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ABSTRAK  
 

Analisis Jiwa Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Industri 
Rumah Tangga Makanan Khas Riau Bolu Kemojo Di Kota Pekanbaru  

 
Oleh: 

 
Yuli Fata Yati 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jiwa 

kewirausahaan yang terdiri dari (percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, 
pengambilan resiko, keorisinilan, dan kepemimpianan) yang dimiliki oleh pemilik atau 
pengusaha industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru 
terhadap keberhasilan usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 
kemojo di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada industri rumah tangga 
makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru, jenis dan sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan metode pengambilan sampel yang 
dilakukan dengan metode sensus dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel, 
sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan 
data kemudian ditabulasi kedalam tabel dan diuraikan secara sistematis serta dengan 
menggunakan analisis kuantitatif yakni metode statistik yaitu regresi linier berganda 
untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat (Y) dengan lima variabel bebas 
(X). Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa jiwa kewirausahaan 
yang terdiri dari percaya diri (X1), berorientasi pada tugas dan hasil (X2), 
pengambilan resiko (X3), keorisinilan (X4), kepemimpianan (X5) berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap keberhasilan usaha. Ini terlihat dari hasil pengujian melalui 
paket program computer yaitu program yaitu program computer yaitu program SPSS 
dengan menggunakan uji regresi simultan (serentak) dengan cara distribusi F, yaitu 
dimana Fhitung = 39.829> Ftabel = 2,586 sedangkan berdasarkan besarnya koefisien 
determinasi yaitu 0,862 atau 86,2 % menunjukkan bahwa variasi perubahan nilai 
variabel bebas dapat menjelaskan variasi perubahan variablel terikatt. Kemudian 
dengan menggunakan uji regresi secara parsial (satu-persatu) yaitu dapat disimpulkan 
bahwa variabel percaya diri (X1) Thitung  X1=2,484 berorientasi tugas dan hasil (X2) 
Thitung X2=2,376 pengambilan resiko (X3) Thitung X3 =3,068 keorisinilan (X4) Thitung X4 

=2,916  kepemimpinan (X5) Thitung X5=2,618 berpengaruh signifikan (sangat erat) 
terhadap keberhasilan usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 
kemojo di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para 
pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo yang ada agar 
meningkatkan dan menerapkan jiwa kewirausahaan dalam pengolaan usahanya. 

 
Kata kunci: Jiwa Kewirausahaan dan Keberhasilan Usaha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi pembangunan ekonomi pada masa lalu yang mengutamakan 

pertumbuhan dan mengesampingkan pemerataan ternyata hanya menghasilkan 

sosok ekonomi yang rapuh. Ketika program rekapitulasi di lakukan ternyata 

usaha-usaha sekala besar tidak mampu bertahan dan meninggalkan hutang dalam 

jumlah yang sangat besar sebagai beban negara dan rakyat yang sulit dipahami 

untuk Negara semiskin Indonesia. 

 Indonesia adalah sebuah salah satu negara yang paling parah akibat resisi 

ekonomi, berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang dimulai dari 

kemerosotannya nilai mata uang rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan 

telah menyebabkan berubahnya secara total perekonomian dalam sekala besar 

telah menimbulkan kegoncangan dan ketimpangan neraca pembayaran maupun 

neraca perdagangan. Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini 

pengembangan industri kecil atau kegiatan usaha kecil dan menengah di anggap 

sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang 

dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Pertumbuhan jumlah industri kecil 

yang cepat dan relatif mampu bertahan di saat kritis serta memiliki daya serap 

tenaga kerja yang tinggi membuktikan bahwa sudah seharusnya industri kecil 

menjadi tulang punggung perekonomian yang harus terus dibina dan dipelihara  
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Usaha kecil memegang peran yang besar apabila dikaitkan dengan 

masalah-masalah ekonomi dan social dalam negri seperti tingginya tingkat 

kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, 

proses pembangunan yang tidak merata serta masalah urbanisasi dengan segala 

efek-efek negatifnya. Artinya keberadaan atau perkembangan usaha kecil 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya 

penanggulangan masalah-masalah tersebut. Apalagi di era perdagangan bebas dan 

semakin gencarnya proses globalisasi. 

Ada tiga alasan utama kenapa suatu negara harus mendorong UKM-UKM 

yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena UKM pada 

umumnya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan 

tenaga kerja yang produktif. Kemudian untuk alasan yang kedua, UKM seringkali 

mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan 

teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus 

menyesuaikan perkembangan jaman. Untuk alasan yang terakhir, UKM ternyata 

memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan 

besar. 

Jiwa kewirausahaan sangat diperlukan dalam kehidupan era global yang 

penuh persaingan ketat dimana dalam persaingan tersebut diperlukan sikap-sikap 

ulet dan tangguh, kreatif, inovativ, dinamis, produktif, beretos kerja keras, efisien, 

disiplin, visioner, antisipatif, mampu menciptakan peluang baru, berani 

mengambil keputusan yang tepat sehingga memperkecil risiko, jujur dan 

terpercaya.  
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Pengalaman di Negara-negara maju menunjukan bahwa Industri Kecil 

Menegah adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan 

wirausaha yang kreatif dan inovatif, penciptaan tenaga kerja terampil fleksibilitas 

proses produksi untuk menghadapi pertumbuhan permintaan pasar yang cepat. 

Industri Kecil Menengah (IKM) lebih efisien jika dibandingkan Industri Besar 

(IB) dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam segmentasinya 

dan semakin spesifik. Kemampuan-kemampuan yang dimilki oleh Industri Kecil 

Menengah tersebut sangat ditentukan oleh sejumlah factor. Diantaranya adalam 

sumber daya manusia (SDM), penguasaan teknologi, akses ke informasi, pasar 

output, dan input.  

Akan tetapi, IKM di Negara-negara maju memang sangat berbeda dengan 

IKM di Indonesia, yang sebagian besar, terutama Industri Rumah Tangga (IRT) 

masih sangat terbatas dalam SDM dan penguasaan teknologi dan informasi, 

sebagian besar pekerja dan pengusahanya hanya berpendidikan sekolah dasar. 

Mereka menggunakan teknologi tradisional yang kebanyakan direkayasa sendiri. 

Akses ke informasi mengenai pasar dan teknologi masih sangat minim. Padahal 

semua factor ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk, efisien 

dalam proses produksi, dan fleksibilitas. 

Sejalan dengan kemajuan pembangunan industri nasional, Provinsi Riau 

yang dikenal memilki sumber daya alam yang melimpah dan letaknya yang 

strategis, saat ini telah membuktikan diri menjadi salah satu propinsi di luar pulau 

Jawa, yang sangat pesat pembangunannya di sector industri. Kota Pekanbaru 

sebagai pusat pemerintahan Propinsi Riau sesuai dengan kondisinya dan letak 
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geografisnya mempunyai tempat yang sangat cocok bagi industri kecil, khususnya 

pada industri rumah tangga yang memproduksi makanan tradisional khas Riau.  

 Di lihat dari peranan industri rumah tangga khususnya kota Pekanbaru 

sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerah, karena jenis industri rumah 

tangga ini dapat menampung tenaga kerja yang relatif besar dan membuka 

kesempatan berusaha bagi masyarakat serta didukung oleh potensi yang dimiliki 

oleh Kota Pekanbaru. Untuk sebagian besar unit industri kecil yang berada di 

perkotaan, dimana beraneka industri telah menjadi usaha sebagian besar 

masyarakat sampai pada bentuk industri tradisional seperti industri rumah tangga 

yang memproduksi kue khas Riau. Industri rumah tangga makanan khas Riau 

Bolu Kemojo di kota Pekanbaru tersebar pada beberapa kecamatan, untuk lebih 

jelas mengenai rincian penyebaran dari industri rumah tangga makanan khas Riau 

Bolu Kemojo tersebut dapat kita lihat pada Tabel.1: 

Tabel I.1 Penyebaran lokasi industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 

kemojo di Kota Pekanbaru 2009 

No Kecamatan 
Industri Rumah Tangga Makanan Khas Riau 

Bolu Kemojo Di Kota Pekanbaru  
(Unit) 

1 Sukajadi  4 
2 Pekanbaru Kota 3 
3 Tenayan Raya 3 
4 Sail 2 
5 Senapelan 5 
6 Tampan 6 
7 Marpoyan Damai 1 
8 Lima Puluh 3 
9 Bukit Raya 5 

Jumlah 32 
Sumber: Asosiasi Pangan Riau 2009 
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 Beberapa penelitian mengenai jiwa kewirausahaan telah dilakukan oleh 

Wardiman (2006), meneliti tentang jiwa kewirausahaan yang terdiri dari percaya 

diri (X1), pengambilan risiko (X2), kepemimpinan (X3), keorisinilan (X4 ), proaktif 

(X5) dan berorientasi prestasi (X6). Penelitian lain dilakukan oleh Harisman 

(2008) yang meneliti tentang pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap keberhasilan 

usaha kecil roti. Variabel penelitiannya terdiri dari percaya diri (X1), orientasi 

pada tugas dan hasil (X2), pengambilan resiko (X3), dan keorisinilan (X4). 

 Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal objek yang 

akan diteliti. Dimana penulis ingin mengetahui apakah variabel jiwa 

kewirausahaan seperti di atas terdapat juga pada industri rumah tangga makanan 

khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru.    

 Penelitian ini dilakukan karena masih banyak orang yang menafsirkan dan 

memandang bahwa kewirausahaan hanya identik dengan apa yang dimiliki dan 

dilakukan oleh usahawan atau wiraswasta, namun juga kewirausahaan bisa 

dimiliki oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan inovatif.  semakin maju suatu 

negara semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang yang 

menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan 

akan lebih berhasil jika di tunjang oleh kewirausahaan yang dapat membuka 

lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak 

akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak 

membutuhkan anggaran belanja, personalia dan pengawasan 

 Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembanguanan, baik dalam 

jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita menghadapi 
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kenyataan bahwa jumlah wirausaha Indonesia masih sangat sedikit dan mutunya 

belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha 

Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan. Kejelian 

dalam melihat peluang usaha menjadi salah satu bekal bagi wirausahaan dalam 

memberikan lapangan pekerjaan. Untuk itu sebagai seorang wirausahawan 

tentunya dituntut antara lain selalu bersifat kreatif, inovatif, berani mengambil 

resiko, percaya diri, bersemangat dan mampu memecahkan permasalahan. 

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian, dimana hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan 

dalam proposal dengan judul : “ Analisis Jiwa Kewirausahaan Terhadap 

Keberhasilan Usaha Pada Industri Rumah Tangga Makanan Khas Riau 

Bolu Kemojo Di Kota Pekanbaru” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimana pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada 

industri rumah tangga makanan khas Riau Bolu Kemojo di Kota Pekanbaru. 

C. Tujuan Penelitian  

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh jiwa kewirausahaan (percaya diri, 

berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, 

keorisinilan, berorientasi kedepan) terhadap keberhasilan usaha pada 

industri rumah tangga makanan khas Riau  Bolu Kemojo di Kota 

Pekanbaru. 
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D. Manfaat Penelitian 

1) Untuk memberikan informasi kepada industri rumah tangga makanan khas 

Riau Bolu kemojo khususnya dan industri rumah tangga makanan khas 

Riau lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mendirikan maupun 

mengembangkan usahanya untuk mencapai keberhasilan usaha. 

2) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk penerapan ilmu pengetahuan 

dan aplikasinya di lapangan.. 

3) Sebagai sumber informasi bagi penelitian lanjutan dengan pembahasan 

yang sama. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam skripsi ini nantinya, maka penulis mengungkapkan penguraiannya 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

 Bagian ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESISI PENELITIAN 

Bagian ini akan menjelaskan tentang pengkajian teori-teori pustaka 

yang berkaitan dengan masalah penelitian, Hipotesis Penelitian dan 

Variabel Penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

 Bagian ini berisikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan 

Sumber Data, Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel, Analisis 

Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM ORGANISASI INDUSTRI RUMAH 

TANGGA MAKANAN KHAS RIAU DI KOTA PEKANBARU 

Bagian ini menggambarkan profil industri rumah tangga makanan 

khas Riau Bolu Kemojo di Kota Pekanbaru. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bagian ini berisikan tentang hasil penelitian disertai pembahasannya. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bagian ini mengemukakan kesimpualan dari pembahasan terhadap 

permasalahan yang diteliti. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, 

penulis kemukakan beberapa saran dan pertimbangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Kewirausahaan dan Jiwa Kewirausahaan. 

 Kewirausahaan yang sering di kenal dengan sebutan entrepreneurship 

berasal dari bahasa perancis yang diterjemahkan secara harfiah adalah perantara. 

Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa 

berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. 

Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai 

usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti 

Kasmir (2006 : 16). 

 Secara lebih luas kewirausahaan didefinisikan sebagai proses penciptaan 

sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang 

diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya serta 

menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Namun demikian, istilah 

kewirauasahaan dapat pula diartikan sebagai sikap dan prilaku mandiri yang 

mampu memadukan unsur cipta, rasa dan karsa serta karya atau mampu 

menggabungkan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk 

mencapai prestasi maksimal sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal 

terhadap jasa, barang maupun pelayanan yang dihasilkan dengan mengindahkan 

sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

 Kewirausahaan menurut Suryana (2006 : 2) adalah kemampuan kreatif  

dan inovasi yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang 
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menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melalui berpikir kretif 

dan inovatif. 

 Suryana (2006 : 2) mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu 

kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan 

sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda melalui:  

1. Pengembangan teknologi baru. 

2. Penemuan pengetahuan ilmiah baru. 

3. Penemuan cirri-ciri baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan 

sumber daya lebih efisien. 

Kreatifitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 

cara-cara baru dalam  pemecahan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan 

inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka 

pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi kreativitas adalah kemampuan 

untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan inovasi merupakan 

kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang 

yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia 

nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan seorang wirausahawan 

adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan. 

Kesempatan bisnis mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, 
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watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata 

secara kreatif dalam rangka meraih sukses / meningkatkan pendapatan. 

Intinya seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa 

wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirauasahaan dalam hidupnya. 

Adesyam (2009) 

Kewirausahaan menurut Westriningsih (2008 : 2) adalah sifat-sifat 

keberanian, keutamaan, keteladanan, dan semangat yang bersumber dari kekuatan 

sendiri dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah hidup. 

Kewirausahaan lebih banyak menekankan pada segi kemampuan untuk berdiri 

sendiri. Pengertian berdiri sendiri bukan berarti harus bekerja sendiri tanpa 

berhubungan dengan orang lain. Pengertian berdiri sendiri juga bukan berarti 

suatu sikap menyendiri atau tertutup pengertian berdiri sendiri sering dikaitkan 

dengan kepercayaan diri. Sikap percaya diri sangat diperlukan untuk dapat 

mengatasi berbagai tantangan hidup. Kepercayaan diri bahkan merupakan factor 

penting dalam meraih sukses. 

 Menurut Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan 

kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini 

mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau 

mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada Kasmir (2006 

: 17) 
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Zimmerer Scarborough memberikan konsep kewirausahaan adalah  

“An entrepreneur is one who creates a new businees in the fae of risk and 

uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying 

significand opportunities and assembling the necessary resources to 

capitalize on them”  

 Definisi tersebut menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan keahlian 

seseorang dalam menghadapi risiko dimasa mendatang dan tumbuh untuk 

mendapatkan profit dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimilki 

sehingga mengalami peningkatan terhadap usaha tersebut. Zulkarnaen (2006 : 5) 

 Berdasarkan pengertian tersebut, entrepreneur mempunyai 4 karakteristik 

menjalankan sebuah bisnis yang memiliki kemungkinan menghasilkan 

keuntungan. Zulkarnaen (2006 : 5)  

a. Menjalankan sebuah bisnis yang memiliki kemungkinan menghasilkan 
keuntungan. 

b. Berani menanggung dan menerima risiko bisnis tersebut di masa-masa 
mendatang. 

c. Bisnis yang sedang di tekuni akan mempunyai kesempatan tumbuh 
Perusahaan akan membuat inovasi dan terjadi kapitalisasi bisnis tersebut. 
 

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahan 

Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa: Wirawan (2009) 

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan 
kemampuan kewirausahaan. 

2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 
seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada 
upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan 
produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 
pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih 
besar. 
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Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau 

kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan 

kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha 

dalam melaksanakan usaha atau kegiatan.  

Seseorang yang akhirnya memilih untuk mempunyai usaha adalah orang-

orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki sikap positif, tidak sedikit 

keuntungan yang di peroleh dari berwirausaha, bukan hanya dari segi materi atau 

uang melainkan juga kesempatan untuk mencoba dalam mengejar impian dan 

gagasan sendiri. Dengan mempunyai usaha sendiri, terbuka kesempatan menjadi 

pemimpin dan mendapatkan peluang yang sangat luas. Seorang pengusaha juga 

dapat di lalui dengan bekerja secara fleksibel, belajar bertanggung jawab dan 

kepuasan ketika impiannya tercapai. 

Ada beberapa unsur yang harus dimiliki kewirausahaan, unsur itu Widodo 

(2005:52) meliputi: 

1. Unsur pengetahuan, kognitif 
Tingkat kemampuan berpikir seseorang yang biasanya sangat ditentukan 
oleh tingkat pendidikan (formal maupun non formal)  

2. Unsur keterampilan 
Tingkat keterampilan seseorang biasanya diperoleh melalui latihan yang 
menjadi pembicaraan dan menjadi praktik hidup. 

3. Unsur sikap mental / afektif (characterization) 
Gambaran prilaku seseorang dalam menghadapi situasi yang memerlukan 
keberanian menghadapi risiko, tekun, kerja keras, tidak mudah putus asa, 
berdedikasi, bertanggungjawab dan bersemangat tinggi.  

4. Unsur kewaspadaan / alert 
Kemampuan memprediksi yang akan terjadi dari suatu peluang usaha, 
merebut kesempatan pertama dalam menangkap peluang usaha dan cermat 
memanfaatkannnya   
 
Meskipun sampai sekarang ini belum ada terminologi yang persis sama 

tentang pengertian kewirausahaan (entrepreneurship). Akan tetapi, pada 
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umumnya memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak, 

dan cirri pada seorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan 

gagasan inovatif kedalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan 

dengan tanggguh. 

Setiap individu pada dasarnya mempunyai jiwa kewirausahaan tetapi 

seseorang atau beberapa orang cenderung lebih kreatif, agresif dan lebih 

mempunyai determinasi daripada yang lain dengan meramu bermacam-macam 

sumber daya, berani mengambil risiko membangun usaha adalah benar-benar 

mereka yang mempunyai jiwa kewirausahaan. 

Wirausaha dengan jiwa kewirausahaan merupakan modal dasar untuk 

menghasilkan output berupa kinerja atau keberhasilan usaha. Jiwa kewirausahaan 

sangat diperlukan dalam kehidupan era global yang penuh persaingan yang ketat 

dan penuh ketidakpastian. Dimana dalam persaingan tersebut diperlukan sikap-

sikap ulet dan tangguh, kreatif, inovatif, dinamis, produktif , etos kerja keras, 

efisien disiplin, visioner, antisipatif, mampu menciptakan peluang baru, berani 

mengambil keputusan yang tepat sehingga memperkecil kan risiko, jujur dan 

terpercaya. Susanto (2002 : 12) 

Jiwa kewirausahaan mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan 

mengelola usaha secara professional. Hendaknya minat tersebut diikuti dengan 

perencanaan dan perhitungan yang matang. Pemilihan bidang usaha seharusnya 

disertai dengan berbagai pertimbangan seperti minat, modal, kemampuan dan 

pengalaman sebelumnya, seseorang dapat menimba pengalaman dari orang lain 
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pertimbangan lainnya adalah seberapa lama jangka waktu perolehan keuntungan 

yang diharapkan. Kasmir (2006 : 17) 

Pengertian tentang jiwa kewirausahaan. Menurut Meredith, et al (2002 : 

5) jiwa kewirausahaan merupakan:  

“Semangat, sikap dan watak yang dimiliki seorang dalam melihat dan 

menilai kesempatan bisnis dan mengumpulkan sumberdaya guna 

mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna 

memastikan sukses” 

Menurut Meredith, semangat, sikap dan watak yang dimilki yaitu: percaya 

diri (mempunyai keyakinan, ketidakketergantngan, individualitas, dan 

optimisme), berorientasi tugas dan hasil (kebutuhan akan prestasi, berorientasi 

laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, 

energik, dan inisiatif), pengambil resiko (kemampuan mengambil resiko, suka 

pada tantangan), kepemimpinan (bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat 

bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik, keorisinilan (inovatif, 

kreatif, dan fleksibel), berorientasi ke masa depan (pandangan ke depan dan 

prespektif) 

Menurut Astamoen (2005 : 53) Ciri-ciri orang yang berjiwa 

kewirausahaan (entrepreneur) yaitu: 

“ Mempunyai visi, Kreatif dan inovatif, Mampu melihat peluang, Orientasi 

pada laba dan pertumbuhan, Berani menanggung resiko, Berjiwa 

kompetisi, Cepat tanggap dan gerak cepat, Berjiwa Sosial dengan menjadi 

dermawan dan berjiwa altruis (untuk kepentingan orang lain)”  
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Jiwa kewirausahaan adalah hal yang misterius yang dipengaruhi oleh 

kondisi sosial budaya dan politik suatu bangsa. Secara tidak langsung jiwa 

kewirausahaan menentukan lahir hidup berkembangnya serta matinya suatu usaha 

kecil dan menengah secara khusus dan ekonomi secara umum. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jiwa 

kewirausahaan suatu naluri yang dimiliki seseorang atas adanya suatu 

kesempatan, suatu keberanian mengambil resiko dengan mengambangkan suatu 

kemampuan kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa 

dan jiwa kewirausahaan tidak hanya dimilki oleh pengusaha dan berlaku dalam 

bidang bisnis semata, tetapi juga dimilki oleh setiap orang yang memiliki jiwa 

kreatif dan inovasi, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya 

masyarakat lainnya baik secra individual maupun kelompok. 

B. Pengertian Wirausaha 

 Kata “wirausaha” dalam bahasa Indonesia adalah padanan kata bahasa 

Perancis entrepreneur yang sudah dikenal paling kurang sejak abad 17 kata 

“wirausaha” merupakan gabungan kata Wira (gagah berani, perkasa) dan usaha 

(bisnis) sehingga istilah enterepreneur dapat diartikan sebagai orang yang berani 

atau perkasa dalam usaha atau bisnis. Riyanti (2003 : 12) 

Entrepreneur di definisikan sebagai orang yang berani memulai, 

menjalankan, dan mengembangkan usaha dengan cara memanfaatkan segala 

kemampuan dalam segala hal, membeli bahan baku dan sumber daya yang 

diperlukan, membuat produk dengan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, dan menjual produk sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-
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besarnya bagi para karyawan, diri sendiri, perusahaan, dan masyarakat sekitarnya. 

Hakim et al  (2007 : 2)  

 Wirausaha (Entrepreneur) menurut Longenecker et al (2001 : 4) 

seseorang yang memulai dan atau mengoperasikan bisnis. Wirausaha dapat juga di 

artikan sebagai seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem 

ekonomi perusahaan yang besar. Sebagian besar pendorongan perubahan, inovasi, 

dan kemajuan di perekonomian kita datang dari para wirausaha. Orang-orang 

yang memilki kemampuan untuk mengambil risiko dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi.  

Pengertian wirausaha / wiraswasta lebih lengkap dinyatakan oleh Joseph 

Schumpeter yaitu  

“Entrepreneur as the person who destroys the exiting economic order by 

introducing new raw materials”. 

Jadi menurut Joseph Schumpeter, entrepreneur atau wirausaha adalah 

orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang 

dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan 

baku baru. Alma (2008 : 24) 

 Selain itu definisi wirausaha sesuai dengan hasil lokakarya sistem 

pendidikan dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia tahun 1978 adalah 

sebagai berikut: Astamoen (2005 : 50) 

 “Pejuang kemajuan yang mengabdikan diri kepada masyarakat dengan 
wujud pendidikan (edukasi) dan bertekad dengan kemampuan sendiri, 
sebagai rangkaian kiat kewirausahaan untuk membantu memnuhi 
kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, memperluas lapangan 
kerja, turut berdaya upaya mengakhiri ketergantungan pada luar negri, dan 
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di dalam fungsi-fungsi tersebut selalu tunduk terhadap hukum 
lingkungannya  

 
 Berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan diatas, terdapat cirri umum 

yang selalu terdapat dalam diri seseorang wirausaha, yaitu kemampuan mengubah 

sesuatu menjadi lebih baik atau menciptakan sesuatu dari nilainya rendah menjadi 

sesuatu yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. 

C. Karakteristik Wirausaha 

Banyak ahli mengemukakan karakteristik wiarausaha dengan konsep yang 

berbeda-beda. Menurut M. Scarborough dan Thomas W.Zimmer dalam 

Suryana (2006 : 24) terdapat delapan karateristik kewirausahaan sebagai berikut:  

1) Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-
usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab 
akan selalu mawas diri. 

2) Preference for moderate risk, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, 
artinya selalu menghindari resiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu 
tinggi. 

3) Confidence in their ability to success, yaitu memiliki memilki kepercayaan 
diri untuk memperoleh kesuksesan. 

4) Desire for immediate feedback, yaitu selalu menghendaki umpan balik 
dengan segera. 

5) High level of energy, yaitu memiliki semangat kerja keras untuk 
mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. 

6) Future orientation, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan 
wawasan jauh kedepan. 

7) Skill organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan 
sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. 

8) Value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi 
daripada uang. 

 
Dalam mencapai keberhasilannya, seorang wirauasaha harus memiliki ciri-

ciri tertentu. Kasmir (2006 : 27-28) mengemukakan  Ciri-ciri wirausaha yang 

berhasil yaitu: 
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1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak 
kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah 
yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. 

2. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar dimana 
pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu 
memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. 

3. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi 
yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan 
yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap 
waktu segala aktifitas usaha yang dijalankan selalu sievaluasi dan harus 
lebih baik dibanding sebelumnya. 

4. Berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimilki 
seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang 
maupun waktu. 

5. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, dimana ada 
peluang disitu dia daang. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja 
keras merealisasikannya. 

6. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dijalankannya, baik 
sekarang maupun yang akan dating. Tanggungjawab seorang pengusaha 
tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral berbagai pihak. 

7. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh 
dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang 
merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. 

8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, 
baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun 
tidak, antara lain kepada: para pelanggan, pemasok, pemerintah serta 
masyarakat luas.   

 
Batasan jiwa kewirausahaan tidak akan terlepas dari ciri atau indikator dari 

kewirausahaan yang akan dipakai sebagai alat ukur. Banyak konsep yang telah 

dikemukakan tentang ciri kewirausahaan. Geoffrey Meredith. Et.al, (2002 : 5) 

mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan usaha, wirausaha harus memiliki 

jiwa kewirausahaan dengan ciri-ciri dan watak kewirausahaan yang tercantum 

pada Tabel II.1 
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Tabel II.1. Karakteristik dan Watak Kewirausahaan 

Sumber: Geoffrey G. Meredith, et al, 2002:5) 

Pengertian dari ciri-ciri kewirausahaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Percaya diri  
Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang 
dalam mengahadapi tugas dan pekerjaan (Soesarsono Wijandi, 2000;33). 
Dalam praktek sikap dan kepercayaan diri ini merupakan sikap dan 
kepercayaan untuk memulai, melakukan dan menyelesaikan suatu tugas 
dan pekerjaan yang dihadapi. Oleh karena itu kepercayaan diri memiliki 
nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan ketergantungan. Seseorang 

No KARAKTERISTIK WATAK 

1 Percaya diri Keyakinan, ketidaktergantungan, 

individualitas, optimisme.  

2 Berorientasi pada tugas dan 

hasil 

Kebutuhan akan berprestasi, berorientasi 

laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja 

keras, mempunyai dorongan kuat, energik, 

dan inisiatif. 

3 Berani mengambil resiko 

dan menyukai tantangan 

Kemampuan mengambil resiko, suka pada 

tantangan. 

4 Kepemimpinan Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat 

bekerjasama dengan orang lain, 

menanggapi saran-saran dan kritik. 

5 Keorisinilan Inovatif dan kreatif, fleksibel, punya 

banyak sumber, seba bisa, mengetahui 

banyak hal. 

6 Berorientasi masa depan Pandangan ke depan, perspektif. 
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yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan 
kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. 

2. Berorientasi tugas dan hasil 
Seseorang yang berorientasi pada tugas dan hasil adalah orang yang selalu 
mengutamakan nilai-nilai motif prestasi, berorientasi pada laba, ketekunan 
dan ketabahan, tekat kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan 
berinisiatif. 

3. Keberanian mengambil resiko 
Keberanian dalam mengambil resiko adalah kemampuan dalam 
mengambil resiko dan suka pada tantangan. Untuk mencapai kesuksesan 
dan menghadapi kegagalan, seorang wirausaha harus berani mengambil 
resiko dan menghadapi segala tantangan.  

4. Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah suatu sikap yang terlihat dalam diri para wirausaha 
terhadap pencapaian tugas-tugasnya. Seorang wirausaha yang berhasil 
selalu memiliki sifat kepemimpinan (berprilaku sebagai pemimpin), dapat 
bekerjasama dengan orang lain dan menanggapi saran dan kritik. 
Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan sumber 
pembaharuan untuk menciptakan nilai dengan menggunakan kemampuan 
kreativitas dan inovasi.  

5. Keorisinilan  
Nilai kretaif, inovatif, dan fleksisbilitas merupakan unsur-unsur 
keorisinilan seseorang. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang 
baru dan berbeda dan fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan 
diri dengan perubahan lingkungan. Menurut Yuyun Wirasasmita (1994:7) 
wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan 
adanya cara-cara baru yang lebih baik. Rahasia wirausaha dalam 
menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan 
kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang 
yang dihadapi setiap hari. 

6. Berorientasi ke masa depan 
Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki 
perspektif dan pandangan ke masa depan (Yuyun Wiraswasmita, 1994:8). 
Karena memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, maka ia selalu 
berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada 
sekarang. Meskipun dengan risiko yang mungkin terjadim ia tetap tabah 
untuk mencari peluang pada tantangan demi pembaharuan masa depan. 
Suryana (2006 : 16) 
 

 Orang yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru akan lebih 

siap untuk menanggapi segala peluang, tantangan, dan perubahan social, misalnya 

dalam mengubah standar hidupnya. Orang-orang yang terbuka terhadap ide-ide 



   

 

14
  
 
 

 

baru ini merupakan wirausaha yang inovatif dan kretif yang ditemukan dalam jiwa 

kewirausahaan. Wirausaha adalah kepribadian unggul yang mencerminkan budi 

luhur dan suatu sifat yang pantas diteladani. Karena atas dasar kamampuannya 

sendiri dapat melahirkan suatu sumbangsih dan karya untuk kemajuan 

kemanusiaan yang berlandaskan kebenaran dan kebaikan. 

 

D. Industri Rumah Tangga 

1. Pengertian Industri Rumah Tangga 

Dewasa ini pengembangan industri rumah tangga merupakan hal penting 

harus di tingkatkan. Umumnya strategi industri rumah tangga mempunyai strategi 

tersendiri, yaitu dengan membuat produk khusus, unik, special agar tidak bersaing 

dengan industri besar. Perusahaan kecil mempunyai daerah pemasaran yang tidak 

terlalu jauh. Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada 

umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya 

para karyawan berdomosili ditempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut. 

Karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik 

usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. 

Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja 

yang tinggi. Karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah 

milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. Merupakan tanggung jawab 

bersama dalam upaya meningkatkan perusahaan mereka. 

 Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 yang di sebut usaha kecil adalah 

usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut: Admin (2009) 
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1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah)  

 
Industri rumah tangga merupakan industri yang bergerak pada sektor 

industri kecil yang menghasilkan beranekaragam produk dengan keterampilan dan 

keahlian yang dimilki. Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil 

identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. 

BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu: 

Sajo (2009) 

1. Industri rumah tangga dengan pekerjanya 1-4 orang. 

2. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang. 

3. Industri menengah dengan pekerja 20-99. 

4. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. 

Dalam hal ini industri rumah tangga mempunyai pekerja yang relatif 

sedikit. Dimana dalam melakukan proses produksi, industri rumah tangga juga 

melakukan pembuatan produk dengan skala yang kecil pula. Secara harfiah, 

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang industri, 

dalam kamus Ilmiah Populer yang diterbitkan oleh Arkola-Surabaya, dapat 

diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. 

Singkatnya, Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena 

termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Selawati (2007) 

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini 

adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang 
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berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di 

sekitarnya sebagai karyawan. Meskipun dalam sekala yang tidak terlalu besar, 

namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan 

untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampong halamannya. Dengan begitu, 

usaha perusahaaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam 

upaya mengurangi angka pengangguran. 

 Usaha kecil (Industri rumah tangga) mempunyai karakteristik yang hampir 

sama. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang 

administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan 

yang merangkap sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola perusahaan, serta 

memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya 

akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka 

cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri. Ketiga, 

sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum mempunyai status badan 

hukum. Keempat, menurut golongan industri tampak hampir sepertiga bagian dari 

seluruh industri kecil, bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman 

dan tembakau, diikuti barang galian bukan logam, perabotan rumah tangga 

Suhardjono (2002 : 34) 

 

E. Keberhasilan Usaha 

Perusahaan atau organisasai manapun, pasti ingin mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. Dengan kata lain, mereka ingin mencapai keberhasilan usaha. 

Salah satu langkah untuk mengukur keberhasilan itu adalah melakukan penilaian 
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kinerja. Penilaian kinerja memang penting, sebab selain digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan suatu organisasai dalam kurun waktu tertentu, ia dapat juga jadi 

masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja organisasai selanjutnya. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk 

informasi, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan 

jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 

diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Srimindarti (2009) 

 Kaplan dan Norton mengusulkan pengukuran kinerja bisnis dengan 

balance scorecard. Balance scorecard adalah metode penilaian kinerja perusahaan 

yang mengembangkan empat perspektif pengukuran, yaitu perspektif keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan. Meskipun 

teknik pengukuran balance scorecard merupakan cara yang paling komperhensif, 

pelaksanaannnya sulit karena melibatkan banyak pihak sehingga biayanya mahal 

dan makan waktu lama. Riyanti (2003 : 25) 

 Karena jenis usaha yang dipilih dalam penelitian inin adalah jenis usaha 

industri yang memproduksi barang jadi maka kegiatan produksi menjadi tolak 

ukur dalam keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dalam penelitian ini adalah 

tingkat kepuasan akan keberhasilan usaha menurut persepsi dari pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau Bolu Kemojo. 
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 Menurut Dwi Riyanti (2003 : 28). Criteria yang cukup signifikan 

menentukan keberhasilan usaha dapat dilihat dari 1) peningkatan dalam akumulasi 

modal atau peningkatan modal, 2) jumlah produksi, 3) jumlah pelanggan, 4) 

perluasan usaha, dan 5) perbaikan sarana fisik.   

 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha 

1. Motivasi 

Banyak faktor yang dapat memotivasi seseorang menjadi wirausaha, salah 

satu kunci untuk dapat mengetahui faktor tersebut adalah dengan 

memahami apa yang orang butuhkan. Orang dapat dimotivasi oleh apa 

saja, tetapi tidak semuanya dimotivasi oleh sesuatu yang sama. 

2. Usia 

Menurut Rostandt (dalam Stawn 1991)  usia saat seseorang memulai usaha 

sendiri adalah sebagai berikut: usia kronologis bervariasi bahwa 

kebanyakan wirausaha memulai usahanya antara usia 25-30 tahun.  

Sementara Stawn, mengungkapkan bahwa pada umumnya pria memulai 

usaha sendiri ketika berumur 30 tahun dan wanita pada usia 35 tahun. 

3. Pengalaman 

Pengalaman dalam mengelola usaha memberi pengaruh pada keberhasilan 

usaha sekala kecil. Dengan demikian, tingkat keterlibatan seseorang dalam 

suatu kegiatan usaha bisa menjadi tolak ukur pengalam dalam berusaha. 

Stawn berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha 
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merupakan predictor terbaik bagi keberhasilan, terutama jika bisnis baru 

itu berkaitan dengan pengalaman bisnis sebelumnya. 

4. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan 

usaha skala kecil, dengan asumsi bahwa pendidikan yang lebih baik akan 

memberikan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola usaha. David 

(2009) 

 

G. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha 

Pada dasarnya jiwa kewirusahaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

semangat dan watak yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan/pemilik industri 

kecil yang berkaitan dengan tugasnya di bidang pengelolaan usaha yaitu percaya 

diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, 

berorientasi ke masa depan. 

 Perilaku manajer atau pimpinan adalah hasil tindakan diri seseorang yang 

tercermin dari tindak tanduknya sebagai bagian dari organisasi. Jika pada seorang 

pimpinan telah terbentuk atau telah memiliki kamampuan untuk menerapkan jiwa 

kewirausahaan maka pimpinan telah meyakini bahwa percaya diri, berorientasi 

tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke 

depan, juga ditunjang oleh tingkat pendidikan, pengalaman, dan motivasi untuk 

mencapai tujuan maka dengan sendirinya tujuan yang hendak dicapai akan 

terpenuhi. 
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Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan 

tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau kemampuan 

kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara rill tercermin 

dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (start-up), kemampuan 

untuk mengerjakan sesuatu yang baru (creative), kemauan dan kemampuan untuk 

mencari peluang (opportunity), kemampuan dan keberanian untuk menanggung 

resiko (risk bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan sumber 

daya. Kemauan dan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk. 

1) Menghasilkan produk atau jasa baru (the new product or new service), 2) 

Menghasilkan nilai tambah baru (Menghasilkan nilai tambah baru (the new value 

added), 3) merintis usaha baru (new business), 4) melakukan proses / teknik baru 

(the new technic), dan 5) mengembangkan organisasi baru (the new organization). 

Dalam manajemen modern dijelaskan bahwa tidak ada suatu perusahaan 

pun yang berhasil, bila pengelola organisasi kurang baik. Demikian juga halnya 

dengan teknis perencanaan, pembukuan, evaluasi, koordinasi serta factor-faktor 

lain yang berhubungan dengan proses manajemen akan efektif. 

Dalam hal di atas dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya suatu usaha 

sangat tergantung pada proses menajemen yang baik. Proses manajemen yang 

baik dikelola oleh pimpinan yang professional. Oleh karena itu untuk mencapai 

keberhasilan usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau sangat 

dipengaruhi oleh jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pimpinan. 
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H. Kewirausahaan dalam Perspektif Islam 

Bekerja dan berusaha (berwirausaha) merupakan bagian tak terpisahkan 

dari kehidupan manusia karena keberadaannya sebagai khalifah fil-ardh 

dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya kearah yang lebih 

baik sesuai dengan firman Allah:  

� �������	 ִ��☺	� ����֠��	� �☯������ � 
����֠  !������" #$	%'()�$ *+�$ ��, 

-./�0 (123, 45��0�� 6�7�8⌧: # ���� 

�.;	<�=>	� ?123, @A�BC��$ 

�.;�8ִ☺E��FG�$�	 �HI72J 

�	)82KL�CG���J M��� #$N�-��O 

25LP�0�� � QR�� ���S�B T�"U8�֠ T�PVW�X 

@2YZ   
  

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud:61) 

Ayat diatas menerangkan bahwa, manusia dijadikan penghuni dunia untuk 

menguasai dan memakmurkan dunia. Sebagai khalifah fil-ardh Allah telah 

memberikan semua fasilitas berupa sumber daya (resources) berupa sumberdaya 

alam (SDA), dan potensi sumber daya manusia (SDM). Allah telah melimpahkan 

sumber daya alam yang tidak terbatas yang semuanya itu untuk dimanfaatkan oleh 

manusia. 

Sebagai agama yang menekankan dengan kuat sekali tentang pentingnya 

keberdayaan ummatnya, maka Islam memandang bahwa berusaha atau 
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berwirausaha merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Berbisnis merupakan 

aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW 

sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu 

berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan 

dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan 

sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai 

dengan tuntunan ajaran Islam sesuai dengan firman Allah 

/ Q[ִ5	��	 \+�$ ִ]LP�^L0�$ �_`8ִ5�	 

#$���-Ua80�$ @bc�Z 
 

Artinya:  Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba  
( QS. Albaqarah: 275) 
 

 
I.  Hipotesis  

 Berdasarkan kepada pokok permasalahan dan tinjauan teoritis yang telah 

penulis kemukakan pada bagian terdahulu, maka untuk memberikan arah bahasan 

dalam menganalisis permasalahan dalam proposal ini, penulis mengambil hipotesa 

sebagai berikut: 

“Diduga jiwa kewirausahaan yang terdiri dari percaya diri, berorientasi 

tugas dan hasil, pengambilan risiko, keorisinilan, kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha pada industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo Di Kota Pekanbaru.” 
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J. Variabel Penelitian  

Adapun yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = Keberhasilan Usaha 

X1 = Percaya Diri 

X2 = Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

X3 = Pengambilan Resiko 

X4 = Keorisinilan 

X5 = Kepemimpinan 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian 

pada industri rumah tangga makanan khas Riau Bolu Kemojo yang berada di kota 

Pekanbaru. 

B. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu himpunan informasi yang diperoleh melalui pengamatan 

langsung dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan 

penelitian yaitu berupa Tanya jawab dan penyebaran kuesioner kepada 

pimpianan / pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau di Kota 

Pekanbaru. 

b. Data Skunder 

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari literature kepustakaan, 

penelitian-penelitian, tulisan-tulisan ilmiah dan data pendukung lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukannya 

dengan cara: 
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a. Wawancara / Interview 

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara melakukan secara langsung 

dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, agar dapat 

mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan. 

b. Angket (Questionary) 

Yaitu data yang diperoleh dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan 

kepada responden, dengan tujuan untuk menganalisis jawaban responden 

tentang seberapa besar pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap 

keberhasilan usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau Bolu 

Kemojo di Kota Pekanbaru. 

 

D. Operasional Variabel Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan diatas, variable yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau independen adalah Percaya Diri, 

Berorientasi pada tugas dan hasil, Pengambilan risiko, Keorisinilan. sedangkan 

variabel terikat atau dependen yaitu Jiwa Kewirausahaan. 

Rancangan operaional variabel ini, yang meliputi variabel, sub-variabel, 

konsep variabel, indikator pengukuran dan satuan ukuran yang didasarkan atas 

theory Geoffrey G. Meredith, et.al yang dikemukakan sebelumnya.  

Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel tersebut dapat dilihat pada 

table berikut ini: 
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Tabel III.1. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Konsep Indikator Ukuran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiwa 
Kewirausahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keberhasilan 
Usaha (Y) 

 
 

Percaya diri  
(X1) 

Kepercayaan diri merupakan 
suatu paduan sikap dan 
keyakinan seseorang dalam 
menghadapi tugas dan pekerjaan 
kepercayaan diri memiliki nilai 
keyakinan, optimisme, 
individualisme. 

- Nilai 
keyakinan 

- Optimisme 
-Individualisme 

-Tingkat keyakinan 
-Tingkat optimisme 
-Tingkat   individualisme 

Berorientasi pada 
tugas dan hasil  

(X2) 

 
 
Seseorang yang selalu 
mengutamakan tugas dan hasil 
adalah orang  yang selalu 
mengutamakan nilai-nilai untuk 
prestasi, berorientasi pada laba, 
ketekunan dan ketabahan tekad 
kerja keras,energi dan 
berinisiatif. 

-Kebutuhan 
untuk prestasi 
-Berorientasi 
pada laba 
-Ketekunan dan 
ketabahan 
 
-Tekad kerja 
keras 
 
-Energik 
 
-Inisiatif 

-Tingkat kebutuhan untuk 
prestasi 
-tingkat orientasi pad laba 
-Tingkat ketekunan dan 
ketabahan dalam 
melakukan tugas 
-Tingakat kerja keras 
malaksanakan tugas 
-Tingkat Energik dalam 
melaksanakan Tugas 
-Tingkat inisiatif dalam 
mengelola usaha 

Pengambilan 
risiko (X3) 

Keberanian dalam mengambil 
resiko adalah kemampuan dalam 
mengambil dan suka pada 
tantangan. Untuk mencapai 
kesuksesan dan mengahadapi 
kegagalan. Seseorang wirausaha 
harus berani mengambil resiko 
dan menghadapi tantangan. 

-Kemampuan 
untuk 
mengambil 
risiko 
-Suka pada 
tantangan 

-Tingginya kemampuan 
untuk mengambil risiko 
-Tingginya kemauan pada 
tantangan 

Keorisinilan 
(X4) 

 
Keorisinilan adalah nilai 
inovatif, kreatif dan fleksibilitas 
yang dimiliki oleh para 
wirausaha. Kreativitas adalah 
berpikir sesuatu yang baru dan 
inovasi adalah melakukan 
sesuatu yang baru. 

-Kreativitas 
 
 
-Inovatif 
 
 
-Fleksibilitas 

-Tingkat kreativitas dalam 
pencapaian keberhasilan 
usaha 
-Tingkat inovasi dalam 
pencapai keberhasilan 
usaha 
-Tingkat fleksibilitas 
dalam mencapai 
keberhasilan usaha 

Kepemimpinan 
(X) 

Kepemimpinan adalah suatu 
sikap yang terlihat dalam diri 
para wirausaha terhadap 
pencapaian tugas-tugasnya. 
Seorang wirausaha yang berhasil 
selalu memiliki sifat 
kepemimpinan (berprilaku 
sebagai pemimpin), dapat 
bekerjasama dengan orang lain 
dan menanggapi saran dan kritik. 
 

-memiliki sifat 
kepemimpinan 
-dapat 
bekerjasama 
dengan orang 
lain 
-menanggapi 
saran dan kritik 
-pengawasan 
-motivasi 

 

-tingkat sifat 
kepemimpinan 
-  tingkat kerjasama 
dengan orang lain 
 
 
-tingkat menanggapi 
saran dan kritik 
-tingkat pengawasan 
-tingkat kemampuan 
memotivasi 

 

 
Keberhasilan usaha dapat 
didefinisikan sebagai tingkat 
kepuasan akan keberhasialan 
usaha atau tingkat kepuasan 
pencapian hasil organisasai 

 

-Akuntasi 
Modal 

 
 
 

-Sarana Fisik 

-Tingkat kepuasan akan 
akumulasi modal 
-Tingakat Kepuasan akan 
perluasan usaha  
-Tingkat kepuasan akan 
perbaikan sarana fisik 
-Tingkat kepuasan akan 
jumlah produksi 
-Tingkat kepuasan akan 
jumlah pelanggan 
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E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan 

sampel adalah bagian dari populasi yang kita ambil untuk mewakili populasi 

secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pimpinan / pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau Bolu Kemojo di Kota Pekanbaru. Berdasarkan 

data yang diperoleh oleh peneliti dari Asosiasi pangan Riau Kota Pekanbaru 

sebanyak 32 orang. Karena populasi tidak terlalu banyak maka penulis 

memutuskan menggunakan seluruhnya dijadikan sampel dengan metode 

penelitian sensus. Sugiono (2002 : 62) 

 

F. Uji Kualitas Data  

1. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan diukur sehingga 

alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat dihandalkan. Uji reliabilitas atau 

kehandalan suatu instrument penelitian dalam hal ini adalah pertanyaan-

pertanyaan yang terkandung di dalam kuesioner penelitian perlu dilakukan 

pengujian diawal suatu analisis sebelum dilaksanakan pengujian-pengujian tahap 

berikutnya. Hal ini bertujuan karena uji reliabilitas akan dapat menunjukkan 

konsisten dari jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner yangb 

diajukan atau dapat juga dikatakan menunjukkan adanya kesamaan jawaban (yang 

selanjutnya menjadi data) dalam waktu yang berbeda.  
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Dengan demikian, uji reliabilitas ini menjadi salah satu syarat penting 

yang berlaku pada metode penyebaran kuesioner. Bila uji reliabilitas 

menunjukkan tingkat konsisten yang rendah maka kemungkinannya pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner tidak dapat ditangkap dengan baik oleh responden. 

Sehingga bila diajukan dalam waktu yang berbeda, jawabannya pun akan berbeda. 

Dalam pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah jika a > 0,6 maka 

butir atau variabel tersebut reliable, sebaliknya jika a < r tabel maka butir atau 

variabel tersebut tidak reliable. Santoso (2005 : 134)  

Dalam penelitian ini uji validitas dan reliabilitas dihitung dengan 

menggunakan bantuan SPSS dan hasilnya akan disajikan pada bab pembahasan. 

2. Uji Validitas 

Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun 

dilakukan berkali-kali dan dimana-mana. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu instrumen akan 

menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan 

demikian, permasalahan validitas instrument (angket) akan menunjukkan pada 

mampu tidaknya instrument (angket) tersebut untuk mengukur objek yang diukur. 

Jika r hasil < tabel dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan tidak 

vailed, sebaliknya jika r hasil (correlated item – total indicator) > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan valid. Santoso (2005 : 136)   
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G. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bisa yang baik jika 

memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi, multikonearitas dan 

heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi maka variabel-variabel 

yang menjelaskan menjadi tidak efisien. 

Model regresi yang diperoleh dari metode OLS (Ordinal Least Square 

Method) merupakan metode regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bisa 

yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator / BLUE). Kondisi ini akan terjadi jika 

terpenuhi beberapa asumsi yang di sebut klasik.  

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas bertujuan untuk menteksi gejala korelasi antara 

variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Uji Multikorelasi 

dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat  VIF (Varians Inflation 

Factor) dan nilai tolerance. Deteksi adanya Multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan mengkorelasikan antara variabel bebas atau dapat dilihat dari VIF:  

 

 

Dimana merupakan koefisien determinasai. Bila toleransi kecil artinya 

menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF > 5 dianggap ada 

multikolinearitas dengan variabel lainnya. Sebaliknya jika VIF < 5 maka 

dianggap tidak multikolinearitas. Ghozali (2005 : 92) 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul dari suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

yang terdapat pada grafik scatter plot. Apabila pada grafik scatter plot 

membentuk pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Hasan (2001: 

281) 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi 

secara normal. Jika distriibusi data tidak normal, maka tes statistik yang 

dihasilkan tidak valid. 

Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan normal 

probability plot. Pada pendekatan ini distribusi normal ditunjukan dalam garis 

diagonal, sedangkan residul dari data actual akan diplot sesuai dengan 

distribusinya. Jika plotting actual terletak pada garis diagonal tersebut atau 

mendekatinya, berarti data aktual tersebut berdistribusi normal. Namun 

apabila  ata tersebut tersebar menjauhi garis diagonal, maka dapat dipastikan 

bahwa distribusi data tersebut tidak normal. Santoso, (2005 : 270) 

H. Analisis Data 

Dalam menganalisis data metode yang penulis gunakan adalah metode 

(kuantitatif dan deskriptif), untuk menganlisis factor-faktor yang paling dominan 

mempengaruhi Keberhasilan Usaha. Dengan menghubungkan data yang telah 

diperoleh dari penelitian, dan penulis menggunakan Regresi Linier Berganda, 



 8
 

antara variabel bebas (Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan 

risiko, keorisinilan, kepemimpinan) dengan variabel terikat ( Keberhasilan Usaha) 

dengan persamaan: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5  + e 

Dimana: 

Y  = Keberhasilan Usaha 
a  = Konstanta  
bbbbb  = Koefisien regresi 
X1    = Percaya Diri 
X2  = Berorientasi pada Tugas dan Hasil 
X3  = Pengambilan Resiko 
X4 = Keorisinilan  
X5 = Kepemimpinan  
e  = variabel error (Hasan, 2005) 
 

I. Pengujian Hipotesisi 

1.  Uji T (Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel 

independent yang terdapat dalam persamaan terdapat secara individu 

berpengaruh terhadap variabel independent. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5%. 

(Mangkuadmodjo, 2004 

 2.  Uji F (Simultan) 

Digunakan untuk menguji apakah semua variabel secara bersama-

sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan 

cara:  

a. Membandingkan F rasio dengan F tabel, yaitu apabila F rasio lebih 

besar dari pada F tabel (F rasio > F tabel tabel) berarti variabel bebas 
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secara bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap variabel tidak 

bebas, tetapi apabila F rasio lebih kecil dari pada F tabel (F rasio < F 

tabel berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

variabel tidak bebas. 

b. Besarnya koefisien determinasi (R2) terhadap variabel bebas. Syarat 

determinasi (R2) dikatakan kuat atau lemah yaitu apabila (R2) 

mendekati angka 1, maka berarti pengaruh variabel bebas secara 

serentak (bersama-sama) dianggap kuat dan apbila (R2) mendekati nol 

maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serentak adalah 

lemah (Mangkuadmodjo, 2004) 

Didalam pengukuran terhadap masing-masing variabel, penulis membuat 

suatu daftar pertanyaan nantinya yang akan dijawab oleh responden. Karena 

semua jawaban yang diberikan oleh responden bersifat kualitatif, maka jawaban 

yang berukuran oridinal tersebut diberi skala sehingga menjadi data-data yang 

berukuran interval. Kategori yang digunakan berdasarkan skala likert, dimana 

responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban seperti 

dibawa ini : Azwar (2009 : 97) 

1. Untuk alternatif jawaban (SS) diberi skor 5 

2. Untuk alternatif jawaban (S) diberi skor 4 

3. Untuk alternatif jawaban (RR) diberi skor 3 

4. Untuk alternatif jawaban (TS) diberi skor 2 

5. Untuk alternatif jawaban (STS) diberi skor 1 
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Keterangan: 

1. SS   : Sangat Setuju 

2. S  : Setuju 

3. RR  : Ragu-Ragu 

4. TS  : Tidak Setuju 

5. STS : Sangat Tidak Setuju 

Untuk membantu dalam pengelolahan data tersebut digunakan program 

komputer yaitu program SPSS (ststistic for product and service solution). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN KHAS RIAU 

BOLU KEMOJO DI KOTA PEKANBARU 

 

A. Profil Industri Rumah Tangga Makanan Khas Riau Bolu Kemojo di Kota 

Pekanbaru 

Penelitian ini dilakukan pada industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 

kemojo di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu perlu diuraikan terlebih dahulu profil 

industri kecil rumah tanga makanan khas Riau bolu kemojo yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini. Beberapa informasi yang berhasil diperoleh dari para pemilik/pimpinan 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo meliputi: usia, pengalaman, 

tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, tempat usaha, merek dagang, izin dari 

Departemen Kesehatan (Balai Pengawasan Obat dan  Makanan), sumber bahan 

baku, pemasaran, dan sumber modal. 

Berikut ini disajikan tabel usia kewirausahaan atau pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru. 

Tabel IV.1 : Usia Wirausaha 
Rentang Usia Frekuensi Persentase (%) 

20 – 39 9 28,12 
40 – 60 21 65.63 

> 60 2 6,25 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari tabel IV.1 dapat dideskripsikan bahwa usia pemilik industri rumah tangga 

makanan khas Riau bolu kemojo bervariasi mulai dari 20 tahun sampai 70 tahun. 

Rentang usia 40-60 tahum merupakan proporsi yang terbanyak yaitu 65,63 %, 

kemudian usia 20-39 tahun sebesar 28,12 % serta di atas 60 tahun hanya 6,25 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia untuk menjadi wirausaha, usia baru 
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terkait dengan keberhasilan bila dimaksudkan adalah Entreprenurial age, yaitu berapa 

lama seseorang menjadi wirausaha. Tabel berikut ini menyajikan secra lebih rinci 

mengenai pengalaman para wirausaha / pemilik industri rumah tangga makanan khas 

Riau Bolu Kemojo di kota pekanbaru. 

Tabel IV.2 : Pengalaman Sebagai Wirausaha 
Rentang Frekuensi Persentase (%) 
< 5 tahun 23 71,87 

5 – 9 tahun 6 18,75 
> 10 tahun 3 9,38 

Jumlah 32 100,00 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel IV.2 di atas dapat dideskripsikan bahwa wirausaha atau pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo pada umumnya belum memiliki 

pengalaman yang cukup lama karna industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 

kemojo merupakan produk industri rumah tangga yang masih tergolong baru. Sebanyak 

71,87 % mempunyai pengalaman kurang dari 5 tahun, dan 28,13 % mempunyai 

pengalaman lebih dari 5 tahun. Artinya sebagian besar para pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau belum mempunyai pengalaman yang cukup lama walaupun 

demikian produk industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo ini merupakan 

produk unggulan yang sudah dipatenkan menjadi makanan khas Riau. Industri rumah 

tangga makanan khas Riau bolu kemojo muncul sejak tahun 1998 yang dipelopori oleh 

Dinawati.   

Pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan prediktor terbaik bagi 

keberhasilan, kebutuhan akan pengalaman mengelola usaha semakin diperlukan dengan 

meningkatnya kompleksitas. Perpaduan antara pendidikan dan pengalaman adfalah 

factor utama yang menentukan keberhasilan usaha. Untuk lebih jelas tentang 

pendidikan para wirausaha / pemilik usaha industri rumah tangga maknan khas Riau 

bolu kemojo di Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel IV.3: Tingkat Pendidikan Wirausaha 
Tingkat pendidikan  Frekuensi Persentase (%) 

SD / Sederajat 2 6,25 
SLTP / Sederajat 6 18,75 
SLTA / Sederajat 19 59,37 
Akademi / D3 3 9,38 
Universitas / S1 2 6,25 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian  

 Dari IV.3 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau sangat bervariasi, proporsi terbesar tingkat pendidikan 

wirausaha adalah SLTA / Sederajat sebesar 59,37 %, disusul berturut-turut SLTP . 

Sederajat 18,75 % dan SD / Sederajat 6,25 %, sedangkan yang tamat perguruan tinggi 

baik untuk jenjang D3 dan S1 sebanyak 15, 63 %. Artinya sebagian besar tingkat 

pendidikan para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di kota 

pekanbaru cukup baik. 

 Tenaga kerja merupakan faktor penentu dalam proses produksi suatu industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di pekanbaru, dengan demikian 

keberhasilan usaha suatu industri rumah tangga di kota pekanbaru di pengaruhi oleh 

jumlah tenaga kerja yang di gunakan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabe IV.4: Jumlah Tenaga Kerja 
Jumlah Tenaga Frekuensi Persentase (%) 

1 – 4 32 100,00 
>5 0 0,00 

Jumlah 32 100,00 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian  

 Dari Tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa industri rumah tangga makanan 

khas Riau bolu kemojo menggunakan jumlah tenaga kerja paling banyak 4 orang 

termasuk pengusaha . Kriteria yang di gunakan dalam penelitian ini di dasarkan 

pengklasifikasian sesuai dengan ketentuan dari BPS dimana industri rumah tangga 

hanya menggunakan tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang oleh karena itu dalam 
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penelitian ini hanya mengambil sampel pemilik industri rumah tangga yang memiliki 

jumlah tenaga seperti yang diuraikan di atas. Artinya daya serap tenaga kerja pada 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru 

terkonsentrasi dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang  

 Tempat usaha bagi industri merupakan tempat dilaksanakan proses produksi 

untuk menghasilkan produk jadi. Selain lokasi usaha berpengaruh terhadap biaya 

operasi, harga produk, dan kemampuan baersaing suatu industri juga berpengaruh 

terhadap kelangsungan proses produksi. Pada Tabel.8 berikut ini disajikan status tempat 

usaha dari industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo yang menjadi 

responden. 

Tabel IV.5 : Status Tempat Usaha   
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Milik Sendiri 27 84,38 
Sewa / Kontrak 5 15,62 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa wirausaha atau pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo telah memiliki tempat usaha sendiri 

sebanyak 84,38 % dan hanya 15,62 % masih menyewa / kontrakan. Artinya masih ada 

sebagian kecil dari pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di 

Kota Pekanbaru yang masih menyewa atau mengontrak tempat usaha untuk 

pelaksanaan proses produksi. 

Dewasa ini hampir tidak ada produk yang dipasarkan tanpa menggunakan merk. 

Konsumen memandang merk sebagai bagian produk yang penting dan pembubuhan 

merk dapat menambah nilai produk. Merk adalah nama, lambing, tanda, desain, atau 

kombinasi dari seemuanya untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh sebuah perusahaan dan untuk membedakan dari merk perusahaan lain. Berikut ini 
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disajikan tabel industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di kota 

pekanbaru yang sudah dan belum memiliki merk dagang. 

Tabel IV.6 : Merk Dagang Yang Dimiliki 
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 
Sudah Ada 25 78,12 
Belum Ada 7 21,88 

Jumlah 32 100,00 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel IV.6 di atas sebagian besar 78,12 % menunjukkan industri rumah 

tangga makanan khas Riau Bolu kemojo di Kota Pekanbaru sudah memiliki merk 

dagang dan yang belum hanya21,88 %. Artinya pemilik industri rumah tangga 

makanan khas Riau Bolu kemojo sudah sangat memahami bahwa merk merupakan 

salah satu faktor penting dalam menciptakan image yang baik pada konsumen. 

Setiap produk makanan baik yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah, dan 

industri besar perlu memiliki nomor izin dari Departemen Kesehatan (Balai 

Pengawasan Obat dan Makanan)bkarena akan memberikan jaminan kepada konsumen 

bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pada tabel berikut disajikan 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di kota pekanbaru yang sudah 

dan belum memiliki nomor izin dari instansi yang terkait. 

Tabel IV.7 : Nomor Izin Departemen Kesehatan Yang Dimiliki 
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 
Sudah Ada 25 78,12 
Belum Ada 7 21,88 

Jumlah 32 100,00 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa sebesar 78,12 % telah memiliki 

izin Departemen Kesehatan yaitu dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan hanya 

sebesar 21,88 % yang belum memilikinya. Artinya sebagian besar pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru sudah memahami 

pentingnya izin kesehatan dari instansi yang terkait sehingga produk makanan yang 
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dihasilkan akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah 

memenuhi standar kesehatan dan layak untuk dikonsumsi. 

Baha baku merupakan salah satu faktor produksi yang penting karena akan 

mempengaruhi proses produksi dalam setiap perusahaan. Bahan baku tersebut akan 

diproses untuk menjadi produk jadi. Setiap perusahan berkepentingan untuk selalu 

dapat memperoleh jumlah bahan baku yang dibutuhkan dengan mudah, layak harganya, 

continue dan biaya transportasi yang rendah serta tidak rusak sehingga bila diproses 

akan menjadi barang jadi dengan kualitas yang tinggi dan biaya produksinya dapat 

ditekan sehingga mempunyai keunggulasan kompetitif. Berikut ini disajikan sumber 

bahan baku industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo dikota pekanbaru. 

Tabel IV.8 Sumber Bahan Baku 
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Lokal / Dalam Kota 30 93,75 
Antar Kabupaten / Kota 2 6,25 
Antar Provinsi 0 0 
Luar Negeri 0 0 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

Dari Tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 93,75 % sumber bahan 

bakunya berasal dari lokal, 6,25 % antar Kabupaten / Kota. Dan tidak ada satupun 

pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau yang menggunakan bahan baku dari 

antar provinsi dan luar negri. 

Pemasaran adalah suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa 

yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan 

mempertahankan pelanggan setia. Untuk berhasil dalam pasar kompetitif dewasa ini, 

perusahaan harus konsentrasi pada konsumen untuk memenangkan persainhan dengan 

menawarkan nilai yang lebih besar. Konsumen dapat dikelompokkan dengan berbagai 

cara berdasarkan factor geografis. Faktor demografi, faktor psikografis, dan faktor 
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prilaku. Berikut ini disajikan daerah pemasaran industri rumah tangga makanan khas 

Riau Bolu Kemojo di kota pekanbaru berdasarkan geografis. 

Tabel IV.9 Daerah Pemasaran 
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Lokal / Dalam Kota 32 100,00 
Antar Kabupaten / Kota 0 0 
Antar Provinsi 0 0 
Luar Negeri 0 0 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa daerah pemasaran produk yang di 

hasilkan hanya terkonsentrasi di dalam lokal / kota saja, karena bolu kemojo 

merupakan produk yang proses pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet 

oleh karna itu produk ini hanya tahan untuk 3 hari sahaja 

Modal merupakan salah satu factor produksi yang sangat penting dalam setiap 

usaha baik bagi usaha kecil, menengah maupun besar. Usaha kecil menengah (UKM), 

khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek 

financial: mobilitas modal awal (star-up capital) dan akses ke modal kerja dan financial 

jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output 

jangka panjang. Tabel berikut ini disajikan sumber modal industri rumah tangga 

makanan khas Riau bolu Kemojo di Kota Pekanbaru. 

Tabel IV.10 Sumber Permodalan 
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Sendiri / Keluarga 24 75 
Teman 5 15,63 
Lembaga Keuangan Non Bank 2 6,25 
Bank 1 3,12 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau sebanyak 75 % menggunakan modal sendiri atau dari 

keluarga. Untuk memnuhi bahan bakunya sebagian dari mereka sebanyak 15,63 
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biasanya meminjam dari supplyer bahan-bahan atau dari teman, 6,25 % dari lembaga 

keuangan non bank, dan hanya 3,12 % dari bank. Artinya industri rumah tangga 

makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru masih mengandalkan modal 

sendiri dalam menjalankan usahanya. 

 Masih kecilnya modal baik untuk modal kerja maupun investasi yang dimiliki 

oleh para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu Kemojo di Kota 

Pekanbaru yang bersumber dari bank dan lembaga keuangan lainnya disebabkan oleh 

beberapa alas an seperti pada tabel berikut:  

Tabel IV.11 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman dari Bank dan 
Lembaga Non Bank 

Alasan  Frekuensi Persentase (%) 
Tidak ada ijin usaha 7 21.87 
Tidak ada jaminan 8 25 
Prosedur Berbelit-belit 15 46,88 
Pengetahuan kurang tentang bank 2 6,25 
Jumlah 32 100,00 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

Dari Tabel IV.11 di atas menggambarkan bahwa sebagian besar 46,88 % 

responden menyatakan prosedur berbelit-belit, 25 % tidak memiliki jaminan, dan yang 

lainnya kurang pengetahuan serta tidak memiliki ijin usaha. Artinya system kredit yang 

dicanangkan oleh pemerintah belum berjalan sebagaimana diharapkan. 
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B. Perkembangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru  

Tiga tahun terakhir ini perkembangan koperasi dan usaha kecil di Riau 

tergolong sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di segi kuantitas saja, tetapi dari 

segi kualitas juga, termasuk penyerapan tenaga kerja.  

Bagaimana pun bentuknya, usaha kecil adalah entitas ekonomi yang telah 

memberi keuntungan ekonomi dan pekerjaan bagi para pelakunya. Dari sisi potensinya, 

sector usaha kecil memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini merupakan sesuatu yang 

nyata, karena tidak sedikit perusahaan yang menjadi besar justru berawal dari usaha 

kecil. Misalnya, dari home industry menjadi industri besar. Selain itu, ketahanan sektor 

ini juga sangat kuat. Hal ini juga sudah terbukti ketika krisis ekonomi melanda 

Indonesia pada pertengahan 1997, sektor usaha kecil-menengah dan koperasi tidak saja 

dapat bertahan diantara banyaknya usaha-usaha besar yang berguguran, tetapi justru 

menjadi penyelamat perekonomian nasional hingga tidak jatuh pada keadaan yang lebih 

parah. 

Saat ini Kota Pekanbaru berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, 

transportasi sehingga memiliki peluang bisnis dan investasi yang cukup menjanjikan. 

Pekanbaru juga sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, 

peternakan, dan tujuan wisata. “Selain itu, kota ini juga memiliki potensi produksi 

Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah mendapat tempat di pasaran nasional 

bahkan internasional, seperti bolu kemojo, makanan khas kering Riau / Kue Bangkit, 

amplang tenggiri, kerajinan rotan, songket melayu Riau dan sebagainya.  

Walaupun demikian kegiatan ekonomi rakyat masih dipengaruhi oleh gejolak 

politik, perubahan sistem dan orientasi pembangunan masa depan. Dengan demikian 

dapat diasumsikan bahwa   belum banyak yang dapat dilakukan untuk memicu laju 
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pertumbuhan ekonomi  yang jauh tertinggal ini, sebagai momentum awal 

memberdayakan pengusaha kecil. 

Program kemitraan sulit dikembangkan karena banyak BUMN dan pengusaha 

swasta yang terganggu likuiditasnya. Pengembangan usaha kecil masih terkait dengan 

pola pembinaan manajemen usaha dalam pembiayaan, oleh karena itu pembiayaan 

yang wajar dari lembaga keuangan maupun pola-pola lainnya seperti pola venture 

benar-benar tidak menggunakan prinsip bisnis murni, karena dapat menghambat 

pertumbuhan pengusaha kecil dimasa yang akan datang. 

Memberdayakan pengusaha kecil bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi harus 

dilakukan agar konsepsi ekonomi kerakyatan benar-benar membawa 51 persen 

penduduk Riau berusaha sendiri, baik dibantu orang lain  maupun tidak. 

Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk 

menumbuh kembangkan pengusaha kecil meskipun kebijakan-kebijakan telah 

ditetapkan tetapi sering terbentur pada penerapannya. Alternative lain yang mungkin 

dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat 

untuk membuat suatu kegiatan atau usaha baik secara individu maupun kelompok yang 

mempunyai nilai dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber daya yang ada. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Percaya Diri 

Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang 

dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Kepercayaan diri bersifat internal, sangat 

relative dan dinamis, dan banyak ditentuakan oleh kemampuannya untuk memulai 

melaksanakan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. 

Orang yang percaya diri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan sistematis, terencana, efektif, dan efisien. Kepercayaan diri memiliki nilai 

keyakinan, optimisme dan individualitas, ketekunan dan ketabahan, dan energik. 

Berikut di uraikan gambaran tanggapan responden atas kelima hal tersebut 

berdasarkan jawaban dari kuesioner yang disebarkan dengan jumlah sampel 

sebanyak 32 unit industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota 

Pekanbaru. 

Tabel V.1 : Tanggapan Responden Mengenai Keyakinan Akan Berhasil 
Dalam Menghadapi Tantangan Yang Sulit. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 26 81,3 
Ragu-Ragu 3 5 15,6 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan Tabel V.1 diatas menunjukkan bahwa 3.1 % pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo memiliki keyakinan yang sangat 

tinggi akan berhasil, jika menghadapi sesuatu yang sulit dan menantang, 81,3 % 
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memiliki keyakinan yang tinggi akan berhasil, 15,6 % cukup yakin.Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemilik industri rumah tangga makanan khas 

Riau bolu kemojo di kota pekanbaru sebagian besar sudah cukup memiliki nilai 

keyakinan yang tinggi untuk berhasil dalam menghadapi sesuatu yang sulit dan 

menantang   

Tabel V.2 : Tanggapan Responden Mengenai Tidak Mudah Putus Asa 
Apabila Hasil Yang Diperoleh Belum Sesuai Dengan Rencana 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 
Setuju 4 26 81,3 
Ragu-Ragu 3 6 18,8 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan Tabel V.2 diatas menunjukkan bahwa sebesar 81,3 % 

responden menjawab setuju dan 18,8 % menjawab ragu-ragu. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar rasa optimisme yang dimiliki oleh pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo sudah baik karena 

didukung adanya rasa kepercayaan diri yang tinggi dari pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau bolu kemojo yang ada di Kota Pekanbaru 

Tabel V.3 : Tanggapan Responden Mengenai Yakin Akan Kemampuannya 
Dalam Menjalankan Usahanya  

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 
Setuju 4 22 68,8 
Ragu-Ragu 3 10 31,3 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
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Dari Tabel V.3 diatas menunjukkan bahwa 68,8 % responden menjawab 

Setuju dan 31,3 % menjawab ragu-ragu. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar para pemilik industri rumah tangga makanan 

khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru mempunyai keyakinan yang tinggi 

akan kemampuannnya, kepercayaan diri ditentukan oleh kemandirian dan 

kemampuan sendiri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, 

relative lebih mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa 

menunggu bantuan orang lain.  

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Mengenai Ketabahan / Kesabaran 
Apabila Usahanya Belum Berhasil. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 2 6,3 
Setuju 4 23 71,9 
Ragu-Ragu 3 7 21,9 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 
 Dari Tabel V.4 diatas menunjukkan bahwa dari 32 responden, sebanyak 

6,3 % menjawab sangat setuju, 71,9 % menjawab setuju dan 21,9 menjawab ragu-

ragu. 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa para pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru memiliki 

katabahan / kesabaran yang baik. Ketabahan ini akan erat kaitannya dengan rasa 

percaya diri yang dimiliki para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau 

bolu kemojo 
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Tabel V.5 : Tanggapan Responden Mengenai Bekerja Keras Untuk 
Memajukan Usahanya. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 2 6,3 
Setuju 4 26 81,3 
Ragu-Ragu 3 4 12,5 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
  

Berdasarkan Tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa 6,3 % sangat suka 

bekerja keras untuk memajukan usahanya, 81,3 % suka bekerja keras untuk 

menjalankan usahanya, dan 12,5 % ragu-ragu berusaha keras untuk memajukan 

usahanya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa para pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru bekerja 

keras untuk memajukan usahanya dan memiliki tingkat semangat kerja dan 

energik yang tinggi. 

Tabel V.6 : Rekapitulasi Jawaban Variabel Percaya Diri 
Indikator SS S RR TS STS Jumlah 

Keyakinan akan berhasil 
dalam menghadapi 
tantangan yang sulit 

1 26 5 0 0 32 

Tidak mudah putus asa 
apabila hasil yang 
diperoleh belum sesuai 
dengan rencana 

0 26 6 0 0 32 

Yakin akan 
kemampuannya 
menjalankan usahanya 

0 22 10 0 0 32 

Ketabahan dan 
kesabaran apabila 
usahanya belum berhasil 

2 23 7 0 0 32 

Suka bekerja keras 
dalam memajukan 
usahanya 

2 26 5 0 0 32 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
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 Dari Tabel V.6 dapat dilihat bahwa 84 % responden merasa yakin akan 

berhasil dalam menghadapi tantangan yang sulit dan tidak mudah putus asa 

apabila hasil yang diperoleh belum sesuai dengan rencana dan yakin akan 

kemampuan menjalankan usahanya, sementara 78 % responden merasa memiliki 

ketekunan dan kesabaran apabila usahanya belum berhasil dan suka bekerjakeras. 

 

2. Berorientasi Pada Tugas Dan Hasil 

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Mencari Peluang-Peluang 
Usaha Yang Baru 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 6 18,8 
Setuju 4 24 75,0 
Ragu-Ragu 3 2 6,3 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Pada Tabel V.7 menunjukkan bahwa 18,8 % responden menjawab sangat 

setuju, 75,0 % responden menjawab setuju dan 6,3 % responden menjawab ragu-

ragu.Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang 

menjadi responden sudah baik dalam mencari peluang-peluang usaha yang baru. 

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Pencatatan Pada 
Setiap Pengeluaran Antara Kebutuhan Pribadi Dan Usaha. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 
Setuju 4 19 59,4 
Ragu-Ragu 3 13 40,6 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
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Pada Tabel V.8 menunjukkan bahwa  59,4 % responden menjawab setuju 

dan 40,6 % responden menjawab  ragu-ragu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar dari para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau 

di Kota Pekanbaru yang menjadi responden sudah baik dalam hal melakukan 

pencatatan paada setiap pengeluaran antara kebutuhan pribadi dan usaha. 

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Meningkatkan 
Kualitas Produk Yang Dihasilkan Dari Waktu ke Waktu. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 24 75,0 
Ragu-Ragu 3 7 21,9 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 
 Pada Tabel V.9 menunjukkan bahwa 3,1 % responden menjawab sangat 

setuju, 75,0 % responden menjawab setuju dan 21,9 % menjawab ragu-ragu. Dari 

tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang menjadi 

responden berusaha meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dari waktu ke 

waktu dengan baik. 

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Mengenai Membuat Perencanaan 
Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 
Setuju 4 18 56,3 
Ragu-Ragu 3 14 43,8 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
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Pada Tabel V.10 menunjukkan bahwa 56,3 % responden menjawab setuju 

dan 43,8 % responden menjawab ragu-ragu. Dari tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar dari para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau 

di Kota Pekanbaru yang menjadi responden sudah membuat perencanaan jangka 

pendek, menengah dan panjang. 

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Mengenai Memperhitungkan Peluang-
Peluang Yang Berisiko Untuk Kemajuan Masa Depan 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 

Setuju 4 27 84,4 
Ragu-Ragu 3 5 15,6 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Pada Tabel V.11. menunjukkan bahwa 84,4 % responden menjawab setuju 

dan 15,6 % responden menjawab 15,6 %. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat 

berorientasi prestasi para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 

kemojo di Kota Pekanbaru termasuk kategori tinggi. 

Tabel V.12 : Rekapitulasi Jawaban Variabel Berorientasi Tugas dan Hasil 
 

Indikator SS S RR TS STS Jumlah 
Mencari peluang-peluang usaha 6 24 2 0 0 32 
Melakukan pencatatan pada 
setiap pengeluaran antara 
kebutuhan pribadi dan usaha 

0 19 13 0 0 32 

Berusaha meningkatkan kualitas 
produk yang dihasilkan dari 
waktu ke waktu 

1 24 7 0 0 32 

Membuat perencanaan jangka 
panjang, pendek, dan menengah.  

0 18 14 0 0 32 

Memperhitungkan peluang-
peluang yang beresiko untuk 
kemajuan masa depan 

0 27 5 0 0 32 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
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Dari Tabel V.12 dapat dilihat bahwa 83 % responden mencari peluang-

peluang usaha, 59 % responden melakukan pencatatan pada setiap pengeluaran 

antara kebutuhan pribadi dan usaha, 78 % responden berusaha meningkatkan 

kualitas produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu, 56 % responden membuat 

perencanaan jangka panjang, pendek dan menengah, 84 % responden 

memperhitungkan peluang-peluang yang beresiko untuk kemajuan masa depan.  

 

3.  Pengambilan Resiko 

Pengambilan resiko adalah kemampuan seseorang wirausaha dalam 

mengambil resiko, suka pada tantangan, kebutuhan untuk prestasi, kemampuan 

mengantisipasi risiko, dan korektif. Untuk mencapai kesuksesan dan menghadapi 

kegagalan, seseorang wirausaha harus berani mengambil resiko dan mengambil 

risiko dan menghadapi segala tantangan. Berikut diuraikan bagaimana gambaran 

mengenai pengambilan risiko. 

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Mengenai Berani Mengambil Keputusan 
Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Baru. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 3 9,4 
Setuju 4 16 50,0 
Ragu-Ragu 3 13 40,6 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Pada Tabel.V.13 menunjukkan bahwa 9,4 % responden menjawab sangat 

setuju, 50 % responden menjawab setuju dan responden menjawab ragu-ragu 40,6 

%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat pengambilan resiko 
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yang dimiliki oleh pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo 

di kota pekanbaru masih tergolong tinggi, artinya sebagian besar para pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang 

menjadi responden sudah berani mengambil resiko untuk menjalankan sesuatu 

yang baru untuk memajukan usahanya. 

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Mengenai Menyukai Hal-Hal Baru Yang 
Lebih Menantang 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 

Setuju 4 11 34,4 
Ragu-Ragu 3 21 65,6 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

Pada Tabel V.14 menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju 

sebesar 34,4 % menjawab setuju sebesar 65,6 % menjawab ragu-ragu. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau yang menjadi responden memiliki tingkat keinginan 

terhadap hal-hal baru kurang tinggi. 

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Mengenai Mencari Peluang Baru Untuk 
Meningkatkan Laba. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 24 75,0 
Ragu-Ragu 3 7 21,9 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Pada Tabel.V.15 menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju  

sebesar 3,1 % menjawab setuju sebesar 75 % menjawab ragu-ragu sebesar 21,9 
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%. Artinya usaha pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau di Kota 

Pekanbaru dalam mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan labanya 

adalah tinggi. 

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Mencari Jalan 
Keluar / Solusi Apabila Menghadapi Masalah 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 17 53,1 
Ragu-Ragu 3 14 43,8 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Pada Tabel V.16 menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju 

sebesar 3,1 % menjawab setuju sebesar 53,1 % dan menjawab ragu-ragu sebesar 

43,8 %. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru mempunyai 

tingkat pencarian solusi pada saat menghadapi masalah dengan baik. 

Tabel V.17 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Mengetahui 
Kesalahan Diri Dalam Pengambilan Keputusan 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 16 50,0 
Ragu-Ragu 3 14 43,8 
Tidak Setuju 2 1 3,1 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 
 Pada Tabel V.17 menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju 

sebesar 3,1 %, menjawab setuju sebesar 50,0 %, menjawab ragu-ragu sebesar 43,8 

% dan menjawab tidak setuju sebesar 3,1 %. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau di Kota 
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Pekanbaru mempunyai kemampuan mengetahuinya adalah tinggi. Artinya 

kesadaran mereka akan kebutuhan untuk memperbaiki diri atas kesalahan dimasa 

lalu dalam pengambilan suatu keputusan tinggi.  

Tabel V.18 : Rekapitulasi Jawaban Variabel Pengambilan Resiko 
 

Indikator SS S RR TS STS Jumlah 
Berani mengambil resiko 
untuk menjalankan 
sesuatu yang baru. 

3 16 13 0 0 32 

Menyukai hal-hal baru 
yang lebih menantang 

0 11 21 0 0 32 

Mencari peluang baru 
untuk meningkatkan 
laba. 

1 24 7 0 0 32 

Berusaha mencari jalan 
keluar / solusi apabila 
menghadapi masalah.  

1 17 14 0 0 32 

Mengetahui kesalahan 
diri dalam pengambilan 
keputusan 

1 16 14 1 0 32 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
 

Dari Tabel V.18 dapat dilihat bahwa 59 % responden berani mengambil 

risiko untuk menjalankan sesuatu yang baru, 34 % responden menyukai hal-hal 

baru yang lebih menantang, 78 % responden mencari peluang baru untuk 

meningkatkan laba, 56 % responden berusaha mencari jalan keluar / solusi apabila 

menghadapi masalah dan 53 % responden mengetahui kesalahn diri dalam 

pengambilan resiko.  

 

4. Keorisinilan 

 Keorisinilan adalah nilai kreatif, inovatif, fleksibilitas, berwawasan jauh 

kedepan, dan berorientasi prestasi yang dimiliki para pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau bolu kemojo. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang 
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baru dan inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Berikut diuraikan 

gambaran keorisinilan dari para pemilik industri rumah tangga makanan khas 

Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru. 

Tabel V.19 : Tanggapan Responden Mengenai Menciptakan Setiap Ide-Ide 
Atau Gagasan-Gagasan Baru 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 2 6,3 
Setuju 4 19 59,4 
Ragu-Ragu 3 11 34,4 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

 Pada Tabel V.19 menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju 

sebesar 6,3 %, responden menjawab setuju sebesar 59,4 %, dan responden 

menjawab ragu-ragu sebesar 34,4 %. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar dari para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 

kemojo di Kota Pekanbaru yang menjadi responden sudah baik dalam 

menjalankan ide-ide baru ataupun gagasan-gagasan baru untuk memajukan 

usahanya.  

Tabel V.20 : Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Setiap Ide-Ide 
Atau Gagasan-Gagasan Baru 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 2 6,3 
Setuju 4 26 81,3 
Ragu-Ragu 3 4 12,5 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 
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 Pada Tabel V.20 menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju 

sebesar 6,3 %, responden menjawab setuju sebesar 81,3 %, dan responden yang 

menjawab ragu-ragu 12,5 %. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar dari para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo 

yang menjadi responden sudah baik dalam hal menerapkan ide-ide baru ataupun 

gagasan-gagasan baru untuk mereka ciptakan. 

Tabel V.21 : Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Perbaikan 
Terhadap Barang Yang Dihasilkan 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 
Setuju 4 24 75,0 
Ragu-Ragu 3 8 25,0 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

 Pada Tabel V.21 menunjukkan bahwa responden menjawab setuju sebesar 

75 %, dan responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 25 %. Dari tabel diatas 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para pemilik industri rumah tangga 

makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang menjadi responden 

sudah melakukan perbaikan terhadap barang yang dihasilkan.  

Tabel V.22 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Memahami 
Lingkungan Dunia Usaha 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 14 43,8 
Ragu-Ragu 3 17 53,1 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 
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 Pada Tabel V.22 menunjukkan bahan 3,1 % responden menjawab sangat 

setuju, 43,8 % responden menjawab setuju dan 53,1 % responden menjawab ragu-

ragu. Daritabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang 

menjadi responden masih kurang dalam hal kemampuan memahami lingkungan 

dunia usahanya. 

Tabel V.23 : Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Perbaikan Secara 
Terus Menerus Karena Belum Puas Dengan Apa Yang Telah 
Dicapai Saat Ini. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 3 9,4 
Setuju 4 19 59,4 
Ragu-Ragu 3 10 31,3 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

 Pada Tabel V.23 menunjukkan bahwa 9,4 % responden menjawab sangat 

setuju, 59,4 % responden menjawab setuju dan 31,3 % responden menjawab ragu-

ragu. Dari Tabel.V. diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para 

pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota 

Pekanbaru yang menjadi responden sudah baik dalam hal kemampuan 

melaksanakan perbaikan secara terus menerus karrena belum merasa puas dengan 

apa yang telah dicapai. 
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Tabel V.24 : Rekapitulasi Jawaban Variabel Keorisinilan 
 

Indikator SS S RR TS STS Jumlah 
Menciptakan ide-ide atau 
gagasan-gagasan baru 

2 19 11 0 0 32 

Penerapan setiap ide-ide 
atau gagasan baru. 

2 26 4 0 0 32 

Melakukan perbaikan 
terhadap barang yang 
dihasilkan 

0 24 8 0 0 32 

Kemampuan memahami 
lingkungan usaha. 

1 14 17 0 0 32 

Melakukan perbaikan 
secara terus-menerus 
karena belum puas apa 
yang telah diciptakan 
saat ini. 

3 19 10 0 0 32 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

 Dari Tabel V.24 dapat dilihat bahwa 34 % responden menciptakan ide-ide 

atau gagasan-gagasan baru, 86 % responden melakukan penerapan setiap ide-ide 

atau gagasan baru, 75 % responden melakukan perbaikan terhadap barang yang 

dihasilkan, 47 % responden mampu memahami lingkungan dunia usaha dan 38 % 

responden melakukan perbaikan secara terus-menrus karena belum puas apa yang 

telah diciptakan saat ini. 

 

5.  Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah suatu sikap yang terlihat dalam diri para pemilik 

terhadap pencapaian tugas-tugasnya. Seorang wirauasaha yang berhasil selalu 

memiliki sifat kepemimpinan, dapat bekerjasama dengan orang lain, menanggapi 

saran dan politik, melakukan pengawasan, dan mampu memotivasi karyawannya. 

Berikut diuraikan gambaran kepemimpinan dari para pemilik industri rumah 

tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru. 
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Tabel.V.25 : Tanggapan Responden Mengenai Menjelaskan Tugas-Tugas 
Yang Harus Dikerjakan Pada Bawahan. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 

Setuju 4 25 78,1 
Ragu-Ragu 3 5 15,6 
Tidak Setuju 2 2 6,3 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

 Pada Tabel V.25 menunjukkan bahwa 78,1 % responden menjawab sangat 

setuju, 15,6 % responden menjawab setuju, dan 6,3 % responden menjawab ragu-

ragu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dar para pemilik 

industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang 

menjadi responden sudah baik dalam menjalankan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan pada bawahan.  

Tabel V.26 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Bekerjasama 
Secara Harmonis dengan Karyawan 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 20 62,5 
Ragu-Ragu 3 11 34,4 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

Pada Tabel V.26 menunjukkan bahwa 3,1 % menjawab sangat setuju, 62,5 

% responden menjawab setuju, dan 34,4 % responden menjawab ragu-ragu. Dari 

tabel diatas dapat disimpulakan bahwa sebagian besar dari para pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau Bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang menjadi 

responden sudah baik dalam menjalin hubungan kerjasama secara harmonis 

dengan bawahannya. 
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Tabel V.27 : Tanggapan Responden Mengenai Memberikan Kesempatan 
Kepada Karyawan Untuk Menyampaikan Ide dan Saran 
Perbaikan 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 0 00,0 

Setuju 4 21 65,6 
Ragu-Ragu 3 11 34,4 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

 Pada Tabel V.27 menunjukkan bahwa 65,6 % responden menjawab setuju, 

dan 34,4 % responden menjawab ragu-ragu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

sebagian para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di 

Kota Pekanbaru yang menjadi responden memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk menyampaikan ide dan saran perbaikan dengan baik. 

Tabel V.28 : Tanggapan Responden Mengenai Memiliki Prosedur 
Pengawasan Dalam Proses Produksi. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 1 3,1 
Setuju 4 20 62,5 
Ragu-Ragu 3 11 34,4 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

 Pada Tabel V.28 menunjukkan bahwa 3,1 % responden menjawab sangat 

setuju, 62,5 % responden menjawab setuju, dan 34,4 % menjawab ragu-ragu. Dari 

tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para pemilik industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru yang menjadi 

responden sudah memiliki prosedur pengawasan dalam proses produksi dengan 

baik. 
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Tabel V.29 : Tanggapan Responden Mengenai Mendorong Semangat Kerja 
Karyawan. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 2 6,3 
Setuju 4 21 65,6 
Ragu-Ragu 3 9 28,1 
Tidak Setuju 2 0 00,0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00,0 

Jumlah  32 100,0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

Pada Tabel V.30 menunjukkan bahwa 6,3 % responden menjawab sangat 

setuju, 65,6 % responden menjawab setuju, dan 28,1 % responden menjawab 

ragu-ragu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari para 

pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau di Kota Pekanbaru yang 

menjadi responden sudah cukup baik dalam memberikan memberikan dorongan 

semangat kerjasama para karyawannya. Dorongan ini bermanfaat supaya 

karyawan tetap berada pada kinerja yang baik dan mempertahankan produktivitas 

kerja mereka, sehingga dengan adanya motivasi dari pemimpin diharapkan 

karyawan akan lebih bergairah dalam bekerja. 

Tabel V.30 : Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepemimpinan 
 

Indikator SS S RR TS STS Jumlah 
Menjelaskan tugas-tugas yang 
harus dikerjakan oleh bawahan 0 25 5 2 0 32 
Mampu bekerjasama secara 
harmonis dengan karyawan 1 20 11 0 0 32 
Memberi kesempatan kepada 
bawahan untuk menyampaikan 
ide dan saran perbaikan 0 21 11 0 0 32 
Memiliki prosedur pengawasan 
dalam proses produksi 1 20 11 0 0 32 
Memberi dorongan semangat 
kerja kepada karyawan 2 21 9 0 0 32 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 
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 Dari Tabel V.30 dapat dilihat bahwa 78 % responden memilih 

menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh bawahan, 66 % responden 

memilih mampu bekerjasam secara harmonis dengan karyawan, 66 % responden 

memilih memberi kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan ide dan 

saran perbaikan, 66 % memilih memiliki prosedur pengawasan dalam proses 

produksi, dan 72 % memberi dorongan semangat kerja kepada karyawan.  

 

6.  Keberhasilan Usaha 

 Kriteria keberhasilan usaha yaitu, peningkatan dalam akumulasi modal, 

jumlah produksi, perluasan daerah pemasaran, peningkatan jumlah pelanggan, dan 

perbaikan sarana fisik. Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha 

yang dicapai oleh industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo 

didasarkan atas persepsi terhadap tingkat kepuasan akan keberhasilan usaha 

menurut penilaian dari masing-masing pemilik industri rumah tangga makanan 

khas Riau bolu kemojo atau responden. Berikut diuraikan gambaran tingkat 

kepuasan akan keberhasilan usaha dari pera pemilik industri rumah tangga 

makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru. 

Tabel V.31 : Tanggapan Responden Mengenai Adanya Peningkatan Dalam 
Akumulasi Modal 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 4 12.5 
Setuju 4 27 84.4 
Ragu-Ragu 3 1 3.1 
Tidak Setuju 2 0 00.0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00.0 

Jumlah  32 100.0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 
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Pada Tabel V.31 menunjukkan bahwa 12,5 % responden menjawab sangat 

setuju, 84,4 % responden menjawab setuju, dan 3,1 % responden menjawab ragu-

ragu. Artinya sebagian besar para pemilik industri rumah tangga makanan khas 

Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru sudah mempunyai tingkat kepuasan yang 

tinggi terhadap adanya peningkatan dalam akumulasi modal usaha. 

Tabel V.32 : Tanggapan Responden Mengenai Adanya Peningkatan 
Produksi Perusahaan 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 5 15.6 
Setuju 4 27 84.4 
Ragu-Ragu 3 0 00.0 
Tidak Setuju 2 0 00.0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00.0 

Jumlah  32 100.0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

Pada Tabel V.32 menunjukkan bahwa 15,6 % responden menjawab sangat 

setuju, dan 84,4 % responden menjawab setuju. Artinya sebagian besar para 

pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota 

Pekanbaru sudah mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi terhadap adanya 

peningkatan jumlah barang yang diproduksi. 

Tabel V.33 : Tanggapan Responden Mengenai Adanya Perluasan Daerah 
Pemasaran  

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 3 9.4 
Setuju 4 28 87.5 
Ragu-Ragu 3 1 3.1 
Tidak Setuju 2 0 00.0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00.0 

Jumlah  32 100.0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 
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 Pada Tabel V.33 menunjukkan bahwa 9,4 % responden menjawab sangat 

setuju, 87,5 % responden menjawab setuju, dan 3,1 % responden menjawab ragu-

ragu. Artinya sebagaian besar para pemilik industrin rumah tangga makanan khas 

Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru sudah mempunyai tingkat kepuasan yang 

tinggi terhadap adanya peningkatan perluasan daerah pemasaran dari produk yang 

dihasilkan. 

Tabel V.34 : Tanggapan Responden Mengenai Adanya Peningkatan Jumlah 
Pelanggan. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 2 6.3 
Setuju 4 27 84.4 
Ragu-Ragu 3 3 9.4 
Tidak Setuju 2 0 00.0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00.0 

Jumlah  32 100.0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 

Pada Tabel V.34 menunjukkan bahwa 6.3 % responden menjawab sangat 

setuju, 84,4 % responden menjawab setuju, dan 9,4 % responden menjawab ragu-

ragu. Artinya sebagaian besar para pemilik industrin rumah tangga makanan khas 

Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru sudah mempunyai tingkat kepuasan yang 

tinggi terhadap adanya peningkatan jumlah pelanggan  dari pelanggan 

sebelumnya. 

Tabel V.35 :  Tanggapan Responden Mengenai Adanya Peningkatan Sarana 
Fisik Perusahaan. 

Penilaian Skor Frekuensi Persentase (%) 
Sangat Setuju 5 5 15.6 
Setuju 4 26 81.3 
Ragu-Ragu 3 1 3.1 
Tidak Setuju 2 0 00.0 
Sangat Tidak Setuju 1 0 00.0 

Jumlah  32 100.0 
Sumber: Data Hasil Penelitian 
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Pada Tabel V.35 menunjukkan bahwa 15,6 % responden menjawab sangat 

setuju, 81,3 % responden menjawab setuju, dan 3,1 % responden menjawab ragu-

ragu. Artinya sebagaian besar para pemilik industrin rumah tangga makanan khas 

Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru sudah mempunyai tingkat kepuasan yang 

tinggi terhadap adanya perbaikan saran fisik dalam menunjang kegiatan kegiatan 

untuk menunjang keberhasilan usaha.  

Tabel V.36 : Rekapitulasi Jawaban Variabel Keberhasilan Usaha 
 

Indikator SS S RR TS STS Jumlah 
Adanya peningkatan 
dalam akumulasi modal 4 7 21 0 0 32 
Adanya peningkatan 
produksi perusahaan 5 27 0 0 0 32 
Adanya perluasan daerah 
pemasaran 3 28 1 0 0 32 
Adanya peningkatan 
jumlah pelanggan 2 27 3 0 0 32 
Adanya peningkatan 
saran fisik perusahaan 5 26 1 0 0 32 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 

Dari Tabel V.36 dapat dilihat bahwa 34 % responden memilih adanya 

peningkatan dalam akumulasi modal, 100 % responden memilih adanya 

peningkatan produksi perusahaan, 97 % responden memilih adanya perluasan 

daerah pemasaran, 91 % memilih adanya peningkatan jumlah pelanggan, 97 % 

memilih adanya peningkatan saran fisik perusahaan. 
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B. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas 

1. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang 

dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Dimana suatu instrumen 

dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar: (a) 

>0,6  

Tabel V.37. Rekapitulasi Hasil Uji Realibitas 

No Variabel 
Jumlah Item 

dalam 
Kuesioner 

Jumlah Yang Di 
Pertahankan 

Croanbach’s 
Alpha 

1 Percaya Diri 5 5 0,725 

2 Berorientasi Pada Tugas 
Dan Hasil 5 5 0,749 

3 Pengambilan Resiko 5 5 0,702 

4 Keorisinilan 5 5 0,748 

5 Kepemimpinan 5 5 0,653 

5 Keberhasilan Usaha 5 5 0,633 

Sumber : Lampiran 4 

 Pada Tabel V.37 menjelaskan bahwa setelah dilakukan uji reabilitas, nilai 

croanbach’s alpha variabel percaya diri sebesar 0,725, berorientasi pada tugas dan 

hasil sebesar 0,749, pengambilan resiko sebesar 0,702, keorisinilan 0,748, 

kepemimpinan sebesar 0,653, dan keberhasilan usaha sebesar 0,633. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel tersebut reliabel dengan keputusan sangat 

baik, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60. 

2. Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas digunakan 
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untuk mengetahui item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur 

pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui valid suatu 

variabel, dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik reliability analysis 

dengan nilai korelasi diatas 0,30. 

Tabel V.38. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

No Variabel Item Pearson Correlation Kesimpulan 
1 Percaya Diri X1.1 0,319 Valid 
  X1.2 0,508 Valid 
  X1.3 0,652 Valid 
  X1.4 0,495 Valid 
  X1.5 0,488 Valid 
     

2 Berorientasi Pada Tugas 
Dan Hasil X2.1 0,377 Valid 

  X2.2 0,554 Valid 
  X2.3 0,497 Valid 
  X2.4 0,569 Valid 
  X2.5 0,572 Valid 
     
3 Pengambilan Resiko X3.1 0,680 Valid 
  X3.2 0,648 Valid 
  X3.3 0,681 Valid 
  X3.4 0,627 Valid 
  X3.5 0,755 Valid 
     
4 Keorisinilan X4.1 0,574 Valid 
  X4.2 0,473 Valid 
  X4.3 0,374 Valid 
  X4.4 0,619 Valid 
  X4.5 0,679 Valid 
     
5 Kepemimpinan X5.1 0,758 Valid 
  X5.2 0,599 Valid 
  X5.3 0,685 Valid 
  X5.4 0,669 Valid 
  X5.5 0,527 Valid 
     
5 Keberhasilan Usaha Y.1 0,391 Valid 

  Y.2 0,516 Valid 
  Y.3 0,648 Valid 
  Y.4 0,431 Valid 
  Y.5 0,634 Valid 
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Pada Tabel V.38 menjelaskan bahwa, setiap variabel percaya diri, 

berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan, 

kepemimpinan dan keberhasilan usaha diukur dengan 5 item pertanyaan. Nilai r 

hasil semua item variabel > 0,30, dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa semua item variabel memenuhi syarat untuk valid. 

 

B. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

  Dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat 

kolerasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan bebas 

Multikolinearitas jika Variance Inflation Factor (VIF) disekitar angka 1, dan 

mempunyai angka tolerance mendekati 1. Jika kolerasi antar variabel 

independen lemah (di bawah 0,5) maka dapat dikatakan bebas 

multikolinearitas, data yang baik dapat dikatakan bebas multikonearitas. 

Hasil Uji Multikonearitas disimpulkan seperti pada Tabel V. 39 dibawah. 

Tabel V. 39 Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Coefficients(a) 

Sumber: Lampiran 5 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.053 1.584   1.927 .065     
  percaya diri .209 .084 .229 2.484 .020 .523 1.913 
  Orientasi Tugas Dan 

Hasil .271 .114 .245 2.376 .025 .419 2.387 

  Pengambilan Resiko .164 .053 .307 3.068 .005 .444 2.250 
  Keorisinilan .175 .060 .254 2.916 .007 .583 1.714 
  Kepemimpinan .108 .041 .186 2.618 .015 .876 1.142 
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Pada Tabel V. 39 terlihat bahwa variabel percaya diri mempunyai 

nilai Tolerance sebesar 0,523 dan nilai VIF 1,913, variabel berorientasi 

tugas dan hasil mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,419 dan nilai VIF 

2,387, variabel pengambilan resiko mempunyai nilai Tolerance sebesar 

0,444 dan nilai VIF 2,250, variabel keorosonilan mempunyai nilai 

Tolerance sebesar 0,583 dan nilai VIF 1,142, variabel kepemimpinan 

mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,876 dan nilai VIF 1,142. 

Dikarenakan semua variabel mempunyai nilai VIF berada diatas angka 1 

maka terdapat multikolinearitas yang dilihat dari VIF namun dari nilai 

tolerance terlihat semua variabel mendekati angka 1. Meskipun VIF 

menyatakan terdapat multikolinearitas, namun dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai 

tolerance bebas dari multikolinearitas, sehingga dapat diputuskan semua 

variabel bebas dari multikolinearitas dan layak digunakan. 

2. Uji Heterokedastisitas 

 Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik 

scatterplot. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y (Hasan, 2001: 281). Seperti terlihat pada gambar V.1 

dibawah.ini 
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Gambar V. 1 
Diagram Scatterplot Heterokedastisitas 

 
Sumber : Lampiran 5 

 Pada Gambar V. 2 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas.  

3. Uji Normalitas  

 Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan grafik normal P-P 

Plot of Regression Standarized Residual. Pada gambar terlihat titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti 

terlihat pada gambar V.2 
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Gambar V. 2 

Diagram P-P Plot Normalitas 

 
Sumber : Lampiran 5 

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan regresi linear, dilakukan dengan 

menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan 

percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan dan 

kepemimpianan sebagai independen terhadap keberhasilan usaha sebagai variabel 

dependen. Hasil pengujian hipotesis seperti yang tercantum dalam Tabel V. 40 di 

bawah. 
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Tabel V. 40 : Hasil Regresi 
Coefficients(a) 

 

Sumber : Lampiran 5 
 

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Y(Keberhasilan Usaha)=3,053+0,209X1+0,271X2+0,164X3+0,175X4+0,108 X5+e 

1. Konstanta sebesar 3,053 menyatakan, independen tetap maka variabel 

dependen adalah sebesar 3,053. Dapat dilihat bahwa hasil konstanta lebih 

besar dari 100%  sehingga dapat diartikan bahwa variabel dependen tidak 

hanya dipengaruhi oleh (percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, 

pengambilan resiko, keorisinilan dan kepemimpianan) tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti motivasi, usia, pengalaman dan 

pendidikan. 

2. Hasil regresi X1 menunjukkann bahwa jika variabel percaya diri sebesar 

0,209 yang menyatakan bahwa jika variabel percaya diri mengalami 

peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (keberhasilan usaha) juga 

akan mengalami peningkatan sebesar 20,9%. 

3. Hasil regresi X2 menunjukkan bahwa jika variabel berorientasi tugas dan 

hasil sebesar 0,271 yang menyatakan bahwa berorientasi tugas dan hasil 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.053 1.584   1.927 .065     
  percaya diri .209 .084 .229 2.484 .020 .523 1.913 
  Orientasi Tugas Dan 

Hasil .271 .114 .245 2.376 .025 .419 2.387 

  Pengambilan Resiko .164 .053 .307 3.068 .005 .444 2.250 
  Keorisinilan .175 .060 .254 2.916 .007 .583 1.714 
  Kepemimpinan .108 .041 .186 2.618 .015 .876 1.142 
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mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (keberhasilan 

usaha) juga akan mengalami peningkatan sebesar 27,1%. 

4. Hasil regresi X3 menunjukkan pengambilan resiko sebesar 0,164 yang 

menyatakan bahwa jika variabel pengambilan resiko mengalami peningkatan 

sebesar 1, maka variabel dependen (keberhasilan usaha) juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 16,4%. 

5. Hasil regresi X4 menunjukkan keorisinalan sebesar 0,175 yang menyatakan 

bahwa jika variabel keorisinalan mengalami peningkatan sebesar 1, maka 

variabel dependen (keberhasilan usaha) akan mengalami peningkatan sebesar 

17,5 %. 

6. Hasil regresi X5 menunjukkan kepemimpinan sebesar 0,108 yang 

menyatakan bahwa jika variabel keorisinalan mengalami peningkatan 

sebesar 1, maka variabel dependen (keberhasilan usaha) akan mengalami 

peningkatan sebesar 10,8 %. 

 

E. Hasil Uji Regresi Secara Parsial 

a) Variabel Percaya Diri 

  Berdasarkan statistik t tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 

2,484 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,020 < α = 0,05 

maka hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa percaya diri 

secara signifikan  berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada industri 

kecil rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru.  
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 Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan 

seseorang dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Soesarsono Wijandi, 

dalam Suryana (2006 : 16) . Dalam praktek sikap dan kepercayaan diri ini 

merupakan sikap dan kepercayaan untuk memulai, melakukan dan 

menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang dihadapi. Oleh karena itu 

kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan 

ketergantungan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung 

memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. 

Dengan diterimanya hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan seseorang dalam berwirausaha memerlukan tingkat 

kepercayaan diri yang kuat dari wirausaha itu sendiri. 

b) Berorientasi Tugas dan Hasil 

 Berdasarkan statistik t tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 

2.376 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,025 < α = 0,05 

maka hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa berorientasi tugas 

dan hasil secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

industri kecil rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota 

Pekanbaru. 

 Seseorang yang berorientasi pada tugas dan hasil adalah orang 

yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif prestasi, berorientasi pada 

laba, ketekunan dan ketabahan, tekat kerja keras, mempunyai dorongan 

kuat, energik dan berinisiatif. Dengan  diterimanya hipotesis diatas 
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berarti berorientasi tugas dan hasil merupakan salah satu faktor 

penunjang keberhasilan usaha 

c) Pengambilan Resiko 

 Berdasarkan statistik t tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 

3.068 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,005 < α = 0,05 

maka hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peengambilan 

resiko secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

industri kecil tahu di Kota Pekanbaru. 

 Keberanian dalam mengambil resiko adalah kemampuan dalam 

mengambil resiko dan suka pada tantangan. Untuk mencapai kesuksesan 

dan menghadapi kegagalan, seorang wirausaha harus berani mengambil 

resiko dan menghadapi segala tantangan. Dengan diterimanya hipotesisi 

diatas dapat simpulkan bahwa keberhasilan usaha memerlukan sikap  

berani mengambil resiko dan suka pada tantangan 

d) Keorisinilan 

  Berdasarkan statistik t tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 

2.916 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,007 > α = 0,05 

maka hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keorisinilan 

secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada industri 

industri kecil rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota 

Pekanbaru. 

 Nilai kretaif, inovatif, dan fleksisbilitas merupakan unsur-unsur 

keorisinilan seseorang. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang 
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baru dan berbeda dan fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan lingkungan. Menurut Yuyun Wirasasmita (1994:7) 

Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan 

adanya cara-cara baru yang lebih baik. Rahasia wirausaha dalam 

menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan 

kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang 

yang dihadapi setiap hari. Dengan diterimanya hipotesis diatas 

menunjukkan bahwa wirausaha yang berhasil adalah wirauasaha yang 

mampu menciptakan nilai kreatif dan inovatif  

d) Kepemimpinan 

  Berdasarkan statistik t tabel sebesar 2,0553  < t hitung sebesar 

2.618 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,015> α = 0,05 maka 

hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keorisinilan secara 

signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada industri kecil 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru. 

Kepemimpinan adalah suatu sikap yang terlihat dalam diri para 

wirausaha terhadap pencapaian tugas-tugasnya. Seorang wirausaha yang 

berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan (berprilaku sebagai 

pemimpin), dapat bekerjasama dengan orang lain dan menanggapi saran 

dan kritik. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan 

sumber pembaharuan untuk menciptakan nilai dengan menggunakan 

kemampuan kreativitas dan inovasi.  
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Dengan diterimanya hipotesisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha karna jika 

pada seorang pimpinan telah terbentuk atau telah memiliki kemampuan 

untuk menerapkan jiwa kewirausahaan maka pimpinan telah meyakini 

bahwa percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

keorisinilan dan kepemimpinan, juga ditunjang oleh tingkat pendidikan, 

pengalaman, dan motivasi untuk mencapai tujuan maka dengan sendirinya 

tujuan yang hendak dicapai akan terpenuhi. 

 

F. Hasil Uji Regresi Secara Simultan 

 Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini: 

Tabel V. 41 Hasil Uji F Hitung 

ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 28.056 5 5.611 39.829 .000(a) 

Residual 3.663 26 .141     
Total 31.719 31       

a  Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Pengambilan Resiko, Keorisinilan, percaya diri, Orientasi 
Tugas Dan Hasil 
b  Dependent Variable: Keberhasilan Usaha 
 
Sumber : Lampiran 5 
 
Hipotesis :  Diduga  Jiwa kewirausahaan Yang Terdiri Dari, Percaya Diri, 

Berorientasi Tugas Dan Hasil, Pengambilan Resiko, 

Keorisinilan, Kepemimpinan Berpengaruh Secara Signifikan 

Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Industri Rumah Tangga 

Makanan Khas Riau Bolu Kemojo Di Kota Pekanbaru 
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 Pada Tabel V. 41 hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

39.829> F tabel sebesar 2,586, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 

< α = 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. 

Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama percaya 

diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan dan 

kepemimpinan secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

industri rumah tangga makanan khas Riau di Kota Pekanbaru. 

 

a. Koefisien Determinasis 

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel 53 dibawah : 

Tabel V. 42 : Hasil Koefisien Determinasi 
 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .940(a) .885 .862 .375 

a  Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Pengambilan Resiko, Keorisinilan, 
percaya diri, Orientasi Tugas Dan Hasil 
b  Dependent Variable: Keberhasilan Usaha 
 

 
  Sumber : Lampiran 5 
 
  Tabel diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,940 berarti hubungan keeratan 

secara bersama-sama antara variabel dependen dan variabel independen cukup 

kuat karena R sebesar 94%. Nilai R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,862 artinya 

86,2 % dari keberhasilan usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau 

bolu kemojo di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh percaya diri, berorientasi tugas 

dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan, dan kepemimpinan, sedangkan 
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sisanya sebesar 13,8 % dipengaruhi sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

  Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian 

variabel dependen.   

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa 

terhadap jumlah variabel independent yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independent maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Adjusted R2 dihitung dari:  

 Adjusted R2  = 1 – (n-1)  

 

 

 

  Tidak seperti R2 , nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independent ditambah ke dalam model. Implikasi dari persamaan di atas 

adalah:  
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1. Untuk k > 1 dan Adjusted R2 < R2,  bila jumlah variabel independent 

ditambah, maka Adjusted R2 naik dengan jumlah kenaikan kurang dari R2 . 

2. Adjusted R2 dapat bernilai negatif kendati R2 selalu positif. Bila bernilai 

negatif maka nilainya dianggap nol. 

3. Secara umum, bila tambahan variabel independent merupakan predictor yang 

baik, maka akan menyebabkan nilai varians naik, dan pada gilirannya 

Adjusted R2 meningkat. Sebaliknya, bila tambahan variabel baru tidak 

meningkatkan varians, maka Adjusted R2 akan menurun. Artinya, tambahan 

variabel baru tersebut bukan meruapakan predictor yang baik bagi variabel 

dependen. Kuncoro (2003) 

 

G. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel percaya diri, 

berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan dan kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha karena t tabel < t 

hitung dan signifikansi probabilitas < α = 0,05. Sedangkan hasil pengujian 

hipotesis penelitian secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen karena F hitung sebesar 39,829 > F tabel sebesar 2,586, dengan 

nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 < α = 0,05.   Nilai koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa 86,2 % variabel keberhasilan usaha dipengaruhi 

oleh percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan, 

dan kepemimpinan. Angka tersebut sangat cukup kuat untuk membuktikan bahwa 
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variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen karena hampir 

mencapai 100%. 

Berdasarkan hasil jawaban responden dan hasil penelitian secara statistik, 

variabel percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

keorisinilan dan kepemimpinan secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha..  

 Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap 

keberhasilan usaha kecil roti di Kota Pekanbaru, dimana keberhasilan usaha pada 

usaha kecil roti sangat dipengaruhi oleh jiwa kewirausahaan pemilik industri 

sebagai pimpinan industri, demikian juga hal nya dengan pemilik atau pimpinan 

industri rumah tangga makanan khas Riau Bolu kemojo keberhasilan usahanya 

ternyata tidak lepas dari tingkat jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh 

pimpinannya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari seluruh data yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa semua item 

variabel memnuhi syarat untuk valid karena memiliki r hasil diatas 0,30. 

sedangkan hasil uji reliabilitas juga menunjukkan hasil bahwa semua variabel 

reliable dengan croanbach alpha masing-masing diatas 0,60 

2. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel percaya diri 

berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha karena memiliki t 

tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 2,484 dengan signifikan probabilitas 

sebesar 0,020 < a = 0,05. Variabel berorientasi pada tugas dan hasil 

berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha karena memiliki t 

tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 2,376 dengan signifikan probabilitas 

sebesar 0,025 < a = 0,05. Variabel pengambilan resiko berpengaruh secara 

signifikan terhadap keberhasilan usaha karena memiliki t tabel sebesar 2,0553 

< t hitung sebesar 3,068 dengan signifikan probabilitas sebesar 0,005 < a = 

0,05. Variabel keorisinilan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan usaha karena memiliki t tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 

2,916 dengan signifikan probabilitas sebesar 0,005 < a = 0,05. Variabel 

kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha 

karena memiliki t tabel sebesar 2,0553 < t hitung sebesar 2,618 dengan 
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signifikan probabilitas sebesar 0,015 < a = 0,05. maka dapat disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan variabel percaya diri, berorientasi pada tugas dan 

hasil, pengambilan resiko, keorisinilan, dan kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan industri rumah tangga makanan khas Riau 

bolu kemojo di Kota Pekanbaru. 

3. Hasil pengujian hipotesis penelitian secara simultan variabel independent 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen karena F hitung 

sebesar 39,829 > F tabel sebesar 2,586, dengan nilai signifikan probabilitas 

sebesar 0,000 < a = 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan 

resiko, keorisinilan, dan kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 

terhadap keberhasilan industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo 

di Kota Pekanbaru. 

4. Nilai R sebesar  0,940, berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara 

variabel dependen dan variabel independent cukup kuat karena R sebesar 

94%. 

5. Nilai (koefisien determinasi) sebesar 0,862 artinya 86 % dari keberhasilan 

usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota 

Pekanbaru di pengaruhi oleh percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, 

pengambilan resiko, keorisinilan, dan kepemimpinan, sedangkan sisanya 

sebesar 13,8 % dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran: 

1. Berdasarkan hasil penelitian jiwa kewirausahaan (percaya diri, berorientasi 

pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, keorisinilan, dan kepemimpianan) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha pada industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru, maka 

disarankan kepada para pemilik industri rumah tangga makanan khas Riau 

bolu kemojo yang ada agar meningkatkan dan menerapkan jiwa 

kewirausahaan dalam pengolaan usahanya. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percaya diri mengalami peningkatan 

sebesar 20,9%, berorientasi pada tugas dan hasil mengalami peningkatan 

sebesar 27,1%., pengambilan resiko mengalami peningkatan sebesar 16,4%, 

keorisinilan mengalami peningkatan sebesar 17,5%, kepemimpinan 

mengalami peningkatan sebesar 10,8 %. Dari hasil tersebut sebaiknya industri 

rumah tangga makanan khas Riau bolu kemojo di Kota Pekanbaru agar lebih 

memperhatikan lagi kepemimpinan guna meningkatkan keberhasilan usaha. 

3. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil konstanta lebih besar dari 100%  

sehingga dapat diartikan bahwa variabel dependen tidak hanya dipengaruhi 

oleh (percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

keorisinilan dan kepemimpianan) tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain seperti motivasi, usia, pengalaman dan pendidikan yang dapat menunjang 

keberhasilan usaha. Untuk itu disarankan kepada industri rumah tangga 
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makanan khas Riau bolu kemojo agar memperhatikan faktor-faktor di luar 

penelitian yang dapat meningkatkan keberhasilan usahanya. 

4. Mengingat masih banyaknya faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha pada industri rumah tangga makanan khas Riau bolu 

kemojo di Kota Pekanbaru, maka tulisan ini akan bermanfaat bagi peneliti 

yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai industri rumah tangga makanan 

khas Riau bolu kemojo.  
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