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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini menggunakan 45 orang wanita entrepreneur binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang masih aktif dalam 

menjalankan usahanya, yang diperoleh secara convinience sampling. 

Gambaran dari responden berdasarkan karakteristiknya mencakup umur, 

pendidikan, status perkawinan, jenis usaha, lama usaha, dan lama menjadi 

binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. 

Khusus untuk menetapkan kelas interval dari umur responden maka 

digunakan rumus Sturges yang memiliki dua langkah, yaitu: 

1. Menetapkan kelas interval 

Kelas interval dihitung dengan rumus 1 + (3,3) log n; dimana 

jumlah n = 45 sehingga kelas interval yang diperoleh adalah 1 + (3,3) log 

45 = 1 + 5,5 = 6,5 ≈ 7.   

2. Menetapkan panjang kelas interval  

Hasil dari kelas interval selanjutnya digunakan untuk 

menetapkan panjang kelas interval dengan rumus : (skor maksimum – 

skor minimum) / kelas interval. Pada penelitian ini umur maksimum 

responden adalah 56 tahun dan umur minimum responden adalah 21 
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tahun, dan jika data tersebut dimasukkan dalam rumus diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

Panjang KI = (skor maksimum – skor minimum) / KI = (56 – 21) / 7 = 5 

Dari panjang kelas interval di atas, selanjutnya disusun kategori umur 

responden penelitian sebagai berikut: 

1. 21 – 26 Tahun 

2. 27 – 31 Tahun 

3. 32 – 36 Tahun 

4. 37 – 41 Tahun 

5. 42 – 46 Tahun 

6. 47 – 51 Tahun 

7. 52 – 56 Tahun 

Gambaran umum responden berdasarkan karakteristiknya mencakup 

umur, pendidikan, status perkawinan, jenis usaha, lama usaha, dan lama 

menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

  

N

o 

Keterangan Jumlah % 

Usia  

1 21-26 Tahun 
5 11,1 

2 27-31 Tahun 
5 11,1 

3 32-36 Tahun 
5 11,1 
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4 37-41 Tahun 
6 13,3 

5 42-46 Tahun 
12 26,7 

6 47-51 Tahun 
7 15,6 

7 52-56 Tahun 
5 11,1 

Jumlah 45 100,0 

Pendidikan 

1 SD 4 8,9 

2 SMP 5 11,1 

3 SMA 12 26,7 

4 D3 7 15,6 

5 S1 17 37,8 

Jumlah 45 100,0 

Status Menikah 

1 Lajang 6 13,3 

2 Menikah 39 86,7 

 Jumlah 45 100,0 

N

o 

Keterangan Jumlah % 

Jenis Usaha 

1 Batik 
4 8,9 

2 Jamu 
2 4,4 

3 Jasa 
2 4,4 

4 Pengrajin 
5 11,1 

5 Makanan dan Minuman 
27 60,0 
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6 Penjahit 
1 2,2 

 Jumlah 45 100,0 

Jenis Usaha 

7 Pakaian/ Fashion 
2 4,4 

8 Perias 
1 2,2 

9 Sembako 
1 2,2 

 Jumlah 45 100,0 

Lama Usaha  

1 1-3 Tahun 12 26,7 

2 4-6 Tahun 16 35,6 

3 Lebih dari 7 Tahun 17 37,8 

 Jumlah 45 100,0 

Lama Binaan 

1 1-3 Tahun 42 93,3 

2 4-6 Tahun 1 2,2 

3 Lebih dari 7 Tahun 2 4,4 

 Jumlah 45 100,0 

Keterangan: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.1 memperlihatkan usia responden antara 21-56 tahun, 

dimana mayoritas responden berusia antara 42-46 Tahun 26,7%. Tingkat 

pendidikan terendah yang dimiliki responden adalah SD dan tertinggi 

adalah S1, dimana mayoritas responden memiliki pendidikan S1 (37,8%) 

yang berarti tingkat pendidikan responden tergolong tinggi. Responden ada 
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yang masih lanjang dan juga sudah menikah, dimana mayoritas sudah 

menikah (86,7%) 

Jenis usaha yang dilakukan oleh responden bervariasi, yaitu batik, 

jamu, jasa, pengrajin, makanan dan minuman, penjahit, pakaian, perias dan 

sembako. Meski demikian, mayoritas responden memilih usaha di bidang 

makanan dan minuman (60%). Lama usaha yang ditekuni oleh responden 

antara 1-27 tahun, dimana mayoritas responden telah menekuni usahanya 

lebih dari 7 tahun. Lama responden mennjadi binaan Dinas UMKM Kota 

Semarang antara 1-8 tahun, dimana mayoritas responden telah menjadi 

binaan Dinas UMKM Kota Semarang antara 1-3 tahun (93,3%). 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 

4.2.1.1 Keputusan Wanita Menjadi Entrepreneur 

Tanggapan responden terhadap variabel keputusan wanita menjadi 

entrepreneur sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Wanita Menjadi 

Entrepreneur 

 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Saya yakin akan 

sukses dalam 

menjalankan usaha 

0 0 0 19 26 206 4,58 Tinggi 
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ini 

2 Saya mampu 

mengevaluasi tingkat 

keberhasilan 

usahanya 

0 0 3 27 15 192 4,27 Tinggi 

3 Saya memiliki 

keinginan kuat dalam 

berwirausah 

0 0 5 21 19 194 4,31 Tinggi 

4 Saya mampu 

mengatasi kendala-

kendala dalam 

menjalankan 

bisnisnya 

0 2 9 23 11 178 3,96 Tinggi 

Rata-rata 4,28 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata variabel keputusan 

wanita menjadi entrepreuner sebesar 4,28 dan termasuk kategori tinggi. 

Artinya kehendak atau niat seorang wanita untuk menjadi entrepreneur 

cenderung kuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan keyakinan akan sukses 

dengan usahanya, mampu mengevaluasi tingkat keberhasilan usahanya, 

memiliki keinginan kuat dalam berwirausaha dan mampu mengatasi 

kendala-kedala dalam menjalani bisnisnya. 

Secara umum responden memiliki keyakinan yang besar untuk 

sukses dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

sikap kepercayaan diri dan optimis yang tinggi. Responden juga merasa 

yakin karena usahanya sudah berjalan dan terbukti mampu mendukung 

ekonomi keluarga. Responden yakin sukses dalam menjalankan bisnisnya 

karena usahanya memiliki peluang besar, seperti bisnis kuliner atau catering 

yang senantiasa dibutuhkan, kebutuhan fashion dan tas wanita yang tinggi, 

jamu yang dianggap minuman tradisional yang berkhasiat tinggi bagi 



46 

 

 

kesehatan, bakpia atau tempe kripik yang digemari oleh banyak kalangan 

dan sering dijadikan oleh-oleh, atau kebutuhan batik yang semakin tinggi 

karena telah dijadikan ikon baju nasional, bahkan menjadi seragam sekolah, 

karyawan, dan PNS.  

Secara umum responden senantiasa mengevaluasi tingkat 

keberhasilan usahanya. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan melihat 

jumlah pelanggan atau jumlah pesanan atau jumlah penjualan atau kenaikan 

atau penurunan omzet baik per minggu atau perbulan. Responden juga ada 

yang mengevaluasi tingkat keberhasilan usahanya dengan melihat komplain 

pelanggan, situasi pasar, atau stok barang. Responden lainnya mengevaluasi 

tingkat keberhasilan usahanya dengan belajar dari pengalaman, seperti 

kegagalan, tanggapan pelanggan, masukan dari pelanggan dan karyawan.   

Secara umum responden memiliki keinginan kuat dalam 

berwirausaha. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan keinginan buka 

cabang usaha atau memperluas pasar. Responden juga gecar melakukan 

promosi atau mensosialisasikan batik ke setiap pertemuan sehingga 

mendorong rasa ingin tahu konsumen dan akhirnya konsumen berminat 

membeli. Keinginan kuat dalam berwirausaha juga ditunjukkan dengan 

berbagi waktu untuk kuliah dengan usaha dan dalam kondisi apapun (panas 

atau hujan) tetap berjualan. Responden juga tidak putus asa meski pernah 

ditipu atau tetap semangat meski ada banyak kesulitan dalam produksi. 

Selain itu, responden juga semangat untuk terus belajar, melakukan 
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eksperimen dalam mengembangkan produk, atau mengikuti kegiatan 

pelatihan.     

Secara umum responden memiliki kemampuan yang baik dalam 

mengatasi kendala-kendala dalam menjalani bisnisnya. Hal tersebut antara 

lain ditunjukkan dengan terus belajar (misal dengan sharing dengan orang 

lain dan ikut pelatihan UMKM), memperbaiki kualitas produk, 

memperbaiki kemasan supaya lebih menarik dan dapat meningkatkan daya 

tahan produk, bersabar saat menghadapi pelanggan, mendengarkan 

komplain pelanggan dan segera memperbaikinya, melakukan inovasi (misal 

model atau desain baru, variasi rasa, dan variasi menu), mengganti 

peralatan kerja yang rusak (misal selang bocor), serta dapat menghadapi 

kendala-kendala dalam produksi (misalnya memiliki jumlah karyawan yang 

cukup sehingga saat karyawan keluar mendadak tetap ada tenaga pengganti 

dan mengantisipasi harga telur yang naik turun. Responden yang masih 

kuliah berusaha mengatur waktu dengan disiplin sehingga kegiatan 

kuliahnya tidak mengganggu kegiatan bisnisnya. Selain itu, untuk 

mengatasi kendala penjualan, beberapa responden menggunakan 

menggunakan media sosial sebagai media promosi sekaligus media 

berjualan. 

4.2.1.2 Minat Berwirausaha 

Tanggapan responden terhadap variabel minat berwirausaha sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Tanggapan Responden Mengenai Minat Berwirausaha 

 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Saya bersedia kerja 

keras untuk 

menjalankan 

usahanya dalam 

rangka memenuhi 

kebutuhannya 

0 0 0 23 22 202 4,49 Tinggi 

2 Saya memiliki 

keyakinan mampu 

menjalankan 

usahanya 

0 0 3 37 5 182 4,04 Tinggi 

4 Saya ulet dalam 

menjalankan bisnis 
0 0 18 21 6 168 3,73 Tinggi  

5 Saya memiliki ide-

ide kreatif dalam 

menemukan dan 

mengembangkan 

produk 

0 0 5 33 7 182 4,04 Tinggi 

Rata-rata 4,08 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan apabila nilai rata-rata variabel minat 

berwirausaha sebesar 4,08 dan termasuk kategori tinggi. Artinya minat 

seorang wanita terhadap wirausaha cenderung tinggi. Hal tersebut 

diindikasikan dengan kesediaannya untuk bekerja kerja dalam menjalani 

usahanya, keyakinan kuat mampu menjalankan usahanya, memiliki banyak 

ide-ide kreatif dalam menemukan dan mengembangkan produk, serta 

senantiasa berorientasi ke masa depan dan berani mengambil risiko bisnis. 

Secara umum responden memiliki kesediaannya untuk bekerja keras 

dalam menjalani usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan rutin berjualan setiap harinya, meski kadang-
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kadang terlambat berjualan; mengantar anak sekolah sambil berjualan, tetap 

bekerja meski karyawan sudah pulang, dan meski hujan deras dan banjir 

tetap mengantar pesanan ke rumah konsumen. Sikap kerja keras responden 

juga ditunjukkan dengan senantiasa tepat waktu dalam mengantar pesanan, 

menjaga kualitas produk, keliling menawarkan produk, mencari supplier 

bahan baku yang bisa memberikan harga murah. Selain itu, responden juga 

berusaha menjalin kemitraan (misalnya menitipkan produk ke warung-

warung milik tetangga) dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman 

(misal desain batik, desain fashion, dan menu makanan)  

Secara umum responden memiliki keyakinan yang kuat bahwa 

dirinya mampu menjalankan usahanya yang ditunjukkan dengan usahannya 

tetap berjalan hingga saat ini dan dapat mengatasi komplain dari konsumen. 

Selain itu, juga ditunjukkan dengan sikap siap menghadapi hambatan yang 

muncul dan melihat tetap adanya peluang bisnis (misalnya produk diminati 

dan menjadi kebutuhan masyarakat). Keyakinan tersebut juga didasarkan 

bahwa Tuhan akan memberikan ridho jika niat usahanya baik seperti untuk 

mendukung ekonomi keluarga dan biaya sekolah anak. 

Secara umum responden memiliki keuletan yang tinggi dalam 

menjalankan bisnisnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap tidak mudah 

putus asa (menyerah) ketika ada hambatan dalam bisnisnya (misal 

mendapatkan pesanan yang sulit dan rumit, tetap tekun dikerjakan), 

berusaha mempertahankan konsumen lama (misalnya menjalin silaturahmi 
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atau kontak-kontak dengan konsumen sehingga tetap terjalin hubungan), 

dan berusaha memonitoring harga pasaran supaya produk yang dijualnya 

tetap dengan harga yang kompetitif. Selain itu, juga terdapat responden 

yang menjalankan usahanya seorang diri, baik dari produksi, pemasaran, 

sampai mengantar pesanan.  

Secara umum responden memiliki ide-ide kreatif yang tinggi, yang 

ditunjukkan dengan menciptakan bumbu atau resep makanan baru, 

menambah variasi rasa atau variasi menu. Selain itu, mereka juga membuat 

kemasan semakin menarik, baik dari desain maupun plastik yang dipakai. 

Responden juga menyelenggarakan promo yang menarik (misal diskon 

besar-besaran). Selain itu, juga terdapat wanita entrepreneur yang rutin 

mengeluarkan model (batik) baru. 

4.2.1.3 Motivasi Berwirausaha 

Tanggapan responden terhadap variabel motivasi berwirausaha 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Mengenai Motivasi Berwirausaha 

 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Saya menjalankan 

usaha ini karena 

menginginkan 

memperoleh 

keuntungan yang 

tinggi 

0 0 25 20 0 155 3,44 Sedang 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 
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2 Saya menjalankan 

usaha ini karena 

ingin bisa 

memberikan gaji 

kepada orang lain 

(memperkerjakan 

orang lain) 

0 0 4 31 10 186 4,13 Tinggi 

3 Saya menjalankan 

usaha ini karena 

ingin bebas mengatur 

waktu 

0 0 0 34 11 191 4,24 Tinggi 

4 Saya bebas 

menciptakan standar 

kerja sendiri 

0 0 14 20 11 177 3,93 Tinggi 

5 Saya menjalankan 

usaha ini karena 

berwirausaha karena 

dapat mandiri 

0 0 1 34 10 189 4,20 Tinggi 

Rata-rata 3,99 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan apabila nilai rata-rata variabel motivasi 

berwirausaha sebesar 3,99 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden 

memiliki dorongan atau semangat untuk maju yang cenderung tinggi. Hal 

tersebut dengan tingginya keinginan untuk memperkerjakan orang lain, 

bebas mengatur waktu, bebas menciptakan standar kerja, dan mandiri. 

Sementara dari segi keuntungan, secara umum responden ingin 

mendapatkan keuntungan yang wajar supaya tetap dapat bersaing di 

pasaran. Mereka khawatir jika menjual produk dengan harga mahal 

makanya produknya tidak laku, karena banyaknya pesaing. 

Tingginya keinginan responden untuk memperkerjakan orang lain, 

dengan alasan mengurangi pengangguran dan membantu meningkatkan 

volume produksi. Keinginan untuk memperkerjakan orang lain ditunjukkan 

dengan umumnya mereka sudah memiliki karyawan, yang umumnya 
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sebanyak 1-2 orang. Selain itu, mereka juga mengajak kemitraan dengan 

orang-orang yang berjualan produknya dengan cara responden memberikan 

harga khusus untuk dijual kembali. Kemitraan lainnya dengan responden 

menitipkan jualan kepada warung-warung tetangga.  

Secara umum responden berwirausaha karena ingin bebas mengatur 

waktu, khususnya untuk tetap bisa mengasuh anak. Sebagian responden ada 

yang pernah bekerja ikut orang namun tidak betah karena anaknya tidak ada 

yang mengasuh, sehingga dengan dirinya berwirausaha maka dapat 

menghabiskan waktu bersama anak-anak atau dapat libur saat ada acara-

acara penting dalam keluarga, bahkan ada yang berwirausaha karena ingin 

bisa menjaga orangtuanya yang sudah tua. 

Secara umum responden memiliki keinginan yang tinggi untuk 

bekerja secara bebas. Hal tersebut ditunjukkan dengan keinginan untuk 

bekerja sesuai dengan caranya sendiri dan tidak dibatasi oleh prosedur atau 

metode. Tidak perlu diatur oleh orang lain. Misalnya standar pengolahan 

daging ayam atau desain foto prewedding. 

Secara umum responden memiliki keinginan yang tinggi untuk 

mandiri melalui berwirausaha. Hal tersebut ditunjukkan dengan niat 

berwirausaha adalah memperoleh penghasilan sendiri atau tidak bergantung 

pada pendapatan suami, dapat membantu ekonomi keluarga, dan merasa 

kehidupan setelah berwirausaha lebih baik daripada saat ikut orang. 

4.1.2.4 Dukungan Keluarga 
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Tanggapan responden terhadap variabel dukungan keluarga sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Keluarga 

 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

2 Keluarga mendukung 

ide-ide individu 

dalam menjalankan 

bisnis 

0 0 0 34 11 0 4,24 Tinggi 

4 Keluarga 

memberikan 

dukungan nyata 

setiap individu 

mengalami kesulitan 

dalam menjalankan 

bisnisnya 

0 0 2 32 11 2 4,20 Tinggi 

5 Keluarga 

memberikan solusi 

terhadap 

permasalahan yang 

dihadapi individu 

4 6 15 10 10 15 3,36 Sedang 

6 Keluarga 

memberikan nasehat 

kepada individu 

dalam menjalankan 

bisnis 

2 8 14 10 11 14 3,44 Sedang 

7 Keluarga 

memberikan saran 

dan umpan balik 

untuk kemajuan 

individu dalam 

menjalankan bisnis 

4 6 13 12 10 13 3,40 Sedang 

8 Keluarga bersedia 

meluangkan waktu 

untuk mendengarkan 

keluh kesah individu 

mengenai bisnis 

5 5 5 20 10 5 3,56 Sedang 

9 Keluarga 

memberikan pujian 

terhadap 

keberhasilan individu 

dalam berbisnis 

4 6 25 0 10 25 3,13 Sedang 

Rata-rata 3,62 Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
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Tabel di atas memperlihatkan apabila nilai rata-rata variabel 

dukungan keluarga sebesar 3,62 dan termasuk kategori sedang. Artinya 

dukungan anggota keluarga yang diberikan kepada responden terkait bisnis 

yang dikelolanya cenderung cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

anggota keluarga cukup sering memberikan solusi saat responden 

mengalami permasalahan bisnis. Anggota keluarga cukup sering 

memberikan nasehat bisnis, saran dan umpan balik untuk kemajuan bisnis. 

Anggota keluarga juga cukup sering meluangkan waktu untuk 

mendengarkan keluh kesah mengenai bisnis. 

Dukungan keluarga yang diterima oleh responden berasal dari suami, 

orangtua, kerabat, dan anak. Secara umum bentuk dukungan keluarga 

terhadap responden antara lain suami memberikan ijin berwirausaha, ide 

usaha dari suami atau adik. Suami memberikan dukungan penuh, seperti 

memberikan masukan cara memasak yang baik, menemani belanja ke 

pasar, ikut promosi ke orang lain, dan mengantar pesanan. Selain itu, suami 

juga bersedia memperbaiki meja dan kursi yang rusak, atau ikut terlibat saat 

banyak pesanan. Suami juga memberikan nasehat dan bersedia 

mendengarkan keluh kesah yang dihadapi responden terkait bisnisnya. 

Sementara dukungan orangtua atau anggota lainnya antara lai  dukungan 

modal, mengajari responden bisa memasak, membantu menjualkan produk 

secara online. 
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4.1.2.5 Sumber Daya Keuangan 

Tanggapan responden terhadap variabel sumber daya keuangan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Keuangan 

 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Saat memulai usaha ini, 

saya memiliki modal sendiri 
0 9 13 15 8 157 3,49 Sedang 

2 Untuk modal usaha ini, saya 

mendapatkan kemudahan 

kredit usaha dari bank 

0 0 35 1 9 154 3,42 Sedang 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

5 Untuk modal usaha ini, saya 

mendapatkan bantuan modal 

dari pemerintah 

0 12 15 12 6 147 3,27 Sedang 

Rata-rata 3,39 Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan apabila nilai rata-rata variabel sumber 

daya keuangan sebesar 3,39 dan termasuk kategori sedang. Artinya sumber 

keuangan responden untuk menjalani bisnisnya cenderung cukup terbatas.  

Secara umum responden menggunakan modal sendiri saat 

menjalankan bisnisnya. Modal yang mereka gunakan relatif kecil, karena 

memang jumlah modal yang dimiliki kecil atau modal usaha memang kecil 

(misal handycraft). Seiring waktu ketika usaha mulai berjalan dan dianggap 

berkembang, maka mereka mulai melakukan perluasan usaha dengan 

mengajukan kredit ke bank atau pinjaman dari teman.  
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Sementara itu, terdapat responden yang mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usaha karena kendala modal. Hal tersebut karena mereka 

tidak memiliki angunan yang dapat dijadikan jaminan saat kredit ke bank. 

Selain itu, ada responden yang beranggapan kredit ke bank memiliki proses 

yang rumit dan belum tentu cair, serta bunganya tinggi sehingga mereka 

tidak berminat utang ke bank. Sedangkan untuk bantuan pemerintah, 

banyak responden yang tidak mengetahuinya. 

 

4.1.2.6 Penggunaan Teknologi Informasi 

Tanggapan responden terhadap variabel penggunaan teknologi 

informasi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Teknologi 

Informasi 

 

No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Saya memanfaatkan 

fasilitas internet 

untuk mempermudah 

dalam berwirausaha 

0 0 0 17 28 208 4,62 Tinggi 

2 Saya memanfaatkan 

handphone untuk 

mempermudah 

dalam menjalankan 

usaha 

0 0 4 17 24 200 4,44 Tinggi 

3 Saya memanfaatkan 

media sosial untuk 

mempermudah 

memasarkan produk 

usaha 

0 0 6 13 26 200 4,44 Tinggi 
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4 Saya memanfaatkan 

internet untuk 

memperluas jaringan 

usaha 

0 0 3 25 17 194 4,31 Tinggi 

5 Saya menggunakan 

sistem informasi 

untuk mengurangi 

biaya usaha 

0 0 25 10 10 165 3,67 Tinggi 

6 Saya bergantung 

dengan teknologi 

informasi dalam 

menjalankan usaha 

0 0 16 11 18 182 4,04 Tinggi 

Rata-rata 4,26 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan apabila nilai rata-rata variabel 

penggunaan teknologi informasi sebesar 4,26 dan termasuk kategori tinggi. 

Artinya responden mengunakan teknologi informasi untuk mendukung 

usahanya. Hal tersebut ditunjukkan dengan memanfaatkan fasilitas internet 

untuk mempermudah dalam berwirausaha, memanfaatkan handphone untuk 

mempermudah dalam menjalankan usaha, memanfaatkan media sosial 

untuk mempermudah memasarkan produk usaha, memanfaatkan internet 

untuk memperluas jaringan usaha, menggunakan sistem informasi untuk 

mengurangi biaya usaha, dan bergantung dengan teknologi informasi dalam 

menjalankan usaha. 

Responden penelitian menggunakan teknologi informasi yang umum 

adalah untuk promosi produk di media sosial, khususnya WhatsApp, 

Istagram, dan Facebook. Selain itu, mereka menggunakan teknologi 

informasi khususnya internet untuk mendapatkan ide atau belajar tutorial 

dari Youtube. 
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Secara khusus, terdapat responden yang belum mengoptimalkan 

teknologi informasi khususnya media sosial karena merasa tidak memiliki 

waktu untuk mengelola promosi di media sosial, belum bisa menggunakan 

media sosial dengan maksimal sehingga harus minta tolong anak, sinyal 

buruk saat cuaca buruk, menambah biaya karena harga kuota relatif mahal, 

dan mata minus. 

 

4.2.2 Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Keterangan Beta 

1 (Constant) 3,380 1,517 ,137  

Minat Berwirausaha ,405 2,457 ,019 H1 diterima 

Motivasi Berwirausaha ,244 2,272 ,029 H2 diterima 

Dukungan Keluarga ,091 2,495 ,017 H3 diterima 

Sumber Daya Keuangan -,049 -,703 ,486 H4 ditolak 

Penggunaan Tehnologi Informasi ,017 ,230 ,819 H5 ditolak 

a. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Entrepreneur 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Dari Tabel 4.8 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 3,380 + 0,405X1+ 0,244X2+ 0,091X3-0,049X4+ 0,017X5 
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Keterangan : 

Y   = Keputusan wanita menjadi entrepreneur 

X1   = Minat berwirausaha 

X2   =  Motivasi berwirausaha 

X3   = Dukungan keluarga 

X4   = Sumber daya keuangan 

X5   = Penggunaan teknologi informasi 

 

Interpretasi dari model persamaan regresi di atas sebagai berikut: 

1. Untuk variabel minat berwirausaha diperoleh nilai beta = 0,405 yang 

berarti setiap penambahan variabel minat berwirausaha dimana variabel 

bebas lainnya (motivasi berwirausaha, dukungan keluarga, sumber daya 

keuangan, dan penggunaan teknologi informasi) dianggap konstan akan 

meningkatkan keputusan wanita menjadi entrepreneur. Hal ini berarti 

pengaruh minat berwirausaha terhadap keputusan wanita menjadi 

entrepreneur bersifat positif. 

2. Untuk variabel motivasi berwirausaha diperoleh nilai beta = 0,255 yang 

berarti setiap penambahan variabel motivasi berwirausaha dimana 

variabel bebas lainnya (minat berwirausaha, dukungan keluarga, sumber 

daya keuangan, dan penggunaan teknologi informasi) dianggap konstan 

akan meningkatkan keputusan wanita menjadi entrepreneur. Hal ini 

berarti pengaruh motivasi berwirausaha terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur bersifat positif. 
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3. Untuk variabel dukungan keluarga diperoleh nilai beta = 0,091 yang 

berarti setiap penambahan variabel dukungan keluarga dimana variabel 

bebas lainnya (minat berwirausaha, motivasi berwirausaha, sumber daya 

keuangan, dan penggunaan teknologi informasi) dianggap konstan akan 

meningkatkan keputusan wanita menjadi entrepreneur. Hal ini berarti 

pengaruh dukungan keluarga terhadap keputusan wanita menjadi 

entrepreneur bersifat positif. 

4. Untuk variabel sumber daya keuangan diperoleh nilai beta = -0,049 yang 

berarti setiap penambahan variabel minat berwirausaha dimana variabel 

bebas lainnya (minat berwirausaha, motivasi berwirausaha, dukungan 

keluarga, dan penggunaan teknologi informasi) dianggap konstan akan 

menurunkan keputusan wanita menjadi entrepreneur. Hal ini berarti 

pengaruh sumber daya keuangan terhadap keputusan wanita menjadi 

entrepreneur bersifat negatif. 

5. Untuk variabel penggunaan teknologi informasi diperoleh nilai beta = 

0,017 yang berarti setiap penambahan variabel penggunaan teknologi 

informasi dimana variabel bebas lainnya (minat berwirausaha, motivasi 

berwirausaha, dukungan keluarga, dan sumber daya keuangan) dianggap 

konstan akan meningkatkan keputusan wanita menjadi entrepreneur. Hal 

ini berarti pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap keputusan 

wanita menjadi entrepreneur bersifat positif. 
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6. Berdasarkan nilai beta dapat diketahui pengaruh paling besar terhadap 

keputusan wanita menjadi entrepreneur adalah minat berwirausaha (beta 

= 0,405), sedangkan penggunaan teknologi informasi memberikan 

pengaruh yang paling kecil (beta = 0,017). 

Dari Tabel 4.8 juga dapat diinterprestasi hasil uji hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Pada uji hipotesis pertama diperoleh nilai beta = 0,405 dan p = 0,019 

(p<0,05) yang berarti minat berwirausaha berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, sehingga H1 diterima. 

2. Pada uji hipotesis kedua diperoleh nilai beta = 0,244 dan p = 0,029 

(p<0,05) yang berarti motivasi berwirausaha berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, sehingga H2 diterima. 

3. Pada uji hipotesis ketiga diperoleh nilai beta = 0,091 dan p = 0,017 

(p<0,05) yang berarti dukungan keluarga berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, sehingga H3 diterima. 

4. Pada uji hipotesis keempat diperoleh nilai beta = -0,049 dan p = 0,486 

(p>0,05) yang berarti sumber daya keuangan berpengaruh negatif 

terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Semarang tetapi tidak signifikan, sehingga H4 ditolak. 
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5. Pada uji hipotesis kelima diperoleh nilai beta = 0,017 dan p = 0,819 

(p>0,05) yang berarti penggunaan teknologi informasi berpengaruh 

positif terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang tetapi tidak signifikan, sehingga 

H5 ditolak. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Minat Berwirausaha terhadap Keputusan Wanita 

Menjadi Entrepreneur 

Hipotesis pertama diterima karena memiliki nilai beta = 0,405 dan p 

= 0,019 (p<0,05) yang berarti minat berwirausaha berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Semakin tinggi minat 

berwirausaha maka semakin tinggi keputusan wanita menjadi entrepreneur. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Bastaman & Juffiasari (2015) 

bahwa minat merupakan faktor internal dari pengambilan keputusan wanita 

berwirausaha. 

Minat wirausaha pada wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Semarang tergolong tinggi. Mereka memiliki 

kesediaannya untuk bekerja keras dalam menjalani usahanya dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan rutin berjualan 

setiap harinya, meski kadang-kadang terlambat berjualan; mengantar anak 
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sekolah sambil berjualan, tetap bekerja meski karyawan sudah pulang, dan 

meski hujan deras dan banjir tetap mengantar pesanan ke rumah konsumen. 

Sikap kerja keras wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Semarang juga ditunjukkan dengan senantiasa tepat waktu dalam 

mengantar pesanan, menjaga kualitas produk, keliling menawarkan produk, 

mencari supplier bahan baku yang bisa memberikan harga murah. Selain 

itu, wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang juga berusaha menjalin kemitraan (misalnya menitipkan produk 

ke warung-warung milik tetangga) dan senantiasa mengikuti perkembangan 

jaman (misal desain batik, desain fashion, dan menu makanan). Temuan ini 

sesuai dengan pendapat Indoworo (2016) bahwa minat berwirausaha yang 

tinggi mendorong individu untuk selalu melakukan usahanya dengan penuh 

tanggung jawab dan tidak takut rugi. Mereka akan terlihat sebagai pekerja 

keras dan ulet.  

Wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang memiliki keyakinan yang kuat bahwa dirinya mampu 

menjalankan usahanya yang ditunjukkan dengan usahannya tetap berjalan 

hingga saat ini dan dapat mengatasi komplain dari konsumen. Selain itu, 

juga ditunjukkan dengan sikap siap menghadapi hambatan yang muncul 

dan melihat tetap adanya peluang bisnis (misalnya produk diminati dan 

menjadi kebutuhan masyarakat). Keyakinan tersebut juga didasarkan bahwa 
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Tuhan akan memberikan ridho jika niat usahanya baik seperti untuk 

mendukung ekonomi keluarga dan biaya sekolah anak. 

Wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang memiliki keuletan yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan sikap tidak mudah putus asa (menyerah) ketika 

ada hambatan dalam bisnisnya (misal mendapatkan pesanan yang sulit dan 

rumit, tetap tekun dikerjakan), berusaha mempertahankan konsumen lama 

(misalnya menjalin silaturahmi atau kontak-kontak dengan konsumen 

sehingga tetap terjalin hubungan), dan berusaha memonitoring harga 

pasaran supaya produk yang dijualnya tetap dengan harga yang kompetitif. 

Selain itu, juga terdapat wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang yang menjalankan usahanya seorang diri, baik dari 

produksi, pemasaran, sampai mengantar pesanan.  

Wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang memiliki ide-ide kreatif yang tinggi, yang ditunjukkan dengan 

menciptakan bumbu atau resep makanan baru, menambah variasi rasa atau 

variasi menu. Selain itu, mereka juga membuat kemasan semakin menarik, 

baik dari desain maupun plastik yang dipakai. Wanita entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga menyelenggarakan promo 

yang menarik (misal diskon besar-besaran), serta rutin mengeluarkan model 

(batik) baru. 
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4.3.2 Pengaruh Motivasi Berwirausaha terhadap Keputusan Wanita 

Menjadi Entrepreneur 

Hipotesis kedua diterima karena memiliki nilai beta = 0,244 dan p = 

0,029 (p<0,05) yang berarti motivasi berwirausaha berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Semakin tinggi motivasi 

berwirausaha maka semakin tinggi keputusan wanita menjadi entrepreneur. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Bastaman & Juffiasari (2015) 

bahwa motivasi merupakan faktor internal dari pengambilan keputusan 

wanita berwirausaha.  

Motivasi berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreuner terkait dengan adanya kebutuhan yang ingin dicapai 

oleh wanita tersebut melalui berwirausaha (Hidayati & Suharti, 2015). 

Motivasi wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang terkait keuntungan adalah ingin mendapatkan keuntungan yang 

wajar supaya tetap dapat bersaing di pasaran. Mereka khawatir jika menjual 

produk dengan harga mahal makanya produknya tidak laku, karena 

banyaknya pesaing. 

Motivasi wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Semarang terkait tingginya keinginan memperkerjakan orang lain, 

didasarkan dengan alasan mengurangi pengangguran dan membantu 

meningkatkan volume produksi. Secara umum wanita entrepreneur Binaan 
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Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah memperkerjakan orang 

lain 1-2 orang. Mereka juga mengajak kemitraan dengan orang-orang yang 

berjualan produknya dengan cara responden memberikan harga khusus 

untuk dijual kembali. Bentuk kemitraan lainnya adalah menitipkan jualan 

kepada warung-warung tetangga.  

Motivasi wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Semarang karena ingin bebas mengatur waktu kerja ditunjukkan 

dengan keinginan tetap bisa mengasuh anak. Sebagian wanita entrepreneur 

Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang ada yang pernah 

bekerja ikut orang namun tidak betah karena anaknya tidak ada yang 

mengasuh, sehingga dengan dirinya berwirausaha maka dapat 

menghabiskan waktu bersama anak-anak atau dapat libur saat ada acara-

acara penting dalam keluarga, bahkan ada yang berwirausaha karena ingin 

bisa menjaga orangtuanya yang sudah tua. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Zhu & Chu (dalam Liana, 2016) bahwa motivasi berwirausaha pada wanita 

antara lain kebebasan mengatur waktu dan dapat menjalankan perannya 

dalam keluarga dengan baik. 

Motivasi wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Semarang untuk bekerja secara bebas, ditunjukkan dengan keinginan 

untuk bekerja sesuai dengan caranya sendiri dan tidak dibatasi oleh 

prosedur atau metode. Tidak perlu diatur oleh orang lain. Misalnya standar 

pengolahan daging ayam atau desain foto prewedding. Motivasi wanita 
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entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk 

mandiri ditunjukkan dengan keinginan memperoleh penghasilan sendiri 

atau tidak bergantung pada pendapatan suami, dapat membantu ekonomi 

keluarga, dan merasa kehidupan setelah berwirausaha lebih baik daripada 

saat ikut orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Zhu & Chu (dalam Liana, 

2016) bahwa motivasi berwirausaha pada wanita antara lain bekerja sesuai 

dengan keinginan pribadi (menjadi bos). 

 

4.3.3 Pengaruh Dukungan Keluarga terhadap Keputusan Wanita 

Menjadi Entrepreneur 

Hipotesis ketiga diterima karena memiliki nilai beta = 0,091 dan p = 

0,017 (p<0,05) yang berarti dukungan keluarga berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Semakin tinggi dukungan keluarga 

maka semakin tinggi keputusan wanita menjadi entrepreneur. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan temuan Bastaman & Juffiasari (2015) 

bahwa dukungan keluarga merupakan faktor eksternal dari pengambilan 

keputusan wanita berwirausaha. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Indoworo (2016) bahwa 

keluarga sangat berperan dalam menumbuhkan dan mempercepat seseorang 

untuk mengambil keputusan berkarir sebagai entrepreneur. Peran dukungan 

orangtua dalam meningkatkan keputusan menjadi entrepreneur terkait 
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dengan fungsi sebagai konsultan pribadi, coach dan mentor. Selain itu, 

dukungan keluarga berperan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi 

atau menyelesaikan permasalahan bisnis (Suryana, 2013). 

Dukungan keluarga pada wanita entrepreneur Binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang terkait bisnis yang dikelolanya 

cenderung cukup tinggi. Dukungan keluarga tersebut berasal dari suami, 

orangtua, kerabat, dan anak. Bentuk dukungan keluarga terhadap wanita 

entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang antara 

lain suami memberikan ijin berwirausaha, ide usaha dari suami atau adik. 

Suami memberikan dukungan penuh, seperti memberikan masukan cara 

memasak yang baik, menemani belanja ke pasar, ikut promosi ke orang 

lain, dan mengantar pesanan. Selain itu, suami juga bersedia memperbaiki 

meja dan kursi yang rusak, atau ikut terlibat saat banyak pesanan. Suami 

juga memberikan nasehat dan bersedia mendengarkan keluh kesah yang 

dihadapi responden terkait bisnisnya. Sementara dukungan orangtua atau 

anggota lainnya antara lain  dukungan modal, mengajari wanita 

entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bisa 

memasak, membantu menjualkan produk secara online. 
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4.3.4 Pengaruh Sumber Daya Keuangan terhadap Keputusan Wanita 

Menjadi Entrepreneur 

Hipotesis keempat ditolak karena memiliki nilai beta = -0,049 dan p 

= 0,486 (p>0,05) yang berarti sumber daya keuangan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Semarang. Tinggi atau rendahnya sumber daya keuangan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur. 

Temuan ini konsisten dengan temuan Hidayati & Suharti (2015) bahwa 

kemampuan akses modal tidak berpengaruh terhadap keputusan menjadi 

entrepreneur. 

Sumber daya keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

wanita menjadi entrepreneur karena uang hanya menjadi modal 

pendukung, sedangkan modal utamanya adalah ketrampilan individu. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Indoworo (2015) bahwa modal yang utama dan 

penting dari kewirausahaan adalah ketrampilan, bahkan ketrampilan inilah 

yang seringkali menjadi kunci dalam mengawali suatu bisnis. Pernyataan 

ini diperkuat oleh temuan penelitian, bahwa modal yang dimiliki wanita 

untuk menjadi entrepreneur adalah ketrampilan yang dimilikinya, serta 

semangat atau motivasi dirinya untuk sukses. Contohnya, wanita 

entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 

membuka usaha handicraf karena memiliki ketrampilan menjahit dan 

pengrajin batik yang memiliki bakat menggambar. Contoh lainnya, wanita 
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entrepreneur memiliki ketrampilan memasak sehingga membuka usaha 

catering. 

Selain itu, sumber daya keuangan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan menjadi entrepreneur karena faktor ekonomi dan ini berarti 

mereka memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi. Secara umum wanita 

entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 

menggunakan modal sendiri saat menjalankan bisnisnya. Modal yang 

mereka gunakan relatif kecil, karena memang jumlah modal yang dimiliki 

kecil atau modal usaha memang kecil (misal handycraft). Seiring waktu 

ketika usaha mulai berjalan dan dianggap berkembang, maka mereka mulai 

melakukan perluasan usaha dengan mengajukan kredit ke bank atau 

pinjaman dari teman. Temuan ini sesuai dengan pendapat Bastaman & 

Juffiasari (2015) bahwa seringkali wanita entrepreneur menjalankan awal 

usahanya dengan modal terbatas yang berasal dari sumber pribadi 

(tabungan, suami, atau orangtua). 

Sumber daya keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

wanita menjadi entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang karena adanya faktor lain yang lebih dominan. Misalnya 

kemitraan atau kerjasama. Jadi meskipun individu memiliki modal 

keuangan yang terbatas, namun adanya mitra yang mau bekerjasama 

dengannya maka individu tetap dapat menjalankan bisnisnya. Contoh, 
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individu menjalankan usaha dengan bagi hasil atau individu boleh 

membawa produk dan bila sudah terjual baru dibayar. 

 

4.3.5 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Keputusan 

Wanita Menjadi Entrepreneur 

Hipotesis kelima ditolak karena memiliki nilai beta = 0,017 dan p = 

0,819 (p>0,05) yang berarti penggunaan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan wanita menjadi entrepreneur Binaan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Tinggi atau rendahnya 

penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keputusan 

wanita menjadi entrepreneur. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

temuan Fatimah (2016) bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan 

faktor yang mempengaruhi keputusan wanita menjadi entrepreuner. 

Penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan menjadi entrepreuner karena teknologi tersebut dirasa belum 

memberikan manfaatnya secara optimal. Wanita entrepreneur Binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang umumnya menggunakan teknologi 

informasi untuk promosi produk di media sosial, khususnya WhatsApp, 

Istagram, dan Facebook. Selain itu, mereka menggunakan teknologi 

informasi khususnya internet untuk mendapatkan ide atau belajar tutorial 

dari Youtube. 
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Segi lain, terdapat wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang yang belum mengoptimalkan teknologi informasi 

khususnya media sosial karena merasa tidak memiliki waktu untuk 

mengelola promosi di media sosial, belum bisa menggunakan media sosial 

dengan maksimal sehingga harus minta tolong anak, sinyal buruk saat 

cuaca buruk, menambah biaya karena harga kuota relatif mahal, dan mata 

minus. Wanita entrepreneur Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi 

dengan jaringan sosial yang dimiliki, misalnya group WA Binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Melalui group tersebut, individu 

dapat mengetahui informasi-informasi penting, pelatihan atau workshop 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


