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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden  

Ayam geprek merupakan usaha dibidang kuliner dimana produk yang 

disajikan menggunakan bahan utama ayam. Ayam ini diolah dengan cara 

melumurinya dengan tepung dan telur kemudian digoreng dan digeprek 

dengan cabai dan bumbu dapur. Saat ini bisnis rumah makan ayam geprek 

telah menjamur. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik dari UMKM 

Rumah Makan Ayam Geprek di Kota Semarang yang berjumlah 22 orang. 

Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai responden berdasarkan 

lama waktu usaha didirikan :  

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Berdirinya 

Usaha 

Lama Usaha Jumlah  

0 - 1,0 tahun 13 

1,1 - 2,0 tahun 7 

2,1 - 3,0 tahun 1 

3,1 - 4,0 tahun 1 

 Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan  

Pada tabel berikut ini menunjukkan gambaran umum responden 

yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan :  
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Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Pendidikan 

Gender 

Pendidikan 
Total 

Sarjana SMA Diploma 

F % F % F % F % 

Pria 5 0,23 7 0,32 1 0,05 13 0,59 

Wanita 4 0,18 4 0,18 1 0,05 9 0,41 

Total 9 0,41 11 0,50 2 0,09 22 1,00 

Sumber : Data primer yang diolah (2018)  

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa responden berjenis 

kelamin pria lebih banyak daripada responden berjenis kelamin wanita. 

Hal ini sejalan dengan pra peninjauan yang dilakukan oleh peneliti 

dimana jumlah pemilik bisnis UMKM rumah makan ayam geprek yang 

berjenis kelamin pria mempunyai persentase lebih dari 50%. Perbedaan 

jumlah cukup signifikan, dimana wanita hanya berjumlah 9 orang 

sedangkan pria berjumlah 13 orang.  

Pendidikan terakhir responden sarjana mempunyai persentase 

41%, SMA memiliki persentase yang paling tinggi yaitu 50% dan untuk 

pendidikan diploma mempunyai persentase 9% . Hal ini berarti 

pendidikan tetap diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis. Semakin 

tinggi pendidikan maka akan berdampak pada pola pikir pemilik dalam 

menjalankan strategi berbisnis dan mengelola suatu usaha.  

4.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia  

Pada tabel berikut ini menunjukkan gambaran umum responden 

yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia :  
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Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Usia 

Gender 

Usia 
Total 

18-25 26-35 36-45 46-55 

F % F % F % F % F % 

Pria 5 0,23 4 0,18 1 0,05 3 0,14 13 0,59 

Wanita 4 0,18 3 0,14 1 0,05 1 0,05 9 0,41 

Total 9 0,41 7 0,32 2 0,09 4 0,18 22 1,00 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden paling 

banyak berjenis kelamin pria dengan usia 18-25 tahun, sebanyak 5 

responden atau 23%. Rentang usia 18-25 tahun mengartikan bahwa 

pada usia tersebut adalah masa produktif seseorang memulai melihat 

perkembangan dan peluang dalam menjalankan suatu bisnis.  

4.2 Analisis Deskriptif  

Orientasi kewirausahaan pada penelitian ini diukur dengan beberapa 

indikator dan dimensi orientasi kewirausahaan, yaitu otonomi, inovatif, 

kemampuan mengambil resiko, proaktif, dan agresivitas dalam bersaing. 

Berikut ini merupakan tanggapan responden mengenai orientasi 

kewirausahaan berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek 

yang ada di Kota Semarang.  

4.2.1 Analisis Deskriptif Otonomi  

Otonomi merupakan aksi mandiri suatu individu maupun 

kelompok dalam membawa maju ide atau visi bisnis perusahaannya. 
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif mengenai dimensi 

otonomi :  

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Otonomi Berdasarkan 

Gender 

No 
Pernyataan  

Tanggapan 

Pria Wanita 

Otonomi  Skor Kategori Skor Kategori 

1 

Pemilik menjadi pusat 

dalam pengambil 

keputusan pada semua 

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

usaha. 

5,00 Tinggi 4,56 Tinggi 

2 

Pemilik mempunyai 

wewenang penuh dalam 

mengelola usaha untuk 

mencapai  tujuan 

perusahaan.  

4,77 Tinggi 4,56 Tinggi 

  Rata-rata 4,89 Tinggi 4,56 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa otonomi keduanya yaitu 

pria dan wanita dikategorikan mempunyai otonomi yang tinggi. Dimana 

pria mempunyai rata-rata 4,89 dan pada wanita mempunyai rata-rata 

sebesar 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah makan 

ayam geprek baik pria maupun wanita merupakan pusat pengambil 

keputusan walaupun terkadang pemilik juga menyerahkan pengambilan 

keputusan kepada anggota keluarga berkaitan dengan kegiatan usaha, 

menjunjung kemandirian, dan mempunyai wewenang dalam mengelola 

dan menjalankan usahanya.  
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4.2.2 Analisis Deskriptif Inovatif  

Inovatif merupakan kecenderungan seseorang dalam membuat dan 

menciptakan ide maupun proses kreatif dalam memperkenalkan hal-hal 

baru misalnya seperti memperkenalkan produk baru.  

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Inovatif Berdasarkan 

Gender 

No 
Pernyataan  

Tanggapan  

Pria Wanita 

Inovatif Skor Kategori Skor Kategori 

3 

Menciptakan produk ayam 

geprek dengan variasi rasa 

yang belum pernah 

diproduksi. 

4,31 Tinggi 4,11 Tinggi 

4 

Memunculkan ide baru 

untuk mempromosikan 

ayam geprek dengan 

melihat tren.  

4,46 Tinggi 3,67 Tinggi 

5 
Melakukan eksperimen 

untuk mendukung ide baru.  
4,08 Tinggi 4,00 Tinggi 

6 

Mempunyai cadangan 

investasi untuk 

pengembangan produk. 

4,15 Tinggi 4,22 Tinggi 

  Rata-rata 4,25 Tinggi 4,00 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.5 dalam dimensi kedua yaitu inovatif, baik pria 

dan wanita dikategorikan mempunyai inovatif yang tinggi, dengan rata-

rata skor sebesar 4,25 untuk pria dan 4,00 untuk wanita. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilik melakukan inovasi dalam menjalankan 

usahanya, dengan menciptakan produk baru mengembangkan produk 

ayam geprek dengan variasi rasa yang belum pernah diproduksi 

sebelumnya sehingga menghasilkan cita rasa baru yang unik dan sulit 
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ditiru oleh pesaing, melihat trend sebagai cara untuk memunculkan ide 

baru dalam mempromosikan, mempunyai cadangan investasi untuk 

kegiatan inovasi. Inovasi yang dilakukan dengan melihat trend yang 

sedang populer yaitu dengan memunculkan dan menciptakan variasi 

rasa baru ayam geprek, contohnya yaitu ayam geprek kuah lada hitam, 

ayam geprek saus barbeque, ayam geprek telur asin, ayam geprek saus 

keju leleh, dan ayam geprek sambal hijau.  

4.2.3 Analisis Deskriptif Kemampuan Mengambil Resiko  

Kemampuan mengambil resiko merupakan kecenderungan 

perusahaan terlibat dalam proyek beresiko dan kesiapannya menerima 

resiko dalam bisnis yang dijalankan. Berikut ini merupakan tabel dari 

hasil analisis deskriptif mengenai kemampuan mengambil resiko :  

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan 

Mengambil Resiko Berdasarkan Gender 

No 

Pernyataan 
Tanggapan 

Pria Wanita  

Kemampuan Mengambil 

Resiko 
Skor Kategori Skor Kategori 

7 

Mengeluarkan dana untuk 

membangun atau 

merenovasi rumah makan 

ayam geprek menjadi lebih 

baik.  

4,38 Tinggi 3,33 Tinggi 

8 
Memasuki pasar baru yang 

berbeda.  
3,92 Tinggi 3,56 Tinggi 

  Rata-rata 4,15 Tinggi 3,45 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2018)  
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hasil analisis deskriptif 

kemampuan mengambil resiko juga dikategorikan tinggi baik pria 

maupun wanita, yaitu dengan rata-rata skor 4,15 untuk pria dan 3,45 

untuk wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik berani 

mengeluarkan sumber dayanya untuk sesuatu hal yang belum pasti. 

Pada tabel dapat dilihat bahwa rata-rata skor pria memiliki hasil yang 

lebih besar dibandingkan dengan wanita walaupun rata-rata keduanya 

terkategori tinggi, ini berarti pria lebih berani mengambil resiko 

dibandingkan dengan wanita. Pengambilan resiko yang dilakukan yaitu 

pemilik mempunyai keberanian untuk memasuki pasar baru dimana hal 

tersebut beresiko karena ketidakpastian bahwa pasar baru yang 

dimasuki akan memberikan keuntungan. Contoh pasar baru yang 

dimasuki responden yaitu tidak hanya menjual ayam geprek saja 

melainkan juga ada yang mengembangkan bisnis rumah makan soto 

ayam, bubur ayam, jajan pasar, dan olahan daging ayam yang 

dipipihkan seperti jajanan Taiwan. Pria juga cenderung lebih berani 

memproduksi lebih dari yang ditargetkan dibandingkan wanita, selain 

itu pria lebih berani mengeluarkan dana untuk merenovasi rumah 

makan ayam geprek dibandingkan dengan wanita, hal ini dapat dilihat 

pada tabel dimana pria mempunyai skor 4,38 sedangkan wanita hanya 

3,33.  
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4.2.4 Analisis Deskriptif Proaktif  

Proaktif merupakan kemampuan para wirausaha untuk melihat ke 

depan dengan melibatkan pengenalan produk baru menjelang kompetisi 

dan bertindak untuk mengantisipasi perubahan permintaan  pada masa 

yang akan datang. Berikut ini merupakan tabel dari hasil analisis 

deskriptif mengenai proaktif :  

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Proaktif Berdasarkan 

Gender 

No 
Pernyataan 

Tanggapan 

Pria Wanita 

Proaktif Skor Kategori Skor Kategori 

9 

Melakukan kerjasama 

dengan perusahaan lain 

untuk mengembangkan 

sajian produk ayam 

geprek.  

2,69 Rendah 2,78 Rendah 

10 

Pemilik memperkenalkan 

produk baru kepada 

konsumen dengan 

memberikan tawaran menu 

baru. 

3,85 Tinggi 4,22 Tinggi 

11 

Mempromosikan dan 

mendistribusikan produk 

melalui media iklan atau 

media sosial.  

4,31 Tinggi 4,56 Tinggi 

12 

Menyediakan kotak saran 

pada bagian kasir atau 

memberikan nomor 

telepon yang dapat 

dihubungi.  

3,38 Tinggi 3,67 Tinggi 

  Rata-rata 3,56 Tinggi 3,81 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2018)  

Berdasarkan tabel 4.7, hasil analisis deskriptif pada dimensi 

orientasi kewirausahaan proaktif baik pria maupun wanita memiliki 



50 
 

rata-rata skor yang tinggi, 3,56 untuk pria dan 3,81 untuk wanita. 

Walaupun memiliki kategori yang tinggi, namun dari sini dapat dilihat 

bahwa rata-rata skor wanita lebih tinggi daripada pria, hal ini berarti 

wanita lebih proaktif  melihat kedepan dan tanggap dengan perubahan 

industri dibandingkan dengan pria. Kerjasama yang dilakukan oleh 

responden yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan minuman 

seperti teh botol sosro yang dijadikan sebagai minuman dalam paket 

hemat yang disediakan. Sebagai tindakan proaktif pemilik tidak hanya 

memperkenalkan produk baru melalui tawaran menu atau memberikan 

diskon pada menu baru namun juga melakukan promosi melalui media 

sosial seperti instagram, mendaftarkan usahanya pada  media go-food , 

grab-food, mencetak brosur atau spanduk dan mengikuti event bazaar 

makanan. Selain itu tindakan proaktif yang dilakukan adalah 

memberikan kontak nomor yang dapat dihubungi sehingga konsumen 

dapat menyampaikan kritik dan saran yang dapat meningkatkan 

pelayanan dan kinerja usaha.  

4.2.5 Analisis Deskriptif Agresivitas Dalam Bersaing  

Agresivitas Dalam Bersaing merupakan kemampuan wirausaha 

yang secara agresif menghadapi pesaing dimana memiliki tingkat 

responsifitas yang tinggi. Berikut ini merupakan tabel dari hasil analisis 

deskriptif mengenai agresivitas dalam bersaing :  
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Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Agresivitas Dalam 

Bersaing Berdasarkan Gender 

No 

Pernyataan 
Tanggapan 

Pria Wanita 

Agresivitas Dalam 

Bersaing 
Skor Kategori Skor Kategori 

13 

Pemilik mengikuti atau 

mencontoh teknik promosi 

dari pesaing lain yang 

berhasil.  

4,38 Tinggi 3,44 Tinggi 

14 

Pemilik meningkatkan 

layanan dan kapasitas 

produksi.  

4,38 Tinggi 4,44 Tinggi 

15 

Pemilik mampu bertahan 

dalam pasar dengan 

menjaga kualitas dan 

kebersihan produk ayam 

geprek.  

4,85 Tinggi 4,44 Tinggi 

  Rata-rata 4,54 Tinggi 4,11 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2018)  

Berdasarkan tabel 4.8 dimensi orientasi kewirausahaan yang kelima 

yaitu agresivitas dalam bersaing dikategorikan tinggi baik pria maupun 

wanita dengan rata-rata skor pria 4,54 dan wanita 4,11. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilik mampu untuk menarik minat beli 

konsumen dengan melakukan teknik promosi yang menarik, 

mempertahankan posisinya dalam pasar dengan menjaga kualitas dan 

kebersihan produk, serta meningkatkan layanan dan kapasitas produksi. 

Teknik promosi yang dilakukan oleh pemilik yaitu dengan mendaftar 

pada go-food dan grab-food untuk memberikan kemudahan bagi 

konsumen yang membutuhkan layanan pesan antar dari berbagai lokasi. 

Pemilik usaha menjaga kualitas dan kebersihan produk dengan memilih 
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bahan yang segar dan menjaga kebersihan tempat makan agar 

konsumen nyaman untuk makan di tempat makan.  

4.2.6 Analisis Deskriptif Orientasi Kewirausahaan  

Berikut ini merupakan tabel hasil rata-rata secara keseluruhan 

orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada UMKM rumah makan 

ayama geprek yang ada di Kota Semarang. 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Orientasi Kewirausahaan 

Berdasarkan Gender 

No Dimensi 

Tanggapan 

Pria Wanita 

Skor Kategori Skor Kategori 

1 Otonomi 4,89 Tinggi 4,56 Tinggi 

2 Inovatif 4,25 Tinggi 4,00 Tinggi 

3 
Kemampuan Mengambil 

Resiko 
4,15 Tinggi 3,45 Tinggi 

4 Proaktif 3,56 Tinggi 3,81 Tinggi 

5 
Agresivitas Dalam 

Bersaing 
4,54 Tinggi 4,11 Tinggi 

 

Total rata-rata Orientasi 

Kewirausahaan 
4,28 Tinggi 3,99 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa orientasi kewirausahaan 

pemilik UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang termasuk 

tinggi dengan rata-rata skor pada pria 4,28 dan wanita 3,99. Maka tanggapan 

responden mengenai orientasi kewirausahaan adalah tinggi. Pemilik 

mempunyai orientasi kewirausahaan yang tinggi dapat diartikan bahwa 
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pemilik berusaha mengelola dan meningkatkan usahanya dengan berbagai 

cara seperti mengontrol karyawan, memantau tren masa kini, melakukan 

inovasi variasi rasa produk, berani mengambil resiko, dan terus bersaing 

dengan sesama industrinya. 

4.3 Pengujian Hipotesis  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan 

orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada UMKM rumah makan 

ayam geprek yang ada di kota Semarang. Untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada UMKM rumah 

makan ayam geprek yang ada di kota Semarang maka menggunakan uji 

SPSS. Uji SPSS yang cocok adalah dengan menggunakan uji independent 

sample t-test. Uji independent sample t-test bertujuan untuk menentukan 

apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nila rata-rata yang 

berbeda (H. Imam Ghozali, 2006). Terdapat enam hipotesis yang diajukan 

untuk mengukur ada atau tidaknya perbedaan orientasi kewirausahaan 

berdasarkan gender pada UMKM rumah akan ayam geprek yang ada di Kota 

Semarang.  
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Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 : terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel otonomi 

berdasarkan gender pada UMKM Rumah Makan Ayam Geprek di Kota 

Semarang.  Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian hipotesis 1.  

Tabel 4. 10 Uji Independent Sample t-Test Variabel Otonomi 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Otonomi Equal variances 

assumed 
10,383 ,004 -2,238 20 ,037 

Equal variances not 

assumed 
  -1,980 10,498 ,075 

Sumber : Data yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa F hitung levene’s test sebesar 

10,383 dengan signifikansi 0,004. Karena signifikansi 0,004 < 0,05 maka, t-test 

yang digunakan adalah equal variance not assumed. Berdasarkan hasil t-test 

signifikansi (2-tailed) adalah 0,075. Dan signifikansi (2-tailed) 0,075 > 0,05, 

berarti H1 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan 

variabel otonomi berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang.  
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Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel inovatif 

berdasarkan gender pada UMKM Rumah Makan Ayam Geprek di Kota 

Semarang. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian hipotesis 2.  

Tabel 4. 11 Uji Independent Sample t-Test Variabel Inovatif 

Sumber : Data yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa F hitung levene’s test sebesar 0,036 

dengan signifikansi 0,851. Karena signifikansi 0,851 > 0,05 maka, t-test yang 

digunakan adalah equal variance assumed. Berdasarkan hasil t-test signifikan (2-

tailed) adalah 0,410. Dan signifikansi (2-tailed) 0,410 > 0,05, berarti H2 ditolak, 

artinya tidak terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel inovatif 

berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang.  

 

 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Inovatif Equal variances 

assumed 
,036 ,851 -,842 20 ,410 

Equal variances not 

assumed 
  -,865 18,868 ,398 
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Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel 

kemampuan mengambil resiko berdasarkan gender pada UMKM Rumah Makan 

Ayam Geprek di Kota Semarang. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian 

hipotesis 3.  

Tabel 4. 12Uji Independent Sample t-Test Variabel Kemampuan Mengambil 

Resiko 

 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Kemampua

nMengamb

ilResiko 

Equal variances 

assumed 
,663 ,425 -1,410 20 ,174 

Equal variances not 

assumed 
  -1,332 13,833 ,204 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa F hitung levene’s test sebesar 0,663 

dengan signifikansi 0,425. Karena signifikansi 0,425 > 0,05 maka, t-test yang 

digunakan adalah equal variance  assumed. Berdasarkan hasil t-test signifikansi 

(2-tailed) 0,174. Dan signifikansi (2-tailed) 0,174 > 0,05, berarti H3 ditolak, 

artinya tidak terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel kemampuan 

mengambil resiko berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang.  
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Pengujian Hipotesis 4  

Hipotesis 4 : Terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel proaktif 

berdasarkan gender pada UMKM Rumah Makan Ayam Geprek di Kota 

Semarang. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian hipotesis 4. 

Tabel 4. 13 Uji Independent Sample t-Test Variabel Proaktif 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Proaktif Equal variances 

assumed 
2,980 ,100 ,734 20 ,471 

Equal variances not 

assumed 
  ,807 19,569 ,429 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bahwa F hitung levene’s test sebesar 2,980 

dengan signifikansi 0,100. Karena signifikansi 0,100 > 0,05 maka, t-test yang 

digunakan adalah equal variance  assumed. Berdasarkan hasil t-test signifikansi 

(2-tailed) adalah 0,471. Dan signifikansi (2-tailed) 0,471 > 0,05, berarti H4 

ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel proaktif 

berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang.  
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Pengujian Hipotesis 5  

Hipotesis 5 : Terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel 

agresivitas dalam bersaing berdasarkan gender pada UMKM Rumah Makan 

Ayam Geprek di Kota Semarang. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian 

hipotesis 5. 

Tabel 4. 14 Uji Independent Sample t-Test Variabel Agresivitas Dalam 

Bersaing 

 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Agresivitas

DalamBers

aing 

Equal variances 

assumed 
,352 ,560 -1,750 20 ,095 

Equal variances not 

assumed 
  -1,690 15,181 ,111 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa F hitung levene’s test sebesar 0,352 

dengan signifikansi 0,560. Karena signifikansi 0,560 > 0,05 maka, t-test yang 

digunakan adalah equal variance  assumed. Berdasarkan hasil t-test signifikansi 

(2-tailed) 0,095. Dan signifikansi (2-tailed) 0,095 > 0,05, berarti H5 ditolak, 

artinya tidak terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel agresivitas 

dalam bersaing berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang.  
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Pengujian Hipotesis 6  

Hipotesis 6 : Terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan 

gender pada UMKM Rumah Makan Ayam Geprek di Kota Semarang. Berikut ini 

merupakan tabel hasil pengujian hipotesis 6.  

Tabel 4. 15 Tabel Independent Sample t-Test Orientasi Kewirausahaan 

 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Rata_Rata Equal variances 

assumed 
1,784 ,197 -1,080 20 ,293 

Equal variances not 

assumed 
  -1,146 19,918 ,265 

Sumber : Data primer yan diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa F hitung levene’s test sebesar 1,784 

dengan signifikansi 0,197. Karena signifikansi 0,197 > 0,05 maka, t-test yang 

digunakan adalah equal variance  assumed. Berdasarkan hasil t-test signifikansi 

(2-tailed) adalah 0,293. Dan signifikansi (2-tailed) 0,293 > 0,05, berarti H6 

ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan 

gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang.  
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Dapat dirangkum tabel 6 hipotesis yang digunakan dalam penelitian dan 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4. 16 Tabel Hasil 6 Hipotesis 

No Hipotesis 
Signifikansi 

(2-tailed) 

Ditolak / 

Diterima 

1 

Terdapat perbedaan orientasi 

kewirausahaan variabel otonomi 

berdasarkan gender pada UMKM rumah 

makan ayam geprek di Kota Semarang 

0,075 Ditolak 

2 

Terdapat perbedaan orientasi 

kewirausahaan variabel inovatif 

berdasarkan gender pada UMKM rumah 

makan ayam geprek di Kota Semarang 

0,410 Ditolak 

3 

Terdapat perbedaan orientasi 

kewirausahaan variabel kemampuan 

mengambil resiko berdasarkan gender 

pada UMKM rumah makan ayam geprek 

di Kota Semarang 

0,174 Ditolak 

4 

Terdapat perbedaan orientasi 

kewirausahaan variabel proaktif 

berdasarkan gender pada UMKM rumah 

makan ayam geprek di Kota Semarang 

0,471 Ditolak 

5 

Terdapat perbedaan orientasi 

kewirausahaan variabel agresivitas dalam 

bersaing berdasarkan gender pada 

UMKM rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang 

0,095 Ditolak 

6 

Terdapat perbedaan orientasi 

kewirausahaan berdasarkan gender pada 

UMKM rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang 

0,293 Ditolak 

 

 



61 
 

4.4 Pembahasan  

Orientasi kewirausahaan mempunyai lima dimensi yaitu otonomi, 

inovatif, kemampuan mengambil resiko, proaktif, dan agresivitas dalam 

bersaing (Dess, 1996). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada UMKM rumah 

makan ayam geprek yang ada di Kota Semarang.  

Pada hipotesis 1 hasil uji independent t-test menunjukkan 

signifikansi (2-tailed) 0,075 > 0,05 yang berarti H1 ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel otonomi berdasarkan 

gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang. Hal ini 

didukung dengan hasil analisis deskriptif dimana pria mempunyai rata-rata 

4,89 dan wanita 4,56 yang termasuk pada kategori tinggi. Kategori yang 

tinggi ini berarti baik pria maupun wanita mampu mengambil keputusan 

baik secara mandiri maupun membagi kegiatan pengambilan keputusan 

dengan anggota keluarga atau karyawan lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha dan mempunyai wewenang dalam mengelola dan 

menjalankan usaha.  

Pada hipotesis 2 hasil uji independet t-test menunjukkan signifikansi 

(2-tailed) 0,410 > 0,05 yang berarti H2 ditolak, artinya tidak terdapat 

perbedaan orientasi kewirausahaan variabel inovatif berdasarkan gender 

pada UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang. Hal ini 

didukung dengan hasil analisis deskriptif dimana pria mempunyai rata-rata 
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4,25 dan wanita 4,00 yang termasuk pada kategori tinggi. Kategori yang 

tinggi ini berarti baik pemilik rumah makan pria maupun wanita melakukan 

kegiatan inovasi dalam menjalankan usahanya. Para pemilik juga melihat 

dan mengikuti trend promosi yang sedang berkembang seperti mendaftarkan 

usaha mereka pada aplikasi go-food dan membuat media sosial berupa 

instagram. Selain itu pemilik juga  menciptakan dan mengembangkan menu 

baru dari ayam geprek seperti rasa BBQ, teriyaki, kuah lada hitam, sambal 

matah, dan geprek telur asin.  

Pada hipotesis 3 hasil uji independent sample t-test menunjukkan 

signifikansi (2-tailed) 0,174 > 0,05 yang berarti H3 ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel kemampuan 

mengambil resiko berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam 

geprek di Kota Semarang. Hal ini didukung dengan hasil analisis deskriptif 

dimana pria mempunyai rata-rata 4,15 dan wanita 3,45 yang termasuk pada 

kategori tinggi. Namun hasil rata-rata pria lebih tinggi dibandingkan wanita, 

hal ini berarti pemilik rumah makan pria lebih berani untuk mengambil 

resiko dibandingkan dengan wanita. Pemilik berani memasuki pasar baru 

yang berbeda dimana terdapat resiko mengalami kerugian.  

 Pada hipotesis 4 hasil uji independent sample t-test menunjukkan 

signifikansi (2-tailed) 0,100 > 0,05 yang berarti H4 ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel proaktif berdasarkan 

gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang. Hal ini 

didukung dengan hasil analisis deskriptif dimana pria mempunyai rata-rata 
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3,56 dan wanita 3,81 yang termasuk pada kategori tinggi. Namun 

didapatkan hasil rata-rata wanita lebih tinggi daripada pria, ini berarti 

walaupun mempunyai kategori yang sama-sama tinggi, wanita lebih berpikir 

melihat kedepan dan tanggap dengan perubahan industri dibandingkan 

dengan pria.  

Pada hipotesis 5 hasil uji independent sample t-test menunjukkan 

signifikansi (2-tailed) 0,095 > 0,05 yang berarti H5 ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan variabel agresivitas dalam 

bersaing berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang. Hal ini didukung dengan hasil analisis deskriptif dimana 

pria mempunyai rata-rata 4,54 dan wanita mempunyai rata-rata 4,11 yang 

termasuk pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik baik 

pria maupun wanita mampu mempertahankan posisinya dalam pasar dan 

menarik minat beli konsumen.  

Pada hipotesis 6 hasil uji independent sample t-test menunjukkan 

signifikansi (2-tailed) 0,293 > 0,05 yang berarti H6 ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada 

UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang. Hal ini didukung 

dengan hasil analisis deskriptif dimana pria mempunyai rata-rata 4,28 dan 

wanita 3,99 yang tergolong dalam kategori tinggi.  

Penelitian ini memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian 

(Quaye, Acheampong, & Asiedu, 2015) dan (Kumarpeli & Semasinghe, 
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2015). Pada penelitian (Quaye et al., 2015) terdapat perbedaan gender 

dalam orientasi kewirausahaan di Ghana serta pria ditemukan lebih 

mempunyai orientasi kewirausahaan dibandingkan wanita. Sedangkan pada 

penelitian (Kumarpeli & Semasinghe, 2015) didapatkan hasil bahwa 

orientasi kewirausahaan pada UKM di Sri Lanka rendah serta faktor 

personal yang meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan tidak 

mempengaruhi orientasi kewirausahaan dan pertumbuhan UKM di Sri 

Lanka. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan terhadap orientasi 

kewirausahaan berdasarkan gender pada UMKM rumah makan ayam 

geprek yang ada di Kota Semarang, dimana pemilik mempunyai hasil 

analisis deskriptif yang tinggi baik pria maupun wanita.  

Penelitian ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian dari 

(Civelek, Rahman, & Kozubikova, 2016) dimana tidak terdapat perbedaan 

orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada UKM yang ada di 14 

daerah berbeda di Republik Czech. Pada penelitian (Civelek et al., 2016) 

ditemukan bahwa perusahaan dengan usia yang lebih muda (usia perusahaan 

kurang dari 10 tahun), mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi pada 

dimensi inovatif, kemampuan mengambil resiko, dan juga lebih proaktif 

dibandingkan dengan perusahaan yang berusia lebih tua (usia perusahaan 

lebih dari 10 tahun). Selain itu penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang 

sama dengan penelitian ini adalah menurut (Kumalaningrum & 

Kusumawati, 2013) dan (Ayub, Razzaq, Salman Aslam, & Iftekhar, 2013).   
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Pada penelitian (Ayub et al., 2013), wanita cenderung tidak berani 

mengambil resiko dibandingkan dengan pria. Wanita kurang berorientasi 

pada pekerjaannya karena mempertimbangkan masalah ekonomi dan 

keluarganya. Wanita cenderung takut mengalami kerugian dalam bisnis.   

Selain itu pada penelitian ini ditemukan bahwa usaha rumah makan 

ayam geprek di Kota Semarang mempunyai kecenderungan yang sama, 

yaitu dekorasi rumah makan yang mirip seperti warna rumah makan lebih 

dominan pada warna-warna yang mencolok yaitu warna merah yang 

melambangkan cabai yang pedas atau warna kuning keemasan yang 

melambangkan ayam goreng krispy yang matang. Bisnis rumah makan 

ayam geprek juga merupakan bisnis yang tergolong cepat berkembang 

karena pembuatannya yang tidak sulit dan tidak membutuhkan tenaga kerja 

dengan keterampilan khusus. Namun, inovasi yang dilakukan untuk 

mengembangkan produk ayam geprek tidak berdampak besar karena bila 

ada pemilik usaha ayam geprek yang melakukan inovasi seperti inovasi 

menu masakan atau inovasi pelayanan pengusaha ayam geprek lain 

cenderung meniru inovasi produk dari pengusaha lainnya, sehingga 

keseluruhan ayam geprek mempunyai inovasi yang serupa.  

 

 

 

 


