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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisis Data 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Responden yang ada pada penelitian ini adalah pengusaha bakso di 

Semarang yang berjumlah 15 orang, dan merupakan pemilik yang mampu 

memproduksi produk bakso sendiri. Berikut adalah tabel dari gambaran 

umum responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

lama usaha, jumlah tenaga kerja, dan omset penjualan per hari responden : 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan  Jumlah 

Orang 

Persentase 

(%) 

1 Usia :  

a. 28 - 40 th 

b. 41 - 52 th 

c. > 52 th 

 

4 

10 

1 

 

26,7 

66,7 

6,6 

Total 15 100 

2 Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

12 

3 

 

80 

20 

Total 15 100 

3 Pendidikan Terakhir : 

a. SMP 

b. SMA / SMK 

c. S1 

 

4 

4 

7 

 

26,7 

26,7 

46,6 

Total 15 100 

4 Lama Usaha : 

a. 1 - 8 th 

b. 9 - 15 th 

c. > 15 th 

 

10 

1 

4 

 

66,6 

6,7 

26,7 

Total 15 100 

5 Jumlah Tenaga Kerja : 

a. 2 - 8 Karyawan 

b. 9 – 14 Karyawan 

c. ≥ 15 Karyawan 

 

11 

3 

1 

 

73,3 

20 

6,7 

Total 15 100 
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6 Omset Penjualan per hari: 

a. Rp 400.000 – Rp 1.600.000 

b. >Rp 1.600.000 - Rp 2.800.000 

c. >Rp 2.800.000  

 

7 

7 

1 

 

46,7 

46,7 

6,6 

Total 15 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Menurut Tabel 4.1 yang ada di atas, telah diketahui sebagian besar 

pengusaha bakso di Semarang ini berusia 41 hingga 52 tahun, yang 

berjumlah 10 orang atau sekitar (66,7%). Kebanyakan dari pengusaha 

bakso tersebut berjenis kelamin laki-laki 12 orang atau sebesar 80%, 

dibandingkan jumlah wanita yang hanya 3 orang atau 20% dari 

keseluruhan responden. Ternyata, rata-rata pengusaha bakso di Semarang 

memiliki pendidikan terakhir S1 berjumah 7 orang atau sebesar 46,6%. 

Untuk pendidikan terakhir SMA/SMK dan SMP, kebetulan jumlahnya 

sama yakni masing-masing berjumlah 4 orang atau sebesar 26,7%. 

Kemudian dari 15 responden, terdapat 66,6% atau  10 orang responden 

yang telah melakukan usaha dari 1 hingga 8 tahun, 5 responden lainnya 

telah melakukan usaha lebih dari 9 tahun.  Rata-rata, 73,3% atau 11 

responden pengusaha bakso di Semarang ini telah mempekerjakan sekitar 

2 – 8 karyawan. Sedangkan 3 responden lainnya telah mempekerjakan 9 

hingga 14 karyawan dan 1 responden lagi telah mempekerjakan karyawan 

lebih dari 15 orang. Pada tabel, 7 orang dari 15 responden (46,7%) telah 

memiliki rata-rata penghasilan sebesar Rp 400.000 hingga Rp 1.600.000. 

Selain itu ada  rata-rata pengahasilan sebesar Rp 1.600.000 hingga Rp 

2.800.000 yang juga dimiliki oleh 7 dari 15 responden lainnya. Sisanya 

ada 6,6% yang telah mencapai rata-rata penghasilan lebih dari Rp 

2.800.000. 
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4.1.2 Identifikasi Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi kewirausahaan berfokus pada prinsip, upaya, atau 

penyusunan strategi usaha untuk mengidentifikasi dan memperkenalkan 

ide-ide atau produk atau layanan baru dan mengeksploitasi kesempatan 

yang ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha atau organisasi. 

Adapun dimensi yang ada pada orientasi kewirausahaan menurut Miller 

(1983) adalah inovatif, proaktif dan pengambilan Risiko (Yunia Wardi, 

Perengki Susanto, Nor Liza Abdullah, 2017; dalam Jurnal Manajemen 

Teknologi). Daripada itu, di bawah ini merupakan tanggapan responden 

atas orientasi kewirausahaan pada usaha bakso yang sedang dijalani di 

Semarang : 

 

1. Tanggapan Responden akan Inovatif 

Inovasi dapat membuat kecenderungan yang mampu mendorong 

wirausaha untuk menciptakan ide - ide baru, yang berbeda dan unik 

atau metode baru yang dapat meningkatkan usaha mereka. Berikut 

adalah hasil penyebaran angket atau kuesioner responden yang 

mengidentifikasi orientasi kewirausahaan pada pengusaha bakso di 

Semarang  mengenai inovatif (Lihat di Lampiran 5) : 

 

Tabel 4.2 Tanggapan dari Reponden (Pengusaha) akan Inovatif 

No. Keterangan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori SS (5) S (4) N (3) TS (2) 

STS 

(1)  

F S F S F S F S F S 

1 

Saya memproduksi 

bakso dengan bentuk 

dan isi yang bervariasi 

6 30 7 28 1 3 1 2 0 0 63 4,20 Tinggi 

2 

Saya mengembangkan 

ide atau produk bakso 

yang sudah ada 

sebelumnya dan menjadi 

ide produk yang baru 

5 25 4 16 0 0 6 12 0 0 53 3,53 Sedang 

3 

Saya mengalokasikan 

dana khusus untuk 

melaksanakan inovasi 

atau pengembangan 

2 10 4 16 2 6 3 6 4 4 42 2,80 Sedang 
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produk 

4 

Saya melakukan inovasi 

dalam pelayanan 

konsumen 

8 40 4 16 2 6 1 2 0 0 64 4,27 Tinggi 

5 

Saya melakukan 

peningkatan fasilitas 

tempat penjualan bakso 

4 20 5 20 0 0 4 8 2 2 50 3,33 Sedang 

6 
Saya ikut bekerjasama 

dengan mitra lain 
8 40 6 24 1 3 0 0 0 0 67 4,47 Tinggi 

7 

Saya ikut melibatkan 

karyawan untuk ikut 

menyumbangkan ide 

atau inovasi dalam usaha 

2 10 8 32 3 9 2 4 0 0 55 3,67 Tinggi 

Rata – rata 3,75 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019. 

 

Mari perhatikan Tabel 4.2 diatas, ternyata tanggapan dari responden 

akan inovatif memiliki rata-rata 3,75 termasuk dalam kategori Tinggi yang 

artinya Pengusaha bakso di Semarang memiliki faktor dimensi inovatif 

yang tinggi. Hal ini terbukti 4 dari 7 indikator yang masuk dalam kategori 

tinggi. Keempat indikator tersebut memiliki kategori tinggi dikarenakan 

sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju : 

 

1. Untuk indikator “Memproduksi bakso dengan bentuk dan isi yang 

bervariasi” masuk kategori tinggi karena sebagian besar pengusaha 

yakni 13 orang atau 87% responden mampu memproduksi bakso 

dengan bentuk dan isi yang bervariasi seperti bakso gepeng, bakso 

kotak, bakso jeroan, bakso telur puyuh, bakso mangkok, bakso 

beranak, bakso kerikil, dan masih banyak lagi lainnya sebagai produk 

andalan mereka. 

2. Untuk indikator “Melakukan inovasi pelayanan konsumen” masuk 

kategori tinggi karena sebagian besar pengusaha yaitu ada 12 orang 

atau 80% responden juga  menyetujui melakukan inovasi pelayanan 

konsumen contohnya melakukan kerjasama dengan aplikasi Gojek 

Grab untuk pelayanan pesan antar konsumen, ada yang 

memberlakukan sistem prasmanan yakni konsumen dapat mengambil 

bakso sendiri dengan peralatan yang telah disediakan kemudian 
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membayarnya, pelayan melayani konsumen dengan menggunakan 

bahasa krama dan lainnya sebagai bentuk kreatifitas dari pengusaha. 

3. Untuk indikator “Ikut bekerjasama dengan mitra lain” ini masuk 

kategori tinggi karena hampir keseluruhan yakni 93% responden atau 

14 orang menjawab melakukan kerjasama. Mitra kerja dari responden 

ini berbeda-beda antara lain Gojek, Grab, Teh Botol Sosro, Coca-cola, 

mitra bahan baku seperti telur asin dan sebagainya yang dapat 

menunjang usaha. 

4. Untuk indikator “Ikut melibatkan karyawan untuk ikut 

menyumbangkan ide atau inovasi dalam usaha” ini masuk ke dalam 

kategori tinggi karena lebih dari setengah responden yakni 10 orang 

atau 67% responden setuju untuk ikut melibatkan para karyawan yang 

bekerja menyumbangkan ide atau inovasi untuk memajukan usaha 

atau bahkan telah melaksanakan ide atau inovasi tersebut di lapangan. 

Berikut beberapa ide yang disumbangkan oleh karyawan pengusaha 

seperti mengusulkan ide pembuatan seragam yang direalisasikan oleh 

responden dengan membuat 2 warna seragam sekaligus, ada pula ide 

pembuatan logo karakter pak Dalimin yang terpasang di media sosial 

usaha dengan tujuan untuk menarik pembeli dan mempromosikan 

ikon usaha baksonya. 

Indikator-indikator dari segi inovatif yang telah disebutkan di atas 

memiliki alasan kenapa indikator tersebut dapat masuk dalam kategori 

tinggi, maka di bawah ini terdapat indikator dari segi inovatif juga, namun 

masuk dalam kategori sedang. Di bawah ini, indikator dengan kategori 

sedang ternyata memiliki cukup banyak responden yang menjawab tidak 

setuju atau sangat tidak setuju yaitu : 

 

1. Untuk indikator “Mengembangkan produk bakso yang sudah ada 

sebelumnya menjadi ide produk yang baru” (No. 2) ini memiliki 

kategori sedang karena hampir setengahnya atau 40% dari responden 

menjawab tidak setuju yakni ada 6 pengusaha yang tidak melakukan 
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pengembangan produk dari pemikirannya sendiri. Dari 6 pengusaha, 

ada 3 responden, yang memproduksi bakso dengan ide membuat 

produk bakso berasal dari orang lain (dari televisi atau pesaing). Hal 

ini berarti produk bakso yang dibuat bukan berasal dari ide pengusaha. 

Terdapat 2 responden yang tidak mengembangkan produk bakso 

sebelumnya menjadi produk baru karena ingin mempertahankan rasa 

dan kualitas. Terakhir, ada 1 responden yang tidak mengembangkan 

produk sebelumnya menjadi produk baru dikarenakan tempat bakso 

yang penulis datangi ini merupakan cabang yang ada di Semarang. 

2. Untuk indikator “Mengalokasikan dana khusus untuk melaksanakan 

inovasi atau pengembangan produk” ini memiliki kategori sedang 

karena hampir setengahnya atau 47% dari responden tidak melakukan 

alokasi dana untuk melakukan inovasi selanjutnya atau pengembangan 

produk. Pada 47% responden tersebut ada 4 pengusaha yang 

menjawab sangat tidak setuju dan 3 responden menjawab tidak setuju. 

Terdapat 2 responden yang mempunyai penjelasan sama yakni tidak 

mengalokasikan dana karena belum terpikirkan untuk membuat 

inovasi baru, namun dengan jawaban berbeda yaitu sangat tidak setuju 

dan tidak setuju. Untuk 3 responden lainnya memiliki penjelasan yang 

sama yakni tidak mengalokasikan dana khusus karena hanya ingin 

fokus terhadap produk baksonya, demi menjaga rasa dan kualitas 

produk, namun dengan jawaban yang berbeda yakni dua sangat tidak 

setuju dan tidak setuju. Terdapat 2 responden yang memiliki 

penjelasan yang berbeda dengan tanggapan yang berbeda juga. Ada 1 

pengusaha yang menjelaskan bahwa, responden tidak mengalokasikan 

dana karena untuk usaha sampingan saja, responden sudah terlalu tua 

untuk melanjutkan usaha, anaknya juga belum mau menjalankan 

usaha bakso ini sendiri, dan jawaban kuesioner itu adalah sangat tidak 

setuju. Selain itu, 1 pengusaha yang lain menjelaskan bahwa ia 

memproduksi bakso sendiri, namun tidak dapat mengalokasikan dana 

untuk melaksanakan inovasi atau pengembangan produk karena tidak 
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ada wewenang untuk melakukan inovasi atau harus memiliki ijin 

inovasi ke pusat. 

3. Untuk indikator “Melakukan peningkatan fasilitas tempat penjualan 

bakso” ini memiliki kategori sedang dikarenakan 6 orang pengusaha 

tidak meningkatkan fasilitas tempat usaha yakni 2 responden yang 

menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden yang menjawab tidak 

setuju. Pada 2 responden yang menjawab sangat tidak setuju dan 

tempat usaha yang dilakukan di rumah pengusaha ini masing-masing 

memiliki alasan sendiri yakni tidak meningkatkan fasilitas tempat 

usaha karena awalnya pengusaha berjualan di ruko, namun suami 

responden sudah tidak kuat lagi untuk membawa bahan makanan dari 

rumah ke tempat usaha maka saat ini pengusaha hanya berjualan di 

rumahnya. Di rumah pengusaha ini hanya ada 2 kursi dengan satu 

meja dikarenakan beliau ingin berfokus pada penjualan via online 

saja. Sedangkan alasan responden yang kedua menjawab sangat tidak 

setuju karena usaha tersebut baru berdiri sekitar 1 tahun (belum balik 

modal), dan tempat usaha tersebut jadi satu dengan rumahnya sendiri 

yang terletak di area garasi. Sedangkan ke 4 responden yang lainnya 

memiliki alasan menjawab tidak setuju karena kurangnya modal untuk 

meningkatkan fasilitas, baru 2 tahun mendirikan usaha, dan dari awal 

memang sudah dibangun seperti itu tempatnya atau belum mengalami 

perubahan karena ingin mempertahankan ciri khas tempat dan 

pelayanannya yang klasik.  

 

2. Tanggapan Responden akan Proaktif 

Proaktif ialah kemampuan wirausaha untuk mencari adanya 

peluang baru yang akan muncul (masa depan) dengan 

mengembangkan (eksploitasi), memperkenalkan dan memperbaiki 

produk atau jasa (pelayanan). Oleh sebab itu, berikut hasil penyebaran 

angket atau kuesioner yang didapat dari responden yang 
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mengidentifikasi orientasi kewirausahaan pada pengusaha bakso di 

Semarang  mengenai proaktif (Lihat di Lampiran 6) : 

 

Tabel 4.3 Tanggapan dari Reponden (Pengusaha) akan Proaktif 

No. Keterangan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori SS (5) S (4) N (3) 

TS 

(2) 

STS 

(1)  

F S F S F S F S F S 

1 

Saya menerima kritik, 

saran dari konsumen 

dengan bilang secara 

langsung, melalui WA 

atau via DM Instagram 
dan media lainnya. 

6 30 5 25 4 12 0 0 0 0 67 4,47 Tinggi 

2 

Saya melakukan 

promosi usaha bakso 

melalui iklan radio, 

koran, media sosial 

usaha bakso. 

4 20 6 24 1 3 4 8 0 0 55 3,67 Tinggi 

3 

Saya memiliki cadangan 

dana keuangan untuk 

pengambangan produk 

dan menyelesaikan 

masalah usaha di masa 

datang. 

3 15 7 28 5 15 0 0 0 0 58 3,87 Tinggi 

4 

Saya melakukan riset 

dan percobaan untuk 

membuat inovasi 

fasilitas, pelayanan dan 

proses produksi produk 

yang baru. 

9 45 6 24 0 0 0 0 0 0 69 4,60 Tinggi 

5 

Saya memperhatikan 

usaha pesaing pengusaha 

bakso lainnya pada 

teknologi, fasilitas, 

pelayanan atau apapun. 

5 25 4 16 4 12 2 4 0 0 57 3,80 Tinggi 

6 

Saya memikirkan segala 

masalah yang mungkin 

terjadi di masa 

mendatang dan 

penyelesaiannya. 

4 20 7 28 2 6 2 4 0 0 58 3,87 Tinggi 

Rata – rata 4,05 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019. 

 

Dari Tabel 4.3 diatas, ternyata tanggapan dari responden akan 

proaktif memiliki rata-rata 4,05 yang artinya masuk dalam kategori 

tinggi karena semua indikator masuk dalam kategori tinggi. 
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Keseluruhan indikator dari segi proaktif tersebut memiliki kategori 

tinggi dikarenakan sebagian besar responden menjawab setuju : 

1. Pada indikator “Menerima kritik, saran dari konsumen dengan 

bilang secara langsung, melalui WA atau via DM Instagram dan 

media lainnya” ini termasuk kategori tinggi dikarenakan ada 11 

orang pengusaha (73%) mau menerima kritik saran konsumen baik 

secara langsung disampaikan pada karyawan atau responden, 

maupun via aplikasi Whatsapp, Instagram, Facebook, dan ulasan 

Google Bisnis. Dari ke 15 responden, ada seorang responden yang 

mau mengganti 100% produk baksonya dengan gratis biaya 

pengiriman, bila konsumen mendapati sebuah helai rambut atau 

hewan seperti nyamuk atau lalat yang masuk dalam produk bakso. 

Namun dengan ketentuan, konsumen mengirimkan bukti video atau 

foto produk bakso yang didapati helai rambut atau serangga di 

dalamnya. 

2. Pada indikator “Melakukan promosi usaha bakso melalui iklan 

radio, koran, media sosial usaha bakso” ini termasuk kategori 

tinggi dikarenakan pada tabel tertulis ada 10 pengusaha (67%) yang 

mau dan melakukan promosi usaha seperti mengupload atau 

berbagi ke akun Instagram, Facebook, Whatsapp dan Youtube. 

Adapula yang melakukan promosi lewat radio dan diliput oleh 

koran Tribun, Kompasiana bahkan televisi channel Antv. 

3. Pada indikator “Mempunyai cadangan dana keuangan untuk 

pengembangan produk dan menyelesaikan masalah usaha di masa 

datang” ini termasuk kategori tinggi dikarenakan pada tabel 

terdapat 67% atau 10 orang pengusaha yang mempunyai cadangan 

dana keuangan untuk pengembangan produk dan menyelesaikan 

masalah usaha. Dana tersebut dibutuhkan oleh responden seperti 

untuk membeli panci yang lebih besar supaya responden dapat 

memproduksi bakso lebih banyak lagi, untuk mengumpulkan dana 

perawatan bangunan tua yang merupakan aset atau ciri khas usaha 
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responden, untuk menyelesaikan masalah adanya himbauan dari 

pemerintah untuk pindah tempat usaha karena akan dibangun fly 

over dan simpang lima Pedurungan dan masih banyak lainnya. 

4. Pada indikator “Melakukan riset dan percobaan untuk membuat 

inovasi fasilitas, pelayanan dan proses produksi produk yang baru” 

ini termasuk kategori tinggi dikarenakan seluruh responden sudah 

atau sedang melakukan riset dan percobaan dalam produk yang 

sudah diproduksi atau untuk inovasi fasilitas, pelayanan dan proses 

produksi yang baru di kemudian hari. Dari hasil kuesioner, 

responden melakukan riset dan percobaan yang berbeda-beda 

seperti dalam pembuatan bakso gepeng, awalnya responden 

berpikir biasanya bakso berbentuk bulat lalu beliau mencoba 

membuat bakso dengan berbentuk yang berbeda agar menarik 

pembeli. Adapula responden yang melakukan riset ke berbagai 

tempat makan untuk melihat tampilan, suasana untuk membuat 

konsep klasik, kuno, namun nyaman,sejuk dengan iringan lagu-

lagu jaman belanda dan masih banyak lagi lainnya. 

5. Pada indikator “Memperhatikan usaha pesaing pengusaha bakso 

lainnya pada teknologi, fasilitas, pelayanan atau apapun” ini 

termasuk kategori tinggi dikarenakan terdapat 9 orang pengusaha 

(60%) yang memperhatikan usaha pesaing dari teknologi, fasilitas, 

pelayanan atau apapun seperti beberapa responden memperhatikan 

bahwa pengusaha lain mencoba membuat inovasi produk bakso 

beranak, mercon, rawit, namun responden tidak menirunya. Selain 

itu banyak responden yang memperhatikan bahwa banyak 

pengusaha bakso dan makanan lainnya bekerjasama dengan 

aplikasi Gojek dan Grab. 

6. Pada indikator “Memikirkan segala masalah yang mungkin terjadi 

di masa mendatang dan penyelesaiannya”, ini termasuk kategori 

tinggi dikarenakan terdapat 11 orang pengusaha (73%) yang 

memikirkan masalah yang mungkin dihadapi di masa mendatang 
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serta penyelesaiannnya seperti parkir yang terlalu sempit, 

responden ini berencana mengumpulkan dana untuk membeli tanah 

atau rumah di dekat situ untuk membangun lahan parkir. Ada juga 

responden yang mengalami permasalahan dengan satpol pp 

dikarenakan beliau terlalu cepat membuka warung di sekitar jalan 

Citarum yakni pukul 10.00 pagi dan yang ditetapkan seharusnya 

pukul 12.00 siang. Maka dari itu, terkadang satpol PP melakukan 

pengangkutan secara paksa. Untuk itu, responden dalam proses 

pengumpulan dana dan segera mencari tempat usaha permanen 

baru untuk segera pindah. 

 

3. Tanggapan Responden akan Pengambilan Risiko 

Pengambilan Risiko berarti sikap berani atau kemampuan 

seorang wirausaha untuk siap mengorbankan dan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki, bertujuan memperbaiki atau meningkatkan 

usaha walaupun belum tentu berhasil. Oleh sebab itu, berikut hasil 

penyebaran angket atau kuesioner yang didapat dari responden 

pengusaha bakso yang ada di Semarang mengenai pengambilan Risiko 

(Lihat di Lampiran 7): 

 

Tabel 4.4 Tanggapan dari Reponden (Pengusaha) akan Pengambilan Risiko 

No. Keterangan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori SS (5) S (4) N (3) 

TS 

(2) 

STS 

(1)  

F S F S F S F S F S 

1 
Saya berani melakukan 

inovasi yang berbeda. 
6 30 9 36 0 0 0 0 0 0 66 4,40 

Tinggi 

 

2 

Saya berani dan bersedia 

menjalin hubungan 

kemitraan dengan 

perusahaan lain. 

7 35 8 32 0 0 0 0 0 0 67 4,47 Tinggi 

3 

Saya berani dan bersedia 

mengeluarkan dana 

untuk melakukan 

promosi iklan media 

sosial, koran atau radio. 

3 15 2 8 6 18 4 8 0 0 49 3,27 Sedang 

4 Saya berani dan bersedia 5 25 7 28 2 6 1 2 0 0 61 4,07 Tinggi 
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mengalokasikan dana 

untuk renovasi atau 

perbaikan usaha bakso. 

5 

Saya berani 

memproduksi bakso 

melebihi jumlah dari 

biasanya. 

1 5 6 24 6 18 2 4 0 0 51 3,40 Sedang 

Rata – rata 3,92 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019. 

 

Perhatikan Tabel 4.4 diatas, tanggapan dari responden akan 

pengambilan Risiko ini memiliki rata-rata 3,92 itu berarti hasilnya 

termasuk dalam kategori tinggi karena rata-rata dari 5 indikator, ada 3 

indikator yang masuk ke dalam kategori tinggi. Ketiga indikator 

tersebut memiliki kategori tinggi dikarenakan sebagian besar 

responden menjawab setuju : 

 

1. Pada indikator “Berani melakukan inovasi yang berbeda” ini 

termasuk dalam kategori tinggi dikarenakan seluruh responden 

berani melakukan inovasi yang berbeda seperti berani membuat 

inovasi produk bakso dengan bahan selain daging sapi dan ayam 

yaitu dengan ikan kakap dan melakukan inovasi dalam layanan 

konsumen yakni mendaftar usahanya pada Gojek, Grab dan Google 

Bisnis. Ada juga responden yang berani melakukan inovasi produk 

bakso mercon (bakso Urat yang berisi sambal), bakso cinta (bakso 

halus yang berbentuk hati), bakso mercon beranak (bakso urat 

besar dengan isi bakso halus kecil dan sambal), bakso consup 

(bakso mercon namun ukuran lebih besar dari bakso mercon), 

bakso abon (bakso halus isi abon), bakso telur (bakso halus isi telur 

ayam), menyediakan 2 jenis tempat duduk yakni lesehan dan meja 

kursi, dan melayani pesanan Gojek dan Grab. 

2. Pada indikator “Berani dan bersedia menjalin hubungan kemitraan 

dengan perusahaan lain” ini termasuk dalam kategori tinggi 

dikarenakan seluruh responden berani dan bersedia bekerjasama 

dengan perusahaan atau mitra kerja lain seperti hampir seluruh 
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responden telah bekerjasama dengan Gojek dan Grab. Namun ada 

2 responden yang tidak bekerjasama dengan perusahaan Gojek dan 

Grab dikarenakan kedua pengusaha ini tidak sempat untuk 

mendaftarkan ke kantor perusahaan Gojek dan Grab dan tempatnya 

terlalu jauh. Namun responden lainnya juga telah bekerjasama 

dengan mitra kerja seperti Teh Botol Sosro, Coca-cola, Teh Pucuk 

Harum, Ena’o Energy, Ajinomoto, mitra kerupuk, Kecap Semar, 

mitra telur asin, mitra bahan baku, mitra rekan kerja (Es Pisang Ijo, 

Ayam Geprek kedai Setia Jaya) yang berbagi tempat usaha dengan 

responden. 

3. Pada indikator “Berani dan bersedia mengalokasikan dana untuk 

renovasi atau perbaikan usaha bakso” ini termasuk dalam kategori 

tinggi dikarenakan sebagian besar pengusaha yakni 12 orang atau 

80% responden berani dan bersedia melakukan alokasi dana atau 

menyediakan uang untuk perbaikan usaha bakso seperti responden 

yang berencana untuk berpindah tempat karena adanya rencana 

pembangunan fly over atau simpang lima ke 2 Pedurungan dari 

DPU Semarang. Ada juga tiga responden lainnya yang  ingin 

membuka cabang lagi, namun tetap di Semarang. 

Indikator-indikator dari segi pengambilan Risiko yang telah 

disebutkan di atas memiliki alasan kenapa indikator tersebut dapat 

masuk dalam kategori tinggi, maka di bawah ini terdapat indikator 

dari segi pengambilan Risiko juga, namun masuk dalam kategori 

sedang. Di bawah ini, terdapat 2 indikator dengan kategori sedang 

dengan responden yang menjawab tidak setuju yaitu : 

 

1. Pada indikator “Berani serta bersedia mengeluarkan dana untuk 

melakukan promosi iklan media sosial, koran atau radio” ini 

memiliki kategori sedang karena memiliki 4 pengusaha yang 

menjawab tidak setuju. Menurut 2 responden alasan menjawab 

tidak setuju karena menurut responden saat ini tidak perlu 
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mengeluarkan dana jika ingin mempromosikan usaha baksonya. 

Dengan lewat Gojek dan Grab menurut responden sudah dapat 

menjangkau calon konsumen yang cukup jauh dari tempat usaha 

responden. Apalagi ikut promo potongan harga, cashback dan 

gratis ongkir akan menarik pembeli untuk membeli produk 

responden. Untuk ke 2 responden lainnya memiliki alasan masing-

masing yang pertama karena sudah membuat akun instagram tapi 

tidak mengerti cara yang harus dilakukan untuk memasarkan dan 

juga tidak memiliki modal untuk melakukan promosi media lain 

selain instagram. Sedangkan alasan ke 2 karena tidak ada orang 

yang mampu atau bersedia dipekerjakan untuk memasarkan 

produk. 

2. Pada indikator  “Berani memproduki bakso melebihi jumlah dari 

biasanya” ini memiliki kategori sedang karena memiliki 2 

pengusaha yang menjawab tidak setuju. Kedua responden tersebut 

memiliki alasan menjawab tidak setuju karena produk yang mereka 

buat selalu fresh dan belum memiliki freezer. 

Namun ternyata ada juga indikator yang memiliki kategori 

tinggi namun terdapat responden yang menjawab  tidak setuju pada 

indikator “Saya mengalokasikan dana untuk renovasi atau perbaikan 

usaha bakso” karena bagi responden usaha yang dilakukan ini adalah 

usaha sampingan yang berfokus pada layanan pesan online jadi beliau 

tidak terlalu mementingkan untuk merenovasi tempat usahanya yang 

ada di rumah (Seperti menambah kursi atau yang lainnya). 

 

4.1.3 Hasil Rekapitulasi 

Setelah melakukan identifikasi pada tanggapan responden, maka 

dapat diketahui hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai orientasi 

kewirausahaan pada tiap dimensinya. Berikut ini adalah hasilnya : 
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Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden 

No. Dimensi Rata-rata  Kategori 

1. Inovatif 3,75 Tinggi 

2. Proaktif 4,05 Tinggi 

3. Pengambilan Risiko 3,92 Tinggi 

Rata-rata 3,91 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019. 

 

Menurut data hasil rekapitulasi dari tanggapan responden atau 

pengusaha yang berarti merupakan pemilik usaha sekaligus produsen 

bakso di Semarang, terlihat pada tabel bahwa aspek orientasi 

kewirausahan pada variabel inovatif termasuk dalam kategori tinggi yang 

dapat diartikan bahwa responden (pengusaha) mampu memproduksi bakso 

dengan bentuk dan isi yang bervariasi, mampu melakukan inovasi dalam 

pelayanan konsumen, mau ikut bekerjasama dengan mitra lain, mau ikut 

melibatkan karyawan untuk ikut menyumbangkan ide atau inovasi dalam 

usaha responden. Namun ketiga indikator dari variabel inovatif yang lain 

memilliki kategori yang sedang yang berarti penerapan dimensi inovatif 

seperti mengembangkan ide atau produk bakso yang sudah ada 

sebelumnya menjadi ide produk yang baru, kemudian mengalokasikan 

dana khusus untuk melaksanakan inovasi atau pengembangan produk, 

serta melakukan peningkatan fasilitas tempat penjualan bakso masih 

kurang maksimal. Daripada itu, variabel proaktif dari aspek orientasi 

kewirausahaan ini mampu diterapkan oleh responden dengan sangan baik 

karena setiap indikator pada variabel proaktif ini memiliki kategori tinggi 

sehingga rata-rata indikator variabel proaktif termasuk kategori tinggi juga 

dan dapat diartikan bahwa responden (pengusaha) mampu menerima 

kritik, saran dari konsumen dengan bilang secara langsung, melalui WA 

atau via DM Instagram dan media lainnya; mampu melakukan promosi 
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usaha bakso melalui iklan radio, koran, media sosial usaha bakso; serta 

memiliki cadangan dana keuangan untuk pengembangan produk dan 

menyelesaikan masalah usaha di masa mendatang; mampu melakukan 

riset dan percobaan untuk membuat inovasi fasilitas, pelayanan dan proses 

produksi produk yang baru; memperhatikan usaha pesaing pengusaha 

bakso lainnya pada teknologi, fasilitas, pelayanan atau apapun; dan 

memikirkan segala masalah yang mungkin akan terjadi di masa mendatang 

dan penyelesaiannya. Sedangkan untuk variabel pengambilan Risiko dari 

aspek orientasi kewirausahaan termasuk kategori tinggi juga yang berarti 

dapat diartikan bahwa responden (pengusaha) berani melakukan inovasi 

yang berbeda, berani dan bersedia menjalin hubungan kemitraan dengan 

perusahaan lain, dan mengalokasikan dana untuk renovasi atau perbaikan 

usaha bakso. Namun kedua indikator dari variabel pengambilan Risiko 

yang lain ini memilliki kategori yang sedang yang berarti penerapan 

dimensi pengambilan Risiko seperti mengeluarkan dana untuk melakukan 

promosi iklan media sosial, koran atau radio, memproduksi bakso melebihi 

jumlah dari biasanya ini masih kurang maksimal. 

Dari tabel hasil rekapitaluasi diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden atau pengusaha bakso terhadap aspek orientasi kewirausahaan 

memiliki kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,91. Angka tersebut 

memiliki arti bahwa pengusaha bakso di Semarang sudah menerapkan 

aspek orientasi kewirausahaan pada usaha bakso yang dijalankan 

responden. Selain itu uga karena rata-rata skor dari tiap dimensi orientasi 

kewirausahaan tersebut punya kategori yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


