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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang pengusaha batik di 

kota Semarang berjenis kelamin wanita, yang memiliki usaha batik sebagai usaha 

utamanya, jenis produk yang dijual adalah batik tulis, batik cap, dan batik print 

dan telah bekerja lebih dari tiga tahun. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 

diketahui bahwa semua pengusaha batik di kota Semarang yang menjadi 

responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan dan usaha batiknya 

merupakan usaha utama, maka didapatkan gambaran umum responden sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia dan Status 
 

 
Status 

Total Menikah Belum menikah 

Usia 25-39.33 Tahun Count 10 5 15 

% of Total 25,0% 12,5% 37,5% 

39.34-53.67 Tahun Count 12 0 12 

% of Total 30,0% ,0% 30,0% 

53.68-68 Tahun Count 13 0 13 

% of Total 32,5% ,0% 32,5% 

Total Count 35 5 40 

% of Total 87,5% 12,5% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan dari tabel 4.1, diketahui bahwa berdasarkan usia dan status, 

sebagian besar pengusaha batik di kota Semarang sudah menikah dan berusia 

antara 54 – 68 tahun yaitu sejumlah 13 orang atau 32,5%. 
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Usaha 
 

 

Jenis Usaha 

Total Penjual Batik 

Pembuat dan 

Penjual Batik 

Pendidikan SMP Count 1 0 1 

% of Total 2,5% ,0% 2,5% 

SMA Count 3 24 27 

% of Total 7,5% 60,0% 67,5% 

Diploma Count 0 2 2 

% of Total ,0% 5,0% 5,0% 

S1 Count 4 6 10 

% of Total 10,0% 15,0% 25,0% 

Total Count 8 32 40 

% of Total 20,0% 80,0% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan dari tabel 4.2, diketahui bahwa berdasarkan pendidikan dan 

jenis usaha, sebagian besar pengusaha batik di kota Semarang merupakan 

pembuat dan penjual batik dengan tingkat pendidikan setara SMA yaitu sejumlah 

24 orang atau 60%. 

 

Tabel 4.3 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha dan Jumlah 

Karyawan 
 

 

Jumlah Karyawan 

Total 

Menggunakan 

Karyawan 

Tidak 

menggunakan 

karyawan 

Lama Usaha 3-7.33 Tahun Count 12 13 25 

% of Total 30,0% 32,5% 62,5% 

7.34-11.67 Tahun Count 4 3 7 

% of Total 10,0% 7,5% 12,5% 

11.68-16 Tahun Count 4 4 8 

% of Total 10,0% 10,0% 12,5% 

Total Count 20 20 40 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan dari tabel 4.3, diketahui bahwa berdasarkan lama usaha dan 

jumlah karyawan, sebagian besar pengusaha batik di kota Semarang memiliki 
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lama usaha selama 3 – 7 tahun serta tidak menggunakan karyawan yaitu sejumlah 

13 orang atau 32,5%. 

 

Tabel 4.4 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Batik Yang Dijual dan Jenis 

Usaha 
 

 

Jenis Usaha 

Total Penjual Batik 

Pembuat dan 

Penjual Batik 

Batik yang 

Dijual 

Batik Tulis Count 3 3 6 

% of Total 7,5% 7,5% 15,0% 

Batik Print Count 0 1 1 

% of Total ,0% 2,5% 2,5% 

Batik Tulis, Cap, 

Print 

Count 5 28 33 

% of Total 12,5% 70,0% 82,5% 

Total Count 8 32 40 

% of Total 20,0% 80,0% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan dari tabel 4.4, diketahui bahwa berdasarkan batik yang dijual 

dan jenis usaha, sebagian besar pengusaha batik di kota Semarang menjual batik 

tulis, cap dan print serta memiliki usaha sebagai pembuat dan penjual batik yaitu 

sejumlah 28 orang atau 70%. 

 

4.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

4.2.1 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Pemilihan Karir Wanita 

Pengusaha 

Keinginan wanita untuk menjalankan bisnis atau berwirausaha sendiri 

dengan berbagai tujuan namun tetap tidak meninggalkan perannya sebagai ibu 

rumah tangga. Indikator dari pemilihan karir wanita pengusaha meliputi: 

1. Perilaku (attitude towards behavior) 

Merasa menyukai pilihan menjadi wanita pengusaha batik. 

2. Norma subyektif (subjective norm) 

Menjadi pengusaha batik adalah salah satu cara untuk dipandang sukses. 

3. The degree of perceived behavioral control 

Merasa memiliki kemampuan untuk sukses berwirausaha batik. 
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Hasil jawaban indicator variable pemilihan karir wanita pengusaha adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Pemilihan Karir Wanita Pengusaha 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Saya 

menyukai 

pilihan 

menjadi 

wanita 

pengusaha 

Frekuensi 2 2 2 26 8 40 

3,90 Tinggi 
Bobot 2 4 6 104 40 156 

Menjadi 

pengusaha 

merupakan 

cara untuk 

dipandang 

sukses 

Frekuensi 1 1 9 19 10 40 

3,90 Tinggi 
Bobot 1 2 27 76 50 156 

Saya 

memiliki 

kemampuan 

untuk sukses 

mengembang

kan usaha 

yang saya 

jalankan 

Frekuensi 0 1 2 26 11 40 

4,18 Tinggi 
Bobot 0 2 6 104 55 167 

 3,92 Tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator pemilihan 

karir wanita pengusaha menunjukkan angka rata-rata 3,92, yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan pemilihan karir wanita pengusaha 

dalam kategori tinggi. Wanita pengusaha batik merasa menyukai pilihan menjadi 

wanita pengusaha ketika dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Selain itu wanita pengusaha batik menyukai pilihan menjadi wanita pengusaha 

karena dapat mengatur keuangan dan waktu sendiri sehingga memberikan bukti 

bahwa kesuksesannya berasal dari usahanya sendiri. Hal ini juga didukung oleh 

pengembangan kemampuan dari dalam diri wanita pengusaha itu sendiri. 

Wanita pengusaha batik merasa dengan menjadi pengusaha merupakan 

salah satu cara untuk dipandang sukses karena dapat mengembangkan usahanya 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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dengan baik. Selain itu dengan menjadi pengusaha batik, harapan yang dulu 

diimpikan dapat diraih seperti contoh bisa membeli barang – barang yang 

sebelumnya belum dapat dibeli. Wanita pengusaha batik merasa memiliki 

kemampuan untuk sukses mengembangkan usaha karena telah bekerja keras 

memulainya dari awal, sehingga selalu menjaga kualitas produk, melayani dengan 

ramah, mengatur dan mengelola keuangan dengan baik dan membuat produk yang 

mengikuti keinginan konsumen. Wanita pengusaha batik juga selalu berusaha 

belajar hal – hal baru guna mengembangkan usaha. 

 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Berprestasi 

Kebutuhan berprestasi merupakan faktor dari dalam individu itu sendiri. 

Indikator dari kebutuhan berprestasi meliputi : 

6. Sukses dalam melakukan tugas yang berat 

Wanita pengusaha batik mampu mengerjakan tugas yang sulit. 

7. Berusaha memperbaiki pekerjaan sebelumnya 

Wanita pengusaha batik berusaha meningkatkan prestasi kerjanya. 

8. Mengambil risiko moderat atau sesuai dengan kemampuannya 

Wanita pengusaha batik mau untuk mengambil risiko yang tidak terlalu 

tinggi. 

9. Mengambil tanggung jawab yang besar dalam pekerjaan 

Wanita pengusaha batik selalu bertanggung jawab akan pekerjaan yang 

dilakukannya. 

10. Berusaha bekerja lebih baik dari orang lain 

Wanita pengusaha batik berusaha melakukan pekerjaan lebih baik dari 

pengusaha lain. 

Hasil jawaban indikator variabel kebutuhan berprestasi adalah sebagai 

berikut :  

 

 

 



  
 

32 
 

Tabel 4.6 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Berprestasi 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Saya mampu 

melakukan 

tugas yang berat 

Frekuensi 1 3 5 17 14 40 

4,00 Tinggi 
Bobot 1 6 15 68 70 160 

Saya berusaha 

meningkatkan 

prestasi kerja 

Frekuensi 0 3 2 19 16 40 

4,20 Tinggi 
Bobot 0 6 6 76 80 168 

Saya berani 

mengambil 

risiko yang 

sesuai dengan 

kemampuan 

saya 

Frekuensi 0 3 2 17 18 40 

4,25 Tinggi 
Bobot 0 6 6 68 90 170 

Saya 

bertanggung 

jawab akan 

pekerjaan yang 

saya lakukan 

Frekuensi 0 1 5 19 15 40 

4,20 Tinggi 
Bobot 0 2 15 76 75 168 

Saya berusaha 

melakukan 

pekerjaan lebih 

baik dari 

pengusaha lain 

Frekuensi 0 3 5 15 17 40 

4,15 Tinggi 
Bobot 0 6 15 60 85 166 

 4,16 Tinggi 

 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

kebutuhan berprestasi menunjukkan angka rata-rata 4,16, yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan kebutuhan berprestasi dari wanita 

pengusaha batik dalam kategori tinggi. Wanita pengusaha batik mampu 

mengerjakan tugas yang berat seperti mengatur karyawan, oprasional hingga 

persaingan dengan lawan bisnis, mengatur sirkulasi keuangan hasil penjualan. 

Wanita pengusaha batik juga harus siap dan mampu mengatasi persaingan bisnis 

dengan kompetitor, contohnya harus menciptakan produk – produk yang tidak 

dimiliki oleh pelaku bisnis yang sama.  

Wanita pengusaha batik selalu berusaha meningkatkan prestasi kerja 

dengan cara melakukan ekspansi perusahaan disekitar kota Semarang dan  kota 

lain seperti Yogyakarta. Selain itu usaha yang dilakukan untuk peningkatan 

prestasi kerja adalah dengan menciptakan beragam variasi motif batik, menjaga 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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kualitas produk, menjaga hubungan baik dengan konsumen, ramah dalam 

melayani konsumen, mengatur strategi bisnis yang tidak dimiliki oleh orang 

pelaku bisnis yang lain, menciptakan karya – karya batik yang unik dan menarik 

di pasar batik. Wanita pengusaha batik harus berani melakukan pengambilan 

risiko sesuai dengan kemampuan dengan cara mengambil motif kain batik yang 

baru dan mengambil model baju yang baru dan menjualnya dengan harga yang 

murah dan tetap berkualitas bagus. Pengambilan risiko juga dilakukan dengan 

mengambil pinjaman modal di beberapa bank untuk tambahan modal usaha, 

mengambil persediaan dalam jumlah besar dan menerima retur dan revisi yang 

tidak sesuai pesanan. 

Wanita pengusaha batik selalu bertanggung jawab akan pekerjaan yang 

dilakukannya, sebagai contohnya adalah menerima komplain customer, baju – 

baju retur dan masalah – masalah yang terjadi pada karyawan. Wanita pengusaha 

batik berusaha melakukan pekerjaan lebih baik dari pengusaha lain dengan lebih 

ramah melayani konsumen, lebih banyak variasi motif batik dan lebih banyak stok 

barang. Selain itu wanita pengusaha batik juga memberikan fasilitas – fasilitas 

bagi karyawan yang berasal dari luar kota berupa kos dan konsumsi 3 kali sehari, 

serta mengutamakan pelayanan yang ramah dan baik ke pelanggan. 

 

4.2.3 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Afiliasi 

Kebutuhan afiliasi merupakan hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya. Indikator dari kebutuhan afiliasi meliputi: 

1. Berusaha melakukan pekerjaan dalam tim 

Wanita pengusaha batik berusaha  melakukan pekerjaan dalam kelompok. 

2. Memperhatikan perasaan orang lain dalam bekerja 

Wanita pengusaha batik memperhatikan perasaan orang lain seperti 

karyawan, supplier dan konsumen dalam bekerja. 

3. Membagi pekerjaan sesuai dengan tugasnya 
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Wanita pengusaha batik menyukai mengerjakan tugasnya sendiri dan 

karyawan mengerjakan tugas mereka sendiri. 

4. Mengungkapkan ketidaksetujuan secara terbuka 

Wanita pengusaha batik selalu mengemukakan ketidak setujuaannya 

secara terbuka. 

5. Berbicara kepada orang lain mengenai masalah diluar bisnis 

Wanita pengusaha batik suka untuk berbicara kepada orang lain mengenai 

masalah diluar bisnis. 

Hasil jawaban indikator variabel kebutuhan afiliasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Afiliasi 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Saya berusaha 

untuk 

melakukan 

pekerjaan dalam 

kelompok 

Frekuensi 2 2 11 18 7 40 

3,65 Sedang 
Bobot 2 4 33 72 35 146 

Saya 

memperhatikan 

perasaan orang 

lain seperti 

karyawan, 

supplier dan 

konsumen 

dalam bekerja 

Frekuensi 0 4 4 22 10 40 

3,95 Tinggi 
Bobot 0 8 12 88 50 158 

Saya memilih 

mengerjakan 

tugas sendiri 

dan karyawan 

mengerjakan 

tugas mereka 

sendiri 

Frekuensi 0 5 3 18 14 40 

4,03 Tinggi 
Bobot 0 10 9 72 70 161 

Saya 

mengemukakan 

secara terbuka 

atas ketidak 

setujuaan 

Frekuensi 1 2 3 27 7 40 

3,93 Tinggi 
Bobot 1 4 9 108 35 157 

Saya berbicara 

kepada orang 

lain mengenai 

masalah diluar 

bisnis 

Frekuensi 0 0 15 20 5 40 

3,75 Tinggi 
Bobot 0 0 45 80 25 150 

 3,86 Tinggi 

 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

kebutuhan afiliasi menunjukkan angka rata-rata 3,86, yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan kebutuhan afiliasi wanita pengusaha batik 

dalam kategori tinggi. Wanita pengusaha batik membagi pekerjaan sesuai dengan 

bagian kerja. Dalam bekerja, setiap bidang pekerjaan memiliki bagiannya masing 

– masing sesuai dengan jobdesk yang sudah diberikan. Namun wanita pengusaha 

batik juga tidak keberatan untuk bekerja bergabung  bersama pengusaha lain 

dalam organisasi (klister batik). 

Wanita pengusaha batik selalu memperhatikan perasaan orang lain seperti 

karyawan, hubungan antara supplier dengan pengusaha batik sendiri dan terutama 

hubungan dengan konsumen. Wanita pengusaha batik selalu memberikan toleransi 

kepada karyawan yang melakukan kesalahan, dan supplier yang salah 

membuatkan order pesanan. Wanita pengusaha batik memilih mengerjakan tugas 

sendiri dan karyawan mengerjakan tugas mereka sendiri. Hal ini disebabkan 

karena pembagian tugas sudah dibagi sejak awal sehingga saya dan karyawan bisa 

mengerjakan tugas masing – masing tanpa campurtangan dari bagian lain. Namun 

selain itu koordinasi dalam setiap pekerjaan, baik itu bagian produksi maupun 

bagian office perlu dilakukan untuk pengendalian pekerjaan karyawan. 

Wanita pengusaha batik selalu terbuka kepada karyawan dan sebaliknya 

dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk 

mengungkapkan ketidak setujuan dalam bekerja dan wanita pengusaha batik 

sendiri juga akan mengungkapkan masalah – masalah yang menurutnya kurang 

pas kepada seluruh karyawan sehingga pengusaha dan karyawan bisa 

menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama. Selain itu wanita 

pengusaha batik juga selalu terbuka kepada supplier dengan memberitahu kepada 

mereka bahwa ada barang yang kurang baik dan menggantinya dengan barang 

yang bagus sesuai pesanan. Wanita pengusaha batik merasa dalam bekerja harus 

profesional dengan tidak membicarakan masalah diluar bisnis saat jam kerja agar 

memberikan contoh bagi karyawan untuk tidak mencampuradukkan masalah 

bisnis dengan kehidupan pribadi. 
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4.2.4 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Otonomi 

Kebutuhan otonomi merupakan faktor dari dalam individu itu sendiri. 

Indikator dari kebutuhan otonomi meliputi : 

6. Menyukai posisinya sebagai pemimpin 

Wanita pengusaha batik menyukai posisinya sebagai pemimpin di 

organisasi. 

7. Bekerja sesuai dengan caranya sendiri 

Wanita pengusaha batik selalu bekerja sesuai dengan cara dan visinya 

sendiri. 

8. Mengabaikan aturan yang dapat mengekang kebebasannya 

Wanita pengusaha batik tidak mempedulikan aturan yang menghalangi 

kebebasannya. 

9. Merasa bahwa dirinya adalah pengendali dalam tim kerja 

Wanita pengusaha batik menganggap dirinya adalah bagian dari tim 

kerjanya. 

10. Berusaha bekerja sendiri sebaik-baiknya 

Wanita pengusaha berusaha melakukan yang terbaik untuk bekerja sendiri 

dalam setiap pekerjaannya. 

Hasil jawaban indikator variabel kebutuhan otonomi adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.8 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Otonomi 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indek

s 

Kategori 

Saya menyukai 

posisi saya 

sebagai 

pemimpin di 

organisasi 

Frekuensi 0 2 7 27 4 40 

3,83 Tinggi 
Bobot 0 4 21 108 20 153 

Saya bekerja 

sesuai dengan 

cara saya 

sendiri 

Frekuensi 0 10 14 13 3 40 

3,23 Sedang 
Bobot 0 20 42 52 15 129 

Saya 
mengabaikan 

aturan yang 

menghalangi 

kebebasan saya 

Frekuensi 3 4 5 25 3 40 

3,53 Sedang 
Bobot 3 8 15 100 15 141 

Saya 

menganggap 

diri saya 

sebagai 

pengendali 

dalam tim kerja 

saya 

Frekuensi 2 0 10 23 5 40 

3,73 Tinggi 
Bobot 2 0 30 92 25 149 

Saya  berusaha 

melakukan 

yang terbaik 

untuk bekerja 

sendiri dalam 

setiap 

pekerjaannya 

Frekuensi 1 1 7 23 8 40 

3,90 Tinggi 
Bobot 1 2 21 92 40 156 

 3,64 Sedang 

 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

kebutuhan otonomi menunjukkan angka rata-rata 3,64, yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan kebutuhan otonomi dari wanita pengusaha 

batik dalam kategori sedang. Wanita pengusaha batik merasa dirinya menyukai 

posisi sebagai pemimpin karena memiliki kebanggaan terhadap dirinya, berkuasa 

dan dapat memimpin dengan bijaksana. Namun terdapat pengusaha wanita yang 

kurang menyukai posisinya sebagai pemimpin karena merasa ada jarak dengan 

karyawan. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Wanita pengusaha batik selalu bekerja sesuai dengan caranya sendiri 

karena mempermudah proses berjalannya usaha. Namun wanita pengusaha batik 

juga dapat fleksibel menyesuaikan diri dengan orang lain seperti menerima saran 

dan kritik dari pihak manapun selama itu hal positif dan dapat mengembangkan 

usaha. Wanita pengusaha batik merasa aturan yang ada didalam perusahaan 

merupakan aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga jika dirasakan ada aturan yang 

kurang sesuai, maka akan diabaikan. Namun terdapat wanita pengusaha yang 

merasa perlu tunduk terhadap aturan yang dibuatnya maupun aturan – aturan 

pemerintah yang berlaku. 

Wanita pengusaha batik dapat mengendalikan perusahaan dengan caranya 

sendiri, sebab pemilik usaha berhak mengambil keputusan sesuai 

kebijaksanaannya. Namun terdapat pemilik usaha yang menganggap dirinya tidak 

berpengalaman untuk mengendalikan sebuah tim kerja. Wanita pengusaha batik 

harus berusaha melakukan yang terbaik untuk bekerja sendiri dalam setiap 

pekerjaannya demi kelanjutan operasional usaha, karyawan dan dirinya sendiri. 

Selain itu, wanita pengusaha batik selalu berusaha yang terbaik dalam hal apapun 

agar usahanya dapat terus berkembang walaupun usahanya dianggap belum 

maksimal sehingga berguna sebagai teladan untuk karyawannya. 

  

4.2.5 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Dominasi 

Kebutuhan dominasi merupakan hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya. Indikator dari kebutuhan dominasi meliputi: 

1. Berperan aktif sebagai pemimpin 

Wanita pengusaha batik selalu mencari peran aktif dalam kepemimpinan 

di kelompok. 

2. Berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk satu pemikiran 

Wanita pengusaha batik selalu berusaha untuk mempengaruhi orang lain 

untuk satu pemikiran dengannya. 
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3. Memandang dirinya mampu mengorganisir dan mengarahkan aktivitas 

orang lain. 

Wanita pengusaha batik selalu mengatur dan mengarahkan aktivitas orang 

lain. 

4. Berusaha untuk memegang control dalam perusahaan 

Wanita pengusaha batik selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan control lebih banyak dalam perusahaan. 

5. Memberikan perintah ketika bekerja dalam tim 

Wanita pengusaha batik selalu memberikan perintah dalam pekerjaan 

kelompok. 

Hasil jawaban indikator variabel kebutuhan dominasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kebutuhan Dominasi 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Saya berperan 

aktif dalam 

kepemimpinan 

di kelompok 

Frekuensi 0 3 9 17 11 40 

3,90 Tinggi 
Bobot 0 6 27 68 55 156 

Saya berusaha 

untuk 

mempengaruhi 

orang lain untuk 

sepemikiran 

Frekuensi 0 3 6 24 7 40 

3,88 Tinggi 
Bobot 0 6 18 96 35 155 

Saya mengatur 

dan 

mengarahkan 

aktivitas orang 

lain 

Frekuensi 0 3 13 16 8 40 

3,73 Tinggi 
Bobot 0 6 39 64 40 149 

Saya berusaha 

dengan 

sungguh-

sungguh untuk 

mendapatkan 

control lebih 

banyak dalam 

perusahaan 

Frekuensi 0 4 7 25 4 40 

3,73 Tinggi 
Bobot 0 8 21 100 20 149 

Saya 

memberikan 

perintah dalam 

pekerjaan 

kelompok 

Frekuensi 2 1 12 16 9 40 

3,73 Tinggi 
Bobot 2 2 36 64 45 149 

 3,79 Tinggi 
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Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

kebutuhan dominasi menunjukkan angka rata-rata 3,79, yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan kebutuhan dominasi wanita pengusaha 

batik dalam kategori tinggi. Wanita pengusaha batik berperan aktif dalam 

kepemimpinan di kelompok dengan cara selalu mengecek setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh tiap – tiap divisi dalam usaha, 

Wanita pengusaha batik selalu berusaha mencoba untuk mempengaruhi 

orang lain agar mereka bisa berkembang dan bias diajak maju bersama dalam visi 

misi perusahaan karena belum tentu setiap orang memiliki satu pemikiran 

sehingga perlu memiliki cara untuk membuat karyawan menurut kepada pemilik. 

Pengusaha selalu membuka kritik – kritik dan saran dari berbagai sudut pandang 

baik itu dari karyawan, supplier – supplier dan bahkan dari konsumen. Wanita 

pengusaha batik mampu mengatur dan mengarahkan aktivitas orang dengan 

caranya sendiri seperti harus mengetahui setiap pekerjaan yang akan dilakukan 

oleh karyawan melalui pembuatan jobdesk. 

Wanita pengusaha batik berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan kontrol lebih banyak dalam perusahaan karena merupakan orang 

yang menentukan arah dalam setiap pergerakan dalam perusahaan sehingga dapat 

memonitoring perkembangan bisnis. Wanita pengusaha batik selalu memberikan 

perintah dalam pekerjaan kelompok dengan cara memberikan perintah kepada 

karyawan sesuai dengan jobdesk mereka agar usaha berjalan sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Wanita pengusaha batik memberikan perintah – perintah sesuai 

dengan prosedur yang dibuat dan tidak pernah memerintah karyawan diluar 

tanggung jawab pekerjaannya. 

  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4.10 

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

No Variabel Indeks Kategori 

1 Pemilihan karir wanita pengusaha 3,92 Tinggi 

2 Kebutuhan berprestasi 4,16 Tinggi 

3 Kebutuhan afiliasi 3,86 Tinggi 

4 Kebutuhan otonomi 3,64 Sedang 

5 Kebutuhan dominasi 3,79 Tinggi 

 

 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda antara kebutuhan berprestasi, dan kebutuhan 

afiliasi terhadap pemilihan karir wanita pengusaha dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,744 2,016  -,369 ,714 

Kebutuhan berprestasi ,223 ,104 ,326 2,149 ,039 

Kebutuhan afiliasi ,100 ,141 ,125 ,713 ,481 

Kebutuhan otonomi ,105 ,118 ,141 ,888 ,381 

Kebutuhan dominasi ,211 ,102 ,307 2,068 ,046 

a. Dependent Variable: Pemilihan karir sebagai wanita pengusaha 

 

 

Persamaan Y = -0,744 + 0,223X1 + 0,100X2 + 0,105X3 + 0,211X4 

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa : 

 Nilai konstanta (-0,744) memiliki arti jika nilai X1=X2=X3=X4=0 akan 

diperoleh Y = -0,744.  Jadi apabila kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, 

kebutuhan otonomi dan kebutuhan dominasi bernilai konstan (0), maka pemilihan 

karir sebagai wanita pengusaha adalah -0,744. 

ber : Data primer yang diolah, 2019 
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Variabel yang diteliti yaitu :  

 b1 variabel kebutuhan berprestasi (0,223) berpengaruh positif terhadap 

pemilihan karir wanita pengusaha. Jadi apabila kebutuhan berprestasi 

meningkat, maka pemilihan karir wanita pengusaha juga akan meningkat. 

  b2 variabel kebutuhan afiliasi (0,100) berpengaruh positif terhadap 

pemilihan karir wanita pengusaha. Memiliki arti apabila kebutuhan afiliasi 

meningkat, maka pemilihan karir wanita pengusaha juga akan meningkat. 

  b3 variabel kebutuhan otonomi (0,105) berpengaruh positif terhadap 

pemilhan karir wanita pengusaha. Peningkatan pada kebutuhan otonomi 

wanita pengusaha batik akan membuat pemilihan karir wanita pengusaha 

akan meningkat. 

 b4 variabel kebutuhan dominasi (0,211) berpengaruh positif terhadap 

pemilihan karir wanita pengusaha. Memiliki arti apabila ada peningkatan 

kebutuhan dominasi akan meningkatkan pemilihan karir wanita 

pengusaha. 

Bila dilihat dari nilai regresinya, kebutuhan berprestasi memiliki pengaruh 

paling besar terhadap pemilihan karir wanita pengusaha. Hal ini menunjukan bila 

variabel kebutuhan berprestasi semakin meningkat maka pemilihan karir wanita 

pengusaha juga akan meningkat. 

 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji t 

4.4.1.1 Pengaruh Kebutuhan Berprestasi terhadap Pemilihan Karir Wanita 

Pengusaha 

Variabel kebutuhan berprestasi (X1) dengan nilai signifikansi 0,039 < 0,05 

maka Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti kebutuhan berprestasi berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan karir wanita pengusaha. Hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian Indarti dan Wulandaru (2003) dan Jati (2009) yang menyatakan 

kebutuhan berprestasi berpengaruh positif terhadap pemilihan karir wanita 

pengusaha. 
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Wanita pengusaha batik mampu mengerjakan tugas yang berat seperti 

mengatur karyawan, oprasional hingga persaingan dengan lawan bisnis, mengatur 

sirkulasi keuangan hasil penjualan. Wanita pengusaha batik juga harus siap dan 

mampu mengatasi persaingan bisnis dengan kompetitor, contohnya harus mampu 

menciptakan produk – produk yang tidak dimiliki oleh pelaku bisnis yang sama. 

Wanita pengusaha batik selalu berusaha meningkatkan prestasi kerja dengan cara 

melakukan ekspansi perusahaan disekitar kota Semarang dan  kota lain seperti 

Yogyakarta. Selain itu usaha yang dilakukan untuk peningkatan prestasi kerja 

adalah dengan menciptakan beragam variasi motif batik, menjaga kualitas produk, 

menjaga hubungan baik dengan konsumen, ramah dalam melayani konsumen, 

mengatur strategi bisnis yang tidak dimiliki oleh orang pelaku bisnis yang lain, 

menciptakan karya – karya batik yang unik dan menarik pasar batik. Wanita 

pengusaha batik merasa harus berani melakukan pengambilan risiko sesuai 

dengan kemampuan dengan cara mengambil motif kain batik yang baru dan 

mengambil model baju yang baru dan menjualnya dengan harga yang murah dan 

tetap berkualitas bagus. Pengambilan risiko juga dilakukan dengan mengambil 

pinjaman modal di beberapa bank untuk tambahan modal usaha, mengambil 

persediaan dalam jumlah besar dan menerima retur dan revisi yang tidak sesuai 

pesanan. Hal ini membuat wanita pengusaha batik menyukai pilihan menjadi 

wanita pengusaha karena dapat mengatur keuangan dan waktu sendiri sehingga 

memberikan bukti bahwa kesuksesannya berasal dari usahanya sendiri. Hal ini 

juga didukung oleh pengembangan kemampuan dari dalam diri wanita pengusaha 

itu sendiri. 

 

4.4.1.2 Pengaruh Kebutuhan Afiliasi terhadap Pemilihan Karir Wanita 

Pengusaha 

 Nilai t hitung yang tersaji di variabel kebutuhan afiliasi (X2) dengan nilai 

signifikansi 0,481 > 0,05. Maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh signifikan 

antara variabel kebutuhan afiliasi terhadap pemilihan karir wanita pengusaha. 
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Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Jati (2009) yang menyatakan kebutuhan 

afiliasi tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir wanita pengusaha. 

Kebutuhan untuk afiliasi tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha karena sebagian dari responden memberikan jawaban bahwa 

wanita pengusaha batik merasa pekerjaan sudah dibagi per bagian kerja. Dalam 

bekerja, setiap bidang pekerjaan memiliki bagiannya masing – masing sesuai 

dengan jobdesk yang sudah diberikan sehingga pekerjaan banyak diselesaikan 

sendiri. Hal ini disebabkan karena pembagian tugas sudah dibagi sejak awal 

sehingga pengusaha dan karyawan bisa mengerjakan tugas masing – masing tanpa 

campur tangan dari bagian lain. Selain itu juga dalam melakukan pekerjaannya, 

Wanita pengusaha batik merasa dalam bekerja harus professional dengan tidak 

membicarakan masalah diluar bisnis saat jam kerja agar memberikan contoh bagi 

karyawan untuk tidak mencampuradukan masalah bisnis dengan kehidupan 

pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan afiliasi tidak mempengaruhi 

pemilihan karir wanita pengusaha batik. 

 

4.4.1.3 Pengaruh Kebutuhan Otonomi terhadap Pemilihan Karir Wanita 

Pengusaha 

Variabel  otonomi (X3) memiliki nilai signifikansi 0,381 > 0,05 maka Ho 

diterima, Ha ditolak. Maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel kebutuhan otonomi terhadap pemilihan karir. Hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian Jati (2009) yang menyatakan kebutuhan otonomi tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir wanita pengusaha. 

Wanita pengusaha batik merasa bahwa dirinya menyukai posisi sebagai 

pemimpin karena memiliki kebanggaan terhadap dirinya, berkuasa dan dapat 

memimpin dengan bijaksana. Namun terdapat pengusaha wanita yang kurang 

menyukai posisinya sebagai pemimpin karena merasa ada jarak dengan karyawan. 

Wanita pengusaha batik merasa ingin bekerja sesuai dengan cara sendiri karena 

selalu mempermudah proses berjalannya usaha. Namun wanita pengusaha batik 

juga merasa dapat fleksibel menyesuaikan diri dengan orang lain seperti 

menerima saran dan kritik dari pihak manapun selagi itu positif dan dapat 
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mengembangkan usaha. Wanita pengusaha batik merasa aturan yang ada di dalam 

perusahaan merupakan aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga jika dirasakan ada 

aturan yang kurang sesuai, maka akan diabaikan. Namun terdapat wanita 

pengusaha yang merasa perlu tunduk terhadap aturan yang dibuatnya maupun 

aturan – aturan pemerintah yang berlaku. Wanita pengusaha batik merasa dapat 

mengendalikan perusahaan dengan caranya sendiri, sebab pemilik usaha berhak 

mengambil keputusan sesuai kebijaksanaannya. Namun terdapat pemilik usaha 

yang menganggap dirinya tidak berpengalaman untuk mengendalikan sebuah tim 

kerja. Adanya hasil yang saling berkebalikan di antara wanita pengusaha batik ini 

membuat kebutuhan otonomi tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir wanita 

pengusaha batik. 

 

4.4.1.4 Pengaruh Kebutuhan Dominasi terhadap Pemilihan Karir Wanita 

Pengusaha 

Nilai t hitung pada variabel kebutuhan dominasi (X4) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,046 < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi 

kebutuhan dominasi berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Indarti dan Wulandaru 

(2003) dan Jati (2009) yang menyatakan kebutuhan dominasi berpengaruh positif 

terhadap pemilihan karir wanita pengusaha. 

Dorongan untuk mendominasi hadir dalam keinginan seseorang untuk 

mengendalikan emosi dan perilaku orang lain. Orang dengan kebutuhan akan 

dominasi yang tinggi cenderung mencari kesempatan untuk memimpin dan lebih 

menyukai mengendalikan orang dan urusan lain. Lee (1997) menjelaskan bahwa 

orang dengan kebutuhan akan dominasi yang tinggi akan selalu menjaga atau 

berusaha mencapai kendali untuk mempengaruhi orang lain. Seorang wanita yang 

memiliki dominasi tinggi merasa lebih sesuai dengan menjadi pemilik bisnis, 

karena kewenangan yang dimilikinya. Sebaliknya, karyawan hanya diberi 

kewenangan terbatas untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Wanita pengusaha batik merasa berperan aktif dalam kepemimpinan di 

kelompok dengan cara selalu mengecek setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tiap 



  
 

46 
 

divisi dalam usaha. Wanita pengusaha batik selalu berusaha mencoba untuk 

mempengaruhi orang lain agar mereka bisa berkembang dan diajak maju bersama 

dalam visi misi perusahaan karena belum tentu setiap orang satu pemikiran 

sehingga perlu memiliki cara untuk membuat karyawan menurut kepada pemilik. 

Pengusaha selalu membuka kritik dan saran dari berbagai sudut pandang baik itu 

dari karyawan, supplier – supplier dan dari konsumen. Wanita pengusaha batik 

berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan control lebih banyak 

dalam perusahaan karena merupakan orang yang menentukan arah dalam setiap 

pergerakan dalam perusahaan sehingga dapat memonitoring perkembangan bisnis. 

Wanita pengusaha batik mampu memberikan perintah dalam pekerjaan kelompok 

dengan cara memberikan perintah kepada karyawan sesuai dengan jobdesk 

mereka agar usaha berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Wanita pengusaha 

batik memberikan perintah – perintah sesuai dengan prosedur yang dibuat dan 

tidak pernah memerintah karyawan diluar tanggung jawab pekerjaannya. 

 

4.4.2 Uji F 

 Tabel 4.12 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129,460 4 32,365 10,250 ,000a 

Residual 110,515 35 3,158   

Total 239,975 39    

a. Predictors: (Constant), Kebutuhan dominasi, Kebutuhan berprestasi, Kebutuhan 

otonomi, Kebutuhan afiliasi 

b. Dependent Variable: Pemilihan karir sebagai wanita pengusaha 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil uji F pada table 4.12 maka diperoleh hasil hitung 

sebesar 10,250 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dimana 0,000 < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, kebutuhan 

otonomi dan kebutuhan dominasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pemilihan karir wanita pengusaha. Kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, 
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kebutuhan otonomi dan kebutuhan dominasi mampu saling mendukung dalam 

meningkatkan pemilihan karir wanita pengusaha. 
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