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BAB IV 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 
 

Responden dalam penilitian ini merupakan pemilik usaha martabak 

manis di Kota Semarang yang berjumlah 30 orang. Dari data yang sudah 

diperoleh melalui hasil kuesioner maka peneliti mendapat data yaitu data 

usia, jenis kelamin, lama usaha dan jumlah tenaga kerja. Dari data tersebut 

maka dapat diketahui profil dari responden. 

 
 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia dan Jenis 
 

Kelamin 
 

USIA 
 JENIS KELAMIN  

TOTAL     

(Th) 
Laki-laki Perempuan   

      

 F % F % F % 
       

20-29 5 20.0 1 20.0 6 20.0 
       

30-39 5 20.0 2 40.0 7 23.3 
       

40-49 13 52.0 2 40.0 15 50.0 
       

>50 2 8.0 0 0.0 2 6.7 
       

TOTAL 25 100.0 5 100.0 30 100.0 
       

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

 

Dari hasil yang didapat pada tabel 4.1 diketahui bahwa dalam penelitian 

ini responden paling banyak berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 

40-49 tahun yang memberikan hasil sebanyak 13 responden atau 52.0%. 

Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa rentang usia 40-49 tahun 
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sebagai masa produktif seseorang dalam membangun dan menjalankan suatu 

usaha. Karena mereka sudah memiliki ilmu, pengalaman dan juga modal 

untuk mendukung keberlangsungan suatu usaha. Apalagi pada usia 40-49 

tahun orang sudah mulai susah untuk mencari pekerjaan. 

 
 

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia dan Lama 
 

Usaha 
 

    LAMA USAHA     
         

TOTAL USIA 
>1 Tahun 

1 Th s/d 6 Th s/d 
>10 Tahun 

(Th) 
 

5 Th 
 

10 Th 
  

        
             

 F % F  % F  % F % F % 
             

20-29 1 100.0 1  11.1 0  0.0 4 30.8 6 20.0 
             

30-39 0 0.0 3  33.3 3  42.9 1 7.7 7 23.3 
             

40-49 0 0.0 5  55.6 4  57.1 6 46.2 15 50.0 
             

>50 0 0.0 0  0.0 0  0.0 2 15.4 2 6.7 
             

TOTAL 1 100.0 9  100.0 7  100.0 13 100.0 30 100.0 
             

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

 

Dari hasil yang didapat pada tabel 4.2 diketahui bahwa dalam 

penelitian ini responden yang paling banyak adalah responden yang 

memiliki rentang usia 40-49 tahun serta memiliki lama usaha >10tahun, 

sebanyak 6 responden dengan presentase 46.2%. 

 

 

Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Lama Usaha 

    LAMA USAHA     
         

TOTAL JENIS 
>1 Tahun 

1 Th s/d 6 Th s/d 
>10 Tahun 

KELAMIN 
 

5 Th 
 

10 Th 
  

        
             

 F % F  % F  % F % F % 
             

Laki-laki 1 100.0 8  88.9 6  85.7 10 76.9 25 83.3 
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Perempuan 0 0.0 1 11.1 1 14.3 3 23.1 5 16.7 
           

TOTAL 1 100.0 9 100.0 7 100.0 13 100.0 30 100.0 
           

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

Dari hasil yang didapat pada tabel 4.3 diketahui bahwa dalam 

penelitian ini responden paling banyak adalah responden dengan jenis 

kelamin laki – laki dengan lama usaha lebih dari 10 tahun, sebanyak 10 

orang dengan presentase 76.9%. 

 
 

Tabel 4.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha dan 
 

Jumlah Tenaga Kerja 
 

  JUMLAH TENAGA KERJA    
          

TOTAL LAMA 
2-4 orang 5-7 orang 

 8-10 
>10 orang 

USAHA 
 

orang 
  

         
            

 F % F % F  % F % F % 
            

<1tahun 1 3.8 0 0.0 0  0.0 0 0.0 1 3.3 
            

1th-5th 8 30.8 2 50.0 0  0.0 0 0.0 9 30.0 
            

5th-10th 6 23.1 0 0.0 1  100.0 0 0.0 7 23.3 
            

>10tahun 11 42.3 1 50.0 0  0.0 1 100.0 13 43.3 
            

TOTAL 26 100.0 9 100.0 1  100.0 1 100.0 30 100.0 
            

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

 

Dari hasil yang didapat pada tabel 4.4 diketahui bahwa dalam 

penelitian ini responden yang yang paling banyak adalah responden yang 

memiliki lama usaha >10 tahun dengan jumlah tenaga kerja 2-4 orang, 

sebanyak 11 responden dengan presentase 32.3%. Yang dimana sudah 

memenuhi syarat dalam penelitian ini yaitu minimal memiliki jumlah tenaga 

kerja 2 orang. 

 
 

4.2 Analisis Data 
 

Orientasi kewirausahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Orientasi kewirausahaan 
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mencerminkan bagaimana suatu usaha terus bersaing untuk menjalankan 

maupun meningkatkan usahanya. Orientasi kewirausahaan pada penelitian 

ini diukur dengan beberapa indikator dari dimensi orientasi kewirausahaan 

yaitu tujuan usaha, inovasi produk, dan risiko usaha. Berikut merupakan 

tanggapan responden mengenai orientasi kewirausahaan yang terdiri dari 

tujuan usaha, inovasi produk, dan resiko usaha terhadap kinerja produk pada 

usaha martabak manis di Semarang. 
 

4.2.1 Tanggapan Responden mengenai Orientasi Kewirausahaan yang 
 

terdiri dari (Tujuan usaha, Inovasi produk, Risiko usaha) dan 
 

Kinerja Produk 
 

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dimana 

kuesioner akan dibagikan kepada 30 responden pemilik usaha 

martabak manis di Semarang. Dalam kuesioner tersebut berisikan 17 

butir pertanyaan. Kuesioner yang dibagikan bertujuan untuk 

mengidentifikasi tanggapan responden mengenai tujuan usaha, 

inovasi produk, risiko usaha dan kinerja produk. Kriteria dari 

jawaban yang diberikan yang diberikan responden adalah sebagai 

berikut: 
 

- Sangat Setuju (SS) = 5 

- Setuju (S) = 4 

- Netral (N) = 3 

- Tidak setuju (TS) = 2 

-   Sangat tidak setuju (STS) = 1 
 

 

Kemudian akan dihitung rata-rata dari setiap jawaban 

responden dengan cara menentukan terlebih dahulu panjang kelas 

interval yang akan digunakan, rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 
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Keterangan : 
 

= Interval  
 

= Nilai Tertinggi  
 

= Nilai Terendah  
 

= Jumlah Kelas  
 

Skala Interval :  

1,00 – 2,33 = Rendah 

2,34 – 3,66 = Sedang 

3,67 – 5,00 = Tinggi 
 

 

4.2.2 Analisis Deskriptif Tujuan Usaha 
 

Tujuan usaha merupakan target yang ingin dicapai dan 

pencapaian dari target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari 

usahannya. Berikut merupakan tabel dari hasil analisis deskriptif 

mengenai tujuan usaha: 

 
 

Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Mengenai Tujuan Usaha 

 

       Pilihan Jawaban    

No 
 

Pernyataan 
         

Kategori    STS TS N S  SS Total 

      1  2 3 4  5 Skor  
              

  Tujuan Usaha    Jawaban Responden    
           

1 Pemilik  memiliki  tujuan  tersendiri          

 dalam membuka usaha martabak 0  0 3 24  3   

 manis.              
               

     Skor 0  0 9 96  15 4,00 Tinggi 
              

2 Pemilik membuat rencana kerja 
0 

 
0 8 21 

 
1 

  
 

secara berkala . 
       

             
               

     Skor 0  0 24 84  5 3,77 Tinggi 
               

3 Pemilik memasuki pasar baru agar 
0 

 
0 6 23 

 
1 

  
 

bisa memperluas usaha. 
      

            

    Skor 0 0 18 92 5 3,83 Tinggi 
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4 Pemilik  mengamati  pasar  agar  tahu 
0 0 13 12 5 

  
 

perubahan selera konsumen 
  

        
         

 Skor 0 0 39 48 25 3,73 Tinggi 
         

 Rata-rata Tujuan Usaha   3,83   Tinggi 
         

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

 

Dari hasil tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata skor variabel 

tujuan usaha menghasilkan skor sebesar 3,83 yang artinnya tujuan usaha 

pada usaha martabak manis di Semarang tergolong tinggi. Dikarenakan 

responden memiliki tujuan usaha seperti memiliki tujuan tersendiri dalam 

membuka usaha martabak manis, membuat rencana kerja secara berkala, 

memasuki pasar baru agar bisa memperluas usaha dan mengamati pasar agar 

tahu perubahan selera konsumen. 
 

Dari hasil jawaban responden pada kuesioner terbuka, responden 

sebagian besar setuju bahwa variabel tujuan usaha penting dalam 

menjalankan usaha. Para responden memiliki tujuan usahannya tersendiri 

dalam menjalankan usaha martabak manis diantarannya untuk memenuhui 

kebutuhan hidup, membuka lapangan pekerjaan (membantu mengurangi 

pengangguran), melestarikan kuliner Indonesia, menciptakan brand, sebagai 

pemasukan tambahan dan memang sudah cita-cita dari responden sendiri 

untuk mempunyai usaha martabak manis. 
 

Sebagian responden juga setuju apabila dalam usaha perlu membuat 

rencana usaha secara berkala, dikarenakan sekarang persaingan dalam dunia 

kuliner semakin tinggi. Maka para wirausahan berlomba-lomba untuk 

mencari terobosan terbaru dalam bidang usaha mereka. Seperti halnnya 

dalam usaha martabak manis, pembuatan rencana kerja menjadi salah satu 

hal antisipasi dalam dunia persaingan kuliner martabak manis. 
 

Responden sebagian besar juga setuju bahwa tujuan dari memasuki 

pasar baru dan mengamati pasar adalah untuk mengembangkan usahannya 

dan mengerti perubahan selera konsumennya. Karena hal ini dilakukan 
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untuk keberlangsungan usaha, agar usaha terus berjalan dan konsumen 

merasa tidak bosan. Hal-hal yang dilakukan responden antara lain bergabung 

dalam go-food maupun grab-food agar konsumen lebih praktis apalagi 

mengingat gaya hidup masyarakat jaman sekarang yang serba online, 

melakukan promosi di media sosial agar usahannya lebih dikenal banyak 

orang, serta membuka kritik dan saran secara terbuka untuk konsumen. 

 
 

4.2.3 Analisis Deskriptif Inovasi Produk 
 

Inovasi produk merupakan faktor yang mendorong wirausaha 

dalam menciptakan ide-ide baru yang kreatif untuk keberlangsungan 

usahannya. Indikator dari inovasi produk yaitu : 

 
 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Inovasi Produk 
 

     Pilihan Jawaban  
Total 

 

No 
 

Pernyataan 
       

Kategori   STS TS N S  SS 
Skor      

1 2 3 4 
 

5 
 

        
           

  Inovasi Produk  Jawaban responden   
          

5 Pemilik melakukan variasi packaging         

 kemasan agar menarik dan 0 0 9 17  4   

 mempunyai ciri khas tersendiri.          
             

    Skor 0 0 27 68  20 3,83 Tinggi 
             

6 Pemilik menambah varian rasa         

 adonan,  varian  rasa  topping,  varian 0 0 4 23  3   

 bentuk yang berbeda dari pesaing.         
             

    Skor 0 0 12 92  15 4,00 Tinggi 
          

7 Pemilik memunculkan ide baru dalam         

 pembuatan  martabak manis  dengan 0 1 9 19  1   

 melihat trend.           
             

    Skor 0 2 27 76  5 3,83 Tinggi 
             

8 Pemilik melakukan promosi untuk 

produk dengan cara memberi promo 

untuk pembelian produknnya 

0 0 9 17 
 

4 
  

    

         

   Skor 0 0 27 68 20 3,83 Tinggi 
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9 Pemilik  menciptakan  produk  baru 
0 2 7 16 5 

  
 

dengan memanfaatkan bahan baku. 
  

        
         

 Skor 0 4 21 64 25 3,80 Tinggi 
         

 Rata-rata Inovasi Produk   3,86   Tinggi 
         

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

 

Dari hasil tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata skor 

variabel inovasi produk menghasilkan skor sebesar 3,86 yang artinnya 

inovasi produk pada usaha martabak manis di Semarang tergolong tinggi. 

Dikarenakan responden sudah melakukan tindakan inovasi dalam 

menjalankan usahannya seperti melakukan variasi packaging kemasan, 

menambah varian rasa adonan, varian rasa topping, varian bentuk yang 

berbeda dari pesaing, memunculkan ide baru dalam pembuatan martabak 

manis dengan melihat trend, melakukan promosi untuk produk dengan 

cara memberi promo untuk pembelian produknnya dan menciptakan 

produk baru dengan memanfaatkan bahan baku seperti menciptakan 

produk martabak manis untuk penderita kolesterol. 
 

Dari hasil jawaban responden pada kuesioner terbuka, responden 

sebagian besar responden sudah melakukan inovasi produknnya seperti 

melakukan variasi packaging kemasan produk yang dimana kemasan pada 

produknnya diberi logo usaha, alamat usaha, nomor telepon pemesanan, 

akun sosial media serta mendesain dan memberi warna yang menarik bagi 

konsumen. Dengan memperhatikan aspek kemasan maka kemasan tidak 

hanya sebagai pelindung produk tetapi kemasan juga menjadi sarana 

promosi karena terdapat informasi produk. Namun ada responden yang 

tidak memperhatikan kemasan produknnya dengan alasan konsumen tidak 

begitu memperhatikan kemasan produk. Kemudian responden juga 

melakukan inovasi produk dengan cara menambah varian rasa adonan, 

varian topping dan juga bentuk. Inovasi dari varian rasa adonan yang 
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dimiliki antara lain rasa red velvet, greentea, charcoal, blue ice, 

blackforest, tiramisu, taro, coklat, pandan. Selain itu adonan dapat di 

campur (mix) dalam 1 loyang, sehingga didalam 1 loyang tidak hanya 

terdapat 1 rasa adonan namun bisa berbagai macam rasa. Untuk inovasi 

varian topping juga sangat banyak seperti di beri topping biskuit, coklat 

batang, serbuk coklat, selai, marshmallow, buah-buahan bahkan ice cream. 

Sedangkan inovasi dalam varian bentuk dibentuk seperti bentuk pizza, 

bolu gulung, leker bahkan dibentuk dan dihias untuk martabak ulang 

tahun. Sebagian besar responden sudah menjalankan inovasi seperti ini 

karena dianggap menarik dan menambah daya beli konsumennya. Namun 

ada juga responden yang menganggap inovasi semacam ini tidaklah 

berpengaruh bagi usahannya karena responden beranggapan inovasi 

semacam itu hanyalah trend sesaat, jadi responden memutuskan untuk 

tidak menambah varian rasa adonan, topping maupun bentuk produk. 
 

Hampir seluruh responden menyatakan setuju dengan inovasi 

memunculkan ide baru dengan mengikuti trend masyarakat. Hal ini 

dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan omset 

penjualan, serta meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Selain itu 

inovasi ini dilakukan untuk menarik minat konsumen dengan varian 

produk yang semakin banyak, memberikan alternatif pilihan produk 

supaya konsumen tidak bosan. 
 

Hampir seluruh responden melakukan inovasi dengan mengadakan 

promosi produk, karena dengan adannya promosi dapat mempengaruhi 

daya beli konsumen. Promo biasannya diberikan pada saat hari raya 

(ramadhan, valentine, kemerdekaan, kartini, dll.) Promo dalam rangka 

grand opening, maupun promo yang memang diadakan secara random 

oleh pemilik usaha, serta promo yang ada di grab-food atau go-food. 

Beberapa responden menyatakan setuju dengan inovasi menciptakan 

produk dengan memanfaatkan bahan baku contohnnya menciptakan 

produk martabak manis untuk penderita kolestrol dengan menggunakan 

mentega rendah lemak, hal semacam ini dapat menjadi diferensiasi 
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dengan pesaing. Namun responden lain menganggap inovasi semacam ini 

sulit untuk dilakukan karena akan menambah biaya produksi yang 

semakin tinggi. 

 

 

4.2.4 Analisis Deskriptif Risiko Usaha 
 

Risiko usaha merupakan tindakan yang seringkali dihubungkan 

dengan kemungkinan buruk terjadinya kerugian yang tidak terduga 

dan tidak diharapkan dalam usaha yang dijalankan.Indikator dari 

risiko usaha adalah: 

 
 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Risiko Usaha 
 

    Pilihan Jawaban  
Total 

 

No 
 

Pernyataan 
       

Kategori  STS  TS N S  SS 
Skor    

1 
 

2 3 4 
 

5 
 

       
           

  Risiko Usaha Jawaban Responden    
           

10 Membuat kapasitas adonan martabak 
0 

 
8 1 15 

 
6 

  
 

manis melebihi dari biasannya 
    

          
            

  Skor 0  16 3 60  30 3,63 Sedang 
           

11 Menerima pesanan via telepon tanpa 
0 

 
5 12 9 

 
4 

  
 

adannya uang muka terlebih dahulu 
    

          
            

  Skor 0  10 36 36  20 3,40 Sedang 
           

12 Menerima  pesanan sesuai  keinginan          

 konsumen tanpa  pernah  mencoba 1  4 6 16  3   

 Sebelumnnya          
            

  Skor 1  8 18 64  15 3,53 Sedang 
           

 Rata-Risiko Usaha    3,52    Sedang 
             

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

Dari hasil tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata skor variabel 

risiko usaha menghasilkan skor sebesar 3,52 yang artinnya risiko usaha pada 

usaha martabak manis di Semarang tergolong sedang. Dikarenakan responden 

kurang berani dalam mengambil risiko seperti membuat kapasitas adonan 

martabak manis melebihi dari biasannya, menerima pesanan via telepon tanpa 

adannya uang muka terlebih dahulu ataupun menerima pesanan sesuai 

keinginan konsumen tanpa pernah mencoba sebelumnnya. 
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Berdasarkan hasil jawaban responden pada kuesioner terbuka 

mengenai pertanyaan adonan dibuat lebih dari biasannya responden 

menjawab adonan dibuat lebih ketika hari weekend atau hari libur karena 

dirasa saat hari weekend atau libur pesanan lebih banyak dari hari-hari 

biasannya. Namun tidak semua responden melebihkan adonannya dengan 

alasan karena responden ingin memberikan adonan yang fresh bagi 

pelanggannya. 
 

Dalam hal risiko mengambil pesanan via telepon tanpa uang muka 

terlebih dahulu beberapa responden menjawab berani mengambil risiko ini 

namun dengan melihat terlebih dahulu siapa yang memesan, jika memang 

pelanggan yang sudah dikenal responden bersedia. Namun ada juga 

responden yang sama sekali tidak mau mengambil risiko ini meskipun 

yang memesan adalah pelanggan yang dikenal dengan alasan tidak 

adannya modal yang mendukung untuk memenuhi pesanan konsumen 

tanpa adannya uang muka yang diberikan. Selain itu mengingat tingkat 

penipuan pada jaman sekarang yang tinggi. 
 

Beberapa responden mengaku berani untuk mengambil pesanan sesuai 

keinginan konsumen tanpa pernah mencoba sebelumnnya, karena hal ini 

dianggap juga sebagai daya tarik usaha yang bisa menerima order by 

request. Namun sebagian responden tidak berani mengambil risiko ini 

karena takut akan mengecewakan konsumennya, mengingat responden 

belum pernah mencoba membuat produk sesuai keinginan konsumen 

tersebut. 

 

4.2.5 Analisis Deskriptif Kinerja Produk 
 

Kinerja produk merupakan suatu nilai, fungsi atau hasil yang 

diperoleh dari barang atau jasa yang diproduksi, dimana konsumen 

merasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Indikator dari kinerja 

produk yakni : 
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Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Produk 

 

      Pilihan Jawaban  
Total 

 

No 
 

Pernyataan 
       

Kategori   STS TS N S  SS 
Skor       

1 2 3 4 
 

5 
 

         
           

 Kinerja Produk   Jawaban Responden   
             

13 Produk  martabak manis         

 menggunakan Bahan baku yang 0 0 6 21  3   

 berkualitas.            
              

     Skor 0 0 18 84  15 3,90 Tinggi 
          

14 Produk martabak manis diperhatikan         

 komposisi adonannya untuk 
0 0 7 21 

 
2 

  
 

menghasilkan Tekstur adonan yang 
   

         

 baik.             
              

     Skor 0 0 21 84  10 3,83 Tinggi 
           

15 Produk martabak  manis  memiliki         

 berbagai Tingkatan harga sesuai 
0 0 9 17 

 
4 

  
 

dengan pilihan rasa adonan maupun 
   

         

 topping             
              

     Skor 0 0 27 68  20 3,83 Tinggi 
          

16 Produik martabak manis mengalami 
0 0 12 13 

 
5 

  
 

peningkatan penjualan dari tahun ke 
   

         

 
 

 

S
u
m
b
e
r
 
:
Sumber:  data primer yang diolah (2018) 
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 tahun.        
         

 Skor 0 0 36 52 25 3,77 Tinggi 
         

17 Produk  martabak  manis  mengalami        

 peningkatan konsumen dari tahun ke 0 0 11 18 1   

 tahun.        
         

 Skor 0 0 33 72 5 3,67 Tinggi 
         

 Rata-rata Kinerja Produk   3,80   Tinggi 
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Dari hasil tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata skor 

variabel kinerja produk menghasilkan skor sebesar 3,80 yang artinnya 

kinerja produk pada usaha martabak manis di Semarang tergolong tinggi. 

Dikarenakan responden sudah menerapkan kegiatan yang berkaitan dengan 

kinerja produk seperti halnnya produk martabak manis menggunakan bahan 

baku yang berkualitas, produk martabak manis diperhatikan komposisi 

adonannya untuk menghasilkan tekstur adonan yang baik, produk martabak 

manis memiliki berbagai tingkatan harga sesuai dengan pilihan rasa adonan 

maupun topping. Serta responden juga mengalami produik martabak manis 

mengalami peningkatan penjualan dari tahun ke tahun dan produk martabak 

manis mengalami peningkatan konsumen dari tahun ke tahun. 

 Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terbuka responden 

sebagian besar setuju jika bahan baku martabak manis harus menggunakan 

bahan baku yang berkuallitas karena bahan baku akan mempengaruhi rasa 

dan tekstur dari adonan martabak manis itu sendiri. Namun sebagian kecil 

responden menyatakan menggunakan bahan baku yang berada di kelas 

standard karena memang keterbatasan modal dan bagi responden rasa yang 

dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas dan bahan baku yang standard 

tidak jauh berbeda. Alasan lain yaitu memang pasar responden yang 

menggunakan bahan baku standard adalah kelas menengah hingga bawah 

dengan harga yang memang lebih murah dari pesaingnnya yang 

menggunakan bahan baku yang berkualitas. Tidak jauh beda dari penggunaan 

bahan baku yang berkualitas, hampir seluruh responden memperhatikan 

komposisi dalam adonannya. Reponden mengaku jika komposisi dalam 

pembuatan adonan akan mempengaruhi rasa dari produk martabak manis 

seperti kelegitan dan kekenyalan dari martabak manis. 

Banyak responden mengaku harga yang ditawarkan untuk produk 

martabak manisnnya beragam tergantung dari rasa topping yang dipilih atau 

rasa adonan yang dipilih serta bentuk adonan. Dari ketiga faktor tersebut 

pemilihan topping yang seringkali membuat harga martabak manis berbeda, 

seperti semakin banyaknnya topping yang dipilih atau semakin 

premiumnnya suatu topping maka semakin tinggi pula harga martabak 

manis. 
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Biasannya harga yang ditawarkan dari topping klasik hingga ke topping 

premium bisa terpaut puluhan ribu. Namun ada responden yang tidak 

membuat tingkatan harga yang terpaut jauh dikarenakan memang 

responden tidak menyediakan pilihan topping premium ataupun 

menyediakan pilihan adonan rasa dan bentuk. 
 

Sebagian responden mengaku mengalami peningkatan penjualan 

dan peningkatan konsumennya namun tidak besar, peningkatan penjualan 

biasannya terasa saat hari weekend atau hari libur sedangkan untuk 

peningkatan konsumen terjadi karena responden melakukan kerjasama 

dengan gofood dan grabfood sehingga usaha mereka bisa dikenal banyak 

orang dengan cara yang lebih efektif. 

 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 
 

Proses pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

tujuan usaha (X1), inovasi produk (X2), dan risiko usaha (X3) terhadap 

kinerja produk (Y). Perhitungan statistik dalam analisis regresi berganda ini 

dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 25.0 dan hasil pengolahan 

data dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.9 Hasil Uji t 
 

Coefficientsa 
 

  Unstandardized Standardized   

 
Model 

Coefficients Coefficients 
t Sig.  

B 
Std. 

Beta 
    

  
Error 

  

      

 (Constant) 0.535 1.693  0.316 0.755 

1 
Tujuan Usaha 0.491 0.146 0.341 3.375 0.002 

Inovasi Produk 0.429 0.106 0.439 4.028 0.000  

 Risiko Usaha 0.259 0.084 0.292 3.101 0.005 

a. Dependent Variable: Kinerja Produk     

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi 

linier berganda dalam penelitian ini yaitu : 
  

Y = 0,535 + 0,491 X1 + 0,429 X2 + 0,259 
 

Dimana: 
 

Y = Kinerja Produk 
 

X1 = Tujuan Usaha 
 

X2 = Inovasi Produk 
 

X3 = Risiko Usaha 
 

 

Dari hasil persamaan resgresi linier berganda dapat diketahui 

bahwa ketiga variabel penelitian memiliki koefisien regresi dengan 

arah yang positif. Artinya semakin tinggi tujuan usaha, semakin tinggi 

inovasi produk, dan semakin tinggi risiko usaha, maka akan 

meningkatkan kinerja produk. 

 
 

4.3.1 Hipotesis Pertama 
 

Pengujian signifikansi secara parsial untuk menguji hipotesis 1, 

apakah terdapat pengaruh variabel tujuan usaha terhadap kinerja 

produk. Berdasarkan hasil tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,002. 
 

Dimana hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

H0 = Tujuan usaha tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja  

      produk. 
 

H1 = Tujuan usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk. 
 

Pengambilan Keputusan : 
 

Jika nilai signifikansi  > 0,05, maka H0 diterima.   

Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. 
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Keputusan: 
 

Dapat terlihat dalam tabel 4.9 bahwa sig/significance adalah sebesar 

0,002 yang dimana lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak yang artinnya 

variabel tujuan usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk. 

Tujuan usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk karena 

sebagian besar responden mempunyai dan melakukan tujuan usahanya. 

Tujuan usaha yang dimiliki dan dilakukan responden antara lain responden 

memiliki tujuan tersendiri dalam membuka usaha martabak manis, membuat 

rencana kerja secara berkala, memasuki pasar baru agar bisa memperluas 

usaha dan mengamati pasar agar tahu perubahan selera konsumen. 

 

 

4.3.2 Hipotesis Kedua 
 

Pengujian signifikansi secara parsial untuk menguji hipotesis 2, 

apakah terdapat pengaruh variabel inovasi produk terhadap kinerja 

produk. Berdasarkan hasil tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000. 
 

Dimana hipotesis pada penelitian ini yaitu: 
 

H0 =Inovasi produk tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

produk. 

H1 = Inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk. 
 

Pengambilan Keputusan : 
 

Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima.   

Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak.  
 

Keputusan: 

 

Dapat terlihat dalam tabel 4.9 bahwa sig/significance adalah 

sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak yang 

artinnya variabel inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja produk. Inovasi produk memiliki pengaruh terhadap kinerja 

produk karena sebagian besar responden sudah menerapkan berbagai 

macam inovasi yang unik dan menarik untuk menarik daya minat 

pembeli. 
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Inovasi produk yang dilakukan diantarannya melakukan variasi 

packaging kemasan, menambah varian rasa adonan, varian rasa 

topping, varian bentuk yang berbeda dari pesaing, memunculkan ide 

baru dalam pembuatan martabak manis dengan melihat trend, 

melakukan promosi untuk produk dengan cara memberi promo untuk 

pembelian produknnya dan menciptakan produk baru dengan 

memanfaatkan bahan baku. 

 
 
     

4.3.3 Hipotesis Ketiga 
 

Pengujian signifikansi secara parsial untuk menguji hipotesis 3, 

apakah terdapat pengaruh variabel risiko usaha terhadap kinerja 

produk. Berdasarkan hasil tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,005. 
 

Dimana hipotesis pada penelitian ini yaitu: 
 

H0 = Risiko usaha tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja ` 

      produk. 
 

H1 = Risiko usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk. 
 

Pengambilan Keputusan : 
 

Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima.   

Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak.  
 

Keputusan: 
 

 Dapat terlihat dalam tabel 4.9 bahwa sig/significance adalah sebesar 

 0,005 yang dimana lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak yang artinnya

 variabel risiko usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk. 

 Risiko usaha memiliki pengaruh terhadap kinerja produk  karena 

 sebagian besar responden dalam mengambil risiko seperti membuat 

 kapasitas adonan martabak manis melebihi dari biasannya, menerima 

 pesanan via telepon tanpa adannya uang muka terlebih dahulu ataupun 

 menerima pesanan sesuai keinginan konsumen tanpa pernah mencoba 

 sebelumnnya. 

 

 

 

 
 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 



48 
 
 
 
 

4.4.4 Hipotesis Keempat 
 

Untuk menguji hipotesis 4, apakah semua variabel independent 

tujuan usaha, inovasi produk dan risiko usaha mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu variabel 

kinerja produk, maka dilakukan uji F (pengujian signifikansi secara 

simultan) yang menghasilkan output sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 Tabel Hasil Uji F 
 

ANOVAa 
 

Model Sum of Df  Mean F Sig. 
  Squares   Square   
        

1 Regression 115.590  3 38.530 54.415 .000
b 

 Residual 18.410  26 0.708   

 Total 134.000  29    

a. Dependent Variable: Kinerja Produk  

b. Predictors: (Constant), Risiko Usaha, Tujuan Usaha, Inovasi Produk  

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dari hasil 

tersebut dapat membuktikan bahwa variabel orientasi 

kewirausahaan yang terdiri dari tujuan usaha, inovasi produk dan 

risiko usaha mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

kinerja produk. 
 

Dari hasil pengujian uji t dan uji f diatas dapat disimpulkan 

bahwa: 
 

H1 : Tujuan usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk 

H2 :Inovasi propduk mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

produk 

H3  : Risiko usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk 

H4  :Tujuan  usaha,  Inovasi  produk  dan  Risiko  usaha  secara 

bersama-sama   mempunyai   pengaruh   terhadap   kinerja 
 

produk. 
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4.4 Pembahasan 
 

Dari hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa orientasi 

kewirausahaan yang terdiri dari tujuan usaha, inovasi produk, dan risiko 

usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk. Berdasarkan pengujian 

signifikansi secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel tujuan usaha 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk pada usaha martabak manis di 

Semarang menghasilkan nilai signifikansi 0,002. Hasil ini berbanding 

terbalik dengan penelitian sebelumnnya yang dilakukan oleh Putri, Hariance 

dan Nofialdi (2017). Dari hasil penelitian sebelumnnya tujuan usaha 

memiliki nilai rata-rata yang tidak signifikan yakni sebesar 0,459 karena 

nilai probabilitas lebih besar dari 0,10. Hal ini dikarenakan tujuan usaha 

berkaitan dengan kemampuan manajerial seorang pelaku usaha yang dimana 

pelaku usaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, 

mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan 

sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan 

mengintergrasikan operasi perusahaannya yang kesemuanya itu adalah 

merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang 

wirausaha, tanpa itu semua maka bukan keberhasilan yang diperoleh tetapi 

kegagalan usaha yang diperoleh (Sari,2014). 
 

  Berdasarkan pengujian signifikansi secara parsial (uji t) dapat diketahui 

bahwa variabel inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap kinerja produk 

pada usaha martabak manis di Semarang dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini 

di dukung penelitian sebelumnnya yang dilakukan oleh Putri, Hariance dan 

Nofialdi (2017). Dari penelitian yang telah dilakukan inovasi produk memiliki 

nilai rata-rata yang signifikan yakni sebesar 0,095 karena nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,10. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden sudah 

menerapkan berbagai macam inovasi yang unik dan menarik untuk menarik 

daya minat pembeli. Tindakan inovasi produk yang dilakukan diantarannya 

melakukan variasi packaging kemasan, menambah varian rasa adonan, 

varian rasa topping, varian bentuk yang berbeda dari pesaing, memunculkan 

ide baru dalam pembuatan martabak manis dengan melihat trend, melakukan 
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promosi untuk produk dengan cara memberi promo untuk pembelian 

produknnya dan menciptakan produk baru dengan memanfaatkan bahan 

baku seperti menciptakan produk martabak manis untuk penderita 

kolesterol. 
 

Berdasarkan pengujian signifikansi secara parsial (uji t) dapat 

diketahui bahwa variabel risiko usaha berpengaruh terhadap kinerja produk 

pada usaha martabak manis di Semarang dengan nilai signifikansi 0,005. 

Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnnya yang dilakukan 

oleh Putri, Hariance dan Nofialdi (2017). Dari hasil penelitian sebelumnnya 

risiko usaha memiliki nilai rata-rata yang tidak signifikan yakni sebesar 

0,275 karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,10. Hal ini terjadi berkaitan 

dengan kesiapan pelaku usaha dalam menerima risiko yang berkaitan 

dengan usaha. Dalam penelitian ini sebagian besar responden belum berani 

dalam mengambil risiko seperti membuat kapasitas adonan martabak manis 

melebihi dari biasannya, menerima pesanan via telepon tanpa adannya uang 

muka terlebih dahulu ataupun menerima pesanan sesuai keinginan 

konsumen tanpa pernah mencoba sebelumnnya. 
 

Kemudian berdasarkan pengujian secara simultan (uji F) dapat diketahui 

bahwa tujuan usaha, inovasi produk dan risiko usaha mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja produk pada usaha martabak manis di Semarang secara 

bersama-sama dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selain itu dalam 

penelitian ini menghasilkan nila R Square yang positif sebesar 0,863 yang 

artinnya variabel orientasi kewirausahaan yang terdiri dari tujuan usaha, 

inovasi produk dan risiko usaha secara bersama-sama (simultan) mempunyai 

pengaruh yang tinggi terhadap kinerja produk. Hal ini mendukung penelitian 

sebelumnnya yang dilakukan oleh Putri, Hariance dan Nofialdi (2017). Dari 

penelitian yang telah dilakukan nilai Fhitung = 8,863 lebih besar dari Ftabel 

= 4,18. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja produk. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan kian bertambahnnya usaha martabak manis di Kota Semarang dari 

tahun ke tahun. 
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Maka dari hasil pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa orientasi 

kewirausahaan berkaitan dengan kinerja produk, variabel orientasi 

kewirausahaan yang paling utama mendukung ke arah perkembangan yang 

positif dalam penelitian ini yaitu variabel inovasi produk. Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian sebelumnnya yang dilakukan oleh Ryadi dan Nyi 

Yoman (2016) menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja produk Industri Menengah Kecil (IKM) 

sektor industri makanan di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan semakin 

tinggi orientasi kewirausahaan para wirausahawan IMK sektor industri 

makanan, maka akan semakin tinggi pula kinerja produk yang dihasilkan 

oleh para wirausahawan IMK sektor industri makanan. Dimana hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh obyek 

yang berbeda dan lokasi yang berbeda. 
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