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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden  

 

Responden dalam penelitian ini yaitu wanita wirausaha salon yang berada di 

wilayah Semarang Timur. Responden yang diambil sebanyak 5 pemilik salon 

yang mempunyai kriteria dalam teknik pengambilan sampel. Data responden 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1  

Data Responden  

 

No Nama Usia 

(tahun) 

Pendidikan 

Terakhir 

Nama 

Usaha 

Lokasi Usaha Lama 

Usaha 

(tahun) 

Jumlah 

Karyawan 

1. Sri 

Fatayati 

51 SLTA Nandya 

Salon 

Jl. Ganesha 

Mukti no. 283 

16 4 orang 

2. Linda 50  SMA Linda 

Salon 

Jl. Trembesi 

1321 

13 2 orang 

3. Oei 

May 

Hwa 

40 SMA Mei 

Salon 

Jl.Karangigas 

Raya RT 03/ 

RW 07 

15 2 orang 

4. Novi 

Rosanti 

45 Sarjana Glitz 

Salon 

Jl. Supriyadi 

no.27 

8 3 orang 

5. Niken 25 SMA Niken 

Salon 

Jl.Panda Utara 

18 

6 2 orang 

Sumber: Data Primer, 2018 
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4.1.1  Jumlah Karyawan dan Lama Usaha 

 

Berdasarkan jumlah karyawan dan lama usaha, responden dikelompokkan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Jumlah Karyawan dan Lama Usaha 

Jumlah 

Karyawan 

  Lama Usaha     

 5-8 tahun 9-12 tahun 13-16 tahun   

 F % F % F %   

2 orang 1 20 - - 2 40 3 60 

3 orang - - 1 20 - - 1 20 

4 orang - - - - 1 20 1 20 

Total 1 20 1 20 3 60 5 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.1.1, diketahui presentase lama usaha salon 5-8 tahun 

sebanyak 1 orang responden atau 20% dengan memiliki 2 orang karyawan. Lama 

usaha 9-12 tahun sebanyak  1 orang responden atau 20% dengan memiliki 3 orang 

karyawan. Sedangkan lama usaha 13-16 tahun sebanyak 3 responden atau 60%, 

diantara 2 responden memiliki 2 orang karyawan dan 1 responden memiliki 4 

orang karyawan. Dari tabel jumlah karyawan dan lama usaha diatas  dapat 

disimpulkan bahwa suatu lama  usaha yang berjalan dengan sukses maka semakin 

bertambah juga jumlah karyawan yang dibutuhkan. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 

 Analisis hasil penelitian berikut menggunakan analisis deskriptif dengan 

menganalisa hasil jawaban masing-masing indikator variabel dari wirausaha 

wanita salon.  Bagian jawaban kuosioner diberi uraian hasil jawaban yang 

diperoleh guna mengetahui tinggi,cukup atau rendah motivasi wirausaha wanita 

Total 
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salon di wilayah Semarang Timur dengan faktor-faktor diantaranya faktor 

pendidikan, faktor emosional, faktor modal, dan faktor kemandirian. 

 

4.2.1  Faktor Pendidikan 

 

Pendidikan merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam suatu ilmu 

atau keterampilan tertentu. Pendidikan akan berpengaruh bila apabila terdapat 

pengalaman atau keterampilan di dalamnya. Hasil analisis data yang diperoleh 

berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap faktor pendidikan terhadap 

motivasi berwirausaha : 

 

4.3 Tabel Frekuensi Faktor Pendidikan terhadap  

motivasi wanita berwirausaha 

 

No 

 

Faktor Pendidikan 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju   

  (1) (2) (3) Total 

Skor 

Kategori 

1. Saya  mempunyai 

kemampuan serta potensi 

berwirausaha yang dapat 

dikembangkan 

0 

(0) 

1 

(2) 

4 

(12) 

14 Tinggi 

2. Saya memiliki kemampuan 

berwirausaha untuk 

mengatur permodalan, 

keuangan, dan memimpin 

karyawan 

0 

(0) 

1 

(2) 

4 

(12) 

14 Tinggi 

3. Saya  memiliki kemampuan 

memasarkan  jasa usaha 

saya dengan baik 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

 Jumlah     43 

 Rata – rata Total  Skor    14,33 Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

Jawaban 
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 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel faktor 

pendidikan memotivasi wanita berwirausaha memiliki skor 14,33 yang artinya 

faktor pendidikan merupakan motivasi  tertinggi wanita dalam berwirausaha. Hal 

ini didukung dengan jawaban 4 responden yang setuju bahwa para responden 

memiliki potensi berwirausaha dan didukung kemauan dari dalam diri sendiri 

ingin membuka usaha sendiri. 

 Pada kategori kemampuan berwirausaha untuk mengatur permodalan dan 

keuangan usaha tergolong memiliki pengaruh tinggi meskipun ada 1 responden 

yang menjawab netral. Ini dikarenakan bahwa salah satu responden merasa masih 

perlu cara mengatur keuangan dengan tertata dan tidak hanya belajar dengan cara 

autodidact. 

 Semua responden setuju bahwa pemasaran yang mereka lakukan 

memberikan dampak positif dan menarik konsumen. Pernyataan ini diperkuat 

dengan alasan bahwa para responden memiliki pelanggan yang selalu kembali ke 

salon mereka dan konsumen berasal dari kalangan menengah. 

 Analisis diatas didukung dengan penjelasan pada kuosioner terkait faktor 

pendidikan yang memotivasi wanita berwirausaha sebagai berikut 
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Tabel 4.4 

Rekapitulasi Penjelasan Kuosiner Faktor Pendidi 

 

 

No 

 

Nama / 

Umur/ 

Nama 

Usaha 

Pernyataan 1 

Saya  mempunyai 

kemampuan serta 

potensi berwirausaha 

yang dapat 

dikembangkan 

Pernyataan 2 

Saya memiliki kemampuan 

berwirausaha untuk 

mengatur permodalan, 

keuangan, dan memimpin 

karyawan 

Pernyataan 3 

Saya  memiliki kemampuan 

memasarkan  jasa usaha 

saya dengan baik 

 

1. Sri 

Fatayati/ 

51 th/ 

Nandya 

Salon 

Setuju, dari remaja saya 

sudah menyukai bidang 

kecantikan dan 

mengikuti seminar 

wirausaha. 

Setuju, mengerti cara 

mengatur usaha, 

operasional, dan 

pengetahuan dari seminar 

wirausaha. 

Setuju, dengan kualitas 

produk yang diberikan 

dapat memberi nilai plus 

pada salon saya, serta 

promosi mulut ke mulut 

dari pelanggan. 

2. Linda/50 

th/ Linda 

Salon 

Netral, saya terdorong 

membuka usaha karena 

keadaan. 

Netral, saya membuka 

usaha ini pertama kali dan 

belajar dengan cara 

autodidact. 

Setuju, karena konsumen 

selalu berlangganan dan 

datang kembali ke salon 

saya. 

3. Oei May 

Hwa/ 40 

th/ Mei 

Salon 

Setuju, saya ingin punya 

usaha sendiri dan sudah 

pengalaman kerja 

dengan orang lain. 

Setuju, saya mengetahui 

cara pengaturan keuangan 

pada usaha karena saya 

terdorong membangun 

usaha sendiri. 

Setuju, karena harga si 

salon saya miring dan 

konsumen menengah juga 

menjadi pelanggan. 

4. Novi 

Rosanti/4

5 th/ Glitz 

Salon 

Setuju, saya mempunyai 

cita-cita untuk membuka 

usaha sendiri sejak muda 

serta pendidikan dari 

sekolah 

Setuju, saya selalu 

memantau kegiatan dan 

transaksi di salon saya. 

Setuju, karena salon saya  

mentarget untuk kalangan 

menengah dan rata-rata 

konsumen sudah menjadi 

pelanggan saya. 

5. Niken/25 

th/ Niken 

Salon 

Setuju, sejak selesai 

sekolah saya 

memutuskan untuk 

membuka usaha sendiri. 

Setuju, sebelum membuka 

usaha, saya belajar dari 

orang tua. 

Setuju, saya sering 

mengadakan promosi 

potongan harga dan 

konsumen tertarik. 

Sumber: Data Primer, 2018 
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4.2.2  Faktor Emosional 

 

 Emosional dapat didekripsikan suatu keadaan yang mempengaruhi 

tindakan seseorang atau perencanaan yang dikehendaki. Dorongan faktor 

emosional juga dapat berdampak pada tindakan yang kegiatan yang ingin 

dilakukan seperti dorongan dari keluarga atau diri sendiri. Berikut hasil analisis 

faktor emosional terhadap motivasi wanita berwirausaha: 

 

4.5 Tabel Frekuensi Faktor Emosional terhadap  

motivasi wanita berwirausaha 

 

No 

 

Faktor Emosional 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju   

  (1) (2) (3) Total 

Skor 

Kategori 

1. Keluarga inti mendukung 

saya untuk membuka 

usaha salon 

0 

(0) 

1 

(2) 

4 

(12) 

14 Tinggi 

2. Wirausaha sudah menjadi 

pekerjaan/profesi yang  

turun-temurun dalam 

keluarga saya 

 

3 

(3) 

0 

(0) 

2 

(6) 

9 Cukup 

3. Bagi saya dengan menjadi 

wirausaha akan 

memperoleh pendapatan 

yang lebih banyak 

 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

 Jumlah     38 

 Rata – rata Total  Skor    12,66 Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Jawaban 
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 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa faktor emosional yang 

memotivasi wanita wirausaha salon memiliki rata- rata skor 12,66. Faktor 

emosional merupakan peringkat terakhir dalam memotivasi wanita berwirausaha.  

Pada faktor emosional yang memotivasi wanita berwirausaha memiliki 2 indikator 

yang tergolong tinggi dan 1 indikator tergolong cukup. 

Dua indikator yang tergolong tinggi tersebut diantaranya dukungan dari 

keluarga dan keinginan membuka usaha sendiri untuk mendapatkan keuntungan 

kebih banyak. Hal ini didukung dengan penjelasan responden bahwa keluarga 

membantu mereka dalam permodalan dan dapat mengatur keuntungan yang 

diinginkan dengan cara membuka usaha sendiri. Namun pada 1 responden 

menjawab netral karena bentuk dukungan keluarga tidak menentang pada usaha 

salon yang dipilih oleh responden. 

 Sebagian responden tidak memiliki riwayat dari keluarga yang 

berwirausaha, sehingga responden membuka usaha sendiri atas dasar dan 

kemauan diri mereka sendiri. Pada 2 responden yang memiliki riwayat dari 

keluarga berwirausaha, keluarga pun mendukung melalui cara membantu 

pemberian modal dan tenaga dalam mengurus berdirinya usaha tersebut.   

 Analisis diatas didukung dengan penjelasan pada kuosioner terkait faktor 

emosional yang memotivasi wanita berwirausaha sebagai berikut :
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No 

 

Nama / 

Umur/ 

Nama 

Usaha 

Pernyataan 4 

Keluarga inti mendukung 

saya membuka usaha 

salon 

Pernyataan 5 

Wirausaha sudah 

menjadi 

pekerjaan/profesi 

yang turun-

temurun dalam 

keluarga saya 

Pernyataan 6 

Bagi saya dengan 

menjadi wirausaha akan 

memperoleh pendapatan 

yang lebih banyak 

1. Sri 

Fatayati/ 51 

th/ Nandya 

Salon 

Setuju, karena merupakan 

hal positif  

Tidak ada. Setuju, saya pernah join 

dengan orang lain, 

namun keuntungan tidak 

sebanyak sekarang. 

2. Linda/50 

th/ Linda 

Salon 

Netral, keluarga tidak 

menentang ketika saya 

ingin buka usaha salon. 

Tidak ada. Setuju, karena dapat 

mengatur keuntungan 

yang diinginkan. 

3. Oei May 

Hwa/ 40 th/ 

Mei Salon 

Setuju, suami membantu 

memberi modal usaha 

Tidak pernah. Setuju, karena saya 

pernah bekerja dengan 

orang lain dengan gaji 

terbatas. 

4. Novi 

Rosanti/45 

th/ Glitz 

Salon 

Setuju, suami memberi 

modal dan merenovasi 

rumah untuk dijadikan 

tempat usaha. 

Setuju, keluarga 

punya usaha 

sendiri. 

Setuju, usaha yang saya 

dirikan dapat membantu 

perekonomian keluarga 

menjadi lebih baik. 

5. Niken/25 

th/ Niken 

Salon 

Setuju, orang tua 

membantu saya 

memberikan modal usaha 

dan mengurus berdirinya 

usaha. 

Setuju, orang tua 

juga memiliki 

usaha sendiri. 

Setuju. 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Penjelasan Kuosiner Faktor Emosional 

 

Sumber: Data Primer, 2018 
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4.2.3  Faktor Modal  

  

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah 

modal. Namun modal tidak seringkali diartikan pada uang atau investasi dan 

operasional.  Modal adalah hal yang diperlukan untuk berdirinya sebuah usaha 

tersebut hingga beroperasi diantaranya adalah pengalaman, pengetahuan,  

kreativitas, dan inovasi. Indikator inilah yang merupakan pendukung dari modal 

untuk berwirausaha. Jika indikator-indikator ini dapat dikuasai dengan baik, 

kemudian tahap berikutnya didukung dengan uang dan tenaga sebagai wujud 

mendirikan usaha. Berikut hasil analisis faktor modal terhadap motivasi wanita 

berwirausaha :  

4.7 Tabel Frekuensi Faktor Modal terhadap  

motivasi wanita berwirausaha 

 

No 

 

Faktor Modal 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju   

  (1) (2) (3) Total 

Skor 

Kategori 

1. Saya memiliki keahlian / 

skill dalam penataan dan 

perawatan rambut 

(memotong rambut, 

creambath, pewarnaan 

rambut) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

2. Saya melakukan promosi 

guna pengembangan 

usaha saya 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

3. Saya mempromosikan 

usaha melalui online 

2 

(2) 

0 

(0) 

3 

(9) 

11 Cukup 

 Jumlah     41 

 Rata – rata Total  Skor    13,66 Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Jawaban 
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 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa faktor modal 

termasuk dalam kategori tinggi yang memotivasi wanita berwirausaha dengan 

rata- rata skor 13,66. Pada faktor modal terdapat 3 indikator variabel, diantaranya 

2 indikator tergolong tinggi dan 1 indikator tergolong cukup.  

 Dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju. Hal ini didukung dari 

penjelasan jawaban kuosioner dimana semua responden setuju bahwa mereka 

mempunyai keahlian dalam penataan dan perawatan rambut dalam diri mereka 

masing-masing sebelum memutuskan memilih usaha salon. Pernyataan ini 

diperkuat karena mayoritas dari mereka sudah mengikuti kursus terlebih dulu dan 

menyukai dunia kecantikan dari remaja. Namun tidak sedikit juga dari para 

responden yang mejelaskan bahwa mereka turut melayani konsumen untuk 

memperkuat penyataan tersebut. 

 Selain itu, semua responden setuju melakukan promosi guna 

pengembangan usaha mereka. Mayoritas responden melakukan promosi dengan 

memberikan potongan harga, membagikan brosur, dan memasang banner. Dalam 

penggunaan promosi media online hanya 3 responden yang menggunakan media 

tersebut, salah satunya adalah instagram. 

 Analisis diatas didukung dengan penjelasan pada kuosioner terkait faktor 

modal yang memotivasi wanita berwirausaha sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Penjelasan Kuosiner Faktor Modal 

 

 

No 

 

 

Nama / 

Umur/ 

Nama Usaha 

Pernyataan 7 

Saya memiliki keahlian 

/ skill dalam penataan 

dan perawatan rambut 

(memotong rambut, 

creambath, pewarnaan 

rambut) 

Pernyataan 8 

Saya melakukan promosi 

sebagai bentuk kreatifitas 

guna pengembangan 

usaha saya 

Pernyataan 9 

Saya 

mempromosikan 

usaha melalui online 

1. Sri Fatayati/ 

51 th/ 

Nandya 

Salon 

Setuju, saya terjun 

langsung dalam 

pelayanan ke 

konsumen. 

Setuju, memberikan 

potongan harga, 

kerjasama dengan pihak 

lain, brosur. 

Setuju, melalui 

instagram dengan 

mengupload saja 

2. Linda/ 50 th/ 

Linda Salon 

Setuju, karena saya 

melayani kosumen saya 

secara langsung. 

Setuju, saya memasang 

banner dan brosur. 

Tidak ada. 

3. Oei May 

Hwa/ 40 th/ 

Mei Salon 

Setuju, karena ini salah 

satu hobi saya. 

Setuju, mencetak brosur 

dan memebri potongan 

harga. 

Tidak ada. 

4. Novi Rosanti/ 

45 th/ Glitz 

Salon 

Setuju, karena saya 

mempelajari terlebih 

dulu dan men-trainee 

langsung karyawan 

dengan keahlian yang 

saya miliki. 

Setuju, memberikan 

potongan diskon. 

Setuju, instagram 

dan facebook dengan 

mempost sendiri 

foto-foto usaha saya 

ke media sosial. 

5. Niken/25 th/ 

Niken Salon 

Setuju, saya mengikuti 

kursus terlebih dulu 

sebelum membuka 

usaha. 

Setuju, melalui online 

dan teman-teman. 

Setuju, instagram 

dan facebook. 

Sumber: Data Primer, 2018



36 
 

 
 

4.2.4  Faktor Kemandirian 

 

 Kemandirian adalah sifat yang dimiliki oleh seorang wirausaha 

menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk 

mengandalkan diri sendiri dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru 

tanpa harus bergantung dari orang lain. Faktor ini meliputi mandiri dalam 

permodalan atau mampu mengandalkan keuangan diri sendiri, mandiri dalam 

pengelolaan/mampu mengandalkan kemampuan dalam tugas, mendapatkan laba. 

Berikut hasil analisis faktor kemandirian terhadap motivasi wanita berwirausaha: 

 

4.9 Tabel Frekuensi Faktor Kemandirian terhadap  

motivasi wanita berwirausaha 

 

No 

 

Faktor Kemandirian 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju   

  (1) (2) (3) Total 

Skor 

Kategori 

1. Saya membangun usaha 

salon dengan modal  

(uang) dengan uang 

pribadi  

1 

(1) 

2 

(4) 

2 

(6) 

11 Cukup 

2. Saya menghitung 

pemasukan dan 

pengeluaran setiap hari 

pada transaksi yang 

terjadi di salon 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

3. Saya mempunyai 

keinginan untuk bebas 

dalam bekerja dengan 

cara membuka usaha 

sendiri 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

Jawaban 
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4. Saya bertanggung jawab 

pada keputusan yang 

saya ambil untuk usaha 

saya 

 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(15) 

15 Tinggi 

 Jumlah     55 

 Rata – rata Total  Skor    14 Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

  

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa faktor kemandirian 

yang memotivasi wanita berwirausaha memiliki kategori tinggi dengan rata- rata 

skor 14. Pada faktor kemandirian ini terdapat 3 indikator yang tergolong memiliki 

kategori tinggi dan 1 indikator yang memiliki kategori cukup. 

 Dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan 

indikator tersebut. Hal ini didukung dengan penjelasan jawaban kuosioner bahwa 

para responden setuju bahwa mereka selalu menghitung transaksi pemasukan dan 

pengeluaran pada salon mereka dengan cara pembukuan. Para responden setuju 

bahwa dalam membuka usaha ini salah satu faktor motivasi adalah keinginan 

mereka untuk bebas dalam bekerja. Mereka bebas untuk mengatur waktu dan 

kebebasan emosional karena tertekan oleh atasan. 

 Selain itu, sebagai seorang pemilik tentunya mereka bertanggung jawab 

terhadap keputusan yang diambil terutama dalam usaha mereka. Semua responden 

memikirkan matang keputusan yang diambil seperti melatih karyawan baru, 

pemberian promosi atau layanan baru pada salon mereka dan mengontrol kinerja 

karyawan juga. Indikator yang memiliki nilai cukup yaitu kemampuan 

membangun usaha dengan modal uang sendiri karena sebagian dari para 

responden membangun usaha dengan modal dari keluarga mereka. 

 Analisis diatas didukung oleh hasil penjelasan kuosioner terkait faktor 

kemandirian yang memotivasi wanita berwirausaha sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Rekapitulasi Penjelasan Kuosiner Faktor Kemandirian 

 

 

No 

 

 

Nama / Umur/ Nama 

Usaha 

Pernyataan 10 

Saya membangun usaha salon 

dengan modal  (uang)  uang 

pribadi  

 

Pernyataan 11 

Saya menghitung pemasukan 

dan pengeluaran setiap hari pada 

transaksi yang terjadi di salon 

 

1. Sri Fatayati/ 51 th/ 

Nandya Salon 

Setuju, saya sudah menyiapkan 

modal terlebih dulu. 

Setuju, saya melakukan 

pembukuan di akumulasi dalam 

sebulan 

2. Linda/50 th/ Linda 

Salon 

Setuju, dari uang saya sendiri. Setuju, pembukuan sederhana 

saja. 

3. Oei May Hwa/ 40 th/ 

Mei Salon 

Netral, karena modal diberikan 

oleh suami saya 

Setuju, saya melakukan 

pembukuan setiap hari. 

4. Novi Rosanti/45 th/ 

Glitz Salon 

Netral, modal dari suami saya. Setuju, ada pembukuan dan nota. 

5. Niken/25 th/ Niken 

Salon 

Tidak Setuju, modal berasal 

dari orang tua. 

Setuju, saya mempunyai 

pembukuan setiap hari. 

 

 

 

No 

 

 

Nama / Umur/ Nama 

Usaha 

Pernyataan 12 

Saya mempunyai keinginan 

untuk bebas dalam bekerja 

dengan cara membuka usaha 

sendiri 

Pernyataan 13 

Saya bertanggung jawab pada 

keputusan yang saya ambil 

untuk usaha saya 

 

1. Sri Fatayati/ 51 th/ 

Nandya Salon 

Setuju, saya ingin bebas dalam 

waktu. 

Setuju,seperti penawaran diskon, 

seleksi pegawai. 

2. Linda/50 th/ Linda 

Salon 

Setuju, karena saya lebih suka 

bekerja sendiri dan jadi 

bosnya. 

Setuju, seperti mendispilin 

karyawan dan mengontrol cara 

kerja mereka. 

3. Oei May Hwa/ 40 th/ Setuju, saya tidak mau terpaku Setuju, memutuskan dan 
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Mei Salon jam kerja dan tertekan oleh 

atasan. 

memikirkan dengan matang 

seperti penambahan baru 

layanan jasa lulur. 

4. Novi Rosanti/45 th/ 

Glitz Salon 

Setuju, tidak terikat waktu. Setuju, melatih karyawan, 

pemebrian program layanan 

yang baru pada salon.  

5. Niken/25 th/ Niken 

Salon 

Setuju, saya tidak suka bekerja 

dengan orang lain. 

Setuju, pengontrolan kinerja 

pada salon dan operasional. 

Sumber: Data Primer, 2018 
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4.3. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Motivasi  Wanita Wirausaha Salon Wilayah  

Semarang Timur 

 

Tabel 4.11  

Rekapitulasi Hasil Kuosioner  

Motivasi Rata-rata skor Kategori 

Faktor Pendidikan 14,33 Tinggi 

Faktor Emosional 12,66 Tinggi 

Faktor Modal 13,66 Tinggi 

Faktor Kemandirian 14 Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas, motivasi wanita wirausaha salon semuanya 

memiliki kategori tinggi, namun tertinggi adalah kategori faktor pendidikan 

dengan rata-rata skor 14,33. Artinya, responden memiliki faktor pendidikan yang 

memotivasi mereka dalam berwirausaha dibandingkan faktor emosional,modal 

dan kemandirian. Responden menjawab setuju dalam kuosioner dan didukung dari 

penjelasan pernyataan tersebut. 

 Faktor Pendidikan memiliki nilai tertinggi karena berdasarkan hasil 

penjelasan pernyataan kuosioner dapat dikatakan bahwa para responden  sudah 

memiliki skill sebelum memutuskan membuka usaha. Mereka memperoleh ilmu 

tersebut dari seminar, sekolah dan tekat mereka sejak lama untuk membuka usaha. 

Selain itu, responden memiliki pengetahuan berwirausha seperti permodal, 

keuangan dan memimpin karyawan sehingga usaha mereka mampu berjalan 

hingga sekarang.  

 Bukan hanya sekedar kemampuan wirausaha dan potensi yang dimiliki, 

melainkan mereka juga melakukan pemasaran dengan cara mereka masing –

masing guna meningkatkan dan meyakinkan pelayanan jasa mereka kepada 

konsumen. Pemasaran yang dilakukan dengan cara pemberian potongan harga, 

promosi dengan brosur dan rekomendasi dari konsumen mereka. 
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 Motivasi tertinggi kedua adalah faktor kemandirian dengan rata- rata skor 

14. Faktor kemandirian memiliki skor dibawah faktor pendidikan karena faktor 

kemandirian akan terdorong dengan sendirinya apabila faktor pendidikan sudah 

terpenuhi dengan baik. Dengan bekal wirausaha yang dimiliki maka motvasi 

kemandirian dari dalam diri akan muncul untuk merealisasikan kemampuan yang 

dimiliki. Faktor kemandirian itu akan muncul dengan kemampuan mereka 

bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil pada usaha mereka. 

Keputusan tersebut seperti melatih karyawan, memutuskan hal dalam operasional, 

mendisiplin kinerja karyawan. Responden juga menujukkan kemandirian dengan 

memutuskan untuk bebas dalam bekerja, alasan ini diperkuat dengan keinginan 

bebas dalam segi waktu dan emosional.  

 Motivasi yang berada di posisi ketiga adalah  faktor yaitu faktor modal 

dengan nilai rata-rata skor 13,66. Hal ini dikarenakan tidak semua indikator 

tersebut tergolong dalam kategori tinggi, namun ada juga yang kategori cukup. 

Ada beberapa hal yang dipertimbangkan wirausaha dalam pengaruhh faktor modal 

dalam memotivasi mereka berwirausaha. Contohnya dalam hal kemampuan 

promosi melalui online. Sebagian mereka melakukan promosi dengan cara manual 

seperti pembagian brosur dan pemasangan banner. 

Kemudian pada faktor terakhir yang memotivasi wanita pengusaha adalah 

faktor emosional dengan rata-rata skor 12,66. Yaitu para responden terdorong 

membuka usaha sendiri guna memperoleh pendapatan lebih banyak karena dapat 

mengatur keuntungan yang diambil dan pendapatan yang terbatas karena bekerja 

dengan orang lain. Namun dalam memutuskan membuka usaha sendiri sebagian 

responden bukan berasal dari keluarga berprofesi wirausaha, melainkan membuka 

usaha atas kemauan diri mereka sendiri. 

 

 

 

 

 

 


