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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Responden  

Berdasarkan penyebaran kuisioner terhadap 93 responden yang merupakan 

wirausaha kategori usaha mikro di Kabupaten Tebo, didapatkan gambaran umur, 

jenis kelamin, Pendidikan terakhir, omzet usaha, lama usaha dan jenis usaha dalam 

penelitian ini. 

5.1.1 Deskripsi Umur Responden  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran 

kuisioner, didapatkan data mengenai umur responden sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Umur Responden 

Umur Responden Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

≤ 20 Tahun 1 1.1 1.1 1.1 

21 - 30 Tahun 19 20.4 20.4 21.5 

31 - 40 Tahun 50 53.8 53.8 75.3 

41 - 50 Tahun 19 20.4 20.4 95.7 

> 50 Tahun 4 4.3 4.3 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas diperoleh hasil bahwa usia responden yang 

paling dominan adalah usia 31 - 40 tahun dengan jumlah responden sebanyak 

50 orang (53.8 %), kemudian usia 21 - 30 tahun dengan jumlah responden 

sebanyak 19 orang (20.4 %), 41 – 50 tahun sebanyak 19 orang (20.4%), 

kemudian usia > 50 tahun sebanyak 4 orang (4.3 %), dan 1.1 % yang berusia 

≤ 20 Tahun tahun. Dari data tersebut terlihat bahwasannya responden dengan 
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usia lumayan tua yakni 31 - 40 tahun mendominasi sebanyak 50 orang 

(53.8%). 

5.1.2 Deskripsi Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran 

kuisioner, didapatkan data mengenai jenis kelamin responden sebagai 

berikut: 

Tabel 5.2 Jenis Kelamin 

  Jenis Kelamin Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

Laki-laki 70 75.3 75.3 75.3 

Perempuan 23 24.7 24.7 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Berdasarkan table 5.2 di atas terlihat bahwa responden dengan jenis 

kelamin Laki-laki lebih mendominasi, terlihat dari jumlah responden 

sebanyak 70 responden atau 75.3 % adalah pria dan 23 responden atau 24.7% 

adalah wanita. Hal ini menggambarkan kondisi dimana Wirausaha mikro di 

Kabupaten Tebo didominasi oleh pria dibandingkan wanita. 
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5.1.3 Deskripsi Pendidikan Terakhir 

Tabel 5.3 Pendidikan Terakhir 

Pendidikan 

Terakhir 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

SD 6 6.5 6.5 6.5 

SMP 16 17.2 17.2 23.7 

SMA 57 61.3 61.3 84.9 

Diploma 2 2.2 2.2 87.1 

Sarjana 12 12.9 12.9 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas pendidikan terakhir yang dimiliki 

responden terlihat bahwa pendidikan terakhir SD berjumlah 6 responden atau 

sebesar 6.5%, pendidikan terakhir SMP berjumlah 16 responden atau sebesar 

17.2%, pendidikan terakhir SMA berjumlah 57 responden atau sebesar 

61.3%, Pendidikan terakhir DIPLOMA berjumlah 2 responden atau sebesar 

2.2% dan pendidikan terakhir SARJANA berjumlah 12 responden atau 

sebesar 12.9%. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata wirausaha mikro di 

Kabupaten Tebo berpendidikan terakhir SMA. 
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5.1.4 Deskripsi Omzet Perbulan 

Tabel 5.4 Omzet Perbulan 

Omzet Perbulan Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

< Rp 5.000.000,- 25 26.9 26.9 26.9 

Rp 5.000.000,- s/d Rp 

10.000.000 
58 62.4 62.4 89.2 

> Rp 10.000.000,- 10 10.8 10.8 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, diperoleh sebanyak 58 orang atau sebanyak 

62.4 % responden memiliki omzet usaha Rp 5.000.000,- sampai dengan         

Rp 10.000.000 per bulan. selanjutnya sebanyak 25 orang (26.9%) yang 

memiliki omzet usaha kurang dari Rp 5.000.000,- per bulan, dan 10 orang 

(10.8%) yang memiliki omzet usaha lebih dari Rp 10.000.000,- per bulan. 

5.1.5 Deskripsi Lama Usaha 

Tabel 5.5 Lama Usaha 

Lama Usaha Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

< 1 Tahun 4 4.3 4.3 4.3 

≥ 1 - 2 Tahun 5 5.4 5.4 9.7 

≥ 3 - 4 Tahun 18 19.4 19.4 29.0 

≥ 5 Tahun 66 71.0 71.0 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, diperoleh sebanyak 4 orang (4.3%) yang 

lama usahanya di bawah 1 tahun. Lalu, sebanyak 5 orang (5.4%) yang lama 

usahanya antara 1 sampai dengan 2 tahun. Ada sebanyak 18 orang (19.4%) 
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yang lama usahanya antara 3 tahun hingga kurang dari 4 tahun, lalu ada 

sebanyak 66 orang (71%) yang memiliki lama usaha antara lebih dari 5 

tahun. 

5.1.6 Deskripsi Jenis Usaha 

Pada Jenis usaha responden di bagi menjadi 3 Jenis usaha yakni 

Manufaktur, Jasa, dan Perdagangan. Adapaun hasil jenis usaha responden 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.6 Jenis Usaha 

Jenis Usaha Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Manufaktur 1 1.1 1.1 1.1 

Jasa 10 10.8 10.8 11.8 

Perdagangan 82 88.2 88.2 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Berdasarkan tabel 5.6 di atas, diperoleh sebanyak 1 orang (1.1%) yang 

memiliki usaha di bidang Manufaktur, lalu sebanyak 10 orang (10.8%) yang 

menggeluti pada bidang usaha jasa, dan terdapat 82 orang (88.2%) yang 

memiliki usaha di bidang Perdagangan. 

5.2 Uji Instrumen Penelitian 

5.2.1 Uji Validasi 

Uji validitas akan menguji masig-masing variable yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan melakukan pre-test terhadap 93 responden 

yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS statistic versi 22. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas 

dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

  



56 
 

Tabel 5.7  

Hasil Uji Validitas  

Item-Total Statistics 

Variabel Pernyataan Corrected 

Item - Total 

Correlation 

r tabel  Keterangan 

Komitmen  

(X1) 

Pernyataan 1 .841 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .743 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .843 0,204 Valid 

Pengalaman 

(X2) 

Pernyataan 1 .949 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .472 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .942 0,204 Valid 

Keuangam  

(X3) 

Pernyataan 1 .944 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .951 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .969 0,204 Valid 

Lokasi Usaha 

(X4) 

Pernyataan 1 .897 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .945 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .908 0,204 Valid 

Motivasi 

(X5) 

Pernyataan 1 .726 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .822 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .733 0,204 Valid 

Kemampuan 

Usaha 

(X6) 

Pernyataan 1 .916 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .834 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .802 0,204 Valid 

Keberhasilan 

Usaha 

(Y) 

Pernyataan 1 .363 0,204 Valid 

Pernyataan 2 .255 0,204 Valid 

Pernyataan 3 .291 0,204 Valid 

Pernyataan 4 .513 0,204 Valid 

Pernyataan 5 .539 0,204 Valid 

Pernyataan 6 1 0,204 Valid 

Pernyataan 7 358 0,204 Valid 

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 
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Sampel pada penelitian ini sebanyak (n) = 93 dan besarnya df dapat 

dihitung 93-2 = 91, dengan df = 91 dan alpha 0,05 di dapat r tabel = 0,204. 

r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan 

atau indicator tersebut dinyatakan valid (Ghozali,2013). Dari tabel diatas 

terlihat bahwa keseluruhan indikator penelitian dinyatakan valid karena r 

hitung yang dapat dilihat dari hasil statistic Corrected Item - Total 

Correlation lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel). 

5.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam 

hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak boleh 

responden yang sama. Uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari 

dua menggunakan uji Cronbach's Alpha, yang nilainya akan dibandingkan 

dengan nilai koefisien reliabilitas minimal yang dapat diterima. Menurut 

Ghozali (2011:133), jika nilai Cronbach's Alpha > 0.6, maka instrumen 

penelitian reliabel. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0.6, maka instrumen 

penelitian tidak reliabel. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.8  

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1. Komitmen .732 Reliabel 

2. Pengalaman .744 Reliabel 

3. Keuangan .950 Reliabel 

4. Lokasi Usaha .903 Reliabel 

5. Motivasi .630 Reliabel 

6.  Kemampuan Usaha .802 Reliabel 

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

 Tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,60. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner 

menghasilkan angka 0,732 untuk variabel komitmen, sebesar 0,744 untuk 
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variable pengalaman, 0,950 untuk variabel keuangan, sebesar 0,903 untuk 

variable lokasi usaha, 0,630 untuk variabel motivasi dan sebesar 0,802 

untuk variable kemampuan usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semua variable teruji reliabilitasnya atau tingkat konsisten 

instrument yang digunakan dapat dipercaya dan konsisten. 

5.3 Deskripsi Variabel 

Penelitian Salah satu tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor-

faktor keberhasilan wirausaha dan dari faktor-faktor tersebut akan diperoleh faktor 

yang paling dominan penentu keberhasilan wirausaha yang dilakukan dengan cara 

penyebaran kuisioner dengan beberapa pernyataan mengenai faktor-faktor 

keberhasilan wirausaha. Berikut daftar pernyataan mengenai faktor-faktor 

keberhasilan wirausaha. 

5.3.1 Komitmen (X1) 

Pada variable Komitmen terdiri 3 item pernyataan dengan 93 responden, 

deskripsi indikator dari variable komitmen dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 5.9 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Komitmen 

No Pernyataan 
Skor 

Total Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Jumlah Orang 

1 Saya adalah tipe orang 

yang telah 

memutuskan sesuatu 

akan terus konsisten 

dan akan 

memperjuangkannya. 

2 3 6 32 50 404 Sangat 

Baik 

2 Saya siap membuat 

pengorbanan untuk 

sukses dalam bisnis. 

- 3 4 32 54 416 Sangat 

Baik 

3 Saya memiliki rasa 

tanggungjawab 

terhadap usaha saya. 

- 3 4 20 66 428 Sangat 

Baik 

Rata-Rata  416 Sangat 

Baik 

Sumber : Data Kuesioner yang diolah, 2021 
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Indikator terdiri Komitmen dari 3 pernyataan. Nilai rata – rata dari 

masing – masing indikator ini disajikan dalam tabel 5.9. Dari tabel tersebut 

dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban responden terhadap 

pernyataan dari indikator variabel Komitmen memiliki rata-rata 416 termasuk 

dalam kategori sangat baik. Diantara pernyataan tersebut yang memperoleh 

skor tertinggi adalah pernyataan Saya memiliki rasa tanggungjawab terhadap 

usaha saya dengan total skor 428 termasuk dalam kategori sangat baik, 

sedangkan yang memperoleh skor terendah yaitu pernyataan Saya adalah tipe 

orang yang telah memutuskan sesuatu akan terus konsisten dan akan 

memperjuangkannya dengan total skor 404 juga termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

5.3.2 Pengalaman (X2) 

Pada variable pengalaman terdiri 3 item pernyataan dengan 93 

responden, deskripsi indikator dari variable komitmen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

TABEL 5.10 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel 

Pengalaman 

No Pernyataan 
Skor 

Total Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Jumlah Orang 

1 Orang tua memberikan 

saya pendidikan dan 

pengalaman 

bagaimana cara 

menjalankan sebuah 

usaha 

21 13 5 32 22 300 Netral 

2 Saya pernah 

mengelola usaha yang 

sedang saya geluti 

sekarang ini 

5 4 1 28 55 403 Sangat 

Baik 

3 Saya Pernah 

membantu orang tua 

dalam menjalankan 

usaha yang sama 

23 13 3 17 37 311 Netral 

Rata-Rata  338 Baik 

Sumber : Data Kuesioner yang diolah, 2021 
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Indikator Pengalaman terdiri dari 3 pernyataan. Nilai rata – rata dari 

masing – masing indikator ini disajikan dalam tabel 5.10. Dari tabel tersebut 

dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban responden terhadap 

pernyataan dari indikator variabel Pengalaman memiliki rata-rata 338 

termasuk dalam kategori baik. Diantara pernyataan tersebut yang 

memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan Saya pernah mengelola usaha 

yang sedang saya geluti sekarang ini dengan total skor 403 termasuk dalam 

kategori sangat baik, sedangkan yang memperoleh skor terendah yaitu 

pernyataan Orang tua memberikan saya pendidikan dan pengalaman 

bagaimana cara menjalankan sebuah usaha dengan total skor 300 termasuk 

dalam kategori netral. 

5.3.3 Keuangan (X3) 

Pada variable keuangan terdiri 3 item pernyataan dengan 93 responden, 

deskripsi indikator dari variable komitmen dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 5.11 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Keuangan 

No Pernyataan 
Skor 

Total Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Jumlah Orang 

1 Saya bisa membuat 

laporan keuangan. 

36 40 5 12  179 Tidak 

Baik 

2 Saya mampu 

menganalisis laporan 

keuangan usaha saya. 

44 32 9 8  167 Sangat 

Tidak 

Baik 

3 Saya mampu 

mengelola buku kas 

dengan baik. 

48 20 13 12  175 Tidak 

Baik 

Rata-Rata  163,33 Sangat 

Tidak 

Baik 

Sumber : Data Kuesioner yang diolah, 2021 

Indikator Keuangan terdiri dari 3 pernyataan. Nilai rata – rata dari masing 

– masing indikator ini disajikan dalam tabel 5.11. Dari tabel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan 

dari indikator variabel Keuangan memiliki rata-rata 163,33 termasuk dalam 
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kategori sangat tidak baik. Diantara pernyataan tersebut yang memperoleh 

skor tertinggi adalah pernyataan Saya bisa membuat laporan keuangan 

dengan total skor 179 termasuk dalam kategori tidak baik, sedangkan yang 

memperoleh skor terendah yaitu pernyataan Saya mampu menganalisis 

laporan keuangan usaha saya dengan total skor 167 termasuk dalam kategori 

sangat tidak baik. 

5.3.4 Lokasi Usaha (X4) 

Pada variable lokasi usaha terdiri 3 item pernyataan dengan 93 

responden, deskripsi indikator dari variable komitmen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

TABEL 5.12 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Lokasi Usaha 

No Pernyataan 
Skor 

Total Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Jumlah Orang 

1 Usaha yang saya 

miliki terletak di pusat 

keramaian. 

1 3 6 33 50 407 Sangat 

Baik 

2 Tempat usaha yang 

saya miliki dapat 

dilihat dari kejauhan. 

1 3 4 31 54 413 Sangat 

Baik 

3 Lokasi menuju tempat 

usaha saya mudah 

dijangkau. 

- 3 4 20 66 428 Sangat 

Baik 

Rata-Rata  416  

Sumber : Data Kuesioner yang diolah, 2021 

Indikator Lokasi Usaha terdiri dari 3 pernyataan. Nilai rata – rata dari 

masing – masing indikator ini disajikan dalam tabel 5.12. Dari tabel tersebut 

dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban responden terhadap 

pernyataan dari indikator variabel Lokasi Usaha memiliki rata-rata 416 

termasuk dalam kategori sangat baik. Diantara pernyataan tersebut yang 

memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan Lokasi menuju tempat usaha 

saya mudah dijangkau dengan total skor 428 termasuk dalam kategori sangat 

baik, sedangkan yang memperoleh skor terendah yaitu pernyataan Usaha 



62 
 

yang saya miliki terletak di pusat keramaian dengan total skor 407 termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

5.3.5 Motivasi (X5) 

Pada variable motivasi terdiri 3 item pernyataan dengan 93 responden, 

deskripsi indikator dari variable komitmen dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 5.13 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Motivasi 

No Pernyataan 
Skor 

Total Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Jumlah Orang 

1 Saya optimis bisa 

sukses apabila saya 

menjadi 

wirausahawan.  

- - 3 68 22 391 Sangat 

Baik 

2 Saya termotivasi 

untuk berwirausaha 

karena saya ingin 

menjadi pribadi yang 

mandiri 

- - 5 63 25 392 Sangat 

Baik 

3 Dengan berwirausaha 

saya dapat mengurangi 

pengangguran di 

Indonesia. 

- - 17 62 14 369 Baik 

Rata-Rata  384 Baik 

Sumber: Data Kuesioner yang diolah, 2021 

Indikator Motivasi terdiri dari 3 pernyataan. Nilai rata – rata dari masing 

– masing indikator ini disajikan dalam tabel 5.13. Dari tabel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan 

dari indikator variabel Motivasi memiliki rata-rata 384 termasuk dalam 

kategori baik. Diantara pernyataan tersebut yang memperoleh skor tertinggi 

adalah pernyataan Saya termotivasi untuk berwirausaha karena saya ingin 

menjadi pribadi yang mandiri dengan total skor 392 termasuk dalam kategori 

sangat baik, sedangkan yang memperoleh skor terendah yaitu pernyataan 

Dengan berwirausaha saya dapat mengurangi pengangguran di Indonesia 

dengan total skor 369 termasuk dalam kategori baik. 
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5.3.6 Kemampuan Usaha (X6) 

Pada variable kemampuan usaha terdiri 3 item pernyataan dengan 93 

responden, deskripsi indikator dari variable komitmen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

TABEL 5.14 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kemampuan 

Usaha 

No Pernyataan 
Skor 

Total Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Jumlah Orang 

1 Saya merasa memiliki 

keterampilan 

memimpin yang 

dibutuhkan untuk 

menjadi 

wirausahawan. 

 2 21 34 36 383 Baik 

2 Saya selalu 

berorientasi kemasa 

depan dalam 

merencanakan 

sesuatu. 

 2 16 63 12 364 Baik 

3 Saya mampu 

memunculkan ide 

yang original dan 

dapat 

mewujudkannya. 

 1 26 61 5 349 Baik 

Rata-Rata  365,33 Baik 

Sumber: Data Kuesioner yang diolah, 2021 

Indikator Kemampuan Usaha terdiri dari 3 pernyataan. Nilai rata – rata 

dari masing – masing indikator ini disajikan dalam tabel 5.14. Dari tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban responden 

terhadap pernyataan dari indikator variabel Kemampuan Usaha memiliki 

rata-rata 365,33 termasuk dalam kategori baik. Diantara pernyataan tersebut 

yang memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan Saya merasa memiliki 

keterampilan memimpin yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan 

dengan total skor 383 termasuk dalam kategori baik, sedangkan yang 

memperoleh skor terendah yaitu pernyataan Saya mampu memunculkan ide 
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yang original dan dapat mewujudkannya dengan total skor 349 termasuk 

dalam kategori baik. 

5.4 Analisis Faktor 

5.4.1 Uji Asumsi Analisis Faktor 

Sesuai dengan landasan teori, ada dua hal yang perlu dilakukan agar 

analisis faktor dapat dilaksanakan, yang pertama yaitu menrntukan besaran 

nilai Barlett Test Of Sphericity, yang digunakan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi yang dignifikan antar variable, dan kedua adalah Keiser-Meyers-

Olkin (KMO) kecukupan sampel dangan cara membandingkan besarnya 

koefisien korelasi yang diamati dengan koefisien korelasi parsialnya.  

Kecukupan data atau sample dapat diidentifikasi mellaui Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Nilai kedua 

ukuran tersebut bias didapatkan dengan bantuan software SPSS. Mengacu 

pada landasan teeori bahwa sekelompok data dikatakan memenuhi asumsi 

kecukupan data adalah jika nilai MSA dan KMO lebih besar daripada 0,5 

(Hair, 2006). Berikut ini adalah output nilai MSA dan KMO dari SPSS.   

Tabel 5.15 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.793 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1436.508 

Df 153 

Sig. .000 

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Hasil Uji KMO dan Bartlett’s test menunjukkan KMO MSA lebih dari 

0,50 yaitu 0,793 dan nilai Bartlett’s test dengan Chi-Square = 1436.508 dan 

signifikan pada 0.000. nilai menunjukkan bahwa penelitian ini diperbolehkan 

menggunakan analisis faktor sebagai metode analisisnya karena nilai yang 

dihasilkan diatas lebih dari 0,5. 
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5.4.1.1 Proses Faktoring atau Ekstraksi 

Proses faktoring atau ekstraksi adalah proses pemisahan variabel-

variabel yang memenuhi korelasi dari nilai MSA, diamana suatu variabel 

dikatakan berkorelasi jika nilai MSA lebih besar 0,5. Metode yang 

digunakan adalah Principal Components Analysis (PCA). Jumlah 

variabel yang akan diekstraksi terlihat pada tabel 5.16 konstribusi 

variabel hasil ekstraksi. 

Tabel 5.16  

Kontribusi Variabel hasil Ekstraksi 

Communalities 

 Initial Extraction 

Komitmen (X1.1) 1.000 .700 

Komitmen (X1.2) 1.000 .461 

Komitmen (X1.3) 1.000 .839 

Pengalaman (X2.1) 1.000 .934 

Pengalaman (X2.2) 1.000 .510 

Pengalaman (X2.3) 1.000 .931 

Keuangan (X3.1) 1.000 .872 

Keuangan (X3.2) 1.000 .908 

Keuangan (X3.3) 1.000 .935 

Lokasi Usaha (X4.1) 1.000 .805 

Lokasi Usaha (X4.2) 1.000 .893 

Lokasi Usaha (X4.3) 1.000 .828 

Motivasi (X5.1) 1.000 .684 

Motivasi (X5.2) 1.000 .695 

Motivasi (X5.3) 1.000 .391 

Kemampuan Usaha (X6.1) 1.000 .766 

Kemampuan Usaha (X6.2) 1.000 .756 

Kemampuan Usaha (X6.3) 1.000 .735 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

 

Tabel 5.16 konstribusi variabel hasil ekstraksi menunjukkan nilai 

variabel terhadap faktor yang terbentuk. Semakin besar konstribusi 

sebuah variabel, maka semakin erat hubugan dengan faktor yang 
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terbentuk. Selanjutnya dari Tabel 5.16 akan menunjukkan hasil ekstraksi 

yang lebih spesifik dengan menggunakan metode Principal Components 

Analysis (PCA) terlihat pada nilai Eigenvalue lebih besar atau sama 

dengan 1,0.  

5.4.1.2 Penentuan Banyak Faktor dan Pengelompokan Variabel Berdasarkan 

Loading Faktor  

Keputusan pengambilan jumlah faktor sebanyak didasarkan pada nilai 

eigenvalue dari matriks korelasi antar variabel dan pengelompokan 

variable dilakukan dengan membandingkan nilai loading faktor secara 

mutlak diantara faktor-faktor yang terbentuk. 

5.4.1.3 Penentuan Banyak Faktor dengan Eigenvalue  

Seperti yang dijelaskan diatas penemuan banyak faktor didasarkan 

pada nilai eigenvalue dari matriks korelasi antar variable. Hasil 

perhitungan pada tahap ini disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5.17 

Matriks Korelasi antar Tabel 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6.609 36.719 36.719 6.609 36.719 36.719 4.531 25.173 25.173 

2 2.663 14.796 51.515 2.663 14.796 51.515 2.884 16.023 41.196 

3 1.673 9.297 60.812 1.673 9.297 60.812 2.256 12.533 53.728 

4 1.512 8.400 69.211 1.512 8.400 69.211 2.036 11.310 65.039 

5 1.184 6.577 75.789 1.184 6.577 75.789 1.935 10.750 75.789 

6 .824 4.576 80.365       

7 .780 4.334 84.698       

8 .709 3.937 88.636       

9 .464 2.578 91.213       

10 .400 2.221 93.435       

11 .353 1.962 95.396       

12 .289 1.608 97.004       

13 .174 .967 97.971       

14 .130 .720 98.690       

15 .107 .592 99.282       

16 .080 .445 99.727       

17 .032 .180 99.908       

18 .017 .092 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

Dari ke-18 variabel yang dianalisis, ternyata hasil ekstraksi menjadi 

5 faktor yang memiliki nilai eigenvalue > 1, dimana:  

Faktor 1 nilai eigen value 6,609 dan mampu menjelaskan 36,719 % 

variasi;  

Faktor 2 nilai eigen value 2,663 dan mampu menjelaskan 14,796 % 

variasi;  

Faktor 3 nilai eigen value 1,673 dan mampu menjelaskan 9,297 % 

variasi;  

Faktor 4 nilai eigen value 1,512 dan mampu menjelaskan 8,4 % variasi;  
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Faktor 5 nilai eigen value 1,184 dan mampu menjelaskan 6,577 % 

variasi 

Dan ke lima faktor keseluruhan mampu menjelaskan 75,789 % Variasi. 

5.4.1.4 Penentuan Banyak Faktor dengan Scree Plot  

Scree plot adalah grafik yang menggambarkan plot nilai eigenvalue 

dari masing-masing variable. Dibawah ini adalah output scree plot dari 

SPSS. 

Gambar 5.1 

 
Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 

 

Seperti pada pembahasan sebelumnya, untuk menentukan banyak 

faktor yang terbentuk dapat dilihat pada nilai eigenvalue yang lebih dari 

satu. Pada gambar 5.1, dapat dilihat bahwa ada 5 komponen yang 

mempunyai nilai eigenvalue lebih dari satu, jadi ada 5 faktor yang 

terbentuk. 
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5.4.1.5 Rotasi Faktor 

Variabel-variabel yang telah diekstraksi akan dilakukan proses 

rotasi karena biasanya dalam penempatan variabel belum tepat atau 

masih ada variabel yang tidak sesuai dengan faktor. Proses rotasi 

dilakukan pada variabel yang lolos dalam uji MSA. Component matrix 

dapat menentukan konstribusi variabel terhadap faktor yang terbentuk. 

Distribusi variabel terlihat pada Tabel 5.18 Component Matrix sebelum 

rotasi Variamx. Hasil Tabel 5.18 Component Matrix sebelum rotasi 

Variamx menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel berada pada masing-

masing kelompok faktor. 

Tabel 5.18 

Component Matrix Sebelum Rotasi Varimax 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

Komitmen (X1.1) .628 -.440 -.113 .242 .202 

Komitmen (X1.2) .566 -.328 -.148 -.066 .080 

Komitmen (X1.3) .761 -.483 -.070 -.013 -.148 

Pengalaman (X2.1) .575 .130 .600 .470 -.077 

Pengalaman (X2.2) -.055 .366 .339 .302 .409 

Pengalaman (X2.3) .554 .103 .653 .422 -.093 

Keuangan (X3.1) .643 .492 -.396 .246 .001 

Keuangan (X3.2) .591 .532 -.453 .261 -.043 

Keuangan (X3.3) .614 .563 -.400 .262 -.110 

Lokasi Usaha (X4.1) .719 -.479 -.082 .167 .153 

Lokasi Usaha (X4.2) .837 -.416 -.033 -.052 -.124 

Lokasi Usaha (X4.3) .742 -.500 -.079 -.038 -.140 

Motivasi (X5.1) .510 .165 .012 -.216 .591 

Motivasi (X5.2) .580 .111 .148 -.375 .429 

Motivasi (X5.3) .412 .340 -.118 -.216 .214 

Kemampuan Usaha (X6.1) .650 .250 .216 -.403 -.267 

Kemampuan Usaha (X6.2) .595 .246 .311 -.495 .002 

Kemampuan Usaha (X6.3) .473 .441 .133 -.298 -.458 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22 
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Dari hasil komponen faktor masih sulit menentukan posisi yang 

tepat terhadap variabel, misalnya pada variabel (X6.1) yang memilki 

nilai Loading atau nilai korelasi pada faktor satu sebesar = (0,650), faktor 

lima = (-0,403), oleh karena itu komponen faktor harus dirotasi, Rotasi 

faktor akan memperjelas posisi sebuah variabel tanpa dengan melihat 

nilai loading terbesar tanpa melihat (+) dan (-). Setelah diketahui bahwa 

faktor yang terbentuk adalah 5 maka Tabel 5.18 Component Matrix 

setelah Rotasi menunjukan distribusi 18 variabel terhadap 5 faktor yang 

terbentuk. Hasil rotasi dapat dilihat pada Tabel 5.19 Component Matrix 

sebagai berikut : 

Tabel 5.19 

Component Matrix setelah Rotasi 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

Komitmen (X1.1) .766 .142 -.184 .174 .168 

Komitmen (X1.2) .638 .100 .068 -.038 .195 

Komitmen (X1.3) .882 .084 .219 .071 .027 

Pengalaman (X2.1) .245 .153 .199 .900 .029 

Pengalaman (X2.2) -.348 .076 -.227 .489 .305 

Pengalaman (X2.3) .239 .082 .237 .900 .028 

Keuangan (X3.1) .182 .881 .128 .112 .185 

Keuangan (X3.2) .131 .925 .120 .069 .129 

Keuangan (X3.3) .120 .928 .191 .117 .094 

Lokasi Usaha (X4.1) .850 .116 -.079 .170 .183 

Lokasi Usaha (X4.2) .879 .118 .288 .110 .108 

Lokasi Usaha (X4.3) .881 .061 .215 .043 .034 

Motivasi (X5.1) .196 .180 .034 .078 .778 

Motivasi (X5.2) .258 .055 .272 .089 .737 

Motivasi (X5.3) .044 .348 .227 -.034 .464 

Kemampuan Usaha (X6.1) .229 .175 .777 .135 .246 

Kemampuan Usaha (X6.2) .160 .039 .682 .147 .491 

Kemampuan Usaha (X6.3) .002 .315 .790 .109 .021 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Hasil rotasi pada Tabel 5.19 Component Matrix setelah rotasi, 

menunjukkan bahwa semua variabel memilki kelompok faktor, variabel 

(X6.1) yang sebelumnya belum jelas berada pada faktor bearapa, setelah 

melakukan rotasi variabel (X6.1) berada pada kelompok faktor 3 yang 

memiliki nilai loading terbesar yaitu (0,777). Dari Tabel 5.19 maka 

faktor dapat dikelompokkan sesuai dengan variabel pembentuknya dapat 

dilihat pada Tabel 5.20 sebagai berikut: 

Tabel 5.20 

Kelompok Hasil Rotasi 

Variabel 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Komitmen (X1.1) 1     

Komitmen (X1.2) 1     

Komitmen (X1.3) 1     

Pengalaman (X2.1)    4  

Pengalaman (X2.2)    4  

Pengalaman (X2.3)    4  

Keuangan (X3.1)  2    

Keuangan (X3.2)  2    

Keuangan (X3.3)  2    

Lokasi Usaha (X4.1) 1     

Lokasi Usaha (X4.2) 1     

Lokasi Usaha (X4.3) 1     

Motivasi (X5.1)     5 

Motivasi (X5.2)     5 

Motivasi (X5.3)     5 

Kemampuan Usaha (X6.1)   3   

Kemampuan Usaha (X6.2)   3   

Kemampuan Usaha (X6.3)   3   

Dari Tabel 4.13 terlihat bahwa semua faktor memilki variabel 

pembentuk dimana:  

a. Faktor 1 memiliki 6 variabel pembentuk  

b. Faktor 2 memiliki 3 variabel pembentuk  

c. Faktor 3 memiliki 3 variabel pembentuk  

d. Faktor 4 memiliki 3 variabel pembentuk 

e. Faktor 5 memiliki 3 variabel pembentuk 
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5.4.1.6 Pengelompokan variabel kedalam faktor-faktor  

Pada software SPSS metode ektraksi yang digunakan untuk 

pembagian variable adalah principal component factoring analysis. 

Pembagian variable-variabel ke dalam kelompok faktor tertentu 

didasarkan pada perbandingan nilai loading faktor secara mutlak mana 

yang lebih besar antar loading factor dari faktor-faktor tersebut. Tabel 

dibawah ini merupakan output SPSS yang telah melalui proses rotasi 

variamax. 

Tabel 5.21 

Pengelompokkan Variabel ke dalam Faktor 

 

Variabel 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Saya adalah tipe orang yang telah 

memutuskan sesuatu akan terus 

konsisten dan akan memperjuangkannya. 

.766     

Saya siap membuat pengorbanan untuk 

sukses dalam bisnis. 

.638     

Saya memiliki rasa tanggungjawab 

terhadap usaha saya. 

.882     

Orang tua memberikan saya pendidikan 

dan pengalaman bagaimana cara 

menjalankan sebuah usaha 

   .900  

Saya pernah mengelola usaha yang 

sedang saya geluti sekarang ini 

   .489  

Saya Pernah membantu orang tua dalam 

menjalankan usaha yang sama 

   .900  

Saya bisa membuat laporan keuangan  .881    

Saya mampu menganalisis laporan 

keuangan usaha saya  

 .925    

Saya mampu mengelola buku kas dengan 

baik. 

 .928    

Usaha yang saya miliki terletak di pusat 

keramaian. 

.850     

Tempat usaha yang saya miliki dapat 

dilihat dari kejauhan. 

.879     

Lokasi menuju tempat usaha saya mudah 

dijangkau. 

.881     
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Saya optimis bisa sukses apabila saya 

menjadi wirausahawan.  

    .778 

Saya termotivasi untuk berwirausaha 

karena saya ingin menjadi pribadi yang 

mandiri. 

    .737 

Dengan berwirausaha saya dapat 

mengurangi pengangguran di Indonesia. 

    .464 

Saya merasa memiliki keterampilan 

memimpin yang dibutuhkan untuk 

menjadi wirausahawan. 

  .777   

Saya selalu berorientasi kemasa depan 

dalam merencanakan sesuatu. 

  .682   

Saya mampu memunculkan ide yang 

original dan dapat mewujudkannya. 

  .790   

 

Seperti dapat dilihat pada tabel 5.21 diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor 1 hingga faktor 5 telah mempunyai anggota variabelnya 

masing-masing sesuai dengan nilai loading faktor-nya. Kemudian 

setelah dilakukan pengelompokan variable kedalam faktor, maka 

langkah selanjutnya adalah pemberian nama faktor. Pemberian nama 

faktor merupakan ketentuan dari peneliti, pemberian nama tersebut 

berdasarkan variabel yang dapat diukur langsung untuk 

menggambarkan faktor yang merupakan variabel yang tidak dapat 

diukur secara langsung. Pemberian nama faktor dari hasil 

pengelompokan variabel disajikan pada tabel 5.22 berikut ini.  
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Tabel 5.22 

Penamaan Faktor 

No Variabel Nama Faktor Loading 

Faktor 

Eigen 

Values 

% 

variance  

Kumulatif 

% 

1. (X1.1) Saya adalah tipe orang 

yang telah 

memutuskan sesuatu 

akan terus konsisten 

dan akan 

memperjuangkannya. 

Komitmen 

dan Lokasi 

Usaha 

.766 

6.609 36.719 36.719 

(X1.2) Saya siap membuat 

pengorbanan untuk 

sukses dalam bisnis. 

.638 

(X1.3) Saya memiliki rasa 

tanggungjawab 

terhadap usaha saya. 

.882 

(X4.1) Usaha yang saya 

miliki terletak di pusat 

keramaian. 

.850 

(X4.2) Tempat usaha yang 

saya miliki dapat 

dilihat dari kejauhan. 

.879 

(X4.3) Lokasi menuju tempat 

usaha saya mudah 

dijangkau. 

.881 

2. (X3.1) Saya bisa membuat 

laporan keuangan 

Keuangan 

.881 

2.663 14.796 51.515 

(X3.2) Saya mampu 

menganalisis laporan 

keuangan usaha saya  

.925 

(X3.3) Saya mampu 

mengelola buku kas 

dengan baik. 

.928 

3. (X6.1) Saya merasa memiliki 

keterampilan 

memimpin yang 

dibutuhkan untuk 

menjadi 

wirausahawan. 

Kemampuan 

Usaha 

.777 1.673 9.297 60.812 
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(X6.2) Saya selalu 

berorientasi kemasa 

depan dalam 

merencanakan 

sesuatu. 

.682 

(X6.3) Saya mampu 

memunculkan ide 

yang original dan 

dapat 

mewujudkannya. 

.790 

4. (X2.1) Orang tua 

memberikan saya 

pendidikan dan 

pengalaman 

bagaimana cara 

menjalankan sebuah 

usaha 
Pengalaman 

.900 

1.512 8.400 69.211 
(X2.2) Saya pernah 

mengelola usaha yang 

sedang saya geluti 

sekarang ini 

.489 

(X2.3) Saya Pernah 

membantu orang tua 

dalam menjalankan 

usaha yang sama 

.900 

5. (X5.1) Saya optimis bisa 

sukses apabila saya 

menjadi 

wirausahawan.  

Motivasi 

.778 

1.184 6.577 75.789 

(X5.2) Saya termotivasi 

untuk berwirausaha 

karena saya ingin 

menjadi pribadi yang 

mandiri. 

.737 

(X5.3) Dengan berwirausaha 

saya dapat 

mengurangi 

pengangguran di 

Indonesia. 

.464 
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Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa kelima faktor yang memiliki 

eigen value lebih dari 1 dimana Faktor Komitmen dan Lokasi Usaha 

(X1) memiliki eigen value sebesar 6,609 dan % variance 36,719% yang 

artinya bahwa komitmen dan lokasi usaha mampu menjelaskan 

keberhasilan usaha sebesar 36,719%, Faktor Keuangan (X2) memiliki 

eigen value sebesar 2.663 dan % variance 14.796% yang artinya bahwa 

keuangan mampu menjelaskan keberhasilan usaha sebesar 14.796%, 

Faktor Kemampuan Usaha (X3) memiliki eigen value sebesar 1.673 

dan % variance 9.297% yang artinya bahwa kemampuan usaha  mampu 

menjelaskan keberhasilan usaha sebesar 9.297%, Faktor Pengalaman 

(X4) memiliki eigen value sebesar 1.512 dan % variance 8.400% yang 

artinya bahwa pengalaman mampu menjelaskan keberhasilan usaha 

sebesar 8.400%, serta Faktor Motivasi (X5) memiliki eigen value 

sebesar 1.184 dan % variance 6.577% yang artinya bahwa motivasi  

mampu menjelaskan keberhasilan usaha sebesar 6.577%. Sehingga 

dapat dilihat faktor mana yang berpengaruh paling dominan melalui 

nilai variance tertinggi. 

5.5 Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan menunjukkan bahwa 

keberhasilan wirausaha (Studi kasus wirausaha kategori usaha mikro di Kabupaten 

Tebo) dipengaruhi oleh Komitmen dan Lokasi Usaha (X1), Keuangan (X2), 

Kemampuan Usaha (X3), Pengalaman (X4),  dan Motivasi (X5). Dimana sebelum 

mengetahui kelima faktor ini penulis telah melakukan proses ekstraksi yang 

awalnya enam faktor menjadil lima faktor. Dari kelima faktor tersebut sudah di 

analisis dengan Statistical Program Social Scence (SPSS) 22.0 for Windows. Pada 

hasil output SPSS  uji analisis faktor, faktor atau variabel tersebut sudah layak 

digunakan dalam analisis karena faktor atau variabel ini sudah memiliki nilai MSA 

> 0,50 yaitu 0,793. Masing-masing dari faktor tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap keberhasilan usaha dari Komitmen dan Lokasi Usaha (X1) sebesar 

36,719%,  Faktor Keuangan (X2) sebesar 14.796%, Faktor Kemampuan Usaha 

(X3) sebesar 9.297%, Faktor Pengalaman (X4) sebesar 8.400%, serta Faktor 

Motivasi (X5) sebesar 6.577%. Dari kelima faktor tersebut, yang dominan 
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mempengaruhi keberhasilan wirausaha (Studi Kasus Wirausaha Kategori Usaha 

Mikro di Kabupaten Tebo) adalah faktor Komitmen dan Lokasi Usaha yang 

mempunyai nilai variance sebesar 36,719%.  

Dimana dari kelima faktor tersebut sudah mewakili dari variabel 

independen. Hal ini sudah di buktikan dari hasil Output SPSS yang dapat dilihat 

pada tabel total Variance Explained yang menunjukkan persentase dari faktor 

pertama (X1) memiliki eigenvalues sebesar 6,609 dengan nilai variance sebesar 

36,719%, sedangkan eigenvalues faktor kedua (X2) sebesar 2,663 dengan nilai 

variance sebesar 14,796%, faktor ketiga (X3) memiliki eigenvalues sebesar 1,673 

dengan nilai variance sebesar 9,297%, faktor keempat (X4) memiliki eugenvalues 

sebesar 1,512 dengan nilai variance sebesar 8,400%, dan faktor kelima (X5) dengan 

eugenevalues sebesar 1,184 dengan nilai variance sebesar 6,577%. Jadi kelima 

faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan wirausaha (Studi Kasus Usaha 

Wirausaha Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Tebo). Untuk mengetahui faktor 

yang paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha (Studi Kasus 

Usaha Wirausaha Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Tebo) dapat diketahui 

melalui nilai variance terteinggi yaitu Komitmen dan Lokasi Usaha sebesar 

36,719%. Namun dilihat dari kenyataan dan teori motivasi bahwa faktor motivasi 

yang semestinya bisa menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini hanya mampu 

memberikan pengaruh sebesar 6,577%. Dilihat dari hasil tersebut inilah menjadi 

kelemahan dalam penelitian ini karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini 

terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel dan teknik 

pengambilan data yang menggunakan kuesioner lebih cendrung pembatasan 

jawaban responden.  

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan 

oleh Kadek Agus Suarmawan bahwa keberhasilan usaha dipengaruhi oleh 

komitmen, pengalaman, keuangan, lokasi usaha, motivasi, dan kemampuan usaha 

akan tetapi dalam penelitian ini setelah ekstraksi komitmen dan lokasi menjadi satu 

kesatuan faktor atau variabel. Penelitian ini relevan penelitian yang sebelumnya 

oleh Lies Indriyatni (2013) Analisi Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap 

Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil ( Studi Pada Usaha Kecil Di Semarang Barat). 

Hasil penelitian Faktor Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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keberhasilan usaha mikro dan kecil di wilayah Semarang Barat, dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,002 dan tingkat pengaruh sebesar 0,230 dan Faktor 

Kemampuan/Skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha 

mikro dan kecil di wilayah Semarang Barat, dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,015 dan tingkat pengaruh sebesar 0,206 serta Faktor Lokasi Usaha berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil di wilayah 

Semarang Barat dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 dan tingkat pengaruh 

sebesar 0,240. 

 


