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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Obyek dari penelitian ini adalah wirausaha butik di Kota Semarang, dimana responden 

sendiri adalah pemilik dan yang mengelola butik. Pengambilan sampel diambil berdasarkan 

wirausaha yang memiliki karakteristik dari kewirausahaan itu sendiri. Penyebaran kuesioner 

tersebar di Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Utara, Kecamatan Gajahmungkur, 

Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan 

Tembalang.  

Dari data yang sudah diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, mendaatkan data 

yaitu Umur, jenis kelamin serta pendidikan terakhir yang ditempuh. Dari data-data tersebut 

dapat diketahui gambaran responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Umur 

Jenis Kelamin 

Total 

Laki-Laki Perempuan 

17-30 tahun 0 

0,0% 

14 

100,0% 

14 

100% 

31-40 tahun 1 

11,1% 

8 

88,9% 

9 

100% 

41-50 tahun 1 7 8 
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12,5% 87,5% 100% 

>50 tahun 1 

25,0% 

3 

75% 

4 

100% 

Total 3 

8,6% 

32 

91.4% 

35 

100,0% 

      Sumber: Data primer yang diolah (2020) 

 Tabel 4.1 adalah data responden yang didapat dari kuesioner yang telah disebar 

berjumlah 35 dan disebar pada pelaku usaha butik. Melalui data diatas menunjukkan 

gambaran responden berdasarkan usia. Mayoritas responden berumur sekitar 17-30 tahun dan 

berjumlah 14 orang. Melalui data tersebut diperoleh gambaran responden juga berdasarkan 

gender pada penelitian ini. Responden terdiri dari 32 perempuan dan 3 laki-laki. Dapat 

dikatakan bahwa perempuan merupakan responden mayoritas atau yang paling banyak dalam 

penelitian ini.  

Tabel 4.2 Gambaran Respnden Berdarkan Pendidikan Terakhir  

Pendidikan Terakhir Jumlah % 

DIII 4 11,4% 

S1 23 60% 

S2 3 11,4% 

Lain-lain (SMA/D1) 5 17,2% 

Jumlah 35 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2020) 
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 Melalui data yang diperoleh menunjukkan gambaran responden berdarkan pendidikan 

terakhir pada penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan bahwa pendidikan 

terakhir paling banyak adalah S1, yaitu sebanyak 23 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan yang baik untuk menjalankan 

usaha.  

 

4.2  Analisis Deskriptif  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengaruh karakteristik 

kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha butik di Kota Semarang. Tujuan 

dari analisis deskriptif ini adalah untuk menganalisis tanggapan responden 

mengenai motivasi berprestasi, orientasi ke masa depan, kepemimpinan, 

jaringan usaha, menghadapi perubahan dan keberhasilan usaha, melalui hasil 

jawaban dari kuesioner responden dan wawancara. Hasil analisis deskriptif 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

4.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Motivasi Berprestasi 

Menurut Suryana (2010), Motivasi berprestasi adalah mereka (wirausaha) yang 

memiliki motif berprestasi yang tinggi. Disini wirausaha butik yang memiliki 

motif berprestasi. Indikator dari motivasi berprestasi adalah:  

1. Bekerja keras 

2. Tidak pernah menyerah 

3. Memiliki semangat 

4. Memiliki komitmen yang tinggi. 

Disini akan menganalisis tanggapan responden mengenai motivasi berprestasi 

berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden dan wawancara responden. 

Berikut merupakan tanggapan responden dan analisis mengenai motivasi 

berprestasi: 
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Tabel 4.3 Hasil tanggapan Responden Mengenai Motivasi Berprestasi 

Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata

-

Rata 
Kategori STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Saya selalu 

berusaha untuk 

memberikan 

produk yang 

berkualitas untuk 

tetap menjaga 

kepuasan 

pelanggan 

0 0 0 0 0 0 7 48 28 140 135 3,86 Tinggi 

Saya terus-

menerus menjual 

produk tanpa 

berhenti sebelum 

target tercapai 

0 0 2 4 2 6 15 60 16 80 150 4,29 Tinggi 

Saya mencapai 

jumlah target 

penjualan setiap 

harinya 

0 0 7 14 11 33 14 56 3 15 118 3,37 Tinggi 

Saya tidak cepat 

menyerah 

walaupun dalam 

kondisi apapun 

0 0 0 0 3 9 12 48 20 100 157 4,49 Tinggi 
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Saya 

memperjuangkan 

usaha butik saya 

ketika dalam 

kondisi dibawah 

sekalipun 

0 0 1 2 0 0 9 36 25 125 163 4,66 Tinggi 

Jika ada halangan 

maupun gagal 

dalam usaha, 

bangun dan 

mencoba lagi 

0 0 0 0 3 9 9 36 23 115 160 4,57 Tinggi 

Saya selalu 

bersemangat untuk 

menjualkan 

produk saya untuk 

mencapai target 

0 0 1 2 0 0 8 32 26 130 164 4,69 Tinggi 

Saya bersemangat 

mencari jalan 

keluar jika ada 

permasalahan 

Dikerjakan 

0 0 0 0 0 0 13 52 22 110 162 4,63 Tinggi 

Jika selalu 

bersemangat 

dalam mencapai 

tujuan 

pengembangan 

0 0 0 0 2 4 15 60 18 90 154 4,4 Tinggi 
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butik saya 

Saya memiliki 

komitmen untuk 

bekerja tanpa lelah 

terhadap usaha 

butik yang saya 

jalankan 

0 0 1 2 3 9 12 48 19 95 154 4,4 Tinggi 

Saya memiliki 

komitmen untuk 

mempertahankan 

usaha butik saya 

0 0 0 0 1 3 9 36 25 125 164 4,69 Tinggi 

Saya memiliki 

komitmen 

terhadap tanggung 

jawab sebagai 

wirausaha butik 

0 0 0 0 2 6 9 36 24 120 162 4,63 Tinggi 

Rata-rata 153,5

8 

4,39 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah 2020 

  

Berdaskan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata – rata variabel motivasi berprestasi 

pada wirausaha butik di Kota Semarang memiliki rata-rata 4,39. Dimana motivasi berprestasi 

wirausaha butik di Kota Semarang tergolong dalam kategori Tinggi. Pengusaha butik di Kota 

Semarang termotivasi untuk dapat berprestasi ketika selalu memberikan produk yang 

berkualitas, terus-menerus menjualkan produk sampai target tercapai, tidak cepat menyerah 

dalam kondisi apapun, untuk memperjuangkan usaha butik ketika dalam kondisi terbawah 
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sekalipun, bangun dan mencoba lagi ketika ada halangan maupun gagal, bersemangat untuk 

menjualkan produk untuk mencapai target, bersemangat mencari jalan keluar jika ada 

permasalahan, bersemangat dalam mencapai tujuan pengembangan butik, berkomitmen untuk 

bekerja tanpa lelah, berkomitmen untuk mempertahankan usaha butiknya, memiliki komitmen 

terhadap tanggung jawab sebagai wirausaha butik.  

Dengan motivasi berprestasi tersebut wirausaha dalam menjalankan usahanya 

berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, dengan hal-yang sudah 

disebutkan diatas bahwa wirausaha mempunyai dorongan agar usahanya dapat berkembang 

atas usaha-usaha yang dikerjakannya. 



  

78 
 

Temuan tersebut didukung dengan tanggapan responden pada wawancara yang dilakukan 

pada beberapa responden. Berikut hasil wawancara responden: 

Tabel 4.4 Hasil Wawancara Responden Mengenai Motivasi Berprestasi 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN  Kesimpulan  

1 Bagaimana anda 

dapat 

menyelesaikan 

setiap tanggung 

jawab untuk 

memenuhi target 

yang ada?  

 

1. Responden 1: Dengan 

membuat perencanaan lalu 

melaksanakan setiap 

perencanaan tersebut dengan 

begitu dapat memenuhi target 

2. Responden 2: Harus 

mengetahui produk apa yang 

harus dijual, lalu dari situ lalu 

dari situ mengetahui target 

yang harus dicapai bagaimana 

3. Responden 3: Butik ini 

memiliki target yang harus 

dicapai, tercapainya dengan 

penjualan produk, pemasaran 

produk secara efisien 

4. Responden 4: Dengan 

membuat strategi (ada briefing 

tim dan saat closing) sehingga 

dari situ melihat bagaimana 

hasilnya lalu mencari cara agar 

bisa tercapai. Lalu mempunyai 

ciri khas butik (shibori dan 

sigimagasi) dan service nomor 

1 

5. Responden 5: Dengan 

menggunakan metode 

pengukuran, melihat setiap 

target  yang ada  

Dengan melihat dan 

menjalankan setiap target yang 

dimiliki, dan strategi-strategi 

yang telah direncanakan. 

Dengan setiap perencanaan dan 

strategi yang ada, terlihat 

apakah target tersebut 

terpenuhi atau tidak 

2 Bagaimana anda 

dapat mengatasi 

setiap kegagalan 

dalam usaha? 

 

1. Responden 1: Dengan adanya 

evaluasi, melihat setiap 

kekurangan ataupun 

kegagalannya terletak dimana 

dan dari situ belajar dari 

pengalaman tersebut  

2. Responden 2: Selalu 

berkomunikasi dengan 

Dengan melihat setiap evaluasi 

yang ada, melihat apa yang 

kurang sehingga dapat 

memperbaiki kekurangan 

tersebut. Serta mendengarkan 

pendapat dari karyawan untuk 

setiap masukan yang diberi 

yang dapat menjadi solusi 

https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=kain+shibori+dan+sigimagasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjiw7qhmt3oAhUO6XMBHT5KCywQkeECKAB6BAgLECk
https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=kain+shibori+dan+sigimagasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjiw7qhmt3oAhUO6XMBHT5KCywQkeECKAB6BAgLECk
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karyawan untuk melihat 

bagaimana suatu produk 

tersebut dapat terjual, dan dari 

situ harus berani survey ke 

toko-toko lain untuk 

membandingkan dengan butik 

sendiri 

3. Responden 3: Dengan 

berusaha mencari solusi dari 

kegagalan kemarin dan saat ini 

untuk tidak mengulangi 

kegagalan yang sama 

4. Responden 4: Dengan optimis 

dan tekad, lalu fleksibel 

dengan jaman (mengikuti 

jaman), mendengar dari 

banyak orang (karyawan, 

customer) 

5. Responden 5: Dengan adanya 

evaluasi  

untuk permasalahan yang ada.   

3 Apa yang membuat 

anda termotivasi 

untuk bersemangat 

dalam 

mengembangkan 

butik ini? 

Mengapa? 

 

1. Responden 1: Pada dasarnya 

suka pada wirausaha dan 

mempunyai passion dibagian 

ini, sehingga bersemangat 

untuk mengerjakannya 

2. Responden 2: Karena pada 

dasarnya suka berdagang dan 

menerapkan di butik ini  

3. Responden 3: Karena butik ini 

dikelola dan owner terlibat 

sendiri sehingga bersemangat 

dalam menjalankannya 

4. Responden 4: Owner 

mempunyai passion (suka 

melayani banyak orang dan 

suka mengapresiasi apa yang 

telah dibuat) dan 

mengerjakannya dengan 

senang hati 

5. Responden 5: Butik ini bisa 

besar dan berkembang  

Yang membuat wirausaha 

termotivasi untuk bersemangat, 

karena mereka menyukai 

bidang ini dan memiliki 

passion dalam menjualkan 

produk.  
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4 Bagaimana anda 

dapat 

menyelesaikan 

komitmen 

pekerjaan yang 

sedang dikerjakan 

dan apakah 

halangan tersebut 

menghambat anda 

menyelesaikannya? 

 

1. Responden 1: Dengan 

berkomitmen dalam 

melakukan pekerjaan, dan 

untuk halangannya kurang 

fokus sehingga kurang bisa 

memenuhi target.  

2. Responden 2: Dengan melalui 

support dari keluarga dan 

teman-teman, jadi jika ada 

halangan bisa terselesaikan 

3. Responden 3: Dengan adanya 

dorongan dari dalam diri 

sendiri. Dan untuk 

hambatannya, jika ada 

keperluan lain, terkadang dari 

diri sendiri ada rasa malas 

sehingga tetrtunda untuk 

mengerjakannya 

4. Responden 4: Dengan adanya 

plan harus melakukan apa dan 

mempunyai deadline khusus 

untuk owner dalam 

menyelesaikan tanggungjawab 

kepada konsumen Dengan 

adanya deadline sedniri dari 

owner, bisa teratasi hambatan 

tersebut untuk  

5. Responden 5: Dengan 

memiliki komitmen untuk 

menyelesaikan target yang 

ada. Lalu hambatannya 

meilhat barang yang belum 

laku terjual, lalu barang 

tersebut di obral  

Wirausaha menyelesaikannya 

dengan adanya rencana dan 

target akan apa yang harus 

dikerjakan serta 

diselesaikannya, dan memiliki 

dorongan dari dalam diri 

sendiri sebagai motivasi untuk 

mengerjakan pekerjaan 

tersebut..  

 

 

 

. Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan mengenai menyelesaikan setiap 

tanggung jawab untuk memenuhi target yang ada, responden berpendapat bahwa dengan melihat 

dan menjalankan setiap target yang dimiliki, dan strategi-strategi yang telah direncanakan. 

Dengan setiap perencanaan dan strategi yang ada, terlihat apakah target tersebut terpenuhi atau 

tidak. Lalu untuk pertanyaan mengenai wirausaha dapat mengatasi setiap kegagalan dalam 
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usaha, responden berpendapat dengan melihat setiap evaluasi yang ada, melihat apa yang kurang 

sehingga dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Serta mendengarkan pendapat dari karyawan 

untuk setiap masukan yang diberi yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. 

Selanjutnya mengenai pertanyaan yang membuat termotivasi untuk bersemangat dalam 

mengembangkan butik ini karena mereka menyukai bidang ini dan memiliki passion dalam 

menjualkan produk.. Lalu untuk pertanyaan mengenai menyelesaikan komitmen pekerjaan yang 

sedang dikerjakan dan apakah halangan tersebut menghambat wirausaha, responden berpendapat 

bahwa dengan adanya rencana dan target akan apa yang harus dikerjakan serta diselesaikannya, 

dan memiliki dorongan dari dalam diri sendiri sebagai motivasi untuk mengerjakan pekerjaan 

tersebut.  

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara dapat diketahui 

bahwa motivasi berprestasi wirausaha dengan bekerja keras sungguh-sungguh serta 

menyelesaikan setiap tanggung jawab dalam memenuhi target, lalu tidak cepat menyerah  

dengan dapat mengatasi setiap kegagalan dalam usaha,  memiliki semangat mencapai tujuannya 

untuk dapat mengembangkan butik, dan yang terakhir wirausaha memiliki komitmen terhadap 

usaha yang dijalankannya. 

 

4.2.1.1. Tanggapan Responden Mengenai Orientasi Ke Masa Depan  

 Menurut Suryana (2010), Orientasi ke masa depan berarti wirausaha butik 

memiliki pandangan maupun perspektif ke masa depan. Indikator orientasi ke 

masa depan adalah: 

1. Visioner 

2. Berpikir Positif 

3. Memiliki pengetahuan yang luas 

 

Disini akan menganalisis tanggapan responden mengenai orientasi ke masa depan 

berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden dan wawancara responden. 

Berikut merupakan tanggapan dan analisis mengenai orientasi ke masa depan: 
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Tabel 4.5  Hasil tanggapan Responden Mengenai Orientasi Ke Masa Depan 

Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata

-

Rata 

Katego

ri 
STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Saya mempunyai 

rencana ke depan 

untuk usaha butik 

yang saya 

jalankan agar 

dapat berkembang 

0 0 0 0 1 3 13 52 21 105 160 4,57 Tinggi 

Saya tidak cepat 

puas akan 

penjualan produk 

sehingga 

mempersiapkan 

rencana untuk 

mencari adanya 

peluang 

0 0 1 2 1 3 16 64 17 85 154 4,4 Tinggi 

Saya menyusun 

tujuan dalam 

kegiatan baik 

jangka pendek 

maupun panjnag 

untuk 

meminimalisir 

resiko yang ada 

0 0 1 2 3 9 20 80 11 55 146 4,17  Tinggi 

Saya yakin dan 

mempunyai 

0 0 1 2 2 6 18 72 14 70 150 4,29 Tinggi 
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pikiran yang 

positif mengenai 

produk di butik 

saya laku dalam 

pasaran 

Saya mempunyai 

cara pandang 

untuk dapat 

memperbaiki 

kekurangan 

pengembangan 

bisnis saya 

0 0 1 2 2 6 21 84 11 55 147 4,2 Tinggi 

Sikap optimis 

dalam diri saya 

dapat 

mewujudkan 

keinginan saya 

0 0 1 2 1 3 16 64 17 85 154 4,4 Tinggi 

Saya memiliki 

pengetahuan dasar 

untuk berbisnis 

0 0 0 0 2 6 24 96 9 45 147 4,2 Tinggi 

Saya mengerti 

tentang usaha 

yang saya 

jalankan 

0 0 0 0 1 3 23 92 11 55 150 4,29 Tinggi 

Saya mempelajari 

mengenai usaha 

saya selama 

beberapa waktu 

0 0 0 0 0 0 26 104 9 45 149 4.26 Tinggi 
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Rata-rata 150,7

8 

4,31 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan jawaban responden mengenai orientasi ke masa depan. 

Dapat diketahui bahwa rata – rata variabel orientasi ke masa depan pada wirausaha butik di Kota 

Semarang memiliki rata-rata 4,31. Dimana orientasi ke masa depan di Kota Semarang tergolong 

dalam kategori Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang berorientasi ke masa depan dengan 

mempunyai rencana ke depan agar dapat berkembang usaha butiknya, tidak cepat puas akan 

penjualan produk sehingga mempersiapkan rencana mencari adanya peluang, menyusun tujuan 

dalam kegiatan untuk meminimalisir resiko yang ada, mempunyai pikiran yang positif mengenai 

produknya laku, mempunyai cara pandang untuk memperbaiki kekurangan pengembangan butik, 

optimis untuk mewujudkan keinginan wirausaha, memiliki pengetahuan dasar untuk berbisnis, 

mengerti mengenai usaha yang dijalankan, mempelajari mengenai usahanya selama beberapa 

waktu. 

 Dengan memiliki pandangan kedepan wirausaha memiliki gambaran akan apa yang harus 

dicapai dan apa yang harus dikerjakan untuk dapat mengembangkan dan memajukan usahanya. 

Dalam setiap perencanaan maupun tujuannya ke depan juga dapat terlihat untuk meminimalisir 

setiap kegiatan/resiko yang ada.  

Temuan tersebut didukung dengan tanggapan responden pada wawancara yang 

dilakukan pada beberapa responden. Berikut hasil wawancara responden: 

 

Tabel 4.6 Hasil Wawancara Responden Mengenai Orientasi ke Masa 

Depan 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN  Kesimpulan 

1 Apa yang anda 

rencanakan 

terhadap butik 

ini beberapa 

1. Responden 1: Butik ini tetap bisa 

eksis di pasaran, penting punya 

rencana karena butik ini sendiri 

memiliki visi, ada targetnya-

targetnya yang direncancanakan 

sehingga bisa terpenuhi 

Para wirausaha butik ini 

memiliki rencana agar butik 

yang dimilikinya dapat 

berkembang. Dan penting 

untuk mempunyai rencana ke 

depan agar tidak terpaku di 
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tahun ke depan? 

Dan mengapa 

penting untuk 

mempunyai 

rencana kedepan 

tersebut? 

 

2. Responden 2: Bagaimana butik 

ini bisa tetap jalan diatas target 

dan tidak terpaku disitu saja 

tetapi punya impian agar butik 

ini dapat berkembang 

3. Responden 3: Butik ini supaya 

lebih berkemabng lagi dan lebih 

eksis, dan mempunyai studio 

sendiri untuk foto-foto produk 

sehingga meminimalisir biaya 

yang akan timbul 

4. Responden 4: Sangat penting, 

karena harus punya garis depan 

bagaimana sehingga tidak terus 

menerus berada di zona nyaman, 

dan target ke depan supaya lebih 

berkembang lagi (mengarah ke 

ramah lingkungan) 

5. Responden 5: Dengan membuat 

barang yang ada lebih bervariasi  

tahap ini tetapi target-target 

yang dimiliki juga dapat 

tercapai dan berkembang. 

2 Menurut anda, 

mengapa 

berpikir positif 

dapat 

berpengaruh 

terhadap 

jalannya usaha 

anda? 

 

1. Responden 1: Mempunya 

mindset yang positif, optimis 

supaya dapat mengerjakannya 

dengan senang sehingga bisa 

tercapai targetnya 

2. Responden 2: Jika berpikir 

positif pasti nantinya 

bersemangat dalam menjalankan 

butik ini  

3. Responden 3: Karena jika owner 

berpikir positif pasti 

menjalannnya dengan optimis 

dan berusaha untuk mengerjakan 

dengan banyak cara 

4. Responden 4: Harus memiliki, 

karena sugesti tersebut  juga 

modal untuk mengerjakan bisnis 

ini 

5. Responden 5: Karena dengan 

berpikir positif mempengaruhi 

untuk menjalankan usaha ini  

Dengan berpikir positif, 

wirausaha bersemangat dalam 

menjalankan usahanya. Karena 

itu merupakan sugesti dan 

dapat mempengaruhi usaha 

yang dijalankannya. 
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3 Mengapa 

memiliki 

pengetahuan 

dasar berbisnis 

penting dalam 

menjalankan 

butik ini? 

Sebutkan contoh 

pengetahuan 

yang anda miliki 

berkaitan dalam 

menjalankan 

usaha ini 

 

1. Responden 1: Owner sendiri 

mempunyai latar belakang 

pernah belajar di bidang studi 

manajemen. Tetapi ilmu tidak 

hanya didapat dari bangku kuliah 

tetatpi juga bisa berasal dari 

pengalaman 

2. Responden 2: Dengan 

mempelajari dasar-dasar 

berbisnis itu apa dan bagaimana 

menjalankannya sehingga dapat 

mengimplementasikannya ke 

dalam butik ini  

3. Responden 3: Sangat perlu 

karena owner sendiri juga terjun 

dalam pengelolaan di lapangan 

sehingga bisa memenuhi target, 

salah satunya bagaiaman 

memanajemen waktu dan 

bagaimana memimpin karyawan 

4. Responden 4: Perlu upgrade ilmu 

mengenai berbisnis, bagaimana 

berbisnis tidak hanya 

mendapatkan untung tetapi juga 

bisa bertahan dan menghasilkan 

untuk masyarakat sekitar 

(mengelola sumber daya 

manusia, rencana bisnis, 

manajemen bisnis) 

5. Responden 5: Penting karena 

menjadi modal dasar dalam 

menjalankan bisnis ini, 

contohnyanya bagaiaman 

memanajemen karyawan 

Dengan memiliki pengetahuan 

dasar berbisnis menjadi modal 

dasar juga untuk dapat 

menjalankan usahanya. Dari 

pengetahuan-pengetahuan 

berbisnis tersebut juga 

wirausaha butik dapat 

menjalankan usahanya dengan 

baik dan dapat bertahan hingga 

saat ini 

 

Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan mengenai yang direncanakan 

terhadap butik ini beberapa tahun ke depan dan mengapa pentingg untuk mempunyai rencana 

kedepan tersebut, responden berpendapat bahwa para wirausaha butik ini memiliki rencana agar 

butik yang dimilikinya dapat berkembang. Dan penting untuk mempunyai rencana ke depan agar 

tidak terpaku di tahap ini tetapi target-target yang dimiliki juga dapat tercapai dan berkembang. 
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Lalu mengenai pertanyaan berpikir positif dapat berpengaruh terhadap jalannya usaha, responden 

berpendapat bahwa dengan berpikir positif, wirausaha bersemangat dalam menjalankan 

usahanya. Karena itu merupakan sugesti dan dapat mempengaruhi usaha yang dijalankannya. 

Selanjutnya mengenai pertanyaan wirausaha penting untuk memiliki pengetahuan dasar 

berbisnis, responden berpendapat bahwa dengan memiliki pengetahuan dasar berbisnis menjadi 

modal dasar juga untuk dapat menjalankan usahanya. Dari pengetahuan-pengetahuan berbisnis 

tersebut juga wirausaha butik dapat menjalankan usahanya dengan baik dan dapat bertahan 

hingga saat ini.  

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara dapat diketahui 

bahwa orientasi ke masa depan wirausaha dengan  memiliki pandangan ke depan  itu hal yang 

penting agar dapat mengembangkan usaha butiknya,  lalu berpikir positif  dapat mempengaruhi 

dalam manjalankan usaha ini dengan memiliki  pikiran yang positif  wirausaha semangat dalam 

menjalan usahanya., lalu wirausaha dengan memiliki pengetahuan yang luas   penting dan 

menjadi modal dasar untuk  menjalankan usahanya.
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4.2.1.2. Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan 

Menurut Suryana (2010), Kepemimpinan adalah kegiatan untuk membujuk orang 

lain untuk membuatnya bekerja sama dengan wirausaha butik untuk mencapai 

suatu tujuan. Indikator dari kepemimpinan sendiri adalah: 

1. Keberanian untuk bertindak 

2. Membangun tim yang baik 

3. Berpikr dan berjiwa besar 

4. Bernai mengambil resiko 

5. Mempunyai mentor 

6. Pikiran yang terbuka 

7. Kepercayaan  

Disini akan menganalisis tanggapan responden mengenai kepemimipinan 

berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden dan wawancara responden. 

Berikut merupakan tanggapan responden dan analisis mengenai kepemimpinan: 

Tabel 4.7 Hasil tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan 

Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata

-

Rata 

Kategori STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Saya berani dalam 

mengambil 

keputusan yang 

tepat 

0 0 0 0 2 6 20 80 13 65 151 4,31 Tinggi 

Saya berani 

mengahadapi 

1 1 1 2 2 6 19 76 12 60 145 4,14 Tinggi 
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resiko 

Saya yakin 

terhadap 

keputusan yang 

saya ambil akan 

memberi hasil 

yang terbaik, 

meskipun hasilnya 

belum dapat 

dipastikan 

0 0 1 2 2 6 19 76 13 65 149 4,26 Tinggi 

Saya mampu 

mengendalikan 

karyawan dengan 

baik 

2 2 0 0 0 0 22 88 11 55 145 4,14  Tinggi 

Saya mampu 

memberikan 

arahan kepada 

karyawan agar 

dapat terlibat demi 

terwujudnya target 

0 0 0 0 1 3 24 95 10 50 148 4,23 Tinggi 

Sebelum 

mengambil 

keputusan, saya 

sering minta 

pendapat kepada 

karyawan saya 

terlebih dahulu 

0 0 1 2 6 18 22 88 9 45 153 4,38 Tinggi 

Saya menjualkan 

produk dalam 

2 2 2 4 3 9 18 72 10 50 137 3,91  Tinggi 
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butik saya dengan 

gembira dan 

menyenangkan   

Saya yakin bahwa 

produk dalam 

butik saya tidak 

kalah 

berkualitasnya 

dengan butik 

pesaing 

1 1 0 0 0 0 13 52 21 105 158 4,51 Tinggi 

Saya yakin bahwa 

usaha yang paling 

baik adalah usaha 

yang diikuti 

dengan percaya 

diri 

1 1 0 0 1 3 10 40 21 105 149 4,26  Tinggi 

Saya berani 

mengambil resiko 

apapun yang 

terjadi 

3 3 2 4 2 6 15 60 13 65 138 3,94 Tinggi 

Saya memiliki 

kemampuan untuk 

dapat mengambil 

resiko yang ada 

4 4 2 4 0 0 20 80 9 45 133 3,8 Tinggi 

Saya menyukai 

usaha butik ini 

karena akan 

mendapatkan 

keuntungan yang 

5 5 1 2 3 9 17 68 9 45 129 3,69  Tinggi 
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besar meskipun 

resikonya juga 

besar 

Saya mempunyai 

mentor yang 

membimbing saya 

dalam 

mengembangkan 

bisnis butik saya 

10 10 4 8 3 9 13 52 5 25 104 2,97 Rendah 

Saya belajar dari 

senior maupun 

orang yang lebih 

berpengalaman 

mengenai 

mengembangkan 

usaha butik 

4 4 3 6 4 12 21 84 3 15 121 3,46 Tinggi 

Saya sering 

mencari informasi 

kepada orang lain 

terkait dengan 

mengembangkan 

bisnis butik 

4 4 1 2 1 3 21 84 8 40 133 3,8 Tinggi 

Saya terbuka 

terhadap adanya 

pengalaman baru 

sehingga dapat 

merespon segala 

peluang 

1 2 1 2 2 6 22 88 10 50 148 4,23 Tinggi 
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Saya tanggap 

menghadapi 

adanya perubahan 

sosial sekitar 

3 3 2 4 2 6 22 88 6 30 131 3,74 Tinggi 

Saya menerima 

setiap masukan 

dari orang lain 

untuk perubahan-

perubahan yang 

terjadi 

2 2 0 0 1 3 25 100 7 35 140 4 Tinggi 

Saya dapat 

mengevaluasi 

kekuatan serta 

kelemahan diri 

saya 

3 3 2 4 3 9 22 88 5 45 149 4,26 Tinggi 

Saya dapat 

menentukan 

kemampuan saya 

sendiri sejauh 

mana 

mengembangkan 

bisnis saya 

0 0 2 4 1 3 23 92 9 45 144 4,11 Tinggi 

Saya mampu 

mengatasi setiap 

kekurangan dalam 

diri saya untuk 

mengembangkan 

bisnis butik saya 

0 0 2 4 0 0 20 80 13 65 149 4,26 Tinggi 
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Rata-rata 140,

67 

4,02 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan jawaban responden mengenai kepemimpinan. Dapat 

diketahui bahwa rata – rata variabel kepemimpinan pada wirausaha butik di Kota Semarang 

memiliki rata-rata 4,02. Dimana kepemimpinan di Kota Semarang tergolong dalam kategori 

Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang dapat memimpin terlihat dengan mengambil 

keputusan yang tepat, berani mengambil resiko, yakin terhadap keputusan yang diambil 

meskipun belum tau hasilnya, mampu memberikan arahan kepada karyawan, meminta pendapat 

karyawan terlebih dahulu, menjualkan produk dengan gembira dan menyenangkan, yakin 

produknya tidak kalah berkualitasya dengan pesaing, percaya diri dengan usaha yang 

dimilikinya, berani mengambil resiko, memiliki kemampuan untuk mengambil resiko yang ada, 

menyukai butik ini meskipun resikonya juga besar, punya mentor, belajar dari orang yang lebih 

berpengalaman, mencari informasi kepada orang lain, terbuka terhadap adanya pengalaman baru, 

tanggap menghadapi adanya perubahan, menerima setiap masukan dari orang lain, dapat 

mengevaluasi kekuatan serta kelemahan diri, dapat menentukan diri sejauh mana 

mengembangkan bisnis, mampu mengatasi setiap kekurangan dalam diri wirausaha.  

 Dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh wirausaha tersebut, dapat menolongnya untuk 

mengambil setiap kuputusan yang akan diambil. Bahkan dengan kepemimpinan yang dimiliki 

wirausaha, dapat mengetahui serta mengevaluasi untuk setiap kekurangan yang ada dari 

masukan-masukan orang lain dan pandnagan orang lain untuk dapat mengembangkan usahanya.  
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Temuan tersebut didukung dengan tanggapan responden pada wawancara yang dilakukan 

pada beberapa responden. Berikut hasil wawancara responden: 

 

Tabel 4.9 Hasil Wawancara Responden Mengenai Kepemimpinan  

 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN  Kesimpulan  

1 Mengapa perlu sikap 

berani dalam 

mengambil 

keputusan? Berikan 

penjelasannya 

1. Responden 1: Dalam 

berbisnis mampu melihat 

peluang dan berani untuk 

merealisasikannya, kalau 

cuman ragu-ragu tidak 

akan jalan. Harus 

memiliki keberanian 

untuk memulai, 

mengambil resiko. 

2. Responden 2: Harus 

berani mencoba 

mengambil resiko 

tersebut, jika tidak nanti 

tidak tahu bagaimana 

akan hasilnya 

3. Responden 3: Perlu tetapi 

perlu dipikir secara 

matang-matang resiko 

dan dampaknya 

bagaimana kedepan  

4. Responden 4: Karena 

tidak boleh ragu-ragu 

karna kita juga leader 

memimpin banyak orang, 

perlu berhati-hati juga 

dalam mengambil 

keputusan (melihat positif 

negatifnya apa setiap 

keputusan) 

5. Responden 5: Dalam 

menjalankan usaha ini 

perlu berani mengambil 

 Wirausaha perlu sikap berani 

supaya tahu hasilnya bagaimana. 

Jika tidak mencoba atau ragu-

ragu akan tetap disitu saja, tidak 

bisa berkembang. Tetap dalam 

sikap tersebut, perlu memikirkan 

matang-matang dan berhati-hati 

untuk setiap 

kemungkinan/konsekuensi yang 

ada. 
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resiko agar tahu 

bagaimana hasilnya 

2 Bagaimana 

pandangan anda 

mengenai menjadi 

pemimpin tim yang 

baik dalam 

mengendalikan 

bawahan? 

1. Responden 1: Tidak 

otoriter, jika karyawan 

memiliki gagasan tertentu 

perlu didengarkan dan 

terbuka akan masukan 

yang ada 

2. Responden 2: Dengan 

tidak melihat kesetaraan 

antara bos dan karyawan, 

tetapi membaur dan 

mengelolanya secara 

bersama-sama 

3. Responden 3: Berusaha 

untuk mengayomi 

karyawan, agar mereka 

nyaman dan mempunyai 

hubungan yang baik 

4. Responden 4: Dengan 

lebih banyak 

mendengarkan 

(mendengarkan mauskan-

masukan karyawan), 

menempatkan diri sama 

dengan karyawan (1 

posisi dengan mereka), 

tidak membeda-bedakan 

antara bos dan karyawan 

(merasa butik ini punya 

mereka karyawan juga) 

5. Responden 5: Supaya 

dapat mengarahkan 

karyawan dengan baik 

dengan begitu dapat 

mencapai target 

Menjadi pemimpin yang baik 

dengan tidak melihat kesetaraan 

antara bos maupun karyawan. 

Tetapi bagaimana bisa 

menempatkan diri bersama-sama 

dengan karyawan serta mau 

mendengarkan setiap masukan 

maupun gagasan dari karyawan. 

Sehingga karyawan tetap nyaman 

pada saat bekerja.  

3 Bagaimana anda dapat 

mengekspresikan 

gambaran yang positif 

mengenai butik anda? 

1. Responden 1: Ketika 

punya rencana dan 

optimis, meyakini bisnis 

dan rencana-rencana yang 

ada, pasti akan jalan. 

Tidka takut untuk 

Wirausaha memiliki cara yang 

berbeda-beda, yaitu dengan 

melibatkan setiap rencana yang 

dimilikinya kepada karyawan, 

tidak takut untuk melangkah 

memulai inovasi baru, pandai 
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 melangkah memulai 

inovasi terbaru 

2. Responden 2: Dengan 

pandai-pandai melihat 

apa yang dibutuhkan dan 

disukai oleh customer dan 

mencoba untuk 

menerapkannya dalm 

butik ini  

3. Responden 3: Owner 

berusaha memberikan 

kualitas yang terbaik 

tetapi masih dengan harga 

yang terjangkau 

4. Responden 4: Target 

tidak disimpan sendiri, 

tetapi mensharingkannya 

dan melibatkan dengan 

karyawan (buat merasa 

karyawan merasa 

memiliki) 

5. Responden 5: Dengan 

memberikan kualitas 

pelayanan yang baik 

kepada konsumen  

melihat apa yang menjadi 

kebutuhan customer, dan 

memberikan kualitas pelayanan 

yang terbaik.  

4 Bagaimana kemauan 

mengambil resiko 

tersebut dapat 

diimplementasikan 

dalam menjalankan 

bisnis ini? 

1. Responden 1: Jika punya 

gagasan/rencana pasti ada 

resikonya, tapi ada upaya 

untuk meminimalisir 

gagasan/rencana tersbut. 

2. Responden 2: Dengan 

mempertimbangkan 

matang-matang setiap 

keputusan yang akan 

diambil 

3. Responden 3: 

Memikirkan matang-

matang setiap 

dampaknya, tetapi tetap 

harus mau mencoba 

supaya tau hasilnya akan 

bagaimana 

Dengan mempertimbangkan 

matang-matang untuk setiap 

keputusan yang akan diambil, 

karena setiap keputusan aka nada 

resikonya. Tetapi bagaimana 

resiko tersebut dapat 

diminimalisir. 
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4. Responden 4: Bagaimana 

mengkomunikasikan 

setiap pertimbangan-

pertimbangan kepada 

karyawan (menggunakan 

bahasa yang dipahami 

oleh karyawan) 

5. Responden 5: Dengan 

mengambil resiko yang 

ada, resiko tersebut harus 

sebanding dengan hasil 

yang akan didapatkan  

5 Bagaimana mentor 

anda dapat 

mempengaruhi 

pengembangan bisnis 

anda? 

1. Responden 1: Belajar 

setiap hal yang sudah 

mentor ajarkan, dalam hal 

ini bukan hanya guru 

tetapi bisa jadi orang 

yang lebih 

berpengalaman 

2. Responden 2: Belajar dari 

apa yang diajarkan ke 

mentor lalu menerapkan 

ke dalam butik ini  

3. Responden 3: Owner 

mentor dari orang tua, 

melihat bagaimana 

dahulu mereka 

menjalankan bisnis 

4. Responden 4: Ilmu tidak 

ada habisnya, maka dari 

itu perlu belajar terus 

menerus dari mentor.  

5. Responden 5: Dengan 

melihat pengalaman-

pengalaman tersebut  

Wirausaha dapat belajar dari 

apa yang telah diajarkan oleh 

mentor, dan melalui 

pengalaman yang ada 

menjadikannya sebagai bahan 

pembelajaran untuk menjadi 

bekal dalam mengembangkan 

usaha  

6 Bagaimana anda dapat 

mengimplementasikan 

setiap perubahan yang 

ada untuk 

pengembangan bisnis 

1. Responden 1: Dengan 

melihat peluang yang ada 

dipasar lalu 

merencanakan untuk 

memperluas/mengemban

gkan butik ini  

2. Responden 2: Sering 

Dengan melihat setiap peluang-

peluang yang ada, termasuk juga 

bagaimana melihat apa yang 

menjadi kebutuhan dari 

konsumen. Sehingga butik dapat 

mengikuti setiap perkembangan 
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anda?  melihat apa yang menjadi 

kebutuhan konsumen dan 

jangan pernah malu untuk 

melihat dari toko-toko 

lain sehingga bisa 

menjadi masukan untuk 

butik ini  

3. Responden 3: Tanggap 

dengan perubahan yang 

ada, apalagi butik ini 

dipasarkannya lewat 

media sosial. Sehingga 

mau tidak mau harus 

mengikuti, jika tidak 

nanti akan ketinggalan 

4. Responden 4: Dengan 

melihat niat, passion dan 

melibatkan diri pada 

karyawan 

(mengkomunikasikan 

pada karyawan) 

5. Responden 5: Dengan 

mengikuti perkembangan 

jaman yang ada  

yang sedang terjadi.  

7 Bagaimana anda dapat 

mengevaluasi diri 

anda dan bagaimana 

mengatasinya? 

1. Responden 1: Ketika 

sudah melakukan langkah 

demi langkah, melihat 

evaluasinya bagaimana, 

sehingga itu menjadi 

pembelajaran untuk masa 

yang akan datang 

2. Responden 2: Pada saat 

briefing setiap hari setiap 

karyawan dapat 

menyampaikan evaluasi 

diri kepada owner, 

sehingga bisa mengetahui 

apa yang menjadi 

kekurangan 

3. Responden 3: Setiap 

bulan ada target dan 

bagaimana hasilnya, jika 

Dengan mendengarkan setiap 

evaluasi maupun masukan-

masukan dari karyawan. Sehingga 

dari situ bisa melihat apa yang 

perlu diperbaiki dalam diri 

pemilik sendiri.  
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tidak memenuhi target 

perlu melihat dan 

mengevaluasi apa yang 

harus dikerjakan supaya 

tercapai 

4. Responden 4: Dengan 

berusaha menerima kritik 

dan saran dari karyawan  

5. Responden 5: Mendengar 

setiap evaluasi dari 

karyawan  

 

 Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan perlu sikap berani dalam 

mengambil keputusan, responden berpendapat bahwa wirausaha perlu sikap berani supaya tahu 

hasilnya bagaimana. Jika tidak mencoba atau ragu-ragu akan tetap disitu saja, tidak bisa 

berkembang. Tetap dalam sikap tersebut, perlu memikirkan matang-matang dan berhati-hati 

untuk setiap kemungkinan/konsekuensi yang ada. . Lalu untuk pertanyaan mengenai bagaimana 

menjadi pemimpin tim yang baik dalam mengendalikan bawahan, responden berpendapat bahwa 

menjadi pemimpin yang baik dengan tidak melihat kesetaraan antara bos maupun karyawan. 

Tetapi bagaimana bisa menempatkan diri bersama-sama dengan karyawan serta mau 

mendengarkan setiap masukan maupun gagasan dari karyawan. Sehingga karyawan tetap 

nyaman pada saat bekerja. Selanjutnya mengenai pertanyaan mengenai bagaimana 

mengekspresikan gambaran yang positif mengenai butik, wirausaha memiliki cara yang berbeda-

beda, yaitu dengan melibatkan setiap rencana yang dimilikinya kepada karyawan, tidak takut 

untuk melangkah memulai inovasi baru, pandai melihat apa yang menjadi kebutuhan customer, 

dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Di pertanyaan selanjutnya, mengenai kemauan 

mengambil resiko tersebut dapat diimplementasikan dalam menjalankan bisnis ini, responden 

berpendapat, dengan mempertimbangkan matang-matang untuk setiap keputusan yang akan 

diambil, karena setiap keputusan akan ada resikonya. Tetapi bagaimana resiko tersebut dapat 

diminimalisir. Lalu mengenai pertanyaan untuk mengimplementasikan setiap perubahan yang 

ada untuk pengembangan bisnis, wirausaha melihat setiap peluang-peluang yang ada, termasuk 

juga bagaimana melihat apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Sehingga butik dapat 

mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana 
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wirausaha dapat mengevaluasi diri dan mengatasinya, dengan mendengarkan setiap evaluasi 

maupun masukan-masukan dari karyawan. Sehingga dari situ bisa melihat apa yang perlu 

diperbaiki dalam diri pemilik sendiri.  

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara dapat diketahui bahwa 

kepemimpinan wirausaha dengan berani bertindak  dalam mengambil keputusan untuk melihat 

bagaimana hasilnya dan yakin terhadap keputusan yang diambil,  lalu menjadi pemimpin tim 

yang baik dapat mengendalikan serta memberikan arahan  kepada karyawan   dengan tidak 

membeda-bedakan antara karyawan dan bos sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman,  

lalu wirausaha dapat berpikir dan berjiwa besar  dengan  mengekspresikan gambaran yang positif  

mengenai butik bahwa produk yang dijual tidak kalah bekualitasnya sehingga  wirausaha dapat 

berinovasi untuk mengembangkan usaha butiknya,  lalu wirausaha berani mengambil resiko  

dengan memikirkan matang-matang untuk setiap resiko yang ada,  lalu wirausaha  dapat belajar 

dari mentor maupun orang  yang lebih berpengalaman untuk terus menerus belajar 

mengembangkan butik,  lalu wirausaha juga memiliki pikiran yang terbuka dengan tanggap 

adanya perubahan sosial serta merespon peluang yang ada dan wirausaha dapat 

mengimplementasi perubahan tersebut  untuk memebuhi setiap kebutuhan konsumen, dan yang 

terakhir wirausaha memiliki kepercayaan untuk dapat mengevaluasi sertamengatasi setiap 

kekurangan dalam diri wirausaha bisa juga dengan mendengar setiap masukan dari karyawan 

untuk melihat apa yang dapat diperbaiki.  
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4.2.1.3. Tanggapan Responden Mengenai Jaringan Usaha  

Dalam Suryana (2010), Wirausaha butik tidak dapat hidup sendiri dalam 

menjalankan usahanya, diperlukan jaringan usaha agar usahanya dapat 

berkelanjutan. Adapun indikator dari jaringan usaha: 

1. Jaringan Kerja 

2. Memiliki teman 

3. Kerja sama 

Disini akan menganalisis tanggapan responden mengenai jaringan usaha 

berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden dan wawancara responden. 

Berikut merupakan tanggapan responden dan analisis mengenai jaringan usaha: 

 

Tabel 4.10 Hasil tanggapan Responden Mengenai Jaringan Usaha 

Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata-

Rata 
Kategori STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Saya memiliki 

jaringan kerja 

yaitu mitra bisnis 

1 1 4 8 1 3 23 92 6 30 134 3,83 Tinggi 

Menjalin 

hubungan baik 

dengan pembeli 

sangat penting 

bagi usaha butik 

saya 

1 1 1 2 2 6 11 44 20 100 153 4,37 Tinggi 

Apabila bekerja 

sama dengan 

penjual lain, saya 

0 0 2 4 6 18 20 80 7 35 137 3,91 Tinggi 
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suka berbagi 

pengalaman 

mengenai usaha 

saya 

Saya memiliki 

teman banyak 

untuk membantu 

mengembangkan 

usaha saya 

0 0 2 4 2 6 20 80 11 55 145 4,14 Tinggi 

Teman-teman saya 

sering membantu 

untuk 

mengembangkan 

bisnis saya 

0 0 2 2 5 15 22 88 6 30 135 3,86 Tinggi 

Saya mempunyai 

teman-teman yang 

dapat diandalkan 

dalam usaha ini 

0 0 5 5 7 21 16 64 7 35 125 3.57 Tinggi 

Menjalin kerja 

sama dengan 

supplier untuk 

produk-produk 

butik saya 

1 1 1 2 1 3 17 68 15 75 149 4,26  Tinggi 

Saya mempunyai 

komunikasi yang 

baik dengan mitra 

bisnis saya 

1 1 2 4 1 3 17 68 14 70 146 4,17 Tinggi 

Saya memiliki 2 2 3 6 0 0 21 84 9 45 137 3,91 Tinggi 
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beberapa mitra 

bisnis untuk 

mengembangkan 

bisnis butik saya 

Rata-rata 140,1

1 

4,00 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan jawaban responden mengenai jaringan usaha. Dapat 

diketahui bahwa rata – rata variabel jaringan usaha pada wirausaha butik di Kota Semarang 

memiliki rata-rata 4,00. Dimana jaringan usaha di Kota Semarang tergolong dalam kategori 

Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang memiliki jaringan usaha dengan memiliki mitra 

bisnis, menjalin hubungan baik dengan pembeli, bekerja sama dengan penjual lain, memiliki 

teman banyak untuk membantu mengembangkan usaha, mempunyai teman-teman yang dapat 

diandalkan dalam usaha ini, menjalin kerja sama dengan supplier, mempunyai komunikasi yang 

baik dengan mitra bisnis, memiliki beberapa mitra bisnis untuk mengembangkan bisnis butik.  

Dengan memiliki jaringan usaha yang dimiliki wirausaha, itu dapat membantu untuk 

lebih mempermudah dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya agar dapat lebih 

maju lagi.  

Temuan tersebut didukung dengan tanggapan responden pada wawancara yang dilakukan 

pada beberapa responden. Berikut hasil wawancara responden: 

 

Tabel 4.11 Hasil Wawancara Responden Mengenai Jaringan Usaha 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN  Kesimpulan 

1 Menurut anda, 

apa dampak dari 

anda memiliki 

jaringan usaha? 

1. Responden 1: Sangat 

berdampak, jika dari supplier 

akan lebih percaya pada butik 

dan itu bisa sangat membantu, 

apalagi jika ingin meretur 

produk 

Dampaknya adalah lebih 

berkembangnya butik yang 

dikelola serta dapat 

memudahkan setiap proses beli-

jual produk karena adanya 

jaringan usaha.  
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2. Responden 2: Butik ini 

memiliki cabang di luar kota, 

sehingga jika ada produk yang 

tidak laku terjual bisa diputar ke 

toko lainnya yang berada di luar 

kota 

3. Responden 3: Jika mempunyai 

partner yang 1 visi misi itu akan 

lebih memudahkan, sehingga 

pandai dalam mencari partner  

4. Responden 4: Usaha semakin 

dikenal dan dengan network 

yang luas dapat mempermudah 

dalam pengembangan butik ini 

5. Responden 5: Dengan adanya 

jaringan yang dimiliki membuat 

penjualan semakin tinggi  

2 Bagaimana 

teman-teman 

anda dapat 

membantu 

mengembangka

n usaha?  

1. Responden 1: Dengan adanya 

media sosial, jika owner 

memperbarui produk, teman2 

owner membantu untuk 

mempromosikannya  

2. Responden 2: Dengan 

membantu mempromosikan 

butik ini ke teman-teman 

lainnya maupun orang lain 

3. Responden 3: Dengan 

memasarkan lewat media sosial, 

lalu lewat mulut ke mulut  

4. Responden 4: Promosi lewat 

mulut ke mulut teman-teman 

5. Responden 5: Membantu dalam 

mempromosikan butik, baik 

lewat mulut ke mulut atau 

dalam psotingan di media sosial  

Membantunya lebih banyak 

pada bagian pemasaran produk-

produk. Karena mereka 

memasarkan lewat media sosial 

dan lewat mulut ke mulut ke 

teman-teman lainnya.  

3 Apa bentuk 

kerja sama yang 

dimiliki usaha 

anda? 

1. Responden 1: Sejauh ini belum 

ada, tetapi saat ini sedang pada 

tahap kerjasama dengan 

supplier dan resseler. 

2. Responden 2: Dengan adanya 

perjanjian dahulu sebelum 

menerima barang dari supplier  

Wirausaha memiliki bentuk 

kerjasama yang dimiliki, dari 

bekerjasama dengan supplier-

supplier sampai ke instansi-

instansi pemerintah. Bahkan 

hingga ada franchise.  
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3. Responden 3: Bekerja sama 

dengan supplier-supplier  

4. Responden 4: Bekerja sama 

dengan beberapa galeri (galeri 

Balaikota Semarang, UKM 

Srondol, di Salatiga, galeri 

Kuala Lumpur Malaka dan 

Jakarta). Ke beberapa instansi 

juga (menyediakan seragam 

dengan menyediakan kain) 

5. Responden 5: Bentuk kerja 

samanya dengan adanya 

franchise  

 

 Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan mengenai dampak dari memiliki 

jaringan usaha, responden berpendapat bahwa lebih berkembangnya butik yang dikelola serta 

dapat memudahkan setiap proses beli-jual produk karena adanya jaringan usaha. Selanjutnya 

mengenai pertanyaan bagaimana teman-teman dari wirausaha ini dapat membantu, responden 

menjawab, membantunya lebih banyak pada bagian pemasaran produk- produk. Karena mereka 

memasarkan lewat media social dan lewat mulut ke mulut ke teman-teman lainnya. Lalu 

mengenai pertanyaan bentuk kerja sama yang dimiliki usaha yang dijalankannya, wirausaha 

memiliki bentuk kerjasama yang dimiliki, dari bekerjasama dengan supplier-supplier sampai ke 

instansi-instansi pemerintah, bahkan hingga ada franchise.  

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara dapat diketahui 

bahwa jaringan wirausaha perlu dimiliki dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pembeli 

serta mitra bisnis sehingga dampaknya dapat memudagkan proses jual beli produk, lalu 

wirausaha dengan memili teman dapat membantu untuk mengembangkan butiknya dengan 

memasarkan lewat media sosial dan melalui mulut ke mulut, dengan memiliki kerja sama 

maupun mitra bisnis wirausaha dapat lebih mengembangkan usahanya.  
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4.2.1.4. Tanggapan Responden Mengenai Menghadapi Perubahan 

Menurut Suryana (2010), Wirausaha butik tidak dapat menghindari setiap perubahan yang 

terjadi, tetapi wirausaha butik ini sendiri dituntut untuk dapat siap menghindari perubahan. 

Indikator dari menghadapi perubahan adalah: 

1. Berpikir kritis 

2. Menyenangkan 

3. Proaktif 

4. Kreatif 

5. Inovatif 

6. Efisien 

7. Produktif 

8. Orisinal 

Disini akan menganalisis tanggapan responden mengenai menghadapi perubahan berdasarkan 

hasil jawaban kuesioner responden dan wawancara responden. 

Berikut hasil tanggapan responden mengenai menghadapi perubahan:  

 

Tabel 4.12  Hasil tanggapan Responden Mengenai Menghadapi Perubahan  

Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata

-

Rata 

Kategori STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Saya mampu 

menganalisis 

keadaan sekitar 

(perubahan yang 

terjadi) untuk 

mengembangkan 

butik saya 

0 0 0 0 1 3 23 92 11 55 150 4,29 Tinggi 



  

107 
 

Saya mampu 

menganalisis 

bagaimana posisi 

butik sehingga 

dapat melihat 

peluang usaha 

0 0 0 0 1 3 22 88 12 60 151 4,31 Tinggi 

Saya bisa 

memanfaatkan 

peluang yang ada 

0 0 0 0 2 6 23 92 10 50 148 4,23  Tinggi 

Saya mampu 

membuat senang 

rekan kerja saya 

1 1 0 0 3 9 22 88 9 45 142 4,06 Tinggi 

Saya 

memperlakukan/ 

melayani 

konsumen/pembeli 

dengan baik 

sehingga mereka 

merasa senang 

0 0 0 0 1 3 11 44 23 115 162 4,63 Tinggi 

Saya diterima baik 

oleh semua 

kalangan, baik 

karyawan saya 

maupun pelanggan 

0 0 1 2 1 3 15 60 18 90 155 4,43 Tinggi 

Saya tidak pernah 

berhenti belajar 

berkaitan dengan 

usaha butik saya 

0 0 1 2 0 0 14 56 20 100 158 4,51 Tinggi 
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Saya termasuk 

orang yang ingin 

mencoba dan terus 

mencoba mengenai 

pengembangan 

usaha butik saya 

0 0 1 2 0 0 15 60 19 95 157 4,49 Tinggi 

Saya aktif mencari-

cari referensi 

mengenai 

pengembangan 

bisnis saya 

0 0 1 2 1 3 12 48 21 105 158 4,51 Tinggi 

Saya mampu 

berpikir kreatif  

0 0 1 2 1 3 17 68 16 80 153 4,37 Tinggi 

Dengan kreativitas 

yang saya miliki, 

saya dapat 

memperoleh 

peluang dalam 

usaha saya 

0 0 1 2 0 0 18 72 16 80 154 4,4 Tinggi 

Saya rajin mencari-

cari informasi 

untuk menemukan 

sesuatu yang baru 

untuk 

meningkatkan 

keberhasilan usaha 

0 0 1 2 1 3 18 72 15 75 152 4,34 Tinggi 

Saya selalu 

memberikan nilai 

tambah pada 

0 0 0 0 0 0 25 100 10 50 150 4,29 Tinggi 
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produk  di butik 

saya 

Saya senang 

mencoba cara yang 

baru dalam 

pekerjaan butik 

saya 

0 0 0 0 1 3 22 88 12 60 151 4,31 Tinggi 

Dalam 

mengembangkan 

usaha butik saya, 

saya melakukan 

berbagai cara 

untuk memasarkan 

produk 

0  1 2 1 3 16 64 17 85 154 4,4 Tinggi 

Saya dapat 

menekan biaya 

pembelian agar 

dapat efisien 

0 0 1 2 2 6 17 68 15 75 151 4,31 Tinggi 

Saya selalu 

memikirkan 

matang-matang 

mengenai 

penjualan produk 

agar tidak 

mengeluarkan  

biaya yang sangat 

banyak 

0 0 1 2 1 3 20 80 13 65 150 4,29 Tinggi 

Saya dapat 

mengelola bisnis 

0 0 0 0 1 3 21 84 13 65 152 4,34 Tinggi 
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saya secara efisien 

Saya dapat 

mengatur butik 

saya agar dapat 

produktif 

0 0 1 2 0 0 21 84 13 65 151 4,31 Tinggi 

Saya membagi-

bagi pekerjaan 

kepada karyawan 

agar lebih 

menghemat waktu 

dan mendapatkan 

hasil yang 

maksimal 

0 0 1 2 1 3 14 56 19 95 156 4,46 Tinggi 

Saya mempunyai 

strategi agar 

pekerjaan dapat 

produktif dan 

mendapatkan hasil 

yang maksimal 

0 0 1 2 0 0 18 72 16 80 154 4,4 Tinggi 

Saya mempunyai 

pendapat sendiri 

berkaitan dalam 

mengembangkan 

usaha 

0 0 2 4 1 3 19 76 13 65 148 4,23 Tinggi 

Saya mampu 

menjalankan dan 

mengembangkan 

ide orisinil pada 

pengembangan 

0 0 1 2 0 0 22 88 12 60 150 4,29 Tinggi 
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butik saya 

Saya mampu 

mengkombinasikan 

ide saya dalam 

memasarkan 

produk saya agar 

laku  

0 0 1 2 1 3 21 84 12 60 149 4,26 Tinggi 

Rata-rata 152,3 4,35 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel 4.12 didapatkan jawaban responden mengenai menghadapi perubahan. 

Dapat diketahui bahwa rata – rata variabel menghadapi perubahan pada wirausaha butik di Kota 

Semarang memiliki rata-rata 4,35. Dimana menghadapi perubahan di Kota Semarang tergolong 

dalam kategori Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang dalam menghadapi perubahan terlihat 

dari mampu menganalisis keadaan sekitar untuk mengembangkan butik, mampu menganalisis 

posisi butik sehingga dapat melihat peluang usaha, memanfaatkan peluang yang ada, mampu 

membuat senang rekan kerja, memperlakukan konsumen dengan baik sehingga mereka merasa 

senang, diterima baik oleh semua kalangan, tidak pernah berhenti belajar berkaitan dengan usaha 

butiknya, ingin terus mencoba mengenai pengembangan butik, aktif mencari-cari referensi 

mengenai pengembangan butik, mamu berpikir kreatif, dengan kreatifitas yang dimiliki dapat 

memperoleh peluang usaha, rajin mencari-cari informasi untuk menemukan sesuatu yang baru, 

memberikan nilai tambah pada produk, mencoba cara yang baru dalam pekerjaan butik, 

melakukan berbagai cara untuk memasarkan produk, dapat menekan biaya pembelian agar dapat 

efisien, memikirkan matang-matang penjualan produk agar tidak mengeluarkan biaya yang 

sangat banyak, dapat mengelola bisnis secara efisien, dapat mengatur butik agar produktif, 

membagi-bagi pekerjaan pada karyawan untuk lebih menghemat waktu, mempunyai strategi agar 

mendapatkan hasil maksimal, mempunyai pendapat sendiri berkaitan mengembangkan usaha, 

mampu menjalankan dan mengembangkan ide orisinil pada pengembangan butik, mampu 

mengkombinasikan ide dalam memasarkan produk agar laku. 
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 Wirausaha dapat menghadapi perubahan yang ada untuk melihat setiap peluang-peluang 

yang ada agar wirausaha dapat berpikir kreatif dan lebih lagi untuk mencari-cari informasi yang 

ada agar usaha yang dijalankannya dapat lebih berkembang lagi, serta lewat strategi-strategi 

yang dimilikinya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.  

Temuan tersebut didukung dengan tanggapan responden pada wawancara yang dilakukan 

pada beberapa responden. Berikut hasil wawancara responden: 

 

Tabel 4.13 Hasil Wawancara Responden Mengenai Menghadapi Perubahan 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN  Kesimpulan 

1 Bagaimana anda 

dapat 

menciptakan 

peluang dalam 

usaha anda? 

1. Responden 1: Melihat yang 

sedang musim apa, dengan 

melihat peluang pasar, apa yang 

sedang dituhkan pelanggan 

2. Responden 2: Dengan melihat 

apa yang menjadi 

keinginan/kebutuhan konsumen  

3. Responden 3: Melihat apa yang 

menjadi keinginan pasar  

4. Responden 4: Dengan melihat 

kesempatan yang ada, tidak 

malas untuk belajar  

5. Responden 5: Melihat apa yang 

menjadi kebutuhan konsumen  

Dengan melihat apa yang 

menjadi keinginan atau 

kebutuhan konsumen. Dengan 

mengetahui apa yang menjadi 

kebutuhan konsumen, dapat 

menemukan peluang atau 

kesempatan yang ada.  

2 Bagaimana 

respon rekan 

kerja ketika 

bekerja dengan 

anda? Dan 

Bagaimana 

Anda 

memperlakukan 

rekan kerja agar 

mereka merasa 

1. Responden 1: Antar owner dan 

karyawan memiliki sikap 

terbuka, sehingga ketika bekerja 

saling mengetahui dan 

menumbuhkan butik ini milik 

kita sehingga untuk 

mengembangkannya dapat 

bersama-sama. 

2. Responden 2: Dengan tidak 

membedakan antara atasan dan 

bawahan sehingga mereka bisa 

nyaman dalam bekerja   

3. Responden 3: Sejauh ini 

hubungan dengan karyawan 

Sejauh ini hubungan antara 

maisng-masing karyawan 

dengan owner/pengusaha baik, 

para wirausaha memperlakukan 

karyawan dengan tidak 

membedakan antara lain dan 

saling berkomunikasi satu sama 

lain.  



  

113 
 

senang? masih baik, karena jika ada yang 

kurang masing-masing 

mengkomunikasikannya, 

sehingga sama-sama 

memperbaiki 

4. Responden 4: Dari customer 

sejauh ini baik, dan tetap 

memberikan pelayanan nomor 1 

5. Responden 5: Respon rekan 

kerja dan mitra juga baik, 

sehingga sama-sama bekerjanya 

dengan baik  

3 Apa bentuk 

keaktifan anda 

dalam 

mengembangkan 

butik ini? 

Berikan 

contohnya 

1. Responden 1: Dengan adanya 

promo-promo, melihat event-

event tertentu sehingga itu 

menjadi bahan pemasaran butik 

2. Responden 2: Dengan 

mengadakan promo-promo dan 

terus update dengan barang-

barang baru  

3. Responden 3: Dengan mencari 

barang yang lagi booming 

sehingga konsumen melihat 

bahwa butik ini mengikuti trend 

dan memenuhhi kebutuhan 

mereka, lalu dengan mencari 

supplier-supplier baru  

4. Responden 4: Banyak bergerak 

di komunitas (bidang usaha, 

batik, pemerintahan), aktif 

mensupport mahasiswa-

mahasiswa  di unika yang ingin 

berwirausaha  

5. Responden 5: Melalui online, 

terutama dalam memasarkan 

produk  

Bentuk keaktifan dalam 

mengembangkan butik, dari 

masing-masing wirausaha 

dengan mengadakan promo-

promo supaya menarik pembeli, 

lalu bergerak di komunitas dan 

bahkan juga aktif mensupport 

mahasiswa-mahasiswa unika 

yang ingin berwirausaha.  

4 Bagaimana anda 

dapat 

mengembangkan 

kretaifitas anda 

1. Responden 1: Dengan melihat 

peluang pasar, apa yang sedang 

dicari masyarakat. Tetapi 

menjual produk tersebut dengan 

ciri khas yang dimiliki butik. 

2. Responden 2: Dengan melihat 

Dengan melihat apa yang 

sedang booming dan dibutuhkan 

oleh konsumen dan menjualkan 

dengan ciri khas yang dimiliki 

butik agar dapat diminati 

konsumen. Selain itu dengan 
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dan 

menuangkannya 

dalam produk 

anda? 

apa yang disukai oleh pasar saat 

ini dan mendisplay butik supaya 

orang-orang dapat tertarik 

3. Responden 3: Dengan pintar-

pintarnya dalam memasarkannya 

di social media, supaya dilirik 

oleh konsumen 

4. Responden 4: Dengan 

meningkatkan mood dan banyak 

membaca literatur, melihat 

fashion dan batik supaya 

kreatifitas semakin tinggi 

5. Responden 5: Dengan 

memperbarui barang-barang 

dengan yang baru mengikuti 

perkembangan jaman  

membaca literature dan melihat 

model-model fashion saat ini 

5 Bagaimana anda 

dapat 

memberikan 

nilai tambah 

bagi produk 

anda agar 

berbeda dengan 

competitor 

lainnya? 

1. Responden 1: Dengan 

menjualkan produk sesuai ciri 

khas yang dimiliki oleh butik 

sendiri (misal: beberpa pakaian 

didatangkan langsung dari Arab) 

2. Responden 2: Dengan 

mempunyai dan 

mempertahankan kualitas 

produk  

3. Responden 3: Kualitas dari 

produk-produk butik ini import 

teapi harga masih terjangkau 

4. Responden 4: Butik ini memiliki 

ciri khas kain shibori dan 

sigimagasi (menggambar diatas 

air dan berpindah di kain), 

sedikit di Indonesia yang 

menggeluti bidang ini, 

mempertahankan ciri khas 

5. Responden 5: Dengan 

memberikan barang yang 

lengkap serta murah  

Dengan mempunyai ciri khas 

(pakaian yang langsung dari 

Arab, produk import, kain 

shibori dan sigimasi yang jarang 

digunakan dan dijual) yang 

dimiliki oleh butik serta dapat 

mempertahankan ciri khas 

tersebut.  

6 Bagaimana anda 

dapat mengelola 

bisnis anda 

1. Responden 1: Dengan 

memanager dengan baik, baik 

dari keuangan, stock produk. 

Harus benar-benar disiplin 

Agar dapat efesien para 

wirausaha memanajemen 

dengan baik untuk setiap 

halnya, mendelegasikan tugas-

https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=kain+shibori+dan+sigimagasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjiw7qhmt3oAhUO6XMBHT5KCywQkeECKAB6BAgLECk
https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=kain+shibori+dan+sigimagasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjiw7qhmt3oAhUO6XMBHT5KCywQkeECKAB6BAgLECk
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secara efisien? 2. Responden 2: Dengan 

melakukan perputaran barang ke 

toko-toko lain, sehingga produk 

tidak tersimpan lama di gudang  

3. Responden 3: Bagaimana 

mendelegasikan setiap tugas-

tugas kepada karyawan untuk 

memasarkan produk di sosial 

media, lalu sampai ke 

pengerjaan  packing. Dari input-

output dipantau oleh owner 

4. Responden 4: Sering melakukan 

review segala hal (promosi, sdm, 

produksi) 

5. Responden 5: Butik ini juga 

main dalam online, dalam artian 

sangat aktif dalam memasarkan 

lewat online  

tugas karyawan memasarkan di 

social media dengan baik, serta 

melakukan review dari segala 

hal 

7 Bagaimana 

strategi anda 

agar pekerjaan 

dapat berjalan 

produktif? 

1. Responden 1: Dengan 

memanfaatkan jaringan-jaringan 

yang dimiliki oleh butik, tim 

yang dimiliki. Itu sangat bisa 

mengembangkan butik 

2. Responden 2: Dengan adanya 

pembagian jobdesc masing-

masing karyawan dan owner 

sehingga mereka juga 

bertanggung jawab dibagian 

tersebut 

3. Responden 3: Bagaimana 

memasarkan produk ke 

instagram dengan kreatif (main 

pada hastag supaya dicari oleh 

orang) 

4. Responden 4: Pembuatan 

manajemen yang bagus 

(bagaiaman membuat rencana 

dan dikomunikasikan dengan 

tim) 

5. Responden 5: Dengan membuat 

sistem yang jelas, sehingga tahu 

akan apa yang akan dikerjakan  

Masing-masing wirausaha 

memiliki strategi yang berbeda. 

Mulai dari memanfaatkan 

jaringan-jaringan yang dimiliki, 

adanya pembagian jobdesc, 

memasarkan produk ke media 

sosial dengan kreatif, 

pembuatan manajemen dan 

sistem yang baik dan jelas.  
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8 Bagaimana anda 

dapat 

menjalankan dan 

mengembangkan 

ide orisinal pada 

butik anda? 

1. Responden 1: Menjualkan 

produk sesuai dengan visi awal 

dibuatnya butik ini, sehinggal 

tetap mempertahankan ciri khas 

dari butik ini 

2. Responden 2: Dengan melihat 

produk-produk yang dijual 

membedakan dengan butik 

lainnya 

3. Responden 3: Dengan melihat 

referensi apa yang sedang 

dibutuhkan dan pasar 

mengarahnya kemana 

4. Responden 4: Tidak tergoda 

dengan motif-motif lainnya 

selain shibori dan sigimagasi, 

tetap bertahan dan komitmen 

menggeluti bidang ini 

5. Responden 5: Dengan membuat 

harga yang bisa bersaing 

dipasaran dan mempertahankan 

ciri khas  

Wirausaha dalam 

mengembangkan ide orisinal 

pad butiknya, dengan 

mempertahankan dengan ciri 

khas masing-maisng dari butik. 

Sehingga tetap terlihat orisinal.  

 

   Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan mengenai bagaimana 

menciptakan peluang dalam usaha, responden berpendapat dengan melihat apa yang menjadi 

keinginan atau kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 

konsumen, dapat menemukan peluang atau kesempatan yang ada. Selanjutnya mengenai 

pertanyaan respon rekan kerja dengan wirausaha dan bagaimana memperlakukan rekan kerja 

agar senang, para responden menjawab, bahwa sejauh ini hubungan antara maisng-masing 

karyawan dengan owner/pengusaha baik, para wirausaha memperlakukan karyawan dengan tidak 

membedakan antara lain dan saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu di pertanyaan 

selanjutnya, bentuk keaktifan wirausaha dalam mengembangkan butik, yaitu masing-masing 

wirausaha dengan mengadakan promo-promo supaya menarik pembeli, lalu bergerak di 

komunitas dan bahkan juga aktif mensupport mahasiswa-mahasiswa unika yang ingin 

berwirausaha. Selanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana mengembangkan kreatifitas 

wirausaha dan menuangkannya dalam produk, dengan melihat apa yang sedang booming dan 

https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=kain+shibori+dan+sigimagasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjiw7qhmt3oAhUO6XMBHT5KCywQkeECKAB6BAgLECk
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dibutuhkan oleh konsumen dan menjualkan dengan ciri khas yang dimiliki butik agar dapat 

diminati konsumen. Selain itu dengan membaca literature dan melihat model-model fashion saat 

ini. Lalu mengenai pertanyaan bagaimana dapat memberikan nilai tambah agar berbeda dengan 

competitor lainnya adalah dengan mempunyai ciri khas yang dimiliki oleh butik serta dapat 

mempertahankan ciri khas tersebut. Selanjutnya di pertanyaan bagaimana mengelola bisnis 

secara efisien, responden berpendapat, agar dapat efektif para wirausaha memanajemen dengan 

baik untuk setiap halnya, mendelegasikan tugas-tugas karyawan memasarkan di social media 

dengan baik, serta melakukan review dari segala hal. Di pertanyaan selanjutnya, strategi agar 

pekerjaan dapat berjalan produktif, masing-masing wirausaha memiliki strategi yang berbeda. 

Mulai dari memanfaatkan jaringan-jaringan yang dimiliki, adanya pembagian jobdesc, 

memasarkan produk ke media sosial dengan kreatif, pembuatan manajemen dan sistem yang baik 

dan jelas. Dan pertanyaan selanjutnya, mengenai menjalankan dan mengembangkan ide orisinal 

pada butik adalah wirausaha dalam mengembangkan ide orisinal pad butiknya, dengan 

mempertahankan dengan ciri khas masing-maisng dari butik. Sehingga tetap terlihat orisinal.  

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara dapat diketahui 

bahwa menghadapi perubahan wirausaha dapat berpikir kritis menganalisis keadaan sekitar dan 

dapat menciptakan serta memanfaatkan peluang tersbut dengan melihat apa yang menjadi setiap 

kebutuhan konsumen, lalu wirausaha mampu membuat rekan kerja senang dan dapat diterima 

baik oleh semua kalangan termasuk oleh konsumen caranya dengan memperlakukan karyawan 

dengan tidak membedakan antara lain dan saling berkomunikasi satu sama lain, lalu wirausaha 

proaktif dengan tidak berhenti belajar dan terus mencoba untuk mengembangkan usahaya 

melalui literature dan melihat model-model fashion saat ini serta melihat apa yang sedang 

booming, lalu wirausaha dapat berpikir keratif untuk memperoleh peluang yang ada, lalu 

wirausaha inovatif memberikan nilai tambah pada produk dengan cara mempunyai ciri khas yang 

dimiliki oleh butik serta dapat mempertahankan ciri khas tersebut, selanjutnya wirausaha dapat 

bekerja efisien untuk menekan setiap biaya yang ada dan mengelolanya secara efisien dengan 

cara memanajemen dengan baik untuk setiap halnya, mendelegasikan tugas-tugas karyawan, lalu 

wirausaha dapat produktif mengatur jalannya usahanya dengan memiliki strategi agar dapat 

produktif caranya dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang dimiliki, adanya pembagian 

jobdesc serta pembuatan manajemen dan sistem yang baik dan jelas, selanjutnya wirausaha 

orisinal untuk mengembangkan ide orisinal serta mengkombinasikan ide dalam memasarkan 
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produk caranya dengan mempertahankan dengan ciri khas masing-maisng dari butik sehingga 

tetap terlihat orisinal. 

 

4.2.1.5. Hasil tanggapan Responden Mengenai Keberhasilan Usaha 

 Menurut Suryana (2010), Keberhasilan usaha dari wirausaha butik dapat dibuktikan dengan 

prestasi yang telah dicapainya, yaitu dengan adanya peningkatan perusahaan yang dikelolanya. 

Adapun indikatornya adalah: 

1. Kemampuan dan keberanian mengimplementaskan gagasan 

2. Memanfaatkan waktu yang efektif dan efisien 

3. Pengelolaan biaya 

4. Melalui suatu proses 

5. Mengembangkan penciptaan nilai-nilai 

6. Dapat menentukan standar produk 

Disini akan menganalisis tanggapan responden mengenai keberhasilan usaha berdasarkan 

jawaban kuesioner responden dan hasil wawancara. 

Berikut merupakan tanggapan responden dan analisis mengenai keberhasilan usaha: 

 

Tabel 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Keberhasilan Usaha 

Pernyataan 

Jawaban 

Total 

Skor 

Rata-

Rata 
Kategori 

STS 

(1) 
TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Ketika ada 

ide/gagasan, saya 

tidak menunda dalam 

mengimplementasikan 

0 0 0 0 5 15 21 84 9 45 144 4,11 Tinggi 
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pengembangan butik 

saya 

Saya mampu 

menguasai teknologi 

dalam 

mengembangkan 

usaha butik saya 

0 0 2 4 3 9 21 84 9 45 142 4,06 Tinggi 

Saya berani dan tidak 

ragu 

mengimplementasikan 

setiap ide saya 

1 1 0 0 3 9 22 88 9 45 143 4,09 Tinggi 

Saya dapat 

memanfaatkan waktu 

yang ada untuk dapat 

menyelesaikan target 

penjualan 

1 1 1 2 1 3 19 76 13 65 147 4,2 Tinggi 

Saya mempunyai 

target penjualan 

0 0 2 4 0 0 18 72 15 75 151 4.31 Tinggi 

Saya selalu menyusun 

prioritas kegiatan 

untuk dapat 

mengefektifkan waktu 

pekerjaan 

0 0 1 2 1 3 21 84 12 60 149 4,26 Tinggi 

Saya dapat kreatif 

memanfaatkan dana 

yang ada untuk 

mengembangkan 

0 0 1 2 2 6 21 84 11 55 147 4,2 Tinggi 
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butik saya 

Saya dapat mengelola 

serta memanfaatkan 

dana semaksimal 

mungkin untuk 

pengembangan usaha 

butik saya 

0 0 1 2 0 0 22 88 12 60 150 4,29 Tinggi 

Saya dapat 

meminimalisir biaya 

yang keluar dengan 

cara-cara yang kreatif 

0 0 1 2 1 3 20 80 13 65 150 4,29 Tinggi 

Saya memerlukan 

waktu yang cukup 

lama untuk dapat 

mengembangkan 

butik saya 

0 0 6 12 2 6 19 76 8 40 134 3,83 Tinggi 

Saya menghargai 

setiap proses sebagai 

pembelajaran 

pengembangan butik 

saya 

0 0 1 2 0 0 19 76 15 75 153 4,37 Tinggi 

Setiap proses yang 

saya kerjakan 

membuahkan hasil 

0 0 2 4 4 12 18 72 11 55 143 4,09 Tinggi 

Saya mempunyai etos 

kerja (kerja keras dan 

tekun) dalam 

menjalankan usaha 

0 0 0 0 1 3 19 76 15 75 154 4,4 Tinggi 



  

121 
 

butik saya 

Saya membagikan 

etos kerja saya kepada 

karyawan supaya 

karyawan saya 

memiliki etos kerja 

yang sama 

0 0 0 0 1 3 19 76 15 75 154 4,4 Tinggi 

Saya dan karyawan 

saya menerapkan etos 

kerja tersebut dan 

menghasilkan hasil 

yang maksimal 

0 0 1 2 0 0 13 52 21 105 159 4,54 Tinggi 

Saya  menetapkan 

standar dalam 

kegiatan maupun 

aktivitas 

pengembangan butik 

saya 

1 1 2 4 1 3 19 76 12 60 144 4,11 Tinggi 

Saya mempunyai 

pedoman kerja bagi 

pelaksana saya 

0 0 1 2 0 0 23 92 11 55 149 4,26 Tinggi 

Dalam bekerja, 

karyawan saya selalu 

bekerja sesuai standar 

yang telah ditetapkan 

0 0 1 2 0 0 21 84 13 65 151 4,31 Tinggi 

Rata-rata 148 4,23 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 
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 Berdasarkan tabel 4.14 didapatkan jawaban responden mengenai keberhasilan usaha. 

Dapat diketahui bahwa rata – rata  variabel keberhasilan usaha pada wirausaha butik di Kota 

Semarang memiliki rata-rata 4,23. Dimana keberhasilan usaha di Kota Semarang tergolong 

dalam kategori Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang dalam keberhasilan usaha terlihat 

dengan tidak menunda mengimplementasikan gagasan, mampu menguasai teknologi dalam 

mengembangkan usaha butik, berani dan tidak ragu mengimplementasikan setiap ide, dapat 

memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan target, punya target penjualan, menyusun 

prioritas kegiatan agar dapat efektif, kreatif memanfaatkan dana yang ada untuk 

mengembangkan butik, dapat mengelola serta memanfaatkan dana semaksimal mungkin untuk 

pengembangan butik, dapat meminimalisir biaya yang keluar dengan cara yang kreatif, 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan butik, menghargai setiap proses 

sebagai pembelajaran pengembangan butik, proses yang dikerjakan membuahkan hasil, 

mempunyai etos kerja, membagikan etos kerja kepada karyawan, menerapkan etos kerja dan 

menghasilkan hasil yang maksimal, menetapkan standar dalam kegiatan, mempunyai pedoman 

kerja, selalu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Untuk dapat berhasil usahanya, wirausaha tidak ragu dalam mengimplemntasikan setiap 

idenya serta dapat memanfaatkan waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan setiap target 

yang ada dan dapat meminimalisir setiap pengeluaran biaya, serta wirausaha juga menerapkan 

etos kerja pada karyawannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
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Temuan tersebut didukung dengan tanggapan responden pada wawancara 

yang dilakukan pada beberapa responden. Berikut hasil wawancara responden: 

 

Tabel 4.15 Hasil Wawancara Responden Mengenai 

Keberhasilan Usaha 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN  Kesimpulan 

1 Bagaimana anda dapat 

mengimplementasikan 

ide anda kedalam 

pengembangan butik 

anda? 

1. Responden 1: Ketika punya 

gagasan, membagikannya 

dengan tim, dan ketika 

sudah pada setuju dapat 

diekseskusi 

2. Responden 2: Dengan 

mendengarkan setiap 

masukan-masukan dari 

customer  

3. Responden 3: Ingin 

menjalankan foto-foto 

produk di studio sendiri, 

sehingga dalam memasarkan 

menambah daya tarik 

4. Responden 4: Ide tetap 

dikomunikasikan kepada 

karyawan sehingga berjalan 

bersama-sama  

5. Responden 5: Dengan 

melihat apa yang menjadi 

trend saat ini  

Ketika mempunyai gagasan, 

wirausaha membagikan 

gagasan tersebut kepada 

karyawan, wirausaha juga 

mendengarkan setiap masukan-

masukan yang ada serta 

mengkomunikasikan setiap 

halnya kepada karyawan 

sehingga dapat berjalan secara 

bersama-sama.  

2 Bagaimana anda 

memanfaatkan waktu 

yang ada untuk 

menyelesaikan target? 

1. Responden 1: Mencari cara 

jika ada produk yang kurang 

laku, produk tersebut bisa 

dimasukkan dalm promo buy 

1 get 1, paket hemat, jadi 

barang yang mengendap 

tetap bisa keluar 

2. Responden 2: Dengan 

berkonsultasi dengan mentor 

ataupun atasan di pusat 

untuk mengadakan promo-

Memanfaatkan waktu yang ada 

wirausaha tetap terjun 

langsung dalam setiap proses 

yang dikerjakan karyawan 

tetapi sebelum ke butik 

wirausaha sudah mempunyai 

rencana akan melakukan apa, 

mencari cara untuk 

mempromosikan barang serta 

belajar dari mentor. 
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promo 

3. Responden 3: Walalupun 

butik dikerjakan oleh 

karyawan, tetapi owner juga 

seharian memantau langsung 

untuk setiap kegiatan (input-

output) 

4. Responden 4: Dengan 

disiplin waktu, ketika di 

butik harus konsen 

mengenai butik (sebelum ke 

butik harus punya rencana 

akan nagapain) 

5. Responden 5: Dengan 

bekerja secara efisien  

3 Bagaimana cara anda 

untuk meminimalisir 

biaya yang keluar 

dengan cara yang 

kreatif? 

 

1. Responden 1: Stock yang 

ada di butik itu harus keluar, 

sehingga itu tetap 

menguntungkan, jadi tetap 

emanfaatkan produk yang 

ada 

2. Responden 2: Dengan 

memilih barang-barang yang 

ada dibutik untuk 

dipromosikan lebih murah 

sehingga tidak rugi dan tetap 

ada pemasukan  

3. Responden 3: Jika ingin 

memasarkan produk baru, 

dengan adanya foto studio 

sendiri itu meminimalisir 

biaya yang keluar 

4. Responden 4: Owner 

berkolaborasi dengan orang 

lain, salah satu contohnya 

dengan pemasaran (misal 

kolaborasi dengan 

mahasiswa DKV), lalu 

membuka magang kerja  

5. Responden 5: Dengan 

mengurangi biaya yang tidak 

penting  

Dengan memasarkan setiap 

produk yang belum laku itu 

terjual, supaya tetap ada uang 

yang masuk, baik itu dengan 

promosi lebih murah maupun 

promo buy 1 get 1. Selain itu 

bisa juga berkolaborasi dengan 

orang lain (anak magang) 

untuk lebih meminimalisir 

biaya yang keluar. 
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4 Bagaimana anda 

menghargai setiap 

proses yang anda 

lewati dalam 

mengembangkan 

usaha ini? 

1. Responden 1: Jika punya 

target dan rencana, jika itu 

tidak sesuai, tidak boleh 

kapok tetapi tetap berani 

melangkah 

2. Responden 2: Dengan 

menjalankan butik ini sudah 

menjadi kepuasan tersendiri 

dan melihat proses demi 

proses ketika 

mengembangkannya 

3. Responden 3: Meyakini 

setiap proses akan 

menghasilkan sesuatu dan 

menysukuri itu 

4. Responden 4: Dengan 

banyak bersyukur, jika 

mencapai sesuatu dengan 

ada penghargaan (makan-

makan bersama karyawan) 

5. Responden 5: Dengan 

melihat proses demi proses 

melewatinya bagaimana dan 

bersyukur untuk itu  

Wirausaha bersyukur untuk 

setiap proses yang dilewati 

dengan cara memberi 

penghargaan untuk diri sendiri 

maupun karyawan.  

5 Apa etos kerja yang 

anda terapkan pada 

karyawan anda? 

1. Responden 1: Rasa 

memiliki, jika kerja di butik 

ini tidak hanya sebagai 

karyawan, tetapi 

menganggap butik ini 

miliknya. Karena dnegan 

begitu akan memberikan 

yang terbaik untuk butik ini 

2. Responden 2: Dengan 

mengutamakan kepentingan 

customer dan 

memperlakukan customer 

dengan baik 

3. Responden 3: Meskipun 

santai dalam kerja, tetapi 

tetap harus bertanggung 

jawab dengan setiap 

tugasnya dan diselesaikan 

Etos kerja yang diterapkan 

pada karyawan menganggap 

butik itu juga miliknya agar 

mengerjakannya dengan penuh 

tanggung jawab serta dapat 

bekerja dengan hati. 
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terlebih dahulu 

4. Responden 4: Jujur, disiplin 

dan tanggung jawab 

5. Responden 5: Etos kerja 

yang ditanamkan pada 

karyawan adalah bekerja 

dengan hati  

6 Standar apa yang anda 

terapkan dalam 

bekerja? 

1. Responden 1: Standar yang 

diterapkan adalah 

Kedisipinan, profesionalitas 

2. Responden 2: Bekerja 

dengan melihat target dan itu 

jadi patokan minimal untuk 

mengerjakannya 

3. Responden 3: Owner 

mencari-cari cara supaya 

judgement di instagram 

untuk pemasaran produk itu 

tinggi, jika judgement tinggi 

akan banyak orderan dan 

konsmumen jadi notice 

4. Responden 4: Bagaimana 

memperlakukakn kepada 

karyawan, ketika proukdsi 

harus menggunakan pakaian 

yangs sesuai standar. 

Lalu apapun yang dikerjakan harus 

dikerjakan dengan tanggung 

jawab  

5. Responden 5: Standar yang 

ditetapkan yaitu dengan 

efisien produktif  

Standar yang ditetapkan adalah 

bertanggungjawab, disiplin 

serta bekerja dengan melihat 

target dan menjadikan itu 

patokan minimal untuk 

mengerjakannya dan efisien 

produktif.  

 

Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan mengenai 

mengimplementasikan ide wirausaha kedalam pengembangan butik, yaitu dengan 

membagikan gagasan tersebut kepada karyawan sehingga dapat berjalan secara 

bersama-sama gagasan tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai memanfaatkan 

waktu yang ada untuk menyelesaikan target, wirausaha tetap terjun langsung 
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dalam setiap proses yang dikerjakan karyawan tetapi sebelum ke butik wirausaha 

sudah mempunyai rencana akan melakukan apa, mencari cara untuk 

mempromosikan barang serta belajar dari mentor. Lalu cara meminimalisir biaya 

yang keluar dengan cara yang kreatif, para wirausaha melakukan cara dengan 

memasarkan setiap produk yang belum laku itu terjual, supaya tetap ada uang 

yang masuk, baik itu dengan promosi lebih murah maupun promo buy 1 get 1. 

Selain itu bisa juga berkolaborasi dengan orang lain (anak magang) untuk lebih 

meminimalisir biaya yang keluar. Selanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana 

wirausaha dapat menghargai setiap proses yang dilewati untuk mengembangkan 

usaha ini, wirausaha bersyukur untuk setiap proses yang dilewati dengan cara 

memberi penghargaan untuk diri sendiri maupun karyawan. Pertanyaan 

selanjutnya mengenai etos kerja yang diterapkan pada karyawan dengan 

menganggap butik itu juga miliknya agar mengerjakannya dengan penuh 

tanggung jawab serta dapat bekerja dengan hati. Lalu di pertanyaan selanjutnya 

mengenai standar yang diterapkan dalam bekerja, wirausaha menerapkan standar 

yang bertanggungjawab, disiplin serta bekerja dengan melihat target dan 

menjadikan itu patokan minimal untuk mengerjakannya dan efisien produktif. 

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara 

dapat dikethaui bahwa keberhasilan usaha dengan memiliki kemampuan serta 

keberanian mengimplemntasikan gagasan dengan cara membagikan gagasan 

tersebut kepada karyawan sehingga dapat berjalan secara bersama-sama gagasan 

tersebut, lalu wirausaha memanfaatkan waktu yang efektif dan efisien dalam 

menjalankan usahanya dengan cara wirausaha tetap terjun langsung dalam setiap 

proses yang dikerjakan karyawan tetapi sebelum ke butik wirausaha sudah 

mempunyai rencana akan melakukan apa, lalu wirausaha kreatif dalam mengelola 

dan memanfaatkan dana yang ada untuk pengembangan butik dengan cara 

memasarkan setiap produk yang belum laku itu terjual, supaya tetap ada uang 

yang masuk, baik itu dengan promosi lebih murah maupun promo, selanjutntya 

wirausaha memerlukan proses dan dapat menghargai setiap proses untuk 

pembelajaran dengan cara bersyukur untuk setiap proses yang dilewati dengan 

cara memberi penghargaan untuk diri sendiri maupun karyawan, lalu dalam 
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mengembangkan penciptaan nilai-nilai dengan mempunyai etos kerja dan 

menerapkannya kepada karyawannya sehingga menganggap butik itu juga 

miliknya agar mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab serta dapat bekerja 

dengan hati, dan yang terakhir wirausaha menetapkan standar yang diterapkan 

dalam menjalankan usahanya standar tersebut yaitu bertanggungjawab, disiplin 

serta bekerja dengan melihat target dan menjadikan itu patokan minimal untuk 

mengerjakannya dan efisien produktif. 

4.3.Pembahasan 

4.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan 

berhubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y), analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ekasari dan Nurhasanah, 2016).  

Pada penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh variabel mtoivasi berprestasi, 

orientasi ke masa depan, kepemimpinan, jaringan usaha, menghadapi perubahan 

terhadap keberhasilan usaha butik di Kota Semarang.  

Dapat diperoleh hasil pengujian regresi linear berganda sebagi berikut: 

 

Tabel 4.16 Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.877 7.795  -.754 .457 

Motivasi Berprestasi -.107 .184 -.058 -.582 .565 

Orientasi ke Masa Depan 1.008 .299 .425 3.371 .002 

Kepemimpinan .264 .097 .359 2.715 .011 

Jaringan Usaha -.151 .131 -.092 -1.156 .257 

Menghadapi Perubahan .305 .096 .349 3.191 .003 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha 
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Persamaan regresi yang dapat dibentuk dari tabel 4.17 adalah sebagai berikut: 

Y = -5,877 - 0,058 X1 + 0,425 X2 + 0,359 X3 - 0,092 X4 + 0,349 X5 + e 

 

Dimana:  

Y = Keberhasilan Usaha 

X1 = Motivasi Berprestasi 

X2 = Orientasi masa depan 

X3 = Kepemimpinan 

X4 = Jaringan Usaha 

X5 = Menghadapi perubahan 

 

  

 

4.3.2. Hipotesis Pertama  

   H0: Motivasi berprestasi seorang wirausaha tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah motivasi berprestasi seorang 

wirausaha tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Berdasarkan pada tabel 

diatas diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel motivasi berprestasi sebesar 

0,565 yang nilainya > 0,05 dan nilai t hitung yaitu - 0,582 < t-tabel yaitu 2.04523. 

Artinya H1 ditolak, bahwa motivasi berprestasi seorang wirausaha tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.   

   Wirausaha dalam menjalankan usaha bekerja keras, tidak pernah 

menyerah, memiliki semangat dan memiliki komitmen yang tinggi. Akan tetapi 

pada fakta yang ditemukan lapangan wirausaha butik di Kota Semarang belum 

menerapkan karakter motivasi berprestasi secara keseluruhan. Terlihat dari 

beberapa pernyataan pada tabel responden beberapa responden yang menjawab 

tidak setuju pada beberapa pertanyaan mengenai vairabel motivasi berprestasi. 
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Sehingga hal ini menyebabkan variabel motivasi berprestasi belum dapat 

sepenuhnya mempengaruhi keberhasilan usaha. 

Dalam penelitian yang peneliti lakukakan, responden tidak setuju untuk 

mencapai jumlah target setiap harinya, terus menerus menjualkan produknya tanpa 

berhenti sebelum target tercapai, bahkan reponden juga netral untuk tidak cepat 

menyerah dalam kondisi apapun. Dimana pertanyaan tersebut mengenai indicator 

bekerja keras. Terlihat bahwa responden kurang memiliki karakter bekerja keras 

sebagai motivasi berpestasi. 

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian sebelumnya (Ayu, Dyah 

2019) menyatakan bahwa mtoivasi usaha tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha. Dimana hasilnya jawaban responden lebih mengarah jawaban kurang setuju 

atau tidak setuju, sebagian besar responden menganggap bahwa motivasi untuk 

berwirausaha bukan untuk berprestasi tetapi ingin melanjutnya tradisi keluarga dan 

memperoleh pendapatan yang lebih baik.  

. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Suryana 

(2010), bahwa karakteristik agar berhasil salah satunya motivasi berprestasi. 

Dimana motivasi berprestasi untuk mendorong individu mencapai sukses dan 

bertujuan agar berhasil dalam kompetsisi atau persaingan. Karaktersitik diantaranya 

adalah bekerja keras, tidak cepat menyerah, memiliki semangat, dan memiliki suatu 

komtimen.  

 

4.3.3 Hipotesis Kedua 

   Ha2: Orientasi ke masa depan seorang wirausaha berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah orientasi ke masa depan 

seorang wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Berdasarkan pada 

tabel diatas diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel orientasi ke masa depan 

sebesar 0,002 yang nilainya < 0,05 dengan nilai t hitung yaitu 3,371 > t-tabel yaitu 

2,04523. Artinya hipotesis kedua diterima dengan arah positif. Hal ini berarti 

bahwa orientasi ke masa depan seorang wirausaha berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha.  
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  Responden untuk orientasi ke masa depan sebesar 4,31 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal ini ditujukan dengan pemilik butik berorientasi seperti 

mempunyai rencana ke depan agar dapat berkembang usaha butiknya, tidak cepat 

puas akan penjualan produk sehingga mempersiapkan rencana mencari adanya 

peluang, menyusun tujuan dalam kegiatan untuk meminimalisir resiko yang ada, 

mempunyai pikiran yang positif mengenai produknya laku, mempunyai cara 

pandang untuk memperbaiki kekurangan pengembangan butik, optimis untuk 

mewujudkan keinginan wirausaha, memiliki pengetahuan dasar untuk berbisnis, 

mengerti mengenai usaha yang dijalankan, mempelajari mengenai usahanya selama 

beberapa waktu.  

  Seorang wirausaha yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang 

memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Wirausaha dalam berpikir 

positif  memiliki cara pandang untuk perbaikan, kreatif, bekerja produktif dan 

efisien. Selain itu wirausaha harus memiliki pengetahuan dasar untuk bisnis yang 

baik, belajar sambil bekerja, bekerja selama beberapa waktu untuk mempelajari 

dasar usaha yang nantinya akan membantu agar dapat maju dengan lebih baik. 

  Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Suryana 

(2010) mengatakan bahwa karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha agar 

berhasil adalah berorientasi masa depan. Dimana berorientasi ke masa depan yaitu: 

visinoner, berpikir positif dan memiliki pengetahuan.  

Hasil penelitian ini juga didukung dalam penelitian sebelumnya 

(Purwinarti dan Ninggarwati, dalam Handayani 2013) menyatakan bahwa orientasi 

masa depan atau perspektif maupun pandangan pada masa depan mempengaruhi 

keberhasilan usaha. Dengan memiliki karakter tersebut, wirausaha mampu melihat 

peluang ke masa depan dan akan menghasilkan keuntungan.   

 

4.3.4 Hipotesis Ketiga 

  Ha3: Kepemimpinan wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha   
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 Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah kepemimpinan berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha. Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai 

signifikansi t untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,011 yang nilainya < 0,05 

dengan nilai t hitung yaitu 2,715 > t-tabel yaitu 2,04523. Artinya hipotesis ketiga 

diterima dengan arah positif. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan wirausaha 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.  

  Responden untuk variabel kepemimpinan pada wirausaha butik di Kota 

Semarang memiliki rata-rata 4,02. Dimana kepemimpinan di Kota Semarang 

tergolong dalam kategori Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang dapat 

memimpin terlihat dengan mengambil keputusan yang tepat, berani mengambil 

resiko, yakin terhadap keputusan yang diambil meskipun belum tau hasilnya, 

mampu memberikan arahan kepada karyawan, meminta pendapat karyawan 

terlebih dahulu, menjualkan produk dengan gembira dan menyenangkan, yakin 

produknya tidak kalah berkualitasya dengan pesaing, percaya diri dengan usaha 

yang dimilikinya, berani mengambil resiko, memiliki kemampuan untuk 

mengambil resiko yang ada, menyukai butik ini meskipun resikonya juga besar, 

punya mentor, belajar dari orang yang lebih berpengalaman, mencari informasi 

kepada orang lain, terbuka terhadap adanya pengalaman baru, tanggap menghadapi 

adanya perubahan, menerima setiap masukan dari orang lain, dapat mengevaluasi 

kekuatan serta kelemahan diri, dapat menentukan diri sejauh mana 

mengembangkan bisnis, mampu mengatasi setiap kekurangan dalam diri wirausaha. 

Keberanian seseorang dalam berwirausaha yang selalu menghadapi resiko, 

merupakan wujud dari keberanian menembus ketidakpastian usaha. Untuk 

mewujudkan komitmen usaha, diperlukan adanya kebersamaan semua karyawan 

yang dikendalikan oleh pemimpin perusahaan. Wirausaha yang tidak mau 

mengambil resiko akan sulit untuk dapat memulai dan berinisiatif. Dengan begitu 

wirausaha yang terbuka terhadap adanya pengalaman baru akan lebih siap untuk 

merespon segala peluang serta tanggap menghadapi adanya tantangan dan 

perubahan sosial. Kemampuannya untuk dapat melakukan sendiri dan terus belajar 
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agar kemampuan dirinya meningkat, dengan begitu kelemahan yang dimilikinya itu 

dapat dikurangi. 

Dalam penelitian sebelumnya (Ekasarai dan Nurhasanah, 2016) bahwa 

nilai signifikansi untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,038 yang nilainya kurang 

dari 0,05. Yang artinya variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan 

usaha.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Suryana 

(2010) mengemukakan bahwa karakteristik selanjutnya agar behasil adalah 

kepemimpinan. kepemimpinan sendiri adalah kegiatan membujuk orang lain untuk 

membuatnya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Karakter yang harus 

dimiliki wirausaha adalah: berani untuk bertindak, menjadi pemimpin tim yang 

baik, berpikir dan berjiwa besar, beranu mengambil resiko, mempunyai mentor, 

memiliki pikiran yang terbuka, adanya kepercayaan.  

 

4.3.5 Hipotesis Keempat 

H04: Jaringan usaha seorang wirausaha tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah jaringan usaha seorang 

wirausaha tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Berdasarkan pada tabel 

diatas diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel jaringan usaha sebesar 0,257 

yang nilainya > 0,05 dan nilai t hitung yaitu -1,156 < t-tabel yaitu 2,04523. Artinya 

H4 ditolak, bahwa jaringan usaha seorang wirausaha tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha. 

Wirausaha dalam menjalankan usaha perlu memiliki jaringan kerja, banyak 

teman dan kerja sama. Akan tetapi pada fakta yang ditemukan lapangan wirausaha 

butik di Kota Semarang belum menerapkan karakter jaringan usaha secara 

keseluruhan. Sehingga hal ini menyebabkan variabel jaringan usaha belum dapat 

speenuhnya mempengaruhi keberhasilan usaha. 
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Dalam penelitian yang peneliti lakukakan, sebagian besar responden tidak 

setuju untuk memiliki beberapa mitra bisnis untuk mengembangkan, mempunyai 

teman-teman yang dapat diandalkan dalam usaha ini, mempunyai komunikasi yang 

baik dengan mitra bisnis, serta menjalin kerja sama dengan supplier untuk produk-

produk butik. Dimana pertanyaan tersebut mengenai indicator memiliki kerja sama 

untuk dapat meningkatkan pendapatan masing-masing pihak, serta indicator 

wirausaha memiliki teman agar dapat membantu mengambangkan usahanya. 

Terlihat bahwa responden kurang memiliki jaringan usaha yang baik untuk 

mengembangkan usahanya.   

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Putu, I Gusti, 2012), 

menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja usaha mikro dan kecil di Kota Balikpapan. Dimana perubahan 

lingkungan bisnis terjadi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Dimana lingkungan eksternal bisnis tidak dapat dikendalikan oleh wirausaha untuk 

memecahkan masalah seperti penetapan harga yang berubah, negosiasi serikat 

pekerja serta kontrol persediaan.  

 

Hal ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Suryana 

(2010), bahwa karakteristik wirausaha agar dapat berhasil adalah jaringan usaha. 

Dimana jaringan saha sendiri meilputi jaringan kerja, teman dan kerjasama.  

4.3.6 Hipotesis Kelima 

Ha5: Menghadapi perubahan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah menghadapi perubahan 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh 

nilai signifikansi t untuk variabel menghadapi perubahan sebesar 0,003 yang 

nilainya < 0,05 dengan nilai t hitung yaitu 3,191 > t-tabel yaitu 2.04523. Artinya 

hipotesis kelima diterima dengan arah positif. Hal ini berarti bahwa menghadapi 

perubahan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Responden untuk variabel menghadapi perubahan pada wirausaha butik di 

Kota Semarang memiliki rata-rata 4,35. Dimana menghadapi perubahan di Kota 
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Semarang tergolong dalam kategori Tinggi. Wirausaha butik di Kota Semarang 

dalam menghadapi perubahan terlihat dari mampu menganalisis keadaan sekitar 

untuk mengembangkan butik, mampu menganalisis posisi butik sehingga dapat 

melihat peluang usaha, memanfaatkan peluang yang ada, mampu membuat senang 

rekan kerja, memperlakukan konsumen dengan baik sehingga mereka merasa 

senang, diterima baik oleh semua kalangan, tidak pernah berhenti belajar berkaitan 

dengan usaha butiknya, ingin terus mencoba mengenai pengembangan butik, aktif 

mencari-cari referensi mengenai pengembangan butik, mampu berpikir kreatif, 

dengan kreatifitas yang dimiliki dapat memperoleh peluang usaha, rajin mencari-

cari informasi untuk menemukan sesuatu yang baru, memberikan nilai tambah pada 

produk, mencoba cara yang baru dalam pekerjaan butik, melakukan berbagai cara 

untuk memasarkan produk, dapat menekan biaya pembelian agar dapat efisien, 

memikirkan matang-matang penjualan produk agar tidak mengeluarkan biaya yang 

sangat banyak, dapat mengelola bisnis secara efisien, dapat mengatur butik agar 

produktif, membagi-bagi pekerjaan pada karyawan untuk lebih menghemat waktu, 

mempunyai strategi agar mendapatkan hasil maksimal, mempunyai pendapat 

sendiri berkaitan mengembangkan usaha, mampu menjalankan dan 

mengembangkan ide orisinil pada pengembangan butik, mampu 

mengkombinasikan ide dalam memasarkan produk agar laku. 

Hal ini juga didukung dari penelitian sebelumnya (Masykuri dan Soesatyo, 

2014), bahwa perilaku kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

UKM songkok. Dimana dalam penelitian, perilaku kewirausahaan adalah mampu 

menerima, menerapkan teknologi baru serta perubahan sekitar dalam usaha yang 

dijalankannya. Serta terlihat dari segi kreatifitas untuk dapat lebih mengembangkan 

usahanya.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Suryana 

(2010) mengemukakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki wirausaha dalam 

menghadapi perubahan adalah: berpikir kreatif, menyenangkan, proaktif, kreatif, 

inovatif, efisien, produktif, orisinal. Seorang wirausaha dapat merespon dan 
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beradaptasi pada lingkungan ekonom, teknologi dan informasi yang terus menerus 

berubah, sehingga wirausaha dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.  

 

4.3.7. Hipotesis Keenam 

 

Ha6: Hipotesis keenam pada penelitian ini adalah Motivasi berprestasi, berorientasi 

ke masa depan, kepemimpinan, jaringan usaha, menghadapi perubahan 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

 

Tabel 4.17 Analisis Uji F 

 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3155.572 5 631.114 51.242 .000
b
 

Residual 357.171 29 12.316   

Total 3512.743 34    

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha 

b. Predictors: (Constant), Menghadapi Perubahan, Motivasi Berprestasi, Jaringan Usaha , 

Orientasi ke Masa Depan, Kepemimpinan 

 

. Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikan F hitung sebesar 

51,242 > F tabel sebesar 2,53. Dengan standar nilai signifikan F tabel sebesar 0,05, 

maka hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Sehingga motivasi berprestasi, 

orientasi ke masa depan, kepemimpinan, jaringan usaha, menghadapi perubahan 

secara sama-sama berpengaruh karena memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil 

dari standar dari nilai signifikan 0,05. Motivasi berprestasi, berorientasi ke masa 

depan, kepemimpinan, jaringan usaha, menghadapi perubahan  berpengaruh 

terhadap keberhaslan usaha.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas didapatkan hasil bahwa kelima 

karakteristik kewirausahaan, yang diantaranya karakteristik kewirausahaan 
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motivasi berprestasi, orientasi ke masa depan, kepemimpinan, jaringan usaha dan 

menghadapi perubahan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha.  

Hal ini terbukti dengan yang dikemukakan dalam Suryana (2010), 

karakteristik wirausaha agar berhasil, karakter yang harus dimiliki wirausaha 

diantaranya memiliki motivasi yang tinggi, memiliki orientasi ke masa depan, 

memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jaringan usaha dan menghadapi perubahan. 

Pentingnya karakter-karakter tersebut menjadi fondasi bagi kecerdasan dan 

pengetahuan bagi seorang wirausaha.  

Hal itu juga didukung dalam penelitian sebelumnya (Ekasarai dan 

Nurhasanah, 2016) bahwa nilai F hitung sebesar 13,280 lebih besar dari nilai f tabel 

sebesar 2,42. Dengan demikian dari hasil penelitian sebelumnya mendapai bahwa 

secara simultan motivasi berprestasi, orientasi masa depan, kepemimpinan, jaringan 

usaha dan menghadapi perubahan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.  

 

4.3.8. Analisis R Square 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .948
a
 .898 .881 3.50945 

a. Predictors: (Constant), Menghadapi Perubahan, Motivasi 

Berprestasi, Jaringan Usaha , Orientasi ke Masa Depan, 

Kepemimpinan 

 

Hasil diatas, nilai R sebesar 0,948 maka koefisien determinasi (R square) 

adalah sebesar 0,898. Yang memiliki arti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 89,8%. Sedangkan 

sisanya sebesar 10,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat 

antara karakteristik kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha.  
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