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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang berada di 

Kelurahan Gisikdrono, Kota Semarang yang sudah menjalankan usahanya selama 

3tahun atau lebih. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 01 Juli sampai 10 

September 2018. Peneliti berhasil menyebarkan kuesioner sebanyak 60 buah 

kepada pemilik usaha dan kuesioner yang berhasil terkumpul kembali sebanyak 

60 kuesioner dan total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 60 kuesioner. 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, dan lama 

usaha. 

Tabel 4.1  

Pengembalian Kuesioner 

Dasar klarifikasi  Jumlah Persen (%) 

Jumlah kuesioner yang disebar 60 100 

Kuesioner yang kembali 60 100 

Total Kuesioner yang dapat diolah 60 100 

Sumber: data primer yang diolah 2018 

Untuk mengetahui karakteristik responden pada penelitian ini digunakan 

analisis persentase. Ringkasan hasil analisis diskriptif statistik yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Profil Responden 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Responden berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1. Laki-laki 24 40% 

2. Perempuan 36 60% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

sebanyak 60 responden yang terdiri 24 responden atau 40% responden Laki-Laki 

dan 36 responden atau 60% adalah Perempuan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

pemilik UMKM di kelurahan Gisikdrono Semarang yang paling banyak adalah 

Perempuan. 
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang lama usaha 

dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :  

Tabel 4.3 

Responden berdasarkan lama usaha 

No 
Lama Usaha Frekuensi Presentase 

1. 
3-6 Tahun 29 48% 

2. 
7-10 Tahun 6 10% 

3. 
>10 Tahun 25 42% 

Jumlah 
60 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

sebanyak 60 responden yang terdiri 29 responden atau 48% responden termasuk 

dalam kategori 3-6 tahun, kemudian 6 responden atau 10% termasuk dalam 

kategori 7-10 tahun, dan 25 responden atau 42% termasuk dalam kategori >10 

tahun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemilik UMKM di kelurahan 

Gisikdrono Semarang yang memliki lama usaha 3-6 tahun memliki jumlah 

terbanyak. 
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4.2 Analisis Deskriptif 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka berikut hasil dari analisis 

deskriptif yang sudah diolah yaitu: 

Tabel 4.4 

Pernyataan tentang Karakteristik Percaya Diri 

Tanggapan STS (1) TS (2) S(3) SS(4) Total 

skor 

Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor 

Saya yakin pada 

diri sendiri 

dalam 

mengambil 

keputusan tanpa 

tergantung pada 

orang lain. 

0 0 6 12 15 45 39 156 213 
Sangat 

tinggi 

Saya optimis 

produk yang 

saya pasarkan 

diterima oleh 

konsumen 

karena memiliki 

kualitas yang 

baik. 

0 0 0 0 25 75 35 140 215 
Sangat 

tinggi 

Rata-rata skor   214 Sangat 

tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

percaya diri pada UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki skor  214 artinya 
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karakteristik percaya diri di Kelurahan Gisikdrono tergolong dalam kategori 

Sangat tinggi. 

 Hal ini dikarenakan UMKM di Kelurahan Gisikdrono meiliki tingkat 

keyakinan diri sendiri dalam mengambil keputusan tanpa tergantung pada orang 

lain, optimis produk yang dipasarkan diterima oleh konsumen karena memiliki 

kualitas yang baik. 

Tabel 4.5 

Pernyataan tentang Karakteristik Pengambil Risiko 

Tanggapan STS (1) TS (2) S(3) SS(4) Total 

skor 

Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor 

Saya mampu 

menghadapi 

risiko kerugian 

bahan baku 

maupun waktu 

yang mungkin 

terjadi dalam 

usaha saya.   

0 0 1 2 26 78 33 132 215 
Sangat 

tinggi 

Saya berani dan 

optimis dalam 

menghadapi 

tantanganusaha 

0 0 1 2 28 84 31 124 212 
Sangat 

tinggi 

Rata-rata skor   213,5 Sangat 

tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

pengambil risiko pada UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki skor 213,5 
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artinya karakteristik pengambil risiko di Kelurahan Gisikdrono tergolong dalam 

kategori Sangat tinggi. 

 Hal ini dikarenakan UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki 

kemampuan menghadapi risiko kerugian bahan baku maupun waktu yang 

mungkin terjadi di dalam usaha, serta berani dan optimis dalam menghadapi 

tantangan usaha. 
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Tabel 4.6 

Pernyataan tentang Karakteristik Kepemimpinan 

Tanggapan STS (1) TS (2) S(3) SS(4) Total 

skor 

Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor 

Saya bisa 

memberikan 

teladan yang 

baik bagi 

karyawan 

1 1 2 4 22 66 35 140 211 
Sangat 

Tinggi 

Saya berani 

tampil beda 

dalam 

menampilkan 

barang dan jasa 

secara kreatif 

dan inovatif 

0 0 4 8 16 48 40 160 216 
Sangat 

tinggi 

Rata-rata skor   213,5 Sangat 

tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

kepemimpinan  pada UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki skor 213,5 

artinya karakteristik kepemimpinan di Kelurahan Gisikdrono tergolong dalam 

kategori Sangat tinggi. 

 Hal ini dikarenakan UMKM di Kelurahan Gisikdrono bisa memberikan 

teladan yang baik bagi karyawan, dan berani tampil beda dalam menampilkan 

barang dan jasa secara kreatif dan inovatif. 

Tabel 4.7 
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Pernyataan tentang Karakteristik Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

Tanggapan STS (1) TS (2) S(3) SS(4) Total 

skor 

Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor 

Saya memiliki 

tekad kerja keras 

ikut melakukan 

proses produksi 

dalam usaha 

1 1 1 2 24 72 34 136 211 
Sangat 

tinggi 

Saya tekun untuk 

menambah 

jumlah 

pelanggan baru 

dan tabah jika 

usaha tersebut 

belum 

membuahkan 

hasil 

0 0 4 8 16 48 40 160 216 
Sangat 

tinggi 

Rata-rata skor   213,5 Sangat 

tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

berorientasi pada tugas dan hasil  pada UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki 

skor 213,5 artinya karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil di Kelurahan 

Gisikdrono tergolong dalam kategori Sangat tinggi. 
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 Hal ini dikarenakan UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki tekad kerja 

keras ikut, melakukan proses produksi dalam usaha, tekun untuk menambah 

jumlah pelanggan baru dan tabah jika usaha tersebut belum membuahkan hasil. 

Tabel 4.8 

Pernyataan tentang Karakteristik Berorientasi ke Masa Depan 

Tanggapan STS (1) TS (2) S(3) SS(4) Total 

skor 

Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor 

Saya memiliki 

pandangan 

kedepan yang 

cerdik dan tajam 

terkait 

perkembangan 

usaha 

1 1 1 2 24 72 34 136 211 
Sangat 

tinggi 

Saya memiliki 

rencana, 

gambaran, dan 

target agar usaha 

saya dapat maju 

dan berkembang 

0 0 2 4 17 51 41 164 219 
Sangat 

tinggi 

Rata-rata skor   215 Sangat 

tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

berorientasi ke masa depan  pada UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki skor 

215 artinya karakteristik berorientasi ke masa depan di Kelurahan Gisikdrono 

tergolong dalam kategori Sangat tinggi. 
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 Hal ini dikarenakan UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki pandangan 

kedepan yang cerdik dan tajam terkait perkembangan usaha, serta memiliki 

rencana, gambaran, dan terget agar usahanya dapat maju dan berkembang. 

Tabel 4.9 

Pernyataan tentang Keberhasilan Usaha 

Tanggapan STS (1) TS (2) S(3) SS(4) Total 

skor 

Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor 

Selama 3 tahun 

terakhir, laba 

yang saya 

peroleh 

mengalami 

peningkatan. 

0 0 4 8 18 54 38 152 214 
Sangat 

tinggi 

Selama 3 tahun 

terakhir, 

produksi yang 

saya hasilkan 

mengalami 

peningkatan 

serta 

berkurangnya 

jumlah unit 

produk yang 

rusak/ gagal. 

0 0 4 8 15 45 41 164 217 
Sangat 

tinggi 

Selama 3 tahun 

terakhir, 

ditengah 

persaingan usaha 

0 0 4 8 20 60 36 144 212 
Sangat 

tinggi 
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ini saya mampu 

bertahan dan 

tetap 

memperoleh 

keuntungan. 

Selama 3 tahun 

terakhir, produk 

yang saya 

hasilkan 

menggunakan 

bahan yang 

berkualitas baik. 

0 0 3 6 23 69 34 136 211 
Sangat 

tinggi 

Selama 3 tahun 

terakhir, saya 

menjalankan 

bisnis dengan 

memperhatikan 

kelestarian 

lingkuingan 

1 1 2 4 23 69 34 136 210 
Sangat 

tinggi 

Rata-rata skor   212,8 Sangat 

tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

keberhasilan usaha  pada UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki skor 212,8 

artinya karakteristik keberhasilan usaha di Kelurahan Gisikdrono tergolong dalam 

kategori Sangat tinggi. 

 Hal ini dikarenakan UMKM di Kelurahan Gisikdrono memiliki perolehan 

laba yang meningkat, produksi yang dihasilkan mengalami peningkatan serta 

berkuranya jumlah unit produk yang rusak/ gagal, mampu bersaing dan bertahan 
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dalam persaingan usaha serta memperoleh keuntungan, produk yang dihasilkan 

menggunakan bahan yang berkualitas baik, dan yang terakhir menjalankan bisnis 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

4.3 Analisis Regresi 

 Proses pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh 

anatara variabel karakteristik percaya diri (X1), karakteristik pengambil risiko 

(X2), karakteristik kepemimpinan (X3), karakteristik berorientasi pada tugas dan 

hasil (X4), dan karakteristik berorientasi ke masa depan (X5) terhadap 

keberhasilan usaha (Y). Untuk menghitung analisis regresi berganda 

menggunakan bantuan SPSS 21. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.589 .911  1.744 .087 

PERCAYADIRI .389 .172 .188 2.270 .027 

PENGAMBIL_RISIKO .452 .156 .205 2.895 .005 

KEPEMIMPINAN .443 .170 .233 2.608 .012 

BERORIENTASI_KE_MASA_DE

PAN 
.416 .161 .209 2.584 .013 

BERORIENTASI_PADA_TUGAS

_DAN_HASIL 
.569 .150 .273 3.783 .000 
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a. Dependent Variable: KEBERHASILAN_USAHA 

 Dari tabel diatas dapat kita ketahui persamaan regresi dalam penelitian ini 

adalah 

Y = 1,589 + 0,389 X1 + 0,452 X2 + 0,443 X3 + 0,416 X4 + 0,569 X5 

 Dari persamaan diatas berarti bahwa nilai konstanta yang dihasilkan 1,589 

mengindikasikan bahwa jika nilai percayadiri, pengambil risiko, kepemimpinan, 

berorientasi pada tugas dan hasil, dan berorientasi ke masa depan dianggap 

konstan maka nilai keberhasilan usaha adalah sebesar 1,589. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Hipotesis pertama 

 H1 : Karakteristik percaya diri berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada UMKM Kelurahan Gisikdrono. 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0,027 < 0,05 dan t hitung 2,270 >2,005 t tabel. Maka 

hipotesis diterima yaitu karakteristik percaya diri berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pemilik UMKM di kelurahan Gisikdrono, kota 

Semarang.. 

 Kepercayaan diri baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

sikap mental seseorang, gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, 

ketekunan, semangat kerja keras, kegairahan banyak dipengaruhi oleh tingkat 

kepercayaan diri seseorang yang berbaur dengan pengetahuan keterampilan dan 

kewaspadaan (Wijandi 1998:37 dalam Jumaedi, 2012). Karya yang dihasilkan 

oleh wirausahawan dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang 

(Sumahamidjaja, 1997:12 dalam Jumaedi, 2012). Dari pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari karakteristik kewirausahaan percayadiri 

terhadap keberhasilan usaha, begitu juga dalam penelitian ini memperoleh hasil 

yang positif antara pengaruh karakteristik percayadiri terhadap keberhasilan 
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usaha. Pengusaha yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, berarti memiliki 

keyakinan pada diri sendiri dalam mengambil keputusan tanpa tergantung pada 

orang lain dan semakin optimis produk yang dipasarkan dapat diterima oleh 

konsumen karena memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian keberhasilan 

usaha dapat mereka raih.  

 

4.4.2 Hipotesis kedua 

 H2 : Karakteristik pengambil risiko berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada UMKM kelurahan Gisikdrono. 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 dan t hitung 2,895  > 2,005 t tabel. Maka 

hipotesis diterima yaitu karakteristik pegambil risiko berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pemilik UMKM di kelurahan Gisikdrono, kota 

Semarang. 

 Menurut Suryana (2013) wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah 

karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin 

berhasil. Dalam situasi risiko dan ketidakpastian langkah pengambilan risiko oleh 

wirausahawan dapat menimbulkan peluang potensi kegagalan maupun 

keberhasilan suatu usaha. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh dari karakteristik kewirausahaan pengambil risiko terhadap keberhasilan 

usaha, begitu juga dalam penelitian ini memperoleh hasil yang positif antara 

pengaruh karakteristik pengambil risiko terhadap keberhasilan usaha. Pengusaha 

yang berani mengabil risiko berarti, memiliki kemampuan menghadapi risiko 

kerugian bahan baku maupun waktu yang mungkin terjadi dalam usahanya dan 

berani serta optimis dalam menghadapi tantangan usaha. Dengan demikian 

peluang dalam keberanian mengambil risiko menentukan dalam keberhasilan 

usaha tersebut.  
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4.4.3 Hipotesis ketiga 

 H3 : Karakteristik kepemimpinan berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada UMKM kelurahan Gisikdrono. 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0,012 < 0,05 dan t hitung 2,608 > 2,005 t tabel. Maka 

hipotesis diterima yaitu karakteristik kepemimpinan berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha. 

Seorang Wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, 

kepeloporan, keteladan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dulu, lebih menonjol, 

dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasinya (Suryana, 2013). 

Sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh wirausaha dapat menentukan bagaimana 

sebuah usaha berjalan, teladan yang diberikan oleh seorang pemimpin usaha dapat 

mempengaruhi kinerja suatu usaha untuk berhasil. Dari pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari karakteristik kewirausahaan 

kepemimpinan terhadap keberhasilan usaha, begitu juga dalam penelitian ini 

memperoleh hasil yang positif antara pengaruh karakteristik kepemimpinan 

terhadap keberhasilan usaha. Pengusaha yang memiliki karateristik kepemimpinan 

adalah pengusahan yang bisa memberikan teladan yang baik bagi karyawan dan 

berani tampil beda dalam menampilkan barang dan jasa secara kreatif dan 

inovatif. Dengan demikian karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh 

pengusaha UMKM di kelurahan Gisikdrono berpengaruh dalam keberhasilan 

usahanya.  
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4.4.4 Hipotesis keempat 

 H4 : Karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pada UMKM kelurahan Gisikdrono. 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0,013 > 0,05dan t hitung 2,584 > 2,005 t tabel. Maka 

hipotesis diterima yaitu karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang 

selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada keberhasilan, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, 

dan berinisiatif.  Sifat-sifat dalam orientasi tugas dan hasil merupakan sikap yang 

dapat mendukung suatu keberhasilan. (Suryana, 2013). Karena itu berorientasi 

pada tugas dan hasil merupakan salah satu karakter kunci keberhasilan usaha. Dari 

pengertian tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari karakteristik 

kewirausahaan berorientasi pada tugas dan hasil terhadap keberhasilan usaha, 

begitu juga dalam penelitian ini memperoleh hasil yang positif antara pengaruh 

karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil terhadap keberhasilan usaha. 

Wirausahawan yang berorientasi pada tugas dan hasil berarti seseorang yang 

memliki tekad kerja keras, ikut melakukan proses produksi dalam usaha dan tekun 

untuk menambah jumlah pelanggan baru serta tabah jika usaha tersebut belum 

membuahkan hasil. Dengan demikian berorientasi pada tugas dan hasil 

merupakan sifat yang menjadi kunci keberhasilan usaha. 

 

4.4.5 Hipotesis kelima 

 H5 : Karakteristik berorientasi ke masa depan berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada UMKM kelurahan Gisikdrono. 

 Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 > 0,005 dan t hitung 3,783 > 2,005 t table. Maka 
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hipotesis diterima yaitu karakteristik berorientasi ke masa depan berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha. 

Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki 

perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan yang jauh 

ke masa depan, ia selalu berusaha, berkarsa, dan berkarya (Suryana, 2013). 

Pandangan kemasa depan inilah yang dapat membuat seorang wirausahawan 

memiliki usaha untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah 

ada saat ini sehingga dapat menunjang keberhasilan usaha yang dimiliki. Dari 

pengertian tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari karakteristik 

kewirausahaan berorientasi ke masa depan terhadap keberhasilan usaha, begitu 

juga dalam penelitian ini memperoleh hasil yang positif antara pengaruh 

karakteristik berorientasi ke masa depan terhadap keberhasilan usaha. 

Wirausahawan yang berorientasi ke masa depan berarti memliki pandangan 

kedepan yang cerdik dan tajam terkait perkembangan usaha, serta memiliki 

recana, gambaran, dan target agar usahanya dapat lebih maju dan berkembang. 

Pandangan kemasa depan inilah yang dapat membuat seorang wirausahawan 

memiliki suatu rancangan atau rencana untuk menghadapi tantangan di masa 

depan sehingga dapat menunjang keberhasilan usaha yang dimiliki. 

 

4.4.6 Hipotesis keenam 

 H6 : Karakteristik percaya diri, pengambil risiko, kepemimpinan, 

berorientasi pada tugas dan hasil, dan berorientasi ke masa depan berpengaruh 

terhadap keberhasilan pada UMKM di Keluarahan Gisikdrono. 
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Tabel 4.11 

Tabel Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 225,442 5 45,088 67,089 0,000 

Residual 36,292 54 0,672   

Total 261,733 59    

 

 Berdasarkan hasil tabel tersebut makan dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikasnsi sebesar 0,000 < 0,05 dan F hitung 67,089 >2,385 F tabel . Maka 

hipotesis diterima yaitu karakteristik percaya diri, pengambil risiko, 

kepemimpinan, berorientasi pada tugas dan hasil, dan berorientasi ke masa depan 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha secara bersama-sama. 
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4.5 Penentuan Variabel yang Paling Dominan 

Penentuan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi 

(Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang 

memiliki koefisien regresi (beta) yang paling besar. Berikut adalah tabel 

peringkat yang membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen: 

Tabel 4.12 

Variabel Dominan 

Peringkat Variabel bebas Koefisien Beta 

1 Berorientasi ke Masa Depan (X5) 0,569 

2 Kepemimpinan (X3) 0,443 

3 Berorientasi pada Tugas dan Hasil (X4) 0,416 

4 Pengambil Risiko (X2) 0,452 

5 Percaya Diri (X1) 0,389 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel Berorientasi ke Masa 

Depan (X5)adalah variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar. 

Artinya, variabel Keberhasilan Usaha UMKM (Y) lebih banyak dipengaruhi 

oleh variabel Berorientasi ke Masa Depan (X5). 

 

 


