salah satu faktornya adalah 

karena memiliki keinginan tersendiri dalam diri mereka untuk 

menjadi seorang wirausaha karena tanpa  memiliki sebuah 

keinginan yang muncul tidak akan ada tindakan untuk menjadi 

seorang wirausahawan. Keinginan yang seringkali muncul 

sebagai motivasi berwirausaha adalah karena seorang wanita 

ingin untuk mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung 

kepada orang lain bahkan bergantung kepada suami mereka 

karena terkandang seorang wanita juga ingin memiliki 

pendapatan yang mereka peroleh dari jerih payah mereka 

sendiri serta adanya keingingan untuk meningkatkan atau 

mendapatkan pendapatan yang lebih dari yang mereka 

dapatkan sebelumnya. Berikut hasil analisis deskriptif faktor 

keinginan pribadi : 
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Tabel 4.10 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Keinginan Pribadi 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Saya berwirausaha karena tidak ingin 

bergantung secara ekonomi kepada orang 

lain 

0 0 0 0 0 0 6 24 24 120 144 4.80 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena ingin 

mendapatkan pendapatan yang lebih 
0 0 0 0 0 0 16 64 14 70 134 4.47 Tinggi 

Rata-Rata 139 4.63 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel keempat motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor keinginan pribadi sebesar 4.63 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor keinginan 

pribadi merupakan salah satu motivasi yang tinggi juga bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, 

dimana tingginya keinginan dari dalam diri wanita itu sendiri untuk menjadi seorang wanita pengusaha yang 

mendorong mereka untuk membuka usaha mereka sendiri. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wanita pengusaha termotivasi untuk membangun dan memulai 

sebuah usaha karena seorang wanita ingin mandiri secara ekonomi dimana mereka tidak ingin bergantung secara
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ekonomi kepada siapapun bahkan termasuk seorang suami, 

karena seorang wanita juga memiliki keinginan dalam diri 

mereka sendiri untuk dapat memperoleh penghasilan dari jerih 

payah mereka sendiri dengan cara berwirausaha atau 

membangun usaha mereka sendiri.  

Serta adanya keinginan wanita pengusaha untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih dari yang mereka 

dapatkan sekarang yang juga mendorong minat mereka untuk 

membangun sebuah usaha hingga sendiri. Seluruh responden 

yang berjumlah 30 (100%) orang mengatakan bahwa mereka 

termotivasi untuk membangun sebuah usaha karena mereka 

ingin mendapatkan pendapatan yang lebih dan ingin mandiri 

secara ekonomi yang akhirnya membuat mereka memutuskan 

untuk membangun sebuah usaha sendiri atau berwirausaha. 

 

4.3.1.1.5. Analisis Deskriptif Faktor Aktualisasi Diri 

Faktor aktualisasi diri merupakan faktor motivasi 

seorang wanita pengusaha untuk berwirausaha. Seorang wanita 

termotivasi untuk berwirausaha salah satu faktornya adalah 

karena adanya perasaaan tidak puas dalam diri seorang wanita 

atas pekerjaan yang dimiliki saat ini baik itu adanya rasa tidak 

puas dengan lingkungan kerja, tidak adanya peluang untuk 

maju atau naik pangkat serta adanya konflik di tempat kerja 
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yang kemudian dapat memicu seorang wanita untuk 

berwirausaha. Serta adanya kebanggan dalam diri seorang 

wanita pengusaha untuk menunjukkan kepada orang lain 

bahwa seorang wanita dapat berhasil dalam menjalankan 

sebuah usaha mereka sendiri juga merupakan faktor pendorong 

dalam diri seseorang wanita untuk berwirausaha. Berikut hasil 

analisis deskriptif faktor aktualisasi diri: 
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Aktualisasi Diri 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Saya berwirausaha karena tidak merasa 

puas dengan pekerjaan yang saya miliki 

sekarang 

0 0 1 2 9 27 19 76 1 5 110 3.67 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena saya ingin 

menunjukkan kepada orang lain bahwa 

saya bisa melakukan usaha sendiri 

0 0 0 0 2 6 15 60 13 65 131 4.37 Tinggi 

Rata-Rata 120.5 4.02 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

  

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel kelima motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor aktualisasi diri sebesar 3.63 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor aktualisasi diri 

merupakan motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, dimana tingginya perasaan 

tidak puas seorang wanita terhadap pekerjaan yang mereka miliki saat ini serta keinginan wanita untuk 

menunjukkan kepada orang lain bahwa seorang wanita dapat berhasil menjadi seorang wirausaha yang mendorong 

seorang wanita pengusaha untuk membangun sebuah usaha sendiri.  
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 20 

atau sebesar 67% wanita pengusaha mengatakan bahwa 

mereka merasa tidak puas dengan pekerjaan yang mereka 

miliki sekarang baik itu sebagai seorang karyawan yang 

bekerja di perkantoran dimana adanya rasa tidak puas terhadap 

gaji yang diperoleh saat ini, karena tidak adanya kemungkinan 

dan peluang untuk naik pangkat serta adanya konflik di tempat 

kerja yang membuat mereka sudah merasa tidak nyaman 

berada di tempat kerja dimana hal ini sesuai dengan teori yang 

di ungkapkan oleh Safitri & Hatammimi (2014).  

Serta adanya rasa tidak puas atas pekerjaan yang 

dimiliki sekarang seperti hanya menjadi seorang mahasiswa 

dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang dimana kedua 

pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai profesi yang 

membanggakan sehingga mendorong mereka untuk 

berwirausaha. 

Serta sebanyak 28 (93%) orang mengatakan bahwa 

wanita pengusaha termotivasi untuk berwirausaha karena 

adanya keinginan untuk menunjukkan kepada orang lain 

bahwa wanita pengusaha mampu berhasil dalam menjalankan 

usahanya sendiri yang membuat wanita pengusaha 

memutuskan untuk membangun sebuah usaha sendiri. Dengan 

menjadi seorang wirausaha ada kebanggan tersendiri didalam 
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diri mereka yang dapat mereka tunjukan kepada orang lain, 

karena dengan menjadi seorang wirausaha menunjukkan 

bahwa seorang wanita pengusaha memiliki kemampuan lain 

selain kemampuan yang mereka miliki pada pekerjaan yang 

mereka miliki saat ini baik itu sebagai seorang karyawan, 

mahasiswa, maupun sebagai seorang ibu rumah tangga. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa masih ada 

1 (3%) responden yang memberikan tanggapan tidak setuju 

dan sebanyak 9 (30%) responden memberikan tanggapan 

netral pada indikator adanya rasa tidka puas dengan pekerjaan 

yang ada serta sebanyak 2 (7%) responden yang memberikan 

tanggapan netral pada indikator kebanggan diri. 

 

4.3.1.1.6. Analisis Deskriptif Faktor Potensi Diri 

Faktor potensi diri merupakan faktor motivasi seorang 

wanita pengusaha untuk berwirausaha. Seorang wanita 

termotivasi berwirausaha karena adanya keinginan yang 

berasal dari dalam diri wanita pengusaha itu sendiri dimana 

mereka ingin mengetahui seberapa baik kemampuan mereka 

dalam berwirausaha sehingga mereka berwirausaha untuk 

menunjukkan kepada diri mereka sendiri seberapa baik 

kemampuan mereka.  
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Dalam mengetahui seberapa baik kemampuan mereka, 

seorang wanita juga mencari tantangan-tantangan baru yang 

dengan cara keluar dari zona aman mereka untuk menemukan 

tantangan yang dapat menunjukkan kemampuan mereka selain 

menjadi seorang karyawan, mahasiswan dan seorang ibu 

rumah tangga dengan menjadi seorang wirausahawan. Berikut 

hasil analisis deskriptif faktor potensi diri: 
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Tabel 4.12 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Potensi Diri 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 

Saya berwirausaha karena ingin 

membuktikan kepada diri saya sendiri 

bahwa saya memiliki kemampuan dalam 

berwirausaha 

0 0 3 6 12 36 8 32 7 35 109 3.63 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena ingin keluar 

dari zona aman dan mencari tantangan 

yang baru 

0 0 0 0 9 27 13 52 7 35 114 3.80 Tinggi 

Rata-Rata 111.50 3.72 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel keenam motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor potensi diri sebesar 3.72 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor potensi diri 

merupakan motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, dimana tingginya keinginan 

wanita untuk membuktikan kepada dirinya sendiri seberapa baik kemampuan mereka dalam berwirausaha serta 
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keinginan untuk mencari tantangan baru yang mendorong 

seorang wanita pengusaha untuk membangun sebuah usaha 

sendiri.  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 15 

(50%) wanita pengusaha termotivasi untuk berwirausaha 

karena adanya keinginan dalam diri wanita pengusaha untuk 

membuktikan kepada dirinya bahwa mereka memiliki 

kemampuan dalam membangun, mengelola dan menjalankan 

sebuah bisnis sendiri dimana kemampuan yang mereka miliki 

ini merupakan kemampuan yang sudah dimiliki sebelumnya, 

dan untuk membuktikan sebaik apa kemampuan yang mereka 

miliki yaitu dengan cara mempraktekkannya menjadi seorang 

pemilik bisnis yang sesungguhnya. 

Sebanyak 20 (67%) wanita pengusaha termotivasi 

untuk berwirausaha karena adanya keinginan mereka untuk 

keluar dari zona aman pada saat ini seperti menjadi seorang 

karyawan, menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang 

ibu rumah tangga dengan mencari tantangan-tantangan baru 

yaitu membangun sebuah usaha. Dimana tentunya menjadi 

seorang wirausaha akan menghadirkan tantangan-tantangan 

baru yang tidak mereka rasakan sebelumnya ketika menjadi 

seorang karyawan, mahasiswa ataupun menjadi seorang ibu 
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rumah tangga. Hal ini lah yang mendorong 67% wanita untuk 

berwirausaha.  

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa masih ada 

3 (10%) responden yang memberikan tanggapan tidak setuju 

dan sebanyak 12 (40%) responden memberikan tanggapan 

netral pada indikator adanya keinginan wanita pengusaha 

untuk membuktikan kemampuan mereka dalam berwirausaha 

serta sebanyak 9 (30%) responden yang memberikan 

tanggapan netral pada indikator keinginan wanita pengusaha 

untuk mencari tantangan baru. 

4.3.1.1.7. Analisis Deskriptif Faktor Pengangguran 

Faktor pengangguran merupakan faktor motivasi 

seorang wanita pengusaha untuk berwirausaha. Seorang wanita 

termotivasi berwirausaha karena mereka sedang tidak memiliki 

pekerjaan yang mereka lakukan saat ini dan timbulnya rasa 

takut akan menjadi seorang pengangguran dikemudian hari. 

Orang-orang yang menganggur lebih memungkinkan untuk 

menemukan pelung-peluang yang dapat dijadikan sebagai 

sebuah usaha dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja 

karena tentunya mereka memiliki waktu yang jauh lebih 

banyak untuk mengkespor hal-hal baru yang dapat dijadikan 

peluang berwirausaha. Berikut hasil analisis deskriptif faktor 

pengangguran:
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Deskriptif Faktor Pengangguran 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Saya berwirausaha karena tidak memiliki 

pekerjaan 
0 0 2 4 4 12 12 48 12 60 124 4.13 Tinggi 

2 
Saya berwirausaha karena saya takut 

menjadi seorang pengangguran 
0 0 4 8 11 33 11 44 4 20 105 3.50 Tinggi 

Rata-Rata 114.50 3.82 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel ketujuh motivasi wanita 

berwirausaha yaitu faktor pengangguran sebesar 3.82 dan termasuk kategori tinggi. Artinya faktor pengangguran 

merupakan salah satu motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam berwirausaha, dimana seorang 

wanita memutuskan menjadi seorang wirausaha karena adanya keadaan dimana mereka tidak memiliki pekerjaan 

atau dapat dikatakan sedang menganggur serta timbulnya rasa takut akan menjadi seorang pengangguran di 

kemudian harinya.  
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wanita 

pengusaha termotivasi untuk membangun usaha sendiri karena 

wanita pengusaha sedang tidak bekerja atau tidak memiliki 

pekerjaan. Dari data diatas dapat diketahu bahwa 24 (80%)  

wanita pengusaha menyetujui bahwa mereka berwirausaha 

karena tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan sebuah 

pendapatan seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga. Hal ini 

dapat di lihat pada Tabel 4.3 terkait gambaran responden 

berdasarkan pekerjaan yang dimiliki selain membuka usaha 

yaitu tercatat hanya terdapat 6 (20%)  orang responden yang 

memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan sedangkan 11 

(37%) orang sebagai seorang mahasiswa, 5 (17%) orang 

sebagai seorang ibu rumah tangga dan 8 (27%) orang lainnya 

yang tidak memiliki  pekerjaan lain selain berwirausaha.  

Sebanyak 15 orang atau 50% responden mengatakan 

bahwa mereka berwirausaha karena adanya rasa takut akan 

menjadi seorang pengangguran, dimana mereka merasa takut 

tidak mendapatkan penghasilan apapun serta memiliki citra 

yang buruk sebagai seorang pengangguran dan rasa takut inilah 

yang cenderung mendorong wanita untuk memulai sebuah 

usaha sendiri untuk dijadikan pekerjaan mereka.  

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa masih ada 

2 (7%) responden yang memberikan tanggapan tidak setuju 
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dan sebanyak 4 (13%) responden memberikan tanggapan 

netral pada indikator tidak memiliki pekerjaan. Serta sebanyak 

4 (13%) responden yang memberikan tanggapan tidak setuju 

dan sebanyak 11 (37%) responden memberikan tanggapan 

netral pada indikator adanya rasa takut menjadi seorang 

pengangguran. 

 

4.3.1.2.  Analisis Deskriptif untuk Variabel Keberhasilan Usaha 

Keberhasilan Usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam 

mencapai tujuannya menurut Hendry Faizal (dalam Lestari, 2013). 

Keberhasilan seorang wanita pengusaha dalam menjalankan usaha online 

shop mereka bukanlah merupakan hal yang baru. Semakin 

berkembangnya usaha online shop membuat banyak wanita pengusaha 

yang sukses dalam membangun usahanya disamping menjalankan peran 

mereka baik sebagai seorang mahasiswa, seorang karyawan maupun 

seorang ibu rumah tangga (Ratnasari, 2017). Berikut merupakan 

beberapa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha online 

shop  pada penelitian ini yaitu efisiensi usaha, perluasan produk untuk 

dijual, profitabilitas dan kepercayaan publik.  

4.3.1.2.1. Analisis Deskriptif Efisiensi Usaha 

Efisiensi usaha merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha online shop  

pada penelitian ini. Sebuah usaha online shop dapat dikatakan 
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berhasil ketika adanya efisiensi usaha pada usaha tersebut 

dimana efisiensi usaha dapat di ukur melalui peningkatan 

efisinsi biaya dan efisiensi teknis. Efisiensi biaya yaitu 

keseimbangan antara biaya yang diterima dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk usaha tersebut atau dapat dikatakan biaya 

yang di terima jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 

Sedangkan efisiensi teknis yaitu adanya peningkatan produksi 

barang atau produk yang dijual pada tingkat input yang sama 

atau minimum agar menghasilkan output yang jauh lebih 

banyak dari sebelumnya atau dapat dikatakan output 

maksimum. Berikut hasil analisis efisiensi usaha: 
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Tabel 4.14 Hasil Analisis Deskriptif Efisiensi Usaha 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 

Selama saya menjalani usaha saya, 

efisiensi biaya usaha saya terus 

meningkat (adanya keseimbangan antara 

biaya yang diterima dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk usaha atau biaya yang 

diterima lebih besar biaya yang 

dikeluarkan) 

0 0 0 0 0 0 27 108 3 15 123 4.10 Tinggi 

2 

Selama saya menjalni usaha saya, 

efisiensi teknis pada usaha saya terus 

meningkat [adanya peningkatan produksi 

barang atau produk yang dijual (output 

maksimum) pada tingkat input yang sama 

(minimum)] 

0 0 0 0 0 0 27 108 3 15 123 4.10 Tinggi 

Rata-Rata 123 4.10 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel pertama keberhasilan 

usaha yaitu efisiensi usaha sebesar 4.10 dan termasuk kategori tinggi. Artinya usaha online shop yang dijalankan 
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oleh wanita pengusaha dapat dikatakan berhasil karena adanya 

peningkatan efisiensi usaha. Hal ini dapat di liat pada data di 

atas bahwa seluruh responden mengatakan bahwa usahanya 

mengalami peningkatan efisinsi biaya dan efisiensi teknis. 

Peningkatan efisiensi biaya dapat diukur dari biaya 

yang diterima jauh lebih besar dari pada biaya yang 

dikeluarkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Dimana rata-

rata biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha 

online shop seperti biaya untuk memperoleh barang atau 

produk, biaya kuota internet yang digunakan untuk 

menjalankan usaha secara online, biaya packaging yaitu biaya 

yang digunakan untuk mengemas barang-barang sebelum 

dikirim, serta biaya transport yang digunakan untuk mengirim 

barang dari tempat usaha ke tempat jasa pengiriman barang-

barang. 

Peningkatan efisiensi teknis dapat diukur dari penikatan 

produksi dimana biaya yang digunakan untuk memperoleh 

barang atau produk yang dijual tetap namun dapat 

menghasilkan jumlah barang yang jauh lebih banyak dari 

sebelumnya. Peningkatan efisiensi teknis ini dapat terjadi 

ketika produk atau barang yang akan dijual jumlah meningkat 

sehingga dapat memperoleh harga yang jauh lebih murah 
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dimana peningkatan efisiensi teknis ini berhubungan dengan 

peningkatan jumlah volume penjualan sebuah usaha. 

 

4.3.1.2.2. Analisis Deskriptif Perluasan Produk untuk Dijual 

Perluasan Produk untuk Dijual merupakan salah satu 

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha 

online shop  pada penelitian ini. Sebuah usaha online shop 

dapat dikatakan berhasil ketika adanya peningkatan jumlah 

barang atau produk yang dijual karena meningkatnya jumlah 

permintaan dari konsumen dan adanya penambahan variasi 

produk karena dengan berkembangnya zaman keinginan 

konsumenpun semakin beragam. Peningkatan jumlah barang 

dan penambahan variasi produk di dasarkan pada jumlah dan 

keinginan konsumen.  Berikut hasil analisis efisiensi usaha: 
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Tabel 4.15 Hasil Analisis Deskriptif Perluasan Produk untuk Dijual 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 

Selama saya menjalani usaha saya, 

jumlah produk yang saya jual terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya 

permintaan 

0 0 0 0 0 0 24 96 6 30 126 4.20 Tinggi 

2 

Selama saya menjalani usaha saya, 

variasi produk yang saya jual semakin 

bertambah karena keinginan 

konsumenpun semakin beragam 

0 0 0 0 8 24 15 60 7 35 119 3.97 Tinggi 

Rata-Rata 122.50 4.08 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel kedua keberhasilan 

usaha yaitu perluasan produk untuk dijual sebesar 4.08 dan termasuk kategori tinggi. Artinya usaha online shop 

yang dijalankan oleh wanita pengusaha dapat dikatakan berhasil karena adanya perluasan produk untuk dijual. Hal 

ini dapat di liat pada data di atas bahwa seluruh responden mengatakan bahwa usahanya mengalami peningkatan 

jumlah produk atau barang yang akan dijual karena permintaan konsumenpun semakin bertambah dan sebanyak 
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22 (73%) wanita pengusaha mengatakan bahwa adanya 

penambahan variasi produk karena keinginan konsumenpun 

semakin beragam. 

Peningkatan produk atau barang yang dijual dapat 

dilihat dari jumlah penjualan produk atau barang yang dijual 

pada setiap bulannya oleh usaha tersebut. Peningkatan produk 

atau barang yang dijual terjadi karena adanya peningkatan 

permintaan dari konsumen dimana pada awal pembukaan 

bisnis pastinya hanya menjual beberapa barang saja namun 

meningkat seiring dengan lamanya usaha mereka berjalan.  

Penambahan variasi produk yang dijual dapat dilihat 

dari banyaknya variasi produk yang dijual pada online shop  

tersebut. Seperti online shop yang menjual berbagai aksesories 

branded dimana wanita pengusaha mengatakan bahwa pada 

awal pembukaan usaha mereka hanya menjual tas bermerek 

saja namun karena permintaan konsumen semakin beragam 

maka mereka menambah variasi produk yang mereka jual 

dimana tidak hanya lagi tas bermerek namun juga terdapat jam 

bermerek dan sepatu bermerek. 

Meskipun tergolong tinggi, namun masih ada 8 (27%) 

responden yang memberikan tanggapan netral pada indikator 

bertambahnya variasi produk yang dijual. 

 



 
 

70 
 

4.3.1.2.3. Analisis Deskriptif Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha online shop  

pada penelitian ini. Sebuah usaha online shop dapat dikatakan 

berhasil ketika adanya peningkatan volume penjualan yang 

terjadi secara terus menerus karena meningkatnya permintaan 

dan jumlah konsumen dimana peningkatan volume penjualan 

ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan 

atau profit yang diperoleh dari jumlah penjualan yang tersu 

meningkat secara terus menerus. Berikut hasil analisis 

profitabilitas:
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Tabel 4.16 Hasil Analisis Deskriptif Profitabilitas 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Selama saya menjalani usaha saya, 

jumlah penjualan produk usaha saya terus 

meningkat 

0 0 0 0 0 0 25 100 5 25 125 4.17 Tinggi 

2 
Selama saya menjalani usaha saya, 

jumlah pendapatan yang diperoleh terus 

meningkat 

0 0 0 0 0 0 27 108 3 15 123 4.10 Tinggi 

Rata-Rata 124 4.13 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel ketiga keberhasilan 

usaha yaitu profitabilitas sebesar 4.13 dan termasuk kategori tinggi. Artinya usaha online shop yang dijalankan 

oleh wanita pengusaha dapat dikatakan berhasil karena adanya peningkatan volume penjualan usaha yang terjadi 

karena peningkatan permintaan dari konsumen yang juga berdampak langsung pada peningkatan jumlah 

pendapatan atau profit yang di peroleh. 



 
 

72 
 

Peningkatan volume penjualan terjadi karena adanya 

peningkatan permintaan konsumen secara terus menerus. 

Dimana peningkatan volume penjualan dapat dilihat dari 

jumlah penjualan usaha tersebut dari bulan ke bulan apakah 

jumlah penjualan tiap bulan terus meningkat atau tidak. Dari 

tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh wanita pengusaha 

mengatakan bahwa terjadi peningkatan volume penjualan 

selama mereka menjalani usaha online shop mereka.  

Peningkatan pendapat terjadi karena adanya 

peningkatan jumlah volume penjualan yang tentunya akan 

meningkatkan jumlah profit atau laba yang diperoleh karena 

dengan meningkatnya volume penjualan tentunya jumlah 

produk atau barang yang dijual akan semakin banyak dimana 

hal ini akan meningkatkan efisiensi teknis sebuah usaha yang 

membuat laba yang diperoleh oleh wanita pengusaha jauh 

lebih banyak.  

 

4.3.1.2.4. Analisis Deskriptif Kepercayaan Publik 

Kepercayaan publik merupakan salah satu indikator 

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha online 

shop  pada penelitian ini. Sebuah usaha online shop dapat 

dikatakan berhasil ketika adanya peningkatan jumlah 

konsumen dan juga adanya peningkatan jumlah pengikut atau 
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followers online shop tersebut. Dengan adanya peningkatan 

jumlah konsumen dan followers  menunjukkan bahwa online 

shop tersebut memiliki kualitas produk atau barang yang 

diminati oleh banyak orang dan merupakan online shop yang 

terpercaya atau sering disebut trusted online shop. Bagi sebuah 

usaha online shop, kepercayaan konsumen merupakan hal yang 

penting karena itu akan membuat citra baik bagi online shop 

tersebut sehingga konsumen baru tidak akan ragu dan takut 

untuk berbelanja.  Berikut hasil analisis kepercayaan publik: 
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Tabel 4.17 Hasil Analisis Deskriptif Kepercayaan Publik 

No Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 

Rata- 

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

F S F S F S F S F S 

1 
Selama saya menjalani usaha saya, 

jumlah konsumen saya terus meningkat 
0 0 0 0 0 0 26 104 4 20 124 4.13 Tinggi 

2 
Selama saya menjalani usaha saya, 

pengikut atau followers online saya terus 

bertambah 

0 0 0 0 0 0 25 100 5 25 125 4.17 Tinggi 

Rata-Rata 124.50 4.15 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel keempat keberhasilan 

usaha yaitu kepercayaan publik sebesar 4.15 dan termasuk kategori tinggi. Artinya usaha online shop yang 

dijalankan oleh wanita pengusaha dapat dikatakan berhasil karena tingginya kepercayaan publik terhadap online 

shop  tersebut.  Hal ini dapat di liat pada data di atas bahwa adanya peningkatan konsumen dan juga pengikut atau 

followers dari online shop yang dimiliki oleh 30 wanita pengusaha yang menjadi responden pada penelitian ini. 
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Peningkatan jumlah konsumen dapat diukur atau dilihat 

dari data yang dimiliki oleh wanita pengusaha terkait berapa 

jumlah konsumen pada data penjualan yang dimiliki. 

Peningkatan jumlah konsumen yang terjadi setiap bulannya 

dapat dikatakan berkisar 3-15 orang setiap bulannya namun 

tidak selalu menentu. 

Peningkatan jumlah pengikut atau followers online 

shop dapat dilihat dari sosial media yang digunakan sebagai 

sarana berjualan seperti Instagram. Dari hasil wawancara juga 

yang dilakukan langsung dapat diketahui bahwa peningkatan 

jumlah pengikut atau followers dapat dikatakan jauh lebih 

banyak jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah 

konsumen. Adanya peningkatan jumlah pengikut atau 

followers ini menandakan bahwa semakin banyak orang yang 

tertarik dengan produk yang mereka jual dan tinggi nya angka 

followers juga terkadang menjadi patokan bagi calon 

konsumen sebelum membeli karena tingginya followers 

menandakan banyak online shop tersebut dapat dikatakan 

terpercaya atau trusted online shop. 
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Tabel 4.18 

 Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Motivasi Wanita Berwirausaha 

Variabel Rata-Rata Total Kategori 

Faktor Keluarga (X1) 3.73 Tinggi 

Faktor Pengalaman dan Fasilitas (X2) 4.27 Tinggi 

Faktor Penghargaan dan Peluang (X3) 4.10 Tinggi 

Faktor Keinginan Pribadi (X4) 4.63 Tinggi 

Faktor Akutalisasi Diri (X5) 4.02 Tinggi 

Faktor Potensi Diri (X6) 3.72 Tinggi 

Faktor Pengangguran (X7) 3.82 Tinggi 

Rata-Rata 4.04 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel 4.18 dapat diketahui bahwa ketujuh nilai rata-rata total 

ketujuh faktor secara bersama-sama yaitu 4.04 yang termasuk kategori 

tinggi, artinya faktor keluarga, faktor pengalaman dan fasilitas, faktor 

penghargaan dan peluang, faktor keinginan pribadi, faktor aktualisasi diri, 

faktor potensi diri dan faktor pengangguran secara bersama-sama 

memotivasi wanita pengusaha untuk berwirausaha atau membuka usaha 

sendiri. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa dari ketujuh faktor 

motivasi wanita berwirausaha, faktor tertinggi yang memotivasi wanita 

dalam berwirausaha adalah Faktor Keinginan Privadi (X4) yaitu dengan 

rata-rata total sebesar 4.63. Dimana wanita pengusaha termotivasi untuk 

berwirausaha karena adanya keinginan yang muncul dari dalam diri wanita 

pengusaha untuk membuka sebuah usaha sehingga mereka dapat 

menambah pendapatan dan dapat mandiri secara ekonomi dimana mereka 

tidak bergantung kepada siapapun. 
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Sedangkan faktor terendah dari seluruh faktor yaitu adalah Faktor 

Potensi Diri (X6) dengan rata-rata total sebesar 3.72 meskipun tetap 

tergolong dalam kategori tinggi.  Dimana wanita pengusaha termotivasi 

untuk berwirausaha karena adanya keinginan wanita pengusaha untuk 

membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa mereka memiliki kemampuan 

dalam berwirausaha dan adanya keinginan untuk mencari tantangan baru 

dengan membuka sebuah usaha. 

 

Tabel 4.19 

 Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Keberhasilan Usaha 

Variabel Rata-Rata Total Kategori 

Efisiensi Usaha (Y1) 4.10 Tinggi 

Perluasan Produk untuk Dijual (X2) 4.08 Tinggi 

Profitabilitas (X3) 4.13 Tinggi 

Kepercayaan Publik (X4) 4.15 Tinggi 

Rata-Rata 4.12 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel 2.19 dapat diketahui bahwa usaha online shop  yang 

dijalankan oleh wanita pengusaha pada dikatakan berhasil, dimana hal ini 

terbukti dari nilai rata-rata total yaitu sebesar 4.12 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya sebuah usaha dapat dikatakan berhasil karena 

tingginya efisiensi usaha, adanya peningkatan jumlah produk dan variasi 

produk yang dijual selama ini, adanya peningkatan volume penjualan yang 

berdampak langsung pada pendapatan atau profit yang diperoleh dan 

adanya peningkatan jumlah konsumen dan juga pengikut atau followers 

online shop yang menandakan tingginya kepercayaan publik pada usaha 

online shop tersebut.  
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4.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat 

analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

motivasi manita berwirausaha (X) terhadap keberhasilan usaha (Y). 

Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda yang sudah diolah: 

 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.176 4.771  5.696 .000 

Faktor Keluarga (X1) -2.632 .756 -1.660 -3.481 .002 

Faktor Pengalaman dan 

Fasilitas (X2) 

.270 .253 .175 1.068 .297 

Faktor Penghargaan dan 

Peluang (X3) 

1.105 .279 .588 3.956 .001 

Faktor Keinginan Pribadi 

(X4) 

-.137 .427 -.046 -.322 .751 

Faktor Aktualisasi Diri (X5) 2.843 1.030 1.299 2.759 .011 

Faktor Potensi Diri (X6) .287 .256 .182 1.119 .275 

Faktor Pengangguran (X7) -.118 .214 -.078 -.553 .586 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier berganda 

dalam penelitian ini adalah : 

 ̂                                            

 ̂                                          
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4.3.3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu : 

1. Faktor keluarga (Family Factor) berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha online shop di Semarang 

2. Faktor Pengalaman dan Fasilitas (Experience and Facility Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

3. Faktor Penghargaan dan Peluang (Reward and Opportunity Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang  

4. Faktor Keinginan Pribadi (Personal Wants Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

5. Faktor Aktualisasi Diri (Self Actualization Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

6. Faktor Potensi Diri (Individual Potential Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

7. Faktor Pengangguran (Unemployment Factor) berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha online shop di Semarang 

8. Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, Faktor 

Penghargaan dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor 

Aktualisasi Diri, Faktor Potensi Diri dan Faktor Pengangguran 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang 
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4.3.3.1.  Hipotesis Pertama 

 1 : Faktor keluarga (Family Factor) berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha online shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,002 < 0,05, artinya H1 diterima, bahwa faktor 

keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang. Nilai koefisien pada Faktor Keluarga adalah negatif 

yaitu sebesar – 2,632 yang berarti bahwa Faktor Keluarga  

mempunyai hubungan negatif dengan Keberhasilan Usaha online 

shop di Semarang, dimana semakin tinggi Faktor Keluarga akan 

mengakibatkan Keberhasilan Usaha online shop di Semarang 

semakin turun.  

Berdasarkan analisis regresi, faktor keluarga berpengaruh 

negatif terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang. Hal 

ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan 

bahwa tingginya keinginan wanita pengusaha untuk memiliki 

waktu luang yang lebih banyak dengan keluarga akan menghambat 

keberhasilan usaha online shop yang mereka jalankan, karena 

mereka akan cenderung untuk terus berada bersama keluarga dan 

bahkan berdiam diri saja dirumah apalagi bagi mereka yang 

berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. 

Meskipun usaha mereka dapat dijalankan dimana saja 

termasuk di rumah namun wanita pengusaha juga harus tetap 
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bersosialisasi dengan masyarakat diluar dan bahkan wanita 

pengusaha lainnya untuk mengembangkan usaha mereka serta 

melihat peluang-peluang baru yang bermunculan. 

Temuan pada penelitian ini tidak sama dengan dua 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ie & 

Visantia (2013) dan oleh Saputro, dkk (2016) bahwa faktor 

keluarga berpegaruh signifikan positif terhadap keberhasilan usaha. 

Sedangkan pada penelitian ini, faktor keluarga berpengaruh 

signifikan negatif terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang.  

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

keluarga terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang, 

didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.21 Hasil Wawancara (Faktor Keluarga) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Faktor 

Keluarga 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan usaha 

online shop di 

Semarang? 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Keluarga merupakan motivasi utama 9 

Keluarga merupakan orang terdekat 

yang memberikan dukungan terbesar 

dari awal membangun usaha hingga 

saat ini 

14 

Dukungan penuh dari keluarga 

merupakan hal terpenting  
7 

Keinginan untuk memberikan 

lapangan pekerjaan untuk keluarga 
1 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keluarga merupakan 

orang terdekat dan terpenting bagi wanita pengusaha sehingga 

adanya dorongan dan dukungan dari keluarga dari awal membuka 
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usaha hingga saat ini merupakan motivasi utama bagi seorang 

wanita dalam mencapai keberhasilan usaha online shop di 

Semarang. 

 

4.3.3.2.  Hipotesis Kedua 

 2 : Faktor Pengalaman dan Fasilitas (Experience and 

Facility Factor) berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,297 > 0,05, artinya H2 ditolak, bahwa faktor 

pengalaman dan fasilitas tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha online shop di Semarang. Nilai koefisien pada Faktor 

Pengalaman dan Fasilitas adalah positif yaitu sebesar 0,270 yang 

berarti bahwa Faktor Pengalaman dan Fasilitas mempunyai 

hubungan positif dengan Keberhasilan Usaha online shop di 

Semarang, dimana semakin tinggi Faktor Pengalaman dan Fasilitas 

akan mengakibatkan Keberhasilan Usaha online shop di Semarang 

semakin meningkat.   

Walaupun tidak berpengaruh, tetapi bila dilihat dari analsis 

deskriptif menunjukkan bahwa faktor pengalaman dan fasilitas 

merupakan faktor motivasi yang tinggi bagi seorang wanita 

pengusaha dalam menjalankan usaha mereka sehingga berdampak 
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baik terhadap kinerja wanita usaha yang semakin optimal dalam 

mencapai keberhasilan usaha. 

Temuan pada penelitian ini sama dengan dua penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imron & Wibowo 

(2008) dan oleh Saputra & Mulasari (2015), bahwa faktor 

pengalaman dan fasilitas tidak berpengaruh signifikat terhadap 

keberhasilan usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

pengalaman dan fasilitas terhadap keberhasilan usaha online shop 

di Semarang, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.22 Hasil Wawancara (Faktor Pengalaman dan Fasilitas) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Faktor 

Pengalaman dan 

Fasilitas 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan usaha 

online shop di 

Semarang? 

Responden yang menjawab tidak berpengaruh 

Pengalaman dan modal yang dimiliki 

hanya sebagai modal awal dalam 

membangun sebuah usaha 

11 

Tidak semua pangalaman dapat 

digunakan  dalam menjalani dan 

mempraktekkan usaha 

12 

Dalam mencapai keberhasilan tidak 

dibutuhkan pengalaman tertentu 

namun hanya membutuhkan 

ketekunan  

7 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Pengalaman dan modal merupakan 

penunjang keberhasilan usaha 
6 

Dalam menjalankan usaha wanita 

pengusaha membutuhkan pengalaman 

tertentu seperi membuat kue 

2 

Modal dan fasilitas penunjang 

keberhasilan 
3 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 11 responden 

mengatakan bahwa adanya faktor pengalaman dan fasilitas 
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merupakan faktor motivasi yang hanya memotivasi mereka pada 

awal membangun dan memulai usaha saja, namun faktor tersebut 

tidak berpengaruh bagi responden dalam mencapai keberhasilan 

usaha karena bagi mereka pengalaman yang mereka gunakan dalam 

memulai sebuah usaha tersebut belum tentu dapat digunakan dalam 

menjalankan sebuah bisnis. 

Sebanyak 7 responden mengatakan bahwa adanya 

pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya baik itu formal 

maupun informal hanya menjadi bekal awal seorang wanita 

pengusaha dalam membangun sebuah usaha, namun pada 

kenyataannya saat menjalankan dan mempraktekkan usaha 

pengalaman yang dimiliki tidak begitu diperlukan dan digunakan 

dalam mengelola usaha mereka. Sebanyak 7 responden (24%) 

mengatakan bahwa yang terpenting daman mencapai sebuah 

keberhasilan usaha adalah ketekunan dalam menjalankan usaha 

tersebut. 

Sebanyak 11 responden berpendapat bahwa faktor ini 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mereka karena usaha 

yang mereka jalankan membutuhkan skill atau kemampuan tertentu 

untuk menjalankan usaha tersebut seperti usaha bakery dan 

souvernir, serta mereka menambahkan bahwa usaha mereka juga 

membutuhkan modal yang cukup besar dan berbagai fasilitas yang 
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beragam untuk mendukung jalannya usaha mereka tidak hanya HP 

atau fasilitas Wifi saja.  

 

4.3.3.3. Hipotesis Ketiga 

 3 : Faktor Penghargaan dan Peluang (Reward and 

Opportunity Factor) berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,001 < 0,05, artinya H3 diterima, bahwa faktor 

penghargaan dan peluang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang. Nilai koefisien pada Faktor Penghargaan 

dan Peluang adalah positif yaitu sebesar 1,105 yang berarti bahwa 

Faktor Penghargaan dan Peluang mempunyai hubungan positif 

dengan Keberhasilan Usaha online shop di Semarang, dimana 

semakin tinggi Faktor Penghargaan dan Peluang akan 

mengakibatkan Keberhasilan Usaha online shop di Semarang 

semakin meningkat.   

Bila dilihat dari analsis deskriptif menunjukkan bahwa 

faktor penghargaan dan peluang merupakan faktor motivasi yang 

tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam menjalankan usaha  

mereka sehingga berdampak baik terhadap kinerja wanita usaha 

yang semakin optimal dalam mencapai keberhasilan usaha. 
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Berdasarkan analisis deskriptif diketahui sebanyak 29 

(97%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan pertama yang 

artinya wanita pengusaha berwirausaha karena ingin mendapatkan 

pengakuan dari orang lain bahwa seorang wanita juga dapat 

berhasil dan sebanyak 16 (53%) responden mengatakan setuju pada 

pertanyaan kedua yang artinya wanita pengusaha berwirausaha 

karena ingin meningkatkan status sosial di masyarakat. 

Temuan pada penelitian ini sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ie & Visantia 

(2013), bahwa faktor pengahragaan dan peluang berpengaruh 

signifikat terhadap keberhasilan usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

penghargaan dan peluan terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.23 Hasil Wawancara (Faktor Penghargaan dan 

Peluang) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Faktor 

Penghragaan dan 

Peluang 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan usaha 

online shop di 

Semarang? 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Membutuhkan sebuah pengakuan dari 

orang lain 
11 

Meningkatkan status sosial merupakan 

hal yang penting 
12 

Lebih dipandang, dianggap dan 

dihargai oleh orang lain 
7 

Responden yang menjawab tidak berpengaruh 

Wanita pengusaha bersusah pawah 

mencapai keberhasilan usaha bukan 

untuk mendapatkan sebuah pengakuan 

4 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 11 

responden mengatakan bahwa adanya keinginan untuk 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa seorang wanita 

dapat berhasil serta sebanyak 12 responden memiliki keinginan 

untuk meningkatkan status sosial di masyarakat membuat seorang 

wanita memiliki dorongan tersendiri yang muncul dari dalam 

dirinya sehingga mereka memiliki semangat untuk mencapai 

keberhasilan usaha.  

Sebanyak 7 responden mengatakan bahwa mereka faktor ini 

memotivasi mereka dalam mencapai sebuah keberhasilan usaha 

arena mereka ingin lebih di pandang, dianggap dan di hargai oleh 

orang lain dengan melihat keberhasilan wanita pengusaha dalam 

menjalankan usahanya. 

Sebanyak 4 orang responden mengatakan sebaliknya bahwa 

faktor penghargaan dan fasilitas ini tidak berpengaruh bagi mereka 

dalam mencapai keberhasilan usaha dengan alasan bahwa mereka 

bersusah payah mencapai keberhasilan bukan untuk sekedar 

mendapatkan pengakuan ataupun meningkatkan status sosial 

mereka. 

 

4.3.3.4. Hipotesis Keempat 

 4 : Faktor Keinginan Pribadi (Personal Wants Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang. 
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Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,751 > 0,05, artinya H4 ditolak, bahwa faktor 

keinginan pribadi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang. Nilai koefisien pada Faktor Keinginan 

Pribadi adalah negatif yaitu sebesar – 0,137 yang berarti bahwa 

Faktor Keinginan Pribadi mempunyai hubungan negatif dengan 

Keberhasilan Usaha online shop di Semarang, dimana semakin 

tinggi Faktor Keinginan Pribadi  akan mengakibatkan Keberhasilan 

Usaha online shop di Semarang semakin turun.  

Walaupun tidak berpengaruh, tetapi bila dilihat dari analsis 

deskriptif menunjukkan bahwa faktor keinginan pribadi merupakan 

faktor motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam 

menjalankan usaha mereka sehingga berdampak baik terhadap 

kinerja wanita usaha yang semakin optimal dalam mencapai 

keberhasilan usaha. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui sebanyak 30 

(100%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan pertama 

yang artinya wanita pengusaha berwirausaha karena tidak ingin 

bergantung secara ekonomi kepada orang lain dan sebanyak 30 

(100%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan kedua yang 

artinya wanita pengusaha berwirausaha karena ingin mendapatkan 

pendapatan yang lebih. 
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Temuan pada penelitian ini tidak sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ie & Visantia 

(2013) bahwa faktor keinginan pribadi berpegaruh signifikan 

terhadap keberhasilan usaha. Sedangkan pada penelitian ini, faktor 

keinginan pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan usaha online shop di Semarang.  

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

keinginan pribadi terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.24 Hasil Wawancara (Faktor Keinginan Pribadi) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Faktor 

Keinginan Pribadi 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online shop 

di Semarang? 

Responden yang menjawab tidak berpengaruh 

Tidak semua wirausaha hanya 

berorientasi pada profit saja 
6 

Berorientasi pada masa depan jauh lebih 

penting dibanding hanya berorientasi 

pada profit saja 

9 

Tujuan yang lebih penting adalah 

mengembangkan dan mempertahankan 

usaha tersebut 

9 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Saya membuka online shop  agar dapat 

mandiri secara ekonomi dan tidak 

bergantung terhadap suami saya 

2 

Saya membuka online shop untuk 

meningkatkan pendapatan saya 
7 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui sebanyak 24 responden 

mengatakan bahwa faktor keinginan pribadi yang terdiri dari 

keinginan wanita untuk mandiri secara ekonomi dan mendapatkan 

pendapatan yang lebih tidak berpengaruh bagi mereka dalam 

mencapai keberhasilan usaha. 
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Sebanyak 6 responden mengatakan bahwa dalam 

menjalankan sebuah usaha tidak semua wanita pengusaha hanya 

berorientasi pada profit saja. Serta sebanyak 9 responden dan 9 

responden tidak memungkiri bahwa pendapatan merupakan salah 

satu tujuan dalam membuka usaha, namun dalam menjalankan 

usaha yang lebih penting bagi mereka adalah berorientasi pada 

masa depan dimana mereka dapat mempertahankan usaha mereka 

dan usaha mereka dapat terus berkembang, bukan sekedar 

memikirkan pendapatan saja. 

Sebanyak 9 responden justru berpendapat sebaliknya 

dimana menurut mereka faktor tersebut berpengaruh bagi mereka 

dalam mencapai keberhasilan usaha karena keinginan untuk 

mandiri secara ekonomi serta memperoleh pendapatan yang lebih 

merupakan hal yang memotivasi mereka dalam mencpaai 

keberhasilan. 

 

4.3.3.5.  Hipotesis Kelima 

 5 : Faktor Aktualisasi Diri (Self Actualization Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,011 < 0,05, artinya H5 diterima, bahwa faktor 

aktualisasi diri berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang. Nilai koefisien pada Faktor Aktualisasi Diri 
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adalah positif yaitu sebesar 2,843 yang berarti bahwa Aktualisasi 

Diri mempunyai hubungan positif dengan Keberhasilan Usaha 

online shop di Semarang, dimana semakin tinggi Aktualisasi Diri 

akan mengakibatkan Keberhasilan Usaha online shop di Semarang 

semakin meningkat.   

Bila dilihat dari analsis deskriptif menunjukkan bahwa 

faktor aktualisasi diri merupakan faktor motivasi yang tinggi bagi 

seorang wanita pengusaha dalam menjalankan usaha mereka 

sehingga berdampak baik terhadap kinerja wanita usaha yang 

semakin optimal dalam mencapai keberhasilan usaha. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui sebanyak 20 

(67%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan pertama yang 

artinya wanita pengusaha berwirausaha karena tidak merasa puas 

dengan pekerjaan yang saya miliki sekarang dan sebanyak 28 

(93%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan kedua yang 

artinya wanita pengusaha berwirausaha karena ingin menunjukkan 

kepada orang lain bahwa saya bisa melakukan usaha sendiri. 

Temuan pada penelitian ini sama dengan dua penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ie & Visantia 

(2013) dan Saputra & Mulasari (2015), bahwa faktor aktualisasi 

diri berpengaruh signifikat terhadap keberhasilan usaha. 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

aktualisasi diri terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.25 Hasil Wawancara (Faktor Aktualisasi Diri) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Faktor 

Aktualisasi Diri 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan usaha 

online shop di 

Semarang? 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Adanya ketidakpuasan ditempat kerja 

seperti adanya hambatan, tidak ada 

kesempatan untuk meningkatkan karir, 

dan konflik di tempat kerja 

3 

Menjadi seorang karyawan itu 

melelahkan 
3 

Keinginan untuk menunjukkan 

kemampuan dirinya kepada orang lain 

bahwa seorang wanita dapat berhasil 

16 

Ketidakpuasan dengan pekerjaan yang 

dimiliki sekarang seperti menjadi ibu 

rumah tagga 

2 

Kebanggan menjadi seorang pemilik 

usaha dibanding seorang karyawan 
6 

Responden yang menjawab tidak berpengaruh 

Karena mereka belum memiliki 

pekerjaan 
2 

Faktor ini tidak berpengaruh bagi 

wanita pengusaha dalam mencapai 

keberhasilan usaha  

4 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui sebanyak 3 responden 

mengatakan bahwa faktor ini memotivasi mereka dalam mencapai 

keberhasilan karena adanya ketidakpuasaan di tempat kerja karena 

adanya hambatan, tidak adanya kesempatan untuk meningkatkan 

karir serta adanya konflik di tempat kerja dan sebanyak 2 

responden merasakan ketidakpuasan dengan pekerjaan yang 

dimiliki sekarang sebagai ibu rumah tangga. Sebanyak 3 responden 

mengatakan bahwa menjadi seorang karyawan itu melelahkan 
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sehingga hal itu yang terus memotivasi mereka untuk mencapai 

keberhasilan. 

Sebanyak 16 responden mengatakan bahwa adanya 

keinginan dari dalam diri untuk menunjukkan kepada orang lain 

bahwa seorang wanita juga dapat berhasil merupakan dorongan 

yang memotivasi mereka dalam mencapai keberhasilan usaha.  

Sebanyak 6 responden mengatakan bahwa mereka faktor ini 

memotivasi mereka karena bagi mereka akan jauh lebih 

membanggakan menjadi seorang pemilik usaha dibandingkan 

menjadi seorang karyawan saja sehingga mendorong seorang 

wanita pengusaha untuk terus bekerja keras dalam menjalankan 

usaha yang telah dibangun agar dapat bertahan dan berhasil 

sehingga usaha tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian 

mereka. 

Sebanyak 6 responden lainnya mengatakan faktor 

aktualisasi diri tidak berpengaruh bagi mereka dalam mencapai 

keberhasilan usaha dimana 2 responden dari 6 mengatakan bahwa 

hal itu tidak berpengaruh karena mereka belum memiliki pekerjaan 

sehingga mereka tidak merasakan rasa tidak puas atas pekerjaan 

yang dimiliki sekarang, sedangkan 4 responden lainnya hanya 

mengatakan bahwa faktor tersebut tidak berpengaruh saja. 
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4.3.3.6.  Hipotesis Keenam 

 6 : Faktor Potensi Diri (Individual Potential Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,275 > 0,05, artinya H6 ditolak, bahwa faktor 

potensi diri tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang. Nilai koefisien pada Potensi Diri adalah positif 

yaitu sebesar 0,287 yang berarti bahwa Faktor Potensi Diri 

mempunyai hubungan positif dengan Keberhasilan Usaha online 

shop di Semarang, dimana semakin tinggi Faktor Potensi Diri akan 

mengakibatkan Keberhasilan Usaha online shop di Semarang 

semakin meningkat.   

Walaupun tidak berpengaruh, tetapi bila dilihat dari analsis 

deskriptif menunjukkan bahwa faktor potensi diri merupakan faktor 

motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam 

menjalankan usaha mereka sehingga berdampak baik terhadap 

kinerja wanita usaha yang semakin optimal dalam mencapai 

keberhasilan usaha. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui sebanyak 15 

(50%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan pertama yang 

artinya wanita pengusaha berwirausaha karena ingin membuktikan 

kepada diri saya sendiri bahwa saya memiliki kemampuan dalam 

berwirausaha dan sebanyak 20 (97%) responden mengatakan setuju 
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pada pertanyaan kedua yang artinya wanita pengusaha 

berwirausaha karena ingin keluar dari zona aman dan mencari 

tantangan yang baru. 

Temuan pada penelitian ini tidak sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ie & Visantia 

(2013) bahwa faktor potensi diri berpegaruh signifikan terhadap 

keberhasilan usaha. Sedangkan pada penelitian ini, faktor potensi 

diri tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang.  

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

potensi diri terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang, 

didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.26 Hasil Wawancara (Faktor Potensi Diri) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Potensi 

Diri berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan usaha 

online shop di 

Semarang? 

Responden yang menjawab tidak berpengaruh 

Faktor potensi diri hanya merupakan 

motivasi awal dalam membangun 

usaha 

18 

Pembuktian diri sudah didapatkan 

ketika usaha tersebut sudah berdiri 
6 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Adanya keinginan untuk menunjukkan 

kemampuan berwirausaha merupakan 

faktor motivasi yang timbul dari dalam 

diri wanita pengusaha sendiri untuk 

mencapai keberhasilan 

4 

Faktor Potensi Diri memberikan 

dorongan yang kuat bagi wanita 

pengusaha untuk mencapai 

keberhasilan usaha 

4 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Dari tabel diatas dapat diketahui sebanyak 18 responden 

mengatakan bahwa adanya keinginan seorang wanita pengusaha 

untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan keinginan wanita 

pengusaha untuk mencari tantangan baru hanya memotivasi wanita 

pengusaha dalam menimbulkan minat mereka untuk memulai 

sebuah usaha saja atau hanya merupakan faktor motivasi di awal, 

namun faktor potensi diri tidak lagi memperngaruhi wanita 

pengusaha dalam menjalankan usaha mereka. 

Sebanyak 6 responden juga mengatakan bahwa keinginan 

yang timbul untuk membuktikan kemampuan wanita pengusaha 

terhadap diri mereka sendiri serta keinginan untuk mencari 

tantangan baru telah terpenuhi dengan dibangunnya sebuah usaha 

tersebut. Namun untuk menjalankan dan mempertahankan 

usahanya faktor motivasi potensi diri ini tidak lagi memperngaruhi 

wanita pengusaha dalam mencapai keberhasilan usaha.  

Sebanyak 8 responden lainnya justru berpendapat 

sebaliknya, mereka mengatakan bahwa faktor ini berpengaruh bagi 

mereka dalam mencapai keberhasilan usaha karena dengan adanya 

faktor ini memberikan dorongan kuat dari dalam diri mereka untuk 

mencapai sebuah keberhasilan usaha.  
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4.3.3.7.  Hipotesis Ketujuh 

 7 : Faktor Pengangguran (Unemployment Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.18 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,586 > 0,05, artinya H7 ditolak, bahwa faktor 

pengangguran tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang. Nilai koefisien pada Faktor 

Pengangguran (X7) adalah negatif yaitu sebesar – 0,118 yang 

berarti bahwa Faktor Pengangguran (X7) mempunyai hubungan 

negatif dengan Keberhasilan Usaha (Y) online shop di Semarang, 

dimana semakin tinggi Faktor Pengangguran (X7) akan 

mengakibatkan Keberhasilan Usaha (Y) online shop di Semarang 

semakin turun.  

Walaupun tidak berpengaruh, tetapi bila dilihat dari analsis 

deskriptif menunjukkan bahwa faktor pengangguran merupakan 

faktor motivasi yang tinggi bagi seorang wanita pengusaha dalam 

menjalankan usaha mereka sehingga berdampak baik terhadap 

kinerja wanita usaha yang semakin optimal dalam mencapai 

keberhasilan usaha. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui sebanyak 24 

(80%) responden mengatakan setuju pada pertanyaan pertama yang 

artinya wanita pengusaha berwirausaha karena tidak memiliki 

pekerjaan dan sebanyak 15 (50%) responden mengatakan setuju 
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pada pertanyaan kedua yang artinya wanita pengusaha 

berwirausaha karena memiliki rasa takut menjadi seorang 

pengangguran. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh faktor 

pengangguran terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.27 Hasil Wawancara (Faktor Pengangguran) 

Pertanyaan Jawaban F 

Apakah Faktor 

Pengangguran 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Responden yang menjawab tidak berpengaruh 

Memiliki pekerjaan tetap 5 

Saya tidak merasa takut menjadi seorang 

pengangguran 
5 

Faktor pengangguran hanya merupakan 

faktor pendorong untuk membangun 

usaha 

18 

Responden yang menjawab berpengaruh 

Saya termasuk orang yang takut menjadi 

seorang pengangguran 
4 

Faktor ini mendorong saya dalam 

mencapai keberhasilan usaha 
1 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel diatas, diketahui sebanyak 18 responden 

berpendapat bahwa faktor pengangguran hanyalah faktor awal yang 

memotivasi seorang wanita pengusaha dalam membangun dan 

memulai sebuah usaha namun tidak memotivasi seorang wanita 

dalam menjalankan sebuah usaha.  

Serta sebanyak 5 responden mengatakan bahwa faktor ini 

tidak berpengaruh karena mereka memiliki pekerjaan tetap yang 

mereka jalani pada saat ini. Sedangkan sebanyak 5 responden 

mengatakan faktor ini tidak berpengaruh bagi mereka dalam 
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mencapai keberhasilan usaha online shop karena mereka tidak takut 

menjadi seorang pengangguran.  

Sedangkan sebanyak 5 responden berpendapat bahwa faktor 

ini bepengaruh dalam mencapai keberhasilan usaha dengan alasan 

bahwa mereka termasuk orang yang tidak memiliki pekerjaan 

selain menjadi seorang wirausaha dan mereka termasuk orang yang 

takut menjadi seorang pengangguran sehingga hal itu yang 

mendorong mereka untuk terus mencapai keberhasilan. 

 

4.3.3.8.  Rekapitulasi Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Tabel 4.28 

 Rekapitulasi Pengujian Hipotesis (Uji t)  

Variabel Sig Kesimpulan 

Faktor Keluarga (H1) 0,002 < 0,05 Berpengaruh 

Faktor Pengalaman dan Fasilitas (H2) 0,297 > 0,05 Tidak Berpengaruh 

Faktor Penghargaan dan Peluang (H3) 0,001 < 0,05 Berpengaruh 

Faktor Keinginan Pribadi (H4) 0,751 > 0,05 Tidak Berpengaruh 

Faktor Akutalisasi Diri (H5) 0,011 < 0,05 Berpengaruh 

Faktor Potensi Diri (H6) 0,275 > 0,05 Tidak Berpengaruh 

Faktor Pengangguran (H7) 0,586 > 0,05 Tidak Berpengaruh 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel 4.21 diatas dapat diketahui bahwa dari ketujuh 

faktor motivasi wanita berwirausaha hanya terdapat 3 faktor yang 

terbukti mempengaruhi keberhasilan usaha online shop di 

Semarang.  

Dari hasil uji pengujian hipotesis diketahui bahwa faktor 

yang memotivasi wanita dalam mencapai keberhasilan usaha yaitu 
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faktor keluarga, faktor pengahragaan dan fasilitas, dan fakto 

aktualisasi diri. Dimana ketiga faktor tersebut tidak hanya 

meotivasi mereka dalam membangun dan memulai usaha saja 

namun ketiga faktor tersebut juga terus memotivasi mereka dalam 

menjalankan usaha mereka hingga mencapai sebuah keberhasilan. 

Sedangkan keempat faktor lainnya yaitu faktor pengalaman 

dan fasilitas, faktor keinginan pribadi, faktor potensi diri, dan 

faktor pengangguran tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha online shop di Semarang, karena keempat faktor tersebut 

hanya merupakan faktor yang memotivasi seorang wanita di awal 

membangun dan memulai sebuah usaha saja, namun keempat 

faktor tersebut tidak berpengaruh bagi wanita pengusaha dalam 

menjalankan usaha hingga mencapai keberhasilan usaha. 

 

4.3.3.9. Hipotesis Kedelapan  

                       Tabel 4.29 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 99.201 7 14.172 5.314 .001
b
 

Residual 58.665 22 2.667   

Total 157.867 29    

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 

b. Predictors: (Constant), Faktor Pengangguran (X7), Faktor Keluarga (X1), Faktor Keinginan 

Pribadi (X4), Faktor Potensi Diri (X6), Faktor Penghargaan dan Peluang (X3), Faktor Pengalaman 

dan Fasilitas (X2), Faktor Aktualisasi Diri (X5) 
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 8 : Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, 

Faktor Penghargaan dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor 

Aktualisasi Diri, Faktor Potensi Diri dan Faktor Pengangguran 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.22 dapat diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H8 diterima dimana terdapat pengaruh XI, X2, X3, X4, X5, X6 dan 

X7 secara bersama-sama terhadap Y. Artinya faktor keluarga, 

faktor pengalaman dan fasilitas, faktor penghargaan dan peluang, 

faktor keinginan pribadi, faktor aktualisasi diri, faktor potensi diri 

dan faktor pengangguran secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang.  

Adanya ketujuh faktor motivasi tersebut secara bersama-

sama memberikan dorongan serta semangat tersendiri bagi wanita 

pengusaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka 

sehingga hal ini berdampak langsung pada kinerja mereka yang 

semakin optimal dalam mencapai sebuah keberhasilan usaha. 

 

 

 

 


