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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1.Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pedagang karangan bunga baik 

bucket bunga maupun papan bunga yang berada di Sentra Bunga dan 

Tanaman Hias Kalisari Semarang. Jumlah pedagang bunga di Kalisari 

sebanyak 63 pedagang. Pada penelitian ini, berdasarkan perhitungan 

menggunakan rumus slovin diambil sampel sejumlah 55 pedagang secara 

acak. 

 

4.1.1. Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin 

Pada tabel dibawah akan disajikan pengelompokan 

responden berdasarkan jenis kelamin : 

 

Tabel 7. Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  Persen 

Laki-laki 30 54,5 

Perempuan  25 45,5 

Total 55 100,0 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 responden berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 30 orang dan responden berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 25 orang dengan persentase sebesar 54,5 % dan 45,5%. 
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Dapat disimpulkan bahwa pedagang bunga di Kalisari Semarang 

lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. 

Meskipun pekerjaan merangkai bunga biasanya akrab dengan 

perempuan namun pada kenyataannya di Kalisari laki-laki lebih 

mendominasi. Hal ini dikarenakan lebih banyak pedagang yang 

menjual papan bunga dibandingkan buket bunga. Laki-laki lebih 

terampil dalam merangkai papan bunga dibandingkan perempuan 

karena harus mendesain, memotong kayu penyangga, mengecat dan 

merangkai papan bunga. Sedangkan perempuan biasanya bertugas 

untuk merangkai buket bunga. 

  

4.1.2. Pengelompokan responden berdasarkan lama berdirinya usaha 

Pada tabel dibawah akan disajikan pengelompokan 

responden berdasarkan lama berdirinya usaha : 

 

 

Tabel 8. Pengelompokan responden berdasarkan lama 

berdirinya usaha 

Lama Berdiri Jumlah  Persen 

1-2 thn 3 5,5 

2-5 thn 7 12,7 

5-8 thn 17 30,9 

>8 thn 28 50,9 

Total 55 100,0 
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Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa mayoritas 

pedagang di Kalisari yaitu berjumlah 28 orang (50,9%) sudah 

mendirikan usahanya lebih dari delapan tahun. Usaha yang berusia 

1-2 tahun hanya sebanyak 3 usaha (5,5%) . Yang berusia 2-5 tahun 

berjumlah 7 usaha dengan persentase 12,7%, Dan sisanya yang 

berusia 5-8 tahun sebanyak 17 usaha dengan persentase sebesar 

30,9%. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas pedagang di kalisari 

sudah mendirikan usahanya sejak lama, bahkan ada beberapa toko 

yang merupakan warisan dari orang tuanya. Usaha yang baru berusia 

1-2 tahun baru didirikan setelah sentra bunga Kalisari di rombak dan 

ditata ulang, sedangkan yang lainnya sudah berdiri sebelum sentra 

Kalisari direnovasi sebagus saat ini. 

 

4.1.3. Pengelompokan responden berdasarkan jumlah karyawan 

Pada tabel dibawah akan disajikan pengelompokan 

responden berdasarkan jumlah karyawan yang dipekerjakan : 

 

 

Tabel 9. Pengelompokan responden berdasarkan jumlah 

karyawan 

Jumlah Karyawan Jumlah Persen 

1-2 orang 36 65,6 

3-5 orang 6 10,9 

Tidak ada 11 20,0 

> 5 orang 1 1,8 

Total 55 100,0 
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Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa mayoritas usaha 

yaitu sebanyak 36 usaha (965,6%) memiliki karyawan sebanyak 1-

2 orang. Satu usaha memiliki karyawan lebih dari lima orang, enam 

usaha memiliki karyawan 3-5 orang atau sebesar 10,9%. Dan 

sisanya yaitu 11 usaha tidak memiliki karyawan yaitu sebesar 20%. 

Usaha yang tidak memiliki karyawan mayoritas dikarenakan usaha 

baru saja didirikan, belum memiliki banyak pelanggan dan 

pendapatan yang belum stabil. Pedagang yang hanya menjual bucket 

bunga biasanya memiliki jumlah karyawan lebih sedikit atau bahkan 

tidak memiliki karyawan. Pedagang bunga di kalisari mayoritas 

hanya mempekerjakan sedikir karyawan tetap karena penjualan 

yang tidak menentu. Pada saat setelah lebaran biasanya mereka 

mempekerjakan pegawai harian karena jumlah pesanan meningkat 

akibat banyak yang melangsungkan pernikahan. Sedangkat saat 

bulan puasa terkadang mereka tidak mempekerjakan karyawan 

karena sepi orderan dan hanya mengandalkan saat ada orang 

meninggal. Jadi jumlah karyawan tidak menentu tergantung pesanan 

yang didapatkan.  

 

4.1.4. Pengelompokan responden berdasarkan pendapatan perbulan 

Pada tabel dibawah akan disajikan pengelompokan 

responden berdasarkan pendapatan bersih perbulan : 
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Tabel 10. Pengelompokan responden berdasarkan pendapatan 

perbulan 

Pendapatan Jumlah Persen 

< Rp 1.000.000,00 2 3,6 

Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00 11 20,0 

Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 15 27,3 

Rp 5.000.000,00 - Rp 8.000.000,00 6 10,9 

Rp 8.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 10 18,2 

> Rp 10.000.000,00 11 20,0 

Total 55 100,0 

 

 

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa mayoritas 

pedagang sebanyak 15 usaha (27,3%) memiliki pendapatan sebesar 

Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00. Usaha yang memiliki 

pendapatan kurang dari Rp 1.000.000,00 sebanyak 2 usaha atau 

3,6%. Sejumlah 11 usaha (20%) memiliki pendapatan sebesar Rp 

1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00. 10,9% lainnya yaitu 6 usaha 

memiliki pendapatan sebesar Rp 5.000.000,00 – Rp 8.000.000,00. 

Usaha yang memiliki pendapatan Rp 8.000.000,00 – Rp 

10.000.000,00 sebanyak 10 usaha dengan persentase 18,2 % dan 

sisanya sebanyak 11 usaha (20%) memiliki penghasilan lebih dari 

Rp 10.000.000,00. Penghasilan ini merupakan penghasilan bersih 

rata-rata yang didapatkan selama satu bulan. Usaha yang memiliki 

penghasilan lebih dari Rp5.000.000,00 mayoritas adalah pedagang 

papan bunga yang memiliki pelanggan loyal, yaitu pelanggan yang 

membeli secara berulang-ulang ditempat yang sama. Area penjualan 

juga lebih luas, tidak hanya di area Semarang dan sekitarnya. Mereka 

juga seringkali mendapat pesanan dalam partai besar untuk 
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mendekorasi sebuah acara dengan bunga. Sedangkan yang 

berpendapatan kecil mayoritas hanya berjualan buket bunga yang 

tentunya memiliki harga lebih murah dibandingkan papan bunga 

yang memiliki harga jual paling murah Rp 400.000,00. 

 

4.2.Analisis Deskriptif 

4.2.1. Deskripsi Variabel Jiwa Kewirausahaan 

 

Tanggapan responden terhadap kuesioner mengenai jiwa 

kewirausahaan adalah sebagai berikut :  

   

Tabel 11.Tanggapan Responden Terhadap  

Variabel Jiwa Kewirausahaan 

Pernya 

taan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 35 63,6 19 34,5 1 1,8 0 0 0 0 55 

2 34 61,6 19 34,5 2 3,6 0 0 0 0 55 

3 32 58,2 22 40 1 1,8 0 0 0 0 55 

4 19 34,5 25 45,5 10 18,2 1 1,8 0 0 55 

5 34 61,8 19 34,5 2 3,6 0 0 0 0 55 

6 28 50,9 26 47,3 1 1,8 0 0 0 0 55 

7 29 52,7 23 41,8 3 5,5 0 0 0 0 55 

8 26 47,3 27 49,1 1 1,8 1 1,8 0 0 55 

9 26 47,3 25 45,5 2 3,6 1 1,8 1 1,8 55 

10 27 49,5 26 47,3 2 3,6 0 0 0 0 55 

11 30 54,4 22 40 2 3,6 1 1,8 0 0 55 

12 29 52,7 23 41,8 3 5,5 0 0 0 0 55 

13 25 45,5 28 50,9 2 3,6 0 0 0 0 55 

14 20 36,4 25 45,5 6 10,9 3 5,5 1 1,8 55 

15 18 32,7 25 45,5 5 9,1 4 7,3 3 5,5 55 

16 23 41,8 23 41,8 4 7,3 3 5,5 2 3,6 55 
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1. Pernyataan 1 : saya selalu bertanggungjawab atas semua 

keputusan yang saya ambil dalam mengelola usaha. 

Pernyataan 2 : Saya siap menanggung segala kemungkinan yang 

dapat terjadi pada usaha saya. 

 

Pernyataan nomor satu dan nomor dua termasuk kedalam 

indikator Desire for Responsibility yaitu bertanggung jawab atas 

segala tindakan yang diambil. Dalam indikator ini hampir semua 

responden menyatakan setuju. Pada pernyataan pertama 1 orang 

menjawab netral dan pada pernyataan kedua terdapat 2 orang 

responden yang menjawab netral. Pedagang di Kalisari selalu 

berusaha bertanggung jawab atas segala tindakannya, terutama 

tanggung jawab terhadap konsumen. Mereka memastikan apa 

yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan pesanan dan 

harapan pelanggan.  

 

2. Pernyataan 3 : saya selalu memperhitungkan risiko dalam 

bertindak dan mengambil keputusan. 

Pernyataan 4 : saya cenderung mengambil pilihan yang sedikit 

berisiko dibandingkan selalu berada di zona nyaman. 

 

Pernyataan nomor tiga dan empat termasuk ke dalam indikator 

Preference for Moderate Risk yaitu lebih menyukai resiko yang 

bersifat moderat. Dalam indikator ini sebanyak 1 orang menjawab 

netral untuk pernyataan ketiga, 10 orang menjawab netral dan 1 

orang menjawab tidak setuju untuk pernyataan keempat, 

selebihnya semua responden menyatakan setuju dan sangat setuju. 

Beberapa resonden berpendapat bahwa lebih baik berada di zona 

nyaman, dibandingkan harus mengambil risiko dan 

mempertaruhkan apa yang sudah mereka miliki saat ini. Bagi 
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beberapa orang untuk mengambil risiko merupakan hal yang 

harus dihindari. 

 

3. Pernyataan 5 : saya meyakini bahwa usaha saya akan berhasil 

dengan kemampuan yang saya miliki. 

Pernyataan 6 : saya memiliki visi, misi dan tujuan dalam 

menjalankan usaha yang dapat membawa saya pada keberhasilan. 

 

Pernyataan nomor lima dan enam termasuk ke dalam indikator 

Confidence in Their Ability to Success yaitu percaya pada 

kemampuannya untuk dapat mencapai kesuksesan. Dalam 

indikator ini hanya 2 orang yang menjawab netral pada pernyataan 

nomor lima dan 1 orang menjawab netral pada pernyataan nomo 

enam, sedangkan hampir semua responden menjawab setuju dan 

sangat setuju. Mereka memiliki  keyakinan bahwa dengan 

kemampuan yang dimiliki bisnisnya dapat mencapai keberhasilan. 

Mereka juga memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dalam 

menjalankan usahanya. 

 

4. Pernyataan 7 : saya selalu menginginkan masukan dari pelanggan 

untuk mengevaluasi kinerja bisnis saya. 

Pernyataan 8 : saya menerima penilaian dari pelanggan untuk 

mengevaluasi kinerja bisnis saya. 

 

Pernyataan nomor tujuh dan delapan termasuk ke dalam indikator 

Desire for Immediate Feedback yaitu menginginkan umpan balik 

dengan segera. Dalam indikator ini Hampir semua menyatakan 

setuju dan sangat setuju. 3 orang responden menyatakan netral 

pada pernyataan ke tujuh, 1 orang menyatakan netral dan 1 orang 

tidak setuju pada pernyataan ke delapan. Tidak semua pedagang 

dikalisari melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnisnya, dalam 
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prakteknya mereka tidak selalu memperhatikan penilaian 

pelanggan. 

 

5. Pernyataan 9 : saya tidak merasa jenuh dan selalu bersemangat 

dalam menjalankan usaha. 

Pernyataan 10 : saya mencurahkan segala daya dan upaya untuk 

mengembangkan usaha yang saya miliki. 

 

Pernyataan nomor sembilan dan sepuluh termasuk ke dalam 

indikator High Level of Energy yaitu penuh semangat dan pekerja 

keras. Tidak semua pedagang merasa selalu bersemangat, 

terkadang mereka juga jenuh dan bosan dengan kesehariannya 

dalam berjualan bunga, meskipun begitu mereka selalu 

mencurahkan segala upaya untuk membuat bisnisnya selalu 

berkembang. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang, tidak setuju 1 

orang dan netral 2 orang pada pernyataan nomor sembilan, 

sedangkan untuk pernyataan nomor sepuluh hanya dua orang yang 

menyatakan netral, selebihnya menyatakan setuju dan sangat 

setuju. Terdapat satu orang responden yang sangat tidak setuju 

dengan pernyataan nomor sembilan. Produk yang dijual oleh 

responden tersebut merupakan buket bunga yang mana harganya 

lebih murah dibandingkan produk papan bunga, sehingga 

penghasilannya pun masih rendah meskipun sudah menjalankan 

usaha lebih dari lima tahun. Hal ini terkadang membuat responden 

tidak bersemangat dalam menjalankan usaha. 

 

6. Pernyataan 11 : saya selalu mencari peluang yang akan muncul di 

masa mendatang dan mencari cara untuk memanfaatkan peluang 

tersebut. 
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Pernyataan 12 : dalam mengambil keputusan, saya selalu 

mempertimbangkan dampaknya untuk jangka panjang. 

 

Pernyataan nomor sebelas dan dua belas termasuk ke dalam 

indikator Future Orientation yaitu berorientasi ke masa depan. 

Sebanyak 1 orang menyatakan sangat tidak setuju, dan 2 orang 

menyatakan netral pada pernyataan ke sebelas sedangkan 3 orang 

menyatakan netral pada pernyataan nomor dua belas, selebihnya 

menyatakan setuju dan sangat setuju. Mayoritas dari pedagang 

dikalisari selalu mempertimbangkan segala keputusan yang 

diambil dalam jangka panjang, namun ada juga yang masih ragu 

apakah hal tersebut perlu untuk dilakukan karena menurut mereka 

bagi pedagang dengan skala kecil yang penting adalah usaha 

masih dapat berjalan. Satu orang pedagang juga sangat tidak 

setuju bahwa dia harus mencari peluang dari masalah yang 

muncul untuk kepentingan dimasa yang akan datang. 

 

7. Pernyataan 13 : saya mampu mengelola dan memanfaatkan secara 

maksimal sumber daya yang saya miliki. 

Pernyataan 14 : saya tidak pernah kesulitan dalam mengelola dan 

mengatur karyawan, bahan baku, maupun keuangan. 

 

Pernyataan nomor tiga belas dan empat belas termasuk ke dalam 

indikator Skill at Organizing yaitu kemampuan dalam mengelola. 

2 orang menjawab netral untuk pernyataan nomor tiga belas, 

menurut mereka terkadang mudah untuk mengelola sumber daya 

namun terkadang juga terasa sulit, tergantung bagaimana 

situasinya, namun responden lainnya menyatakan setuju dan 

sangat setuju. Sedangkan dalam pernyataan ke empat belas 4 

responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju serta 6 

orang menjawab netral. Mereka terkadang juga merasa kesulitan 
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dalam mengelola dan mengatur karyawan, bahan baku maupun 

keuangan namun 45 responden menyatakan bahwa mereka tidak 

merasa kesulitan. 

 

8. Pernyataan 15 : uang atau keuntungan bukanlah hal utama yang 

memotivasi saya. 

Pernyataan 16 : membuat usaha saya lebih dikenal dan memiliki 

banyak pelanggan loyal lebih membanggakan dibandingkan 

dengan mendapatkan banyak uang. 

 

Pernyataan nomor lima belas dan enam belas termasuk ke dalam 

indikator Value of Achiefment Over Money yaitu penghargaan 

lebih bernilai dari pada uang. Pada pernyataan nomor lima belas 7 

orang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 5 orang 

menjawab netral dan sisanya menjawab setuju dan sangat setuju. 

Sedangkan untuk pernyataan nomor enam belas 5 responden 

menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 4 netral dan 46 

lainnya menjawab setuju dan sangat setuju. Masih banyak 

pedagang yang berfikir bahwa motivasi utama dalam membangun 

usahanya adalah uang atau keuntungan, mereka tidak begitu 

mementingkan tentang pelanggan loyal yang dimiliki maupun 

seberapa banyak orang yang semakin mengenal usaha mereka. 

Artinya materi lebih penting dari pada kepuasan yang didapatkan 

oleh pelanggan. Seperti salah satu responden yang menjawab 

sangat tidak setuju pada pernyataan nomor 15 dan 16, responden 

baru memulai bisnis kurang lebih 1 sampai dua tahun, 

penghasilannya pun masih rendah, oleh karena itu yang menjadi 

motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan lebih banyak 

penghasilan. Meskipun begitu, banyak juga yang beranggapan 

bahwa nama baik usaha yang semakin dikenal dan pelanggan 



42 

 

 

loyal yang dimiliki lebih bernilai karena keuntungan juga akan 

datang seiring berkembangnya usaha.   

 

 

4.2.2. Deskripsi Variabel Kreativitas 

 

Tanggapan responden terhadap kuesioner mengenai 

kreativitas adalah sebagai berikut :  

 

 

Tabel 12. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kreativitas 

Pernya 

taan 

SS S N TS STS Total 

Respo

nden F % F % F % F % F % 

1 20 36,4 31 56,4 3 5,5 0 0 1 1,8 55 

2 23 41,8 29 52,7 3 5,5 0 0 0 0 55 

3 24 43,6 28 50,9 0 0 0 0 3 5,5 55 

4 24 43,6 26 47,3 4 7,3 0 0 1 1,8 55 

5 16 29,1 25 45,5 12 21,8 2 3,6 0 0 55 

6 20 36,4 25 45,5 9 16,4 1 1,8 0 0 55 

7 23 41,8 28 50,9 3 5,5 1 1,8 0 0 55 

8 22 40 27 49,1 2 3,6 4 7,3 0 0 55 

9 11 20 35 63,6 9 16,4 0 0 0 0 55 

10 23 41,8 27 49,1 5 9,1 0 0 0 0 55 

11 17 30,9 26 47,3 12 21,8 0 0 0 0 55 

12 17 30,9 22 40 12 21,8 2 3,6 2 3,6 55 

 

 

 



43 

 

 

1. Pernyataan 1 : saya selalu mengeksplorasi dan mempelajari hal-

hal baru yang belum saya ketahui. 

Pernyataan 2 : saya selalu memiliki dorongan yang kuat untuk 

mengetahui suatu hal lebih dalam. 

 

Pernyataan nomor satu dan dua termasuk ke dalam indikator Ingin 

tahu. Satu orang menjawab sangat tidak setuju, 3 orang netral dan 

51 lainnya setuju dan sangat setuju pada pernyataan nomor satu. 

Sedangkan pada pernyataan nomor dua terdapat 3 orang 

responden yang menjawab netral, 52 responden menjawab setuju 

dan sangat setuju. Pedagang di kalisari memiliki kecenderungan 

untuk mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui dengan 

lebih dalam. Meskipun ada satu orang yang tidak setuju namun 

mayoritas responden menyatakan setuju. Salah satu hal yang 

menunjukak keingin tahuan mereka adalah ketika terdapat tren 

baru yang sedang berkembang, mereka akan mengamati dan 

mempelajari tren tersebut. 

 

2. Pernyataan 3 : Saya yakin kegagalan adalah satu langkah maju 

mendekati kesuksesan dan selalu melihat sisi positif dari setiap 

rintangan yang datang. 

Pernyataan 4 : saya tidak pernah berhenti untuk mencoba 

meskipun seringkali gagal. 

 

Pernyataan nomor tiga dan empat termasuk ke dalam indikator 

optimis. Responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan 

nomor tiga sebanyak 3 orang, dan 1 orang menyatakan sangat 

tidak setuju pada pernyataan nomor empat, selebihnya mayoritas 

responden menjawab setuju dan sangat setuju. Kegagalan 

bukanlah suatu halangan ataupun sesuatu yang membuat 

semangat pedagang di Kalisari memudar. Kegagalan merupakan 
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langkah menuju kesuksesan apabila kita dapat belajar darinya dan 

tidak mengulang kesalahan yang sama. Pedagang dikalisari 

menganggap bahwa setiap rintangan yang dihadapi harus dilihat 

dan diambil sisi positifnya. Dengan sikap berjuang dan pantang 

menyerah maka akan membawa kepada kesuksesan. Meskipun 

begitu ada beberapa pedagang yang tidak selalu optimis, tidak 

semua masalah bisa diambil sisi positifnya, terkadang masalah 

yang datang bisa membuat mereka terpuruk dan membuat mereka 

berfikir untuk menyerah.  

 

3. Pernyataan 5 : saya tidak pernah kesulitan dalam mengikuti trend 

yang sedang berkembang. 

Pernyataan 6 : saya mudah beradaptasi setiap kali terjadi 

perubahan. 

 

Pernyataan nomor lima dan enam termasuk ke dalam indikator 

Fleksibel. Fleksibel artinya dapat menyesuaikan diri dan tidak 

kaku. Pada pernyataan nomor lima sebanyak 2 orang menjawab 

tidak setuju, 12 orang netral dan 41 orang menjawab setuju dan 

sangat setuju. Sedangkan pada pernyataan nomor 6 terdapat 1 

orang menyatakan tidak setuju, 9 orang menyatakan netral dan 45 

orang menjawab setuju dan sangat setuju. Perubahan pasti selalu 

ada, karena seiring dengan perkembangan zaman maka akan ada 

perubahan dan tren yang mengikutinya, responden berpendapat 

bahwa jika mereka tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut 

maka bisnis tidak bisa maju. Meskipun beberapa responden 

menyatakan bahwa mereka tidak selalu bisa mengikuti trend yang 

ada namun selagi bisa dan mampu maka mereka akan 

mengikutinya jika tidak ingin tertinggal. 
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4. Pernyataan 7 : Jika mengalami kesulitan saya akan membuat 

beberapa alternatif solusi dan memilih keputusan yang paling 

tepat. 

Pernyataan 8 : saya selalu mengevaluasi hasil dari alternatif 

pemecahan masalah yang saya pilih. 

 

Pernyataan nomor tujuh dan delapan ter  masuk ke dalam indikator 

Mencari Solusi dari Masalah. Pada pernyataan ke tujuh terdapat 

satu orang responden yang tidak setuju, 3 orang netral, 51 orang 

menyatakan setuju dan sangat setuju. Untuk pernyataan ke 

delapan terdapat 4 responden yang menyatakan tidak setuju, 2 

orang netral, 49 orang menyatakan setuju dan sangat setuju. Jika 

terdapat kendala dalam bisnisnya, pedagang di kalisari akan 

berusaha mencari alternatif penyelesaian maslah dan 

mengevaluasi hasil dari alternatif tersebut. Dengan begitu mereka 

bisa mengambil langkah yang tepat dan tidak kesulitan apabila 

masalah serupa terjadi kembali. Meski begitu ada beberapa 

responden yang berpendapat bahwa jika terjadi masalah tidak 

perlu melakukan hal rumit seperti mencari beberapa alternatif, 

biarkan saja mengalir apa adanya maka masalah akan 

terselesaikan. 

 

5. Pernyataan 9 : saya lebih sering menciptakan inovasi baru 

dibandingkan mengikuti tren yang sudah ada. 

Pernyataan 10 : saya memiliki ciri khas tersendiri dan tidak meniru 

usaha lain. 

 

Pernyataan nomor sembilan dan sepuluh termasuk ke dalam 

indikator Orisinil. Pada pernyataan ke sembilan terdapat 9 orang 

yang menjawab netral sedangkan 46 lainnya menyatakan setuju 

dan sangat setuju. Sedangkan untuk pernyataan nomor sepuluh 5 
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orang reponden menyatakan netral dan 50 orang lainnya setuju 

dan sangat setuju. Meskipun lebih sering mengikuti tren yang ada 

namun terkadang mereka juga menciptakan atau membuat inovasi 

baru. Biasanya yang mereka lakukan adalah modifikasi pada 

bahan-bahan baik bahan pokok maupun bahan pelengkap, 

modifikasi pada desain atau model dan juga modifikasi pada 

kreasi perangkaian bunga. Setiap pedagang di Kalisari biasanya 

memiliki ciri khas atau desain yang berbeda beda. 

 

6. Pernyataan 11 : saya suka memikirkan hal-hal baru dan sering 

terlintas ide-ide cemerlang. 

Pernyataan 12 : saya sering memikirkan hal  unik yang belum 

pernah ada sebelumnya. 

 

Pernyataan nomor sebelas dan dua belas termasuk ke dalam 

indikator suka berimajinasi. 12 responden menjawab netral, 43 

sisanya menjawab setuju dan sangat setuju pada pernyataan ke 

sebelas. Sedangkan pada pernyataan ke 12 2 orang menyatakan 

sangat tidak setuju, 2 orang tidak setuju, 12 orang netral, 39 orang 

menjawab setuju dan sangat setuju. Responden sering memiliki 

pemikiran mengenai hal-hal baru dan mendapatkan ide yang 

cukup beragam, namun masih cukup sulit untuk memikiran hal 

unik yang sebelumnya belum pernah ada. Imajinasi atau ide yang 

baik adalah yang dapat direalisasikan meskipun pemikirannya lain 

dari pada yang lain. Pada bidang bunga ide yang bisa muncul 

untuk menginovasi produk tidak begitu banyak, karena biasanya 

hanya seputar model dan desain. 
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4.2.3. Deskripsi Variabel Keberhasilan Usaha 

 

Tanggapan responden terhadap kuesioner mengenai 

keberhasilan usaha adalah sebagai berikut :  

 

 

Tabel 13.Tanggapan Responden terhadap Variabel Keberhasilan Usaha 

Pernya 

taan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 24 43,6 24 43,6 5 9,1 2 3,6 0 0 55 

2 21 38,2 32 58,2 2 3,6 0 0 0 0 55 

3 22 40 26 47,3 7 12,7 0 0 0 0 55 

4 14 25,5 29 52,7 11 20 1 1,8 0 0 55 

5 16 29,1 30 54,5 9 16,4 0 0 0 0 55 

6 16 29,1 31 56,4 8 14,5 0 0 0 0 55 

7 17 30,9 29 52,7 8 14,5 1 1,8 0 0 55 

8 17 30,9 29 52,7 9 16,4 0 0 0 0 55 

9 17 30,9 24 43,6 10 18,2 4 7,3 0 0 55 

10 22 40 19 34,5 9 16,4 4 7,3 1 1,8 55 

 

 

1. Pernyataan 1 : saya mampu memenuhi modal yang dibutuhkan 

untuk menjalankan usaha yang saya miliki. 

Pernyataan 2 : saya sudah mendapatkan imbalan dari modal awal 

yang saya keluarkan (balik modal). 

 

Pernyataan nomor satu dan dua termasuk ke dalam indikator 

modal. Sebanyak 2 responden menyatakan tidak setuju, 5 orang 

netral, 48 orang menyatakan setuju dan sangat setuju pada 
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pernyataan nomor satu. Sedangkan untuk pernyataan nomor dua 

sebanyak 2 orang menjawab netral dan 53 lainnya menjawab 

setuju dan sangat setuju. Mayoritas pedagang di kalisari sudah 

mendapatkan imbalan dari modal awal yang mereka keluarkan, 

namun hal ini juga membutuhkan waktu yang panjang karena 

mayoritas sudah mendirikan usaha diatas 8 tahun. Terdapat 

beberapa pedagang yang masih sulit untuk memenuhi modal 

untuk menjalankan usaha. Jika mendapatkan orderan dengan 

jumlah yang cukup besar, beberapa pedagang kesulitan 

mendapatkan modal untuk membeli bahan baku. Namun hal ini 

hanya berlaku pada minoritas pedagang. 

 

2. Pernyataan 3 : usaha saya selalu mengalami peningkatan 

pendapatan setiap tahunnya. 

Pernyataan 4 : laba yang saya dapatkan selalu memenuhi target 

yang saya inginkan. 

 

Pernyataan nomor tiga dan empat termasuk kedalam indikator 

pendapatan. Pada pernyataan ke tiga terdapat 7 orang resonden 

yang menjawab netral dan 48 lainnya menjawab setuju dan sangat 

setuju. Untuk pernyataan ke empat terdapat satu orang responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju, 11 orang netral dan 43 

responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Mayoritas 

pedagang dikalisari setiap tahunnya mengalami peningkatan 

pendapatan, meskipun tidak terlalu besar. Mereka memiliki target 

atau gambaran berapa laba yang akan mereka dapatkan setiap 

bulannya, dengan begitu mereka akan memiliki motivasi untuk 

bekerja lebih giat. Namun beberapa dari pedagang juga tidak 

memiliki sebuah target tertentu, mereka memiliki pemikiran 

untuk menjalankan usahanya tanpa berpatokan pada sebuah 

target. Target hanya merupakan sebuah teori dan akan sulit 
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direalisaikan terutama pada bisnis skala kecil seperti milik 

mereka. Meskipun begitu lebih banyak pedagang yang berfikiran 

sebaliknya. 

 

3. Pernyataan 5 : usaha saya selalu mengalami peningkatan 

penjualan setiap tahunnya.  

Pernyataan 6 : Usaha saya mengalami peningkatan jumlah 

pelanggan setiap tahunnya. 

 

Pernyataan nomor lima dan enam termasuk ke dalam indikator 

volume penjualan. Tanggapan responden pada pernyataan ke 

lima adalah netral sebanyak 9 orang, setuju dan sangat setuju 

sebanyak 46 orang. Sedangkan untuk pernyataan ke enam, 8 

orang menjawab netral, 47 orang responden menjawab setuju dan 

sangat setuju. Setiap tahunnya jumlah penjualan pedagang 

karangan bunga di Kalisari selalu meningkat, diiringi dengan 

jumlah pelanggan yang juga meningkat. Semakin toko dikenal, 

pelanggan akan semakin banyak berdatangan dan pendapatanpun 

meningkat. Namun tidak semua pedagang bisa menargetkan laba 

atau pendapatan, terutama bagi usaha baru yang sedang merintis 

dan berusaha mencari pelanggan.  

 

4. Pernyataan 7 : produk yang saya hasilkan selalu bertambah 

kuantitas dan kualitasnya setiap tahun. 

Pernyataan 8 : saya menggunakan input secara efektif untuk 

menghasilkan output yang optimal. 

 

Pernyataan nomor tujuh dan delapan termasuk ke dalam indikator 

output produksi. Tanggapan responden pada pernyataan ke tujuh 

adalah tidak setuju sebanyak 1 orang, netral 8 orang, stuju dan 

sangat setuju 46 orang. Sedangkan untuk pernyataan ke delapan, 
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9 orang menyatakan netral, 46 lainnya menyatakan setuju dan 

sangat setuju. Pedagang dikalisari membeli bahan bakunya sesuai 

perkiraan kebutuhan hariannya, dengan begitu tidak ada bahan 

baku yang banyak terbuang percuma karena layu ataupun rusak. 

Dengan mengoptimalkan bahan baku yang ada maka mutu atau 

kualitas karangan bunga yang dihasilkan semakin baik. Dengan 

begitu produksi dapat ditingkatkan dengan semaksimal mungkin 

dengan kualitas yang baik. Setiap tahunnya baik kuantitas 

maupun kualitas produksi mayoritas pedagang bunga di kalisari 

selalu meningkat. 

 

5. Pernyataan 9 : karyawan yang saya miliki bertambah seiring 

dengan semakin berkembangnya usaha saya. 

Pernyataan 10 : saya mampu memberi gaji karyawan sesuai 

dengan UMR kota semarang. 

 

Pernyataan nomor sembilan dan sepuluh termasuk ke dalam 

indikator tenaga kerja. Pada pernyataan ke sembilan responden 

yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang, netral 10 orang, 

setuju dan sangat setuju 41 orang responden. Untuk pernyataan 

ke sepuluh tanggapan responden adalah 1 orang sangat tidak 

setuju, 4 orang tidak setuju, 9 orang netral, 41 orang menjawab 

setuju dan sangat setuju. Mayoritas pedagang di kalisari yang 

bisnisnya sudah cukup mapan akan menambah karyawannya jika 

bisnis semakin berkembang, karena menurut mereka karyawan 

memiliki porsi kerja masing-masing. Jika seorang karyawan 

memiliki beban kerja melebihi porsinya, kinerjanya tidak akan 

maksimal dan menghambat jalannya usaha. Namun tidak banyak 

pemilik usaha yang dapat memberi upah karyawannya sesuai 

dengan UMR kota Semarang. Jika memang harus menambah 

karyawan, beberapa dari mereka lebih memilih untuk 
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mempekerjakan karyawan panggilan, bukan karyawan tetap. 

Dengan memperkerjakan karyawan panggilan maka tidak perlu 

memberikan gaji senilai umr dan memberi tunjangan lain-lain, 

seperti saat hari raya. Namun pedagang dikalisari lebih dari 50% 

memiliki pekerja tetap yang akan bertambah seiring 

berkembangnya usaha dan bisa menggaji mereka sesuai UMR 

kota Semarang.  

 

4.3.Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh antara variabel jiwa 

kewirausahaan (X1) dan kreativitas (X2) terhadap variabel keberhasilan usaha 

(Y) akan digunakan alat analisis regresi linier berganda untuk menguji 

hipotesis. 

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.665 6.238  1.870 .067 

Jiwa Kewirausahaan (X!) .166 .117 .209 1.409 .165 

Kreativitas (X2) .362 .123 .437 2.943 .005 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y)    

 

Dari tabel 14 dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini yaitu : 

 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 

𝑌 = 11,665 +  0,166𝑋1 +  0,362𝑋2 
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4.4.Pengujian Hipotesis 

Hipotesis  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

𝐻𝑜1  : Jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑎1  : Jiwa kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑜2  : Kreativitas tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑎2  : Kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada pedagang 

karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑜3  : Jiwa kewirausahaan dan kreativitas tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari 

semarang. 

𝐻𝑎3  : Jiwa kewirausahaan dan kreativitas berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan  bunga di kalisari 

semarang. 

 

4.5. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha pada 

Pedagang Karangan Bunga di Kalisari Semarang 

 

𝐻𝑜1  : Jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑎1  : Jiwa kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 
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Kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah : 

𝐻𝑜1 diterima bila nilai signifikan >  0,05 

𝐻𝑎1 diterima bila nilai signifikan < 0,05 

 

 

 

Tabel 15. Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.665 6.238  1.870 .067 

Jiwa Kewirausahaan (X!) .166 .117 .209 1.409 .165 

Kreativitas (X2) .362 .123 .437 2.943 .005 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y)   

 

 

 

 

Setelah melakukan analisis regresi pada variabel jiwa kewirausahaan, 

berdasarkan Tabel 15 menunjukan hasil perolehan tingkat signifikan 0,165 > 

0.05. Artinya 𝐻𝑜1 diterima dan 𝐻𝑎1 ditolak , hal ini menunjukan bahwa jiwa 

kewirausahaan tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha.  

Nilai koefisien pada variabel Jiwa Kewirausahaan adalah positif 

sebesar 0,166. Hal ini menunjukan jiwa kewirausahaan memiliki hubungan 

yang positif dengan keberhasilan usaha. Artinya, meskipun hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha namun semakin tinggi jiwa kewirausahaan seseorang maka 

tingkat keberhasilan yang diraih juga akan semakin tinggi.  

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, rata-rata menyatakan bahwa 

tidak setuju jika harus mengambil pilihan yang sedikit beresiko dibandingkan 

selalu berada di zona nyaman. Satu orang responden juga menyatakan bahwa 
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kurang bersemangat dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan 

pendapatannya yang sedikit meskipun sudah menjalankan bisnis lebih dari lima 

tahun. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa uang adalah motivasi utama 

dalam menjalankan usaha. Kebanggaan jika usahanya semakin dikenal dan 

semakin banyak pelanggan loyal tidak lebih baik dari menghasilkan banyak 

uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang karangan bunga di Kalisari 

kurang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga pada penelitian ini jiwa 

kewirausahaan tidak berpengaruh pada keberhasilan usaha. 

Temuan pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Fitria 

lestari (2013) yang menyatakan bahwa Jiwa Kewirausahaan memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha. Penelitian Rusadi, 

et.al. (2015) juga memiliki hasil yang sama dengan Fitria lestari yaitu jiwa 

kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keberhasilan usaha. 

 

4.6.Pengaruh Kreativitas terhadap Keberhasilan Usaha pada Pedagang 

Karangan Bunga di Kalisari Semarang. 

 

𝐻𝑜2  : Kreativitas tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑎2  : Kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada pedagang 

karangan bunga di kalisari semarang. 

 

Kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah : 

𝐻𝑜2 diterima bila nilai signifikan >  0,05 

𝐻𝑎2 diterima bila nilai signifikan < 0,05 
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Tabel 16. Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.665 6.238  1.870 .067 

Jiwa Kewirausahaan (X!) .166 .117 .209 1.409 .165 

Kreativitas (X2) .362 .123 .437 2.943 .005 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y)   

 

 

 

 

 

Setelah melakukan analisis regresi pada variabel jiwa kewirausahaan, 

berdasarkan Tabel 16 menunjukan hasil perolehan tingkat signifikan 0,005 < 

0.05. Artinya 𝐻𝑜2 ditolak dan 𝐻𝑎2 diterima, hal ini menunjukan bahwa 

kreativitas memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Nilai koefisien pada variabel kreativitas adalah positif sebesar 0,362. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel kreativitas memiliki pengaruh positif 

terhadap keberhasilan usaha. Artinya, semakin tinggi kreativitas seseorang 

maka tingkat keberhasilan usaha yang diraih juga akan semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan dalam pekerjaannya, pedagang bunga berkaitan erat dengan 

kreativitas. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, rata-rata responden setuju 

dengan pernyataan dalam kuesioner. Mereka memiliki keingin tahuan terhadap 

hal baru, selalu berusaha mencoba meskipun ada risiko kegagalan, mampu 

mengikuti perubahan dan tren yang berkembang, mencari dan memilih solusi 

dari permasalahan yang mereka hadapi, dan menentukan ciri khas pada produk 

mereka. Meskipun begitu beberapa diantara responden menyatakan bahwa 

mereka jarang memiliki ide unik untuk menginovasi produknya. 

Temuan pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Novita 

Ekasari dan Nurhasanah (2018) yang menyatakan bahwa variabel kreatifitas 
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memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keberhasilan usaha. 

Penelitian yang dilakukan Fitria Lestari (2013) juga memiliki hasil yang sama. 

 

 

4.7.Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas terhadap Keberhasilan 

Usaha pada Pedagang Karangan Bunga di Kalisari Semarang  

 

𝐻𝑜3  : Jiwa kewirausahaan dan kreativitas tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari 

semarang. 

𝐻𝑎3  : Jiwa kewirausahaan dan kreativitas berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari 

semarang. 

 

Kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah : 

𝐻𝑜3 diterima bila nilai signifikan >  0,05 

𝐻𝑎3 diterima bila nilai signifikan < 0,05 

 

 

Tabel 17. Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 402.721 2 201.360 14.365 .000a 

Residual 728.916 52 14.018   

Total 1131.636 54    

a. Predictors: (Constant), Kreativitas (X2), Jiwa Kewirausahaan (X!)  

b. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y)   
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Tabel 17 menunjukan hasil perolehan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 𝐻𝑜3 ditolak dan 𝐻𝑎3 diterima, 

artinya variabel jiwa kewirausahaan dan kreativitas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Dengan adanya jiwa kewirausahaan 

dan kreativitas secara bersama-sama, tingkat keberhasilan usaha yang dicapai 

akan semakin tinggi. 

Temuan pada penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fitria Lestari (2013). Hasil temuannya 

menyatakan bahwa jiwa kewirausahaan dan kreativitas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

 

4.8. Besar Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Secara Simultan 

Terhadap Keberhasilan Usaha 

Uji R akan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel jiwa 

kewirausahaan dan kreativitas secara simultan mempengaruhi variabel 

keberhasilan usaha. 

 

 

Tabel 18. Hasil Uji R 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .597a .356 .331 3.74401 

a. Predictors: (Constant), Kreativitas (X2), Jiwa Kewirausahaan (X!) 
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Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 

0,356. Hal ini menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel jiwa 

kewirausahaan dan kreativitas mempengaruhi keberhasilan usaha sebesar 

35,6%. Sedangkan sebesar 64,4 % dipengaruhi faktor lainnya diluar jiwa 

kewirausahaan dan kreativitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


