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ABSTRAK 

 

Septa Widiastari, 2018 “Pengaruh Jiwa Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir 

Distributor Multi Level Marketing Shopie Paris Kabupaten 

Madiun”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Ika Rusdiana M.A. 

 

Kata Kunci: Jiwa Wirausaha, Pengembangan Karir 

 

Setiap individu akan terus-menerus belajar demi mengembangkan bakat, 

minat serta karirnya. Karir kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan 

masyarakat dan memberikan banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen baik 

dalam maupun luar negeri. Berwirausaha merupakan salah satu bentuk implementasi 

untuk memenuhi tingkat kesejahteraan. Sedangkan wirausaha yang berhasil, diduga 

memiliki perwatakan yang khas (jiwa wirausaha) dan hal ini bisa muncul sebagai 

bawaan sejak lahir atau hasil pembelajaran yang diteliti pada Distributor Shopie Paris 

Kabupaten Madiun. 

 

Penelitian dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana jiwa wirausaha pada 

distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana pengembangan karir 

pada distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun? (3) Adakah pengaruh jiwa 

wirausaha terhadap  Pengembangan Karir pada distributor Shopie Paris Kabupaten 

Madiun 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dengan variabel 

independen (X) jiwa wirausaha dan variabel dependen (Y) pengembangan karir pada 

distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan 75 

responden Distributor Shopie Paris. Pengambilan sampel menggunakan metode 

Purposive Sampling, kemudian data diolah menggunakan SPSS 16.0. Instrumen 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert yang sudah diuji 

cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Metode analisis yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut adalah regresi linier 

sederhana. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jiwa wirausaha di Shopie Paris 

Kabupaten Madiun tergolong rendah dengan presentase 84% dan pengembangan 

karir di Shopie Paris Kabupaten Madiun tergolong rendah dengan presentase 84%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jiwa wirausaha terhadap 

pengembangan karir pada distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun karena 

memiliki thitung lebih besar dari ttabel (3,238>3,120). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Badan Pusat Stastiktik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka 

di Kabupaten Madiun pada tahun 2011 yaitu 4,96% atau 17.754 jiwa dari total 

angkatan kerja, tahun 2012 yaitu 3,99% atau 14.527 jiwa dari total angkatan 

keja, tahun 2013 yaitu 4,63% atau 16.955 jiwa dari total angkatan kerja, tahun 

2014 yaitu 1,07% atau 1.564 jiwa dari total angkatan kerja dan pada tahun 

2015 mencapai 6,62% atau 9.038 orang dari total angkatan kerja. Pada tahun 

2016 BPS tidak mengadakan survey lapangan  dikarenakan dana dari pusat 

tidak dianggarkan dan pada 2017 data belum bisa untuk dipublikasikan, dapat 

dimungkinkan bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2016 dan 2017 

meningkat seperti pada tahun 2014 ke 2015.
1
 

 Sehingga dari data jumlah pengangguran pada tahun 2015 semakin 

besar dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Madiun yang 

semakin hari bertambah sulit.Secara luas, ini juga berarti pengangguran yang 

disebabkan berkurangnya lapangan kerja akhirnya menjadi beban tanggungan 

masyarakat.
2
 

 Beberapa individu menjelang usia dewasa dalam menjalankan suatu 

usaha mulai mendasarkan pekerjaan menurut kemampuan, waktu dan biaya.

                                                             
 1

BPS Kabupaten Madiun, Arsip 2018. 
 

2
 Septa Widiastari, Hasil Wawancara, dengan BPS Madiun, 15 Mei 2018. 
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 Terutama bagi seorang wirausaha yang membutuhkan keuletan serta 

keterampilan dalam menjalankan usahanya.Sementara itu penguasaan, 

pemahaman dan penerapan terhadap kemampuan seseorang dalam 

menjalankan wirausaha tidak lepas dari kemampuan dan wawasan 

pengetahuan kewirausahaan. Setiap individu akan terus-menerus belajar demi 

mengembangkan bakat, minat serta karirnya. Karir wirausaha dapat 

mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan banyak pilihan barang 

dan jasa bagi konsumen baik di dalam maupun luar negeri. 

 Berwirausaha merupakan salah satu bentuk implementasi untuk 

memenuhi tingkat kesejahteraan.Selain menguntungkan dalam sisi ekonomis, 

sebagian kegiatannya juga dapat membantu dalam usaha memenuhi 

kebutuhan sosial masyarakat banyak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 Menurut Suryana watak, sifat, jiwa dan nilai wirausaha muncul dalam 

bentuk perilaku wirausaha dengan ciri-ciri: 1) percaya diri, 2) berorientasi 

pada tugas dan hasil, 3) berani menghadapi resiko, 4) berjiwa pemimpin, 5) 

keorisinilan, dan 6) berorientasi kemasa depan.
3
 

 Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh sifat 

dan kepribadiannya.Tanpa adanya jiwa wirausaha yang tertanam dalam 

individu masing-masing, maka seorang wirausaha jauh dari kesuksesan. 

Kapabilitas wirausahawan sangat ditentukan oleh pengetahuan dan 

                                                             
3
Suryana, “Kewirausahaan”, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 36. 
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keterampilan atau kecakapan yang dilengkapi dengan sikap dan motivasi 

untuk selalu berprestasi membentuk kepribadian wirausaha. 

 Salah satu bentuk wirausaha adalah sebagai distributor Multi Level 

Marketing (MLM).MLM adalah bentuk penjualan langsung (direct selling) 

modern yang dapat dipadukan dengan CIT (Communication and Information 

Technology) dalam perekrutan member (distributor), transaksi produk 

danpromosi (penawaran dan periklanan) produk dan sistem 

pemasarannya.Konsep MLM merupakan salah satu metode pemasaran dengan 

membuat jaringan (network). Distributor MLM dalam menjalankan strategi 

pemasaran secara bertingkat dituntut memiliki kejelian berimprovisasi untuk 

mempengaruhi orang lain agar mau bergabung bersama-sama dalam 

menjalankan usaha MLM. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, 

strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik, 

di samping itu komoditas yang dijual harus halal, memenuhi kualitas dan 

bermanfaat. MLM tidak boleh memperjual belikan produk yang tidak jelas 

status halalnya atau menggunakan modus penawaran produksi promosi tanpa 

mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.Dengan adanya 

distributor/member diharapkan mampu menanamkan karekteristik semangat 

“saya-bisa” yang ada dalam diri masing-masing individu (distributor).
4
 

                                                             
4
Ayu Ambarini,” Pengaruh Jiwa Wirausaha Terhadap  Pengembangan Karir Individu(Studi 

Pada Distributor Multi Level Marketing Oriflame di Bandar Lampung),” Skripsi , (Bandar  

Lampung:Universitas Lampung, 2010), 8. 
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 Alasan penulis memilih Shopie Paris karena tingkat persebaran 

tokonya lebih luas dibandingkan produk MLM lainnya dan setiap bulan 

mengadakan pertemuan dan bimbingan distributornya di masing-masing BC. 

Hal tersebut yang menarik daripada MLM lainnya yang ada di Kabupaten 

Madiun.Sehingga hal tersebut mendukung jiwa wirausaha setiap individu 

(distributor) dalam mengembangkan jenjang karirnya.Berdasarkan uraian 

penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Jiwa 

Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Distributor Multi Level 

Marketing Shopie Paris Kabupaten Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana jiwa wirausaha pada distributor Shopie Paris Kabupaten 

Madiun ? 

2. Bagaimana pengembangan karir pada distributor Shopie Paris Kabupaten 

Madiun ? 

3. Adakah pengaruh jiwa wirausaha terhadap pengembangan karir pada 

distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jiwa wirausaha pada distributor Shopie Paris 

Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir pada distributor Shopie 

Paris Kabupaten Madiun. 
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3. Untuk mengetahui jiwa wirausaha terhadap pengembangan karir pada 

distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memperkuat teori sebelumnya memiliki manfaat 

wawasan tentang jiwa wirausaha dalam mengembangkan karirnya, 

khususnya terhadap distributor Shopie Paris di Madiun. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau bahan 

masukan yang berguna bagi perusahaan MultiLevel Marketing Shopie 

Paris dalam pengembangan karir pribadi distributor. 

b. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang jiwa 

wirausaha terhadap pengembangan karir individu pada distributor 

Shopie Paris Kabupaten Madiun dan juga penulis ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh jiwa wirausaha terhadap pengembangan karir 

individu  pada distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun. 

c. Bagi Distributor diharapakan mampu menambah semangat dalam 

meniti karir pada Shopie Paris Kabupaten Madiun 
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C. Sistematika Penulisan 

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara 

keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah 

yang berguna untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. 

Kemudian rumusan masalah akan menggiring peneliti untuk mencari fokus 

penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian untuk mengetahui tujuan diharapkan oleh peneliti, dan manfaat 

yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. kemudian, yang terakhir 

sistematikan penulisan. 

Bab II, merupakan landasan teori, menguraikan tentang pengertian, 

dimensi, faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa wirausaha yang didalamnya 

memuat percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani menghadapi resiko, 

kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi masa depan serta faktor dalam 

pengembangan karir pada distributor shopie paris Kabupaten Madiun. 

Bab III, menguraikan tentang data yang diperoleh dari penelitian, yaitu 

berupa angket dari responden yang didasarkan pada kriteria 

pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja/wanita karier. Selain itu 

berisi tentang uraian instrumen pengujian data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu uji normalitas, regresi linier sederhana dan uji T. 
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Bab IV, adalah temuan penelitian yang merupakan hasil dari analisis 

data melalui uji-uji dalam penelitian, yaitu apakah jiwa wirausaha menjadi 

tolak ukur distributor dalam pengembangan karir distributor shopie paris 

Kabupaten Madiun dan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. 

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan 

sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan atau menjawab hipotesa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Jiwa Wirausaha 

a. Pengertian Wirausaha 

 Kata wirausaha merupakan dari kata entrepreneur. Kata 

tersebut berasal dari bahasa Prancis “entrependre” yang berarti 

“bertanggung jawab”. Wirausahawan adalah orang yang bertanggung 

jawab dalam menyusun, mengelola dan mengatur resiko suatu usaha 

bisnis.
5
. Sikap, semangat, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru yang sangat berharga dan berguna untuk diri mereka sendiri 

dan orang lain.
6
 

Ada lima hakikat penting wirausaha menurut pendapat ahli, 

yaitu: 

1) Menurut Ahmad Sanusi Wirausaha adalah suatu nilai yang 

diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, 

tenaga penggerak, tujuan,siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 

                                                             
 

5
 Machfoedz , Kewirausahaan Suatu Pendekatan Sosial   (Yogyakarta: AMP YKPM, 2014), 

1 
 6

 Subroto, W.T, “ Entrepreneurship development course to fost er character merchandise in 

support economic growth,” European Journal of Business and Innovation Research, (2013), 2. 
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2) Menurut Drucker Wirausaha adalah suatu kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan ber beda (ability to create 

the new and different). 

3) Menurut Zimmeret  Wirausaha adalah suatu proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan 

menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. 

4) Menurut Soeharto Prawiro wirausaha adalah suatu nilai yang 

diperlukan untuk memulai suatu usaha Wirausaha adalah suatu 

proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (creative), yang 

bermanfaat bagi member. 

5) Wirausaha adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber sumber melalui cara cara baru dan 

berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut 

dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, 

menemukan pengetahuan baru menemukan cara baru untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, 

memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan 

cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.
7
 

Kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan 

sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari 

wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu  yang 

baru dan berbeda (create new and different) melalui berfikir 

                                                             
 

7
 Suryana, Kewirausahaa ( Jakarta: Salemba Empat, 2014), 16. 
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kreatif dan inovatif. Kreativitas sebagai kemampuan untuk 

mengembangakan ide-ide baru dan untuk menentukan cara-cara 

baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang, 

sedangkan inovasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan peroalan-

persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya 

kehidupan. Jadi dapat disimpulkan wirausaha adalah suatu 

kemampuan dalam beerpikir kreatif, inovatif yang dijadikan 

dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat dan 

prpses dalam menghadapi tantangan hidup.
8
 

b.   Jiwa Wirausaha Wirausaha 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian jiwa 

wirausaha didefinisikan sebagai,” seluruh kehidupan batin manusia 

(yang terjadi dari persaaan, pikiran, angan-angan).
9
  

 Menurut Ahmadi jiwa adalah daya hidup rohaniah yang 

bersifat abstrak, yang menjadi pergerakan dan pengatur perbuatan 

pribadi (personal behavior).
10

 

 Istilah wirausaha pada waktu lalu lebih dikenal istilah 

wiraswasta, keduanya mempunyai pengertian yang sama. 

Wirausaha/wiraswasta berasal dari kata “wira” yang berarti utama, 

gagah, luhur dan teladan. Swa” yang berarti sendiri, “Sta” yang 

berarti berdiri. Jadi wirausaha/wiraswasta adalah orang yang 

                                                             
 

8
 Ibid., 15. 

 
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewirausahaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 416. 

 
10

 Ahmadi, Abu, Psikologi Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), 1. 
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mempunyai sifat  kewiraswasta atau wirausaha seperti keberanian 

mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam menangani 

usaha dengan berpijak pada kemampuan dan kemauan sendiri.
11

  

 Menurut Suryana jiwa wirausaha adalah orang yang 

memiliki percaya diri (yakin, optimis, dan penuh komitmen), 

berinisiatif, memiliki motif berprestasi, memiliki jiwa 

kepemimpinan dan berani mengambil resiko.
12

 

 Berdasarkan konsep wirausaha ciri dan watak  jiwa 

wirausaha adalah adanya kepercayaan atas kemampuan diri sendiri, 

dalam setiap tindakan selalu berorientasi pada tugas dan hasil, 

selalu berani mengambil resiko, mempunyai jiwa kepemimpinan 

dalam setiap aktivitas dan melakukan usaha selalu bersifat 

orisinilitas dan memiliki pandangan jauh kedepan. Dalam hal ini 

inti dari jiwa wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang berbeda dengan yang lain serta mampu berpikir 

kreatif dan bertindak inovatif dalam rangka menciptakan peluang 

atau kesempatan dalam dunia usaha. 

 

 Ciri dan watak wirausaha dikemukakan oleh para ahli 

secara beragam. Wirausaha mempunyai ciri yang dominan yakni 

rasa percaya diri dan kemampuan yang lebih baik daripada teman 

sekerja ataupun atasannya. Wirausaha memerlukan kebebasan 

                                                             
 

11
 Priyono Soerta PS, Kiat Sukses Kewirausahaan, (Yogyakarta: Palem Pustaka, 2005), 

20. 
 

12
 Suryana, Kewirausahaan, 2 
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untuk memilih dan bertindak menurut persepsinya tentang tindakan 

yang akan membuahkan kesuksesan.
13

 

 Menurut Longenecker, seseorang yang menjadi wirausaha 

mempunyai kebutuhan yang tinggi akan keberhasilan, keinginan 

untuk mengambil resiko yang moderat, percaya diri yang tinggi 

dan keinginan untuk berbisnis.
14

 

 Geoffrey Meredith menyatakan bahwa berwirausaha berarti 

memadukan perwatakan pribadi, keuangan dan sumber daya. Oleh 

sebab itu berwirausaha merupakan sebuah pekerjaan atau karir 

dimana seseorang menjalankannya memiliki ciri-ciri dan watak 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Indikator Jiwa Wirausaha 

No Ciri-ciri Indikator 

1. Percaya diri Keridaktergantungan dan optimism 

2. Berorientasi pada 

tugas dan hasil 

Kebutuhan untuk berprestasi, 

berorientasi laba, ketekunan dan 

ketabahan, tekad kerja keras 

mempunyai dorongan yang kuat 

dan inisiatif 

3. Pengambilan resiko Kemampuan untuk mengambil 

                                                             
 

13
 Machfoedz , Kewirausahaan Suatu Pendekatan Sosial, 5. 

 
14

 Longenecker, “Kewirausahaan”, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 23. 
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resiko yang wajar dan suka 

tantangan. 

4. Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, 

menanggapi saran-saran dan kritik. 

5. Keorisinilan  Inovatif, kreatif serta fleksibel 

6. Berorientasi ke 

masa depan  

Pandangan ke depan 

 

Menurut M.Scarborough dan Thomas W.Zimmerer terdapat enam 

karekteristik Wirausaha yang meliputi sebagai berikut: 

1. Rasa tanggung jawab (desire for responsibility), yaitu 

memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang 

dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung 

jawab akan selalu berkomitmen dan mawas diri. 

2. Percaya diri terdahadap kemampuan sendiri yaitu memiliki 

kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk 

memperoleh kesuksesan. 

3. Semangat dan kerja keras yaitu memiliki semangat dan 

kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa 

depan yang lebih baik. 

4. Berorientasi ke depan yaitu berorientasi masa depan dan 

memiliki persepektif dan wawasan jauh ke depan. 

5. Memiliki ketrampilan berorganisasi 
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6. Menghargai prestasi.
15

 

 Dalam penelitian ini, ciri-ciri wirausaha seperti pada tabel 

2.1 dijadikan indikator dalam penyusunan instrument karena dalam 

ciri-ciri tersebut telah mencakup beberapa yang dikemukakan para 

ahli dan ciri-ciri yang dikemukaan oleh Suryana diatas meliputi 

watak-watak dimiki oleh seseorang wirausaha. Semakin banyak 

seseorang memiliki atau menunjukan watak tersebut maka semakin 

kuat jiwa wirausaha orang tersebut. 

 Distributor MLM mempunyai jiwa wirausaha, namun 

dalam kapasitas sebagai distributor. Memiliki tanggung jawab dan 

respon sebagai pemilik usaha walaupun dia distributor. Oleh 

karena itu distributor MLM dapat disebut sebagai entrepreneur. 

Seorang distributor MLM lebih dimotivasi oleh sasaran bonus dan 

komisi. Tenaga penjual atau distributor MLM adalah pengusaha 

mandiri yang mendapatkan penghasilan dari aktifitasnya penjualan 

produk dan menjaring mitra kerja (downline).  

2.  Pengembangan Karir 

a. Pengertian Pengembangan Karir 

  Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang 

selama masa kerja  seseorang dan suatu kondisi yang menunjukan 

adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu 

organisasi, sesuia dengan jalur karir yang ditetapkan organisasi, atau 

                                                             
 

15
 Suryana, Kewirausahaan, 23 
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peningkatan kualitas usaha yang digelutinya sampai pada taraf yang 

membanggakan.
16

 

  Karir ditafsirkan beragam oleh para ahli sesui disiplin 

ilmunya. Menurut Simamora karir adalah urutan aktivitas-aktivitas 

berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai, dan 

aspirasi seseorang selama rentang hidup seseorang. Menurut 

Soendoro karir merupakan suatu proses sengaja diciptakan 

perusahaan untuk membantu karyawan agar membantu partisipasi di 

tempat kerja. Sementara Glueck menyatakan karir individual adalah 

urutan pengalaman berkaitan dengan pekerjaan yang dialami selama 

masa kerjanya. Ivancevich, Kanopske dam Matteson  menegaskan 

karir adalah serangkaian pengalaman peran yang di urut dengan 

tepat menuju kepada peningkatan tingkat tanggung jawab, status, 

kekuasaan, imbalan, dan karir.
17

 

  Sehingga dapat disimpulkan karir adalah serangkaian 

pengalaman yang menunjukan peran, tanggung jawab, dan aktivitas-

aktivitas yang dialami seseorang selama rentang masa 

kehidupannya. Yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku,perilaku, 

sikap hidup, niali-nilai motivasi, dan aspirasi diurut dengan tepat 
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menuju kepada peningkatan tingkat tanggung jawab, status, 

kekuasaan, imbalan dan prestasi.
18

 

  Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang 

menunjukan adanya peningkatan jenjang atau status seseorang 

dalam pekerjaanya. Seseorang memilih pengembangan karir sebagai 

wirausaha, dapat diketahui melalui penilaian kepribadian seseorang 

khususnya pengalaman, latar belakang, dan keberhasilan, karir 

sebagai wirausaha dapat dilihat dari perkembangan usahanya apakah 

semakin sehat dan menunjukan kemajuan berarti.
19

 

  Sebagai distributor shopie paris maka karir dapat dilihat 

dari jenjang level yang mereka dapatkan selama di Shopie Paris 

terutama pada Shopie Paris Kabupaten Madiun. Menurut Simamora 

pengembangan karir meliputi  perencanaan karir  dan  manajemen  karir. 

Perencanaan karir adalah  proses  yang  dilalui   oleh individu karyawan 

untuk mengidentifikasikan dan mengambil langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan karirnya. Manajemen karir adalah proses yang  

dilakukan oleh organisasi   untuk memilih, menilai, menugaskan, dan 

mengembangkan para karyawannya guna menyediakan suatu kumpulan 

orang-orang kompeten   untuk   memenuhi   kebutuhan dimasa depan.  

b. Tujuan Pengembangan karir 

Menurut Handoko tujuan dari pengembangan karir adalah : 
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1) Untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan 

2) Untuk mengungkapkan potensi karyawan 

3) Untuk  mendorong pertumbuhan 

4) Untuk  mengurangi penimbunan 

5) Untuk  memuaskan kebutuhan karyawan 

6) Untuk meningkatkan karir 

c. Indikator Pengembangan karir 

Menurut Siagian berbagai indikator yang perlu dipertimbangkan 

dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut: 

1).  Perlakuan yang adil dalam berkarir  

Perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria promosi 

didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang objektif, rasional 

dan diketahui secara luas dikalangan pegawai. 

2). Keperdulian para atasan langsung Para karyawan  

Pada umumnya mendambaka   keterlibatan atasan langsung mereka 

dalam perencanaan karir masing-masing. Salah satu bentuk keperdulian 

itu adalah memberikan  umpan balik kepada para pegawai tentang 

pelaksanaan tugas masing-masing sehingga para pegawai tersebut 

mengetahui potensi yang perlu diatasi. 
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 Pada gilirannya umpan balik itu merupakan bahan penting bagi para 

pegawai mengenai langkah awal apa yang perlu diambilnya

 agarkemungkinannya untuk  dipromosikan menjadi lebih besar. 

3). Informasi tentang berbagai peluang promosi.  

Para  pegawai  pada umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki 

akses kepadainformasi tentang berbagai peluang untuk  dipromosikan. 

Akses ini sangat penting terutama apabila lowongan yang tersedia di isi 

melalui proses seleksi internal yang sifatnya kompetitif. Jika akses   

demikian tidak ada atau sangat terbatas para pekerja akan mudah 

beranggapan bahwa prinsip  keadilan   dan kesamaan dan kesempatan 

untuk dipertimbangkan, untuk dipromosikan tidak diterapkan dalam 

organisasi. 

4). Adanya minat untuk dipromosikan.  

Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat 

para pekerja untuk pengembangan karir ialah pendekatan yang 

fleksibel dan proaktif. Artinya minat untuk mengembangkan karir

 sangat individua listik sifatnya. Seorang pekerja memperhitungkan 

berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin,jenis dan sifat pekerjaan 

sekarang, pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, jumlah 

tanggungan dan berbagai variabel   lainnya. Berbagai faktor 

tersebut dapat berakibat pada besarnya minat sesorang 

mengembangkan karirnya. 
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5). Tingkat kepuasaan. 

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin 

meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran   keberhasilan 

yang digunakan memang berbeda- beda. Perbedaan tersebut 

merupakan akibat tingkat kepuasaan, dan dalam konteks terakhir tidak 

selalu berarti keberhasilan mencapai posisi yang tinggi  dalam  

organisasi,   melainkan pula berarti bersedia menerima kenyataan 

bahwa, karena berbagai faktor  pembatasan  yang   dihadapi oleh  

seseorang,  pekerja  ”puas” apabila ia dapat mencapai tingkattertentu  

dalam  karirnya  meskipun tidak banyak anak tangga karir yang berhasil

 dinaikinya.Tegasnya, seseorang bisa puas karena mengetahui bahwa 

apa  yang  dicapainya   itu   sudah   merupakan hasil yang maksimal dan 

berusaha mencapai anak  tangga  yang  lebih tinggi akan merupakan 

usaha yang sia-sia   karena   mustahil    untuk dicapai.
20

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Anshori (2003) dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh 

Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Distributor 

Multi Level Marketing “X” di Malang”. Wirausaha dalam hal ini 

adalah semangat yang ada pada distributor MLM yang meliputi 

Kreatif, Inovatif, dan Berani. Karir dalam dalam hal ini adalah urutan 

                                                             
 20

 Agus Rahayu Saputra, “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Dan Pengembangan Karir 

Terhdap Kinerja Karyawan Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pekanbaru,” Jurnal Tepak 

Manajemen Bisnis, Vol. VII No. 1 (2015)  
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aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku- perilaku, 

nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang 

tersebut. Sedangkan Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang 

menunjukkan adanya peningkatan jenjang atau status seseorang dalam 

pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat 

dijelaskan bahwa Pengembangan Karir (Y) seorang distributor MLM 

dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. 

Faktor internal yang ada dalam wirausaha terbagi menjadi 3 

komponen, Kreatif (Xý), Inovatif (X2), Berani (Xç). Adapun 

keluarga, ekonomi, dan sosial budaya termasuk faktor ekternal yang 

ikut mempengaruhi namun tidak diteliti. Variabel Xý, X2, Xç adalah 

variabel yang tidak saling berhubungan, namun secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap pengembangan karir. Jenis peneilitian ini 

merupakan penelitian observasional analitik. Pengelolaan data dan 

analisis data mengunakan bantuan program SPSS 10 yaitu model 

Analisis Regresi Logistik. Hasil uji signifikan sebesar 0,001 berarti 

ada pengaruh wirausaha terhadap pengembangan karir .
21

  

2. Ayu Ambarini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Lampung  pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Jiwa 

Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Individu Oriflame Studi 

Pada Distributor Multi Level Marketing Oriflame Di Bandar 

Lampung”. Hasil pengujian bahwa jiwa wirausaha dalam variable 
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 Mochammad Isa Anshori,  “Pengaruh Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir 

Individu Pada Distributor Multi Level Marketing 'X' Di Malang”. Thesis , (Surabaya, Universitas 

Airlangga, 2003). 



27 
 

 
 

percaya diri, orientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengembangan karir 

individu. Secara persial pengambilan resiko tidak berpengaruh 

terhadap pengembangan karir individu.
22

 

3. Istiqomah, 2010, “Pengaruh Jiwa Wirausaha Terhadap Pengembangan 

Karir Individu Oriflame di group Saveblast Malang”. Penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian penjelasan (explanatory research). 

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh jiwa wirausaha 

yang terdiri dari kreatif (X1), inovatif (X2), percaya diri (X3), 

berorientasi tugas dan hasil (X4), berorientasi masa depan (X5) 

terhadap pengembangan karir (Y) distributor MLM baik secara parsial 

maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

distributor aktif MLM Oriflame member grup Sevenblast Malang 

yang berjumlah 255 distributor. Sedangkan sampel dalam penelitian 

ini adalah 100 responden. Sampel diambil dengan menggunakan 

metode Nonproportional Stratified Random Sampling. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Secara parsial terdapat 

pengaruh positif dan signifikan jiwa wirausaha (kreatif, percaya diri, 

berorientasi tugas dan hasil, berorientasi masa depan) terhadap 

pengembangan karir distributor MLM Oriflame member grup 

Sevenblast Malang, sedangkan variabel inovatif tidak berpengaruh 

terhadap pengembangan karir distributor MLM Oriflame member 
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grup Sevenblast Malang.  (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

jiwa wirausaha (kreatif, inovatif, percaya diri, berorientasi tugas dan 

hasil, berorientasi masa depan) secara simultan terhadap 

pengembangan karir distributor MLM Oriflame member grup 

Sevenblast Malang.
23

 

4.  Bayu Sumantri, 2003, “Pengaruh Jiwa Kewirausahan Terhadap 

Kinerja Usaha Wirausaha Wanita Pada Industri Pangan Rumahan Di 

Bogor”. Pada hasil analisis dengan sem (sentral equation modeling) di 

dapatkan bahwa karakteristik personal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jiwa wirausaha. Hal ini membuktikan bahwa 

peningkatan pendidikan, pelatihan, usia, pengalan bisnis, asal etnis 

tertentu, dan latar belakang keluarga yang menjadi wirausaha 

meningkatkan jiwa wirausaha wanita. Lingkungan internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jiwa wirausaha. 

Berdasarkan hasil diskusi dari responden bahwa kegiatan pemasaran 

yang baik. Seperti promosidan saluran distribusi, penggunaan modal, 

kemudian memperoleh bahan baku, dan lail-lain akan memotivasi dan 

membuat wanita wirausaha menjadi lebih kreatif. Oleh sebab itu 

penguatan dari sisi internal manajemen usaha diperlukan untuk 

memberikan motivasi ataupun kreatifitas bagi wirausaha wanita agar 

lebih maju dan tetap memilih pekerjaan wirausaha sebagai 
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pekerjaannya. Lingkungan eksternal berpengaruh signifikan terhadap 

jiwa wirausahaan.
24

 

5. Ruaida maulinza, 2016, “Pengaruh Jiwa Wirausaha Dan Sosial Media    

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Angkatan 2012”. 

Sampel penelitian ini adalah 73 responden dengan metode purposive 

random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa jiwa wirausaha dan social media secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas sumatera utara 

angkatan 2012. Dari hasil koefisien determinasi diperoleh nilai 

adjusted R square sebesar 0,565 hal ini berarti 56,5% variabel minat 

berwirausaha dapat dijelaskan oleh variabel jiwa wirausaha dan social 

media sedangkan sisanya sebesar 43,5 % dapat oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini.
25

 

  Bahwa dari beberapa penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini lebih menfokuskan 

jiwa kewirausaha di Shopie Paris Kabupaten Madiun dan 

membuktikan bahwa berpengaruh terhadap pengembangan karir 

individu pada distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir yang peneliti bangun guna memudahkan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 3.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Latar Belakang Penelitian 

Jiwa 

Wirausaha 

Pengembang

an Karir 

Distributor Shopie Paris 

Kajian Terdahulu 

Hipotesis 1 Hipotesis 2 

Kesimpulan 

Interpretasi Dan 

Pembahasan 

Uji Hipotesis 
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Hipotesis memberikan jawaban sementara tentang gejala-gejala 

serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang.
26

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara 

dan perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti 

mengajukan hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nihil (Ho) sebagai 

berikut: 

Ha : jiwa wirausaha memiliki pengaruh terhadap pengembangan karir 

distributor Shopie Paris di Kabupaten Madiun. 

Ho :jiwa wirausaha tidak memiliki pengaruh terhadap pengembangan 

karir distributor Shopie Paris di Kabupaten Madiun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang mana 

data-data yang diperoleh sebagian besar berupa angka-angka.
27

 

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, 

mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan 

metode pengujian statistik.
28

 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan diteliti yang 

pertama variabel independen yaitu jiwa wirausaha sedangkan variabel 

dependen yaitu pengembangan karir individu pada distributor Shopie Paris 

yang ada di Madiun (Y). 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Secara teoretis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” antara satu orang 

dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.
29
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2.   Definisi operasional  

a. Variabel independen 

Variabel independen adalah suatu variabel yang ada atau terjadi 

mendahului variabel terikatnya. Keberadaan variabel ini dalam 

penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan 

terjadinya fokus atau topik penelitian.
30

 Variabel independen dari 

penelitian ini adalah: 

1) Jiwa wirausaha (X1) menurut Geoffrey Meredith dalam 

bukunya Suryana menyatakan bahwa berwirausaha berarti 

mamadukan perwatakan pribadi, keungan dan sumber daya. 

Oleh sebab itu berwirausaha merupakan sebuah pekerjaan atau 

karir dimana seseorang menjalankan memiliki indicator dan 

watak sebagai berikut  yang terdiri dari: 

a) Percaya Diri 

  Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap 

dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas. Dalam 

praktik sikap dan kepercayan ini merupakan sikap dan 

keyakinan untuk memulai melakukan dan menyelesaikan 

suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, 

kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, 

individualitas dan ketidaktergantungan. Sesorang yang 

memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan 
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akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Sifat-

sifat percaya diri dimulai dari pribadi yang mantap, tidak 

mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang 

lain. Kepercayaan diri juga ditentukan oleh kemandirian 

dan kemampuan sendiri. Seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, relatif lebih mampu 

menghadapi dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa 

menunggu bantuan orang lain. Kunci keberhasilan adalah 

untuk memahami diri sendiri. Oleh sebab itu wirausaha 

yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya 

diri.
31

 

b) Orientasi Tugas dan Hasil  (X2) 

  Wirausaha tidak mengutamakan prestasi dulu, tetapi 

prestasi kemudian. Ia berharap pada prestasi baru kemudian 

setelah berhasil prestisenya akan meningkat. Wirausaha 

yang selalu memikirkan prestise dulu dan prestasi 

kemudian, usahanya tidak akan mengalami kemajuan. 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil 

adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif 

berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan 

ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, 

energik, dan berinisiatif (selalu ingin mencari dan memulai 
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sesuatu)  Dalam bekerja selalu mendahulukan hasil kerja 

atau prestasi, tidak malu atau gengsi dalam melakukan 

pekerjaan, memiliki tekad yang kuat dalam bekerja.
32

 

c) Pengambilan Resiko 

  Kemauan dan kemampuan mengambil resiko 

merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. 

Keberanian untuk menanggung resiko yang menjadi nilai 

kewirausahaan adalah pengambilan resiko yang penuh 

dengan perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar 

diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-

tugasnya secara realistik. Situasi resiko kecil dan situasi 

resiko tinggi dihindari karena sumber kepuasan tidak 

mungkin didapat pada masing-masing situasi tersebut. 

Artinya, wirausaha menyukai tantangan yang sukar namun 

dapat dicapai. Dan dalam hal ini pengambilan resiko 

merupakan penambilan resiko yang dengan penuh 

perhitungan dan realistik, menyukai tantangan yang sukar 

namun dapat dicapai.
33

 

d) Kepemimpinan 

  Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki 

sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu 

ingin tampil berbeda, lebih dulu, lebih menonjol. Ia selalu 
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memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah 

nilai. Ia selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka 

untuk menerima kritik dan saran yang kemudian dijadikan 

peluang.
34

 

e) Keorisinilan 

  Nilai inovati, kreatif, dan fleksibilitas merupakan 

unsur-unsur keorisinilan seseorang. Wirausaha yang 

inovatif adalah orang-orang yang kreatif dan yakin dengan 

adanya cara-cara baru yang lebih baik dengan ciri-ciri : 

tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, 

meskipun cara tersebut cukup baik.Selalu menuangkan 

imanjianasi dalam pekerjaannya. Selalu ingin tampil beda 

atau memanfaatkan perbedaan.
35

 

f) Berorientasi ke  masa depan. 

   Wirausaha harus perseptif, mempunyai visi ke 

depan, apa yang akan dilakukan dan apa yang ingin dicapai. 

Karena sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara tapi 

selamanya. Maka faktor kontinuitas harus dijaga dan 

pandangan harus ditujukan jauh ke depan. Untuk 

menghadapi pandangan jauh ke depan seorang wirausaha 

akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang, agar 

jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Orang yang 
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berorientasi kemasa depan adalah orang yang memiliki 

persepektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki 

pandangan yang jauh kemasa depan, maka ia selalu 

berusaha untuk berkarsa dan berkarya.
36

 

b. Variabel Dependen 

  Variabel dependen adalah variabel yang diakibatkan atau 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Keadaan variabel ini sebagai 

variabel yang dijelaskan dalam fokus/topik penelitian.
37

 Variabel 

dependen dari penelitian ini adalah: Pengembangan Karir (Y). 

Pengembangan karir (career  development)  adalah  suatu 

kondisi  yang 

menunjukkan  adanya  peningkatan  jenjang  atau  status 

seseorang  dalam pekerjaannya Hal  –hal  yang 

mendorong  seseorang memilih pengembangan karir 

sebagai  wirausaha, dapat  diketahui melalui  penilaian kepribadian 

khususnya pengalaman dan  latar  belakangnya. Pengalaman,  seperti 

yang  dapat  dilihat  dari  biografi  seseorang, 

bermanfaat  untuk  melihat keterampilan, dan 

kompentensi  untuk  meningkatkan kewirausahaan, pengembangan 

nilai-nilai kewirausahaan, dan mendorong untuk mencetuskan ide-

ide kewirausahaan. Pilihan pengembangan karir melalui 

wirausaha  sebagai  distributor MLM 
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diperlukan  kreatif,  inovatif.  Seorang 

wirausaha  dituntut  keberanian mengambil 

resiko,  mendorong  perubahan dalam  pengembangan 

karirnya.  memberikan beberapa pendapat yakni pertama, dipandang 

dari segi energi dan dorongan serta 

daya  fisik  yang  kuat  sehingga  ingin 

berkarir  sebagai  wirausaha(distributor) 

MLM.  Kedua,  wirausaha  (distributor),  yang  memulai  pada  usia  

tua,  tidak memiliki masa karir yang panjang  sebagaimana orang 

muda, walaupun mungkin lebih cepat berhasil karena faktor 

pengalaman.
38

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang 

memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, 

maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak sehingga 

dalam penelitian hal ini terlalu mahal. Alternatif agar data yang 

diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam 

penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data 

yang tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. 

Prosesnya disebut dengan teknik penyampelan atau teknik sampling.
39
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Populasi dari penelitian iniadalah member shopieparis yang ada di 

Madiun. 

2. Sampel 

Sampel ditentukan oleh penelitian bedasarkan perimbangan 

masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen penelitian. 

Disamping perimbangan waktu, tenaga, dan pembiayaan. 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa sampel terdiri atas subjek 

penelitian (responden) yang menjadi sumber data yang terpilih dari 

hasil pekerjaan teknik penyampelan (teknik sampling).
40

 

Dalam penelitian ini rumus sample yang digunakan yaitu dengan 

rumus Slovin dengan formula : 

 

Dimana : 

 n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e = ukuran kesalahan yang ditolerir atau nilai kritis (batas 

ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggranan) ketidak 

telitian karena kesalahan penarikan sampel).
41

 

 

                                                             
 

40
 Ibid., 138. 

 
41

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif, ( Bandung: Pt Refika Aditama, 

2015), 389. 



40 
 

 
 

 

 

 

 

Maka sampel yang akan di  gunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 75 responden.. 

3. Teknik Sampling 

Ada beberapa teknik sampling untuk memperoleh 

responden/sumber data yang repsentatif dalam suatu penelitian, 

diantaranya, yaituProbability Sampling dan Non-Probability 

Sampling.
42

 

Didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pengambilan 

sampling  probabilitas (Acak) yaitu dengan metode pemilihan ukuran 

sample dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk di pilih menjadi anggota sampel.
43

 Sampel dari penelitian 

ini yaitu dari distributor/member aktif Shopie Paris Madiun.yang 

diambil dengan menyebar kuesioner kepada distributor/member aktif 

shopie paris Madiun tersebut. 

D. Jenis dan Sumber Data 
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Jenis-jenis penelitian dibedalan berdasarkan jenis data yang 

diperlukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitusumber data primer 

dansumber data skunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber 

pertama, biasanya kita sebut sebagai responden. Data atau informasi 

diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner 

atau lisan dengan menggunakan metode wawancara 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber 

pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk 

menjawab masalah yang diteliti.
44

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menguji validitas dan reliabilitas 

menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, 

jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel
45

 

Hasil penelitian yang vaild bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Instrumen yang vaild berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu vaild. Istrumen yang reliabel adalah instrumen yang 
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bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Jadi instrumen yang vaild dan reliabel 

merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliabel.
46

 

Teknik pengumpulan data di sini adalah cara-cara yang ditempuh dan 

alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
47

 

Adapun metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalahAngket/kuesioner, kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut.
48

kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif,
49

 yang 

dapat berupa seperti: 

a) Sangat setuju   =  5 

b) Setuju   =  4 

c) Netral   =  3 

d) Tidak setuju  =  2 

e) Sangat tidak setuju  =  1 
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F. Metode Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah 

menggunakan alat bantu analisis berupa progam aplikasi komputer, 

yaitu IBM SPSS. IBM SPSS atau Statistics Package For Social 

Science merupakan salah satu progam yang paling banyak digunakan 

dalam disiplin ilmu psikologi, pendidikan, dan pelatihan. SPSS 

membantu pengguna dalam menggambarkan data, pengujian 

hipotesis, dan mencari korelasi atau hubungan antara satu atau lebih 

variabel.
50

 SPSS yang digunakan dalam penelitian ini adalah progam 

komputer berupa IBM SPSS Statistik Version 16. 

2. Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
51

 Secara rinci, 

metode analisis kuantitatif dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas adalah tempat kedudukan untuk 

menilai kualitas semua alat dan prosedur pengukuran. 

1) Uji Validitas  
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Uji validitas (uji kesahihan) merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan alat ukur tersebut bener-benar mengukur apa 

yang diukur. Untuk mengetahui apakah kusioner yang 

disusun tersebut itu valid atau sahih, maka perlu diuji dengan 

uji korelasi antara skor (niali) tiap-tiap item pertanyaan 

dengan skor total kuesioner tersebut. untuk item-item 

pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai 

sebagai instrumen pertanyaan.
52

  Uji validitas juga dapat 

dihitung dengan menggunakan metode Pearson Product 

Moment, dengan rumus sebagai berikut: 

 

Di mana: 

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

Y = skor total dari variabel (jawaban responden). 

Hasilnya nanti dapat dilihat dengan cara data dari 

mengambil sample 20 responden yang telah mengisi 

kuesioner. Pertanyaan dikataan valid jika nilai r hitung > r 

tabel.
53

 Mengacu pada rumus (df = n – 2), maka diperoleh nilai 

degree of freedom sebesar 20 – 2 = 18 dengan alpha 0,05 
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(5%), maka didapat rtabel 0,443. Jika rhitung>rtabel berarti valid 

dan sebaliknya jika rhitung<rtabel berarti tidak valid. 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel No. Item r (tabel) r (hitung) Keterangan 

Jiwa 

Wirausaha (X) 

 

1 0,443 0,554 VALID 

2 0,443 0,664 VALID 

3 0,443 0,565 VALID 

4 0,443 0,702 VALID 

5 0,443 0,465 VALID 

6 0,443 0,320 TIDAK 

VALID 

7 0,443 0,402 TIDAK 

VALID 

8 0,443 0,604 VALID 

9 0,443 0,476 VALID 

 10 0,443 0,388 TIDAK 

VALID 

 11 0,443 0,568 VALID 

Pengembangan 

Karir (Y) 

1 0,443 0,520 VALID 

2 0,443 0,288 TIDAK 

VALID 

3 0,443 0,528 VALID 

4 0,443 0,448 VALID 

5 0,443 0,468 VALID 

6 0,443 0,522 VALID 

7 0,443 0,538 VALID 

8 0,443 0,455 VALID 
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 9 0,443 0,312 TIDAK 

VALID 

 10 0,443 0,423 TIDAK 

VALID 

 11 0,443 0,298 TIDAK 

VALID 

 12 0,443 0,308 TIDAK 

VALID 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2018. 

  Dari tabel 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa ada 23 butir 

pertanyaan r hitung > r tabel dan bernilai positif, sehingga 23 butir 

pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. 

sedangkan 8 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid karena t hitung < 

t tabel , sehingga 8 butir pertanyaan tersebutharus dihapus dan tidak 

dapat dilanjutkan dalam penelitian 

2) Uji Reliabilitas Instrumen 

  Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah 

pengujian reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat 

dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran tersebut tetapkonsisten jika dilakukan 

pengukuran dua kali ataunlebih terhadap gejala yang sama. Uji 

reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang 

harus memenuhi uji validitas dan yang tidak memenuhi maka tidak 
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perlu diteruskan untuk uji reliabilitas.
54

 suatu kuesioner dikatakan 

reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas 

(r11) > 0,6 dan dikatakan tidak reliabel jika (r11) < 0,6. Rumus 

menentukan reliabilitas instrumen. 

 

Dimana : 

n  = jumlah sample. 

²t  = varians total.  

²b = jumlah varians butiran 

K  = jumlah butiran pertanyaan. 

R11 = koefisien reliabilitas instrumen. 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatan reliable dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 

0,6.
55

 

 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas 

Reliabel 

Keterangan 

Jiwa Wirausaha (X) 0,601 0,60 Reliabel 

Pengembangan 

Karir(Y) 

0,604 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 
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  Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa masing-masing 

variabel instrumen memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60 

sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel instrumen 

penelitian ini reliabel. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residusial memiliki distribusi 

normal. Metode regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji normalitas dapat diuji dengan 

menggunakan model Koslmogorov-Smirov dengan membuat 

hipotesa.
56

 Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 

100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik 

berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut lebih 

baik kita pakai beberapa rumus yang telah diuji keterandalannya, 

salah satunya adalah uji Koslmogorov-Smirov.
57

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut 
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heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 

heteroskedastisitas:58 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola 

tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

c. Uji Multikolineritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas atau variabel independen. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel 

bebasnya sama dengan nol.
59

 

1) Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini 

merupakan adanya multikolinieritas. 

2) Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 

maka tingkat kolinieritasnya masih dapat di toleransi. 

3) Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas 

mendekati 0 menunjukkan adanya multikolineritas. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu 

variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas 

(dependent).
60

 Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua digunakan 

teknik analisis Regresi Sederhana dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Rumus Regresi Linier Sederhana:
61

 

Y = a + b.X 

Di mana: 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a dan b = Konstanta 

b. Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah koefisien yang didapat dari 

pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. 

Besarnya koefisien korelasi adalah berkisar antara +1 sampai 

dengan -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan 

linear dan arah hubungan dua variabel acak. jika koefisien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. 

Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan 

tinggi pula. Sebaliknya jika koefisien korelasi negatif, maka kedua 

                                                             
        

60
 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2013), 284. 

        
61

 Ibid. 



51 
 

 
 

variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel 

X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah. Singkatnya 

koefisien korelasi adalah tingkat keeratan hubungan antara 

variabel-variabel. Sesuai kajian teori interprestasi mengenai 

kekuatan hubungan antara dua variabel mengikuti pedoman untuk 

menginterpretasikan koefisien korelasi adalah sebagai berikut:
62

 

Tabel 3.3 

Interpretasi Kekuatan Hubungan Antara Variabel 

 

Interval koefisien Tingkatan hubungan 

0,00 Tidak ada korelasi 

>0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 0,999 Sangat kuat 

1,00 Korelasi sempurna 

 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah  kadar kontribusi variabel 

bebas terhadap variabel terikat (r
2
, R

2
). Nilai ini menyatakan 

proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang 

dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan 

nilai variabel independen. Dalam hubungannya dengan korelasi, 

maka r
2
 merupakan kuadrat koefisien korelasi yang berkiatan 
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dengan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
63

 koefisien 

determinasi dinyatakan dalam persen (%) sehingga harus dikalikan 

dengan 100%. Tepatnya jika koefisien korelasi antara variabel X 

dan Y adalah 1,00, koefisien determinasi adalah 1
2
 atau 1x 100% = 

100%. Artinya, 100% dari variasi perubahan dalam variabel Y 

disebabkan oleh variasi perubahan dalam variabel X.
64

 

d. Uji T 

Uji t ditujukan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel 

bebas. Jika –ttabel ≤ thitung, ≤  ttabel, maka Ho diterima. Jika, thitung > 

ttabel, maka Ho ditolak. Jika Ho ditolak, maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel tak bebasnya. Sebaliknya jika Ho 

diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap 

variabel tak bebas.
65
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Umum 

Shopie Paris Madiun merupakan toko fashion di Kabupaten 

Madiun yang terletak di Jl. Thamrin no. 110, Klegen, Kartoharjo, Madiun 

63117. Dari tahun ke tahun, Shopie Paris menunjukkan perkembangan 

yang meningkat. Fasilitas yang ada di Shopie Paris berupa segala bentuk 

fashion untuk memenuhi kebutuhan berbelanja lengkap bagi seluruh 

keluarga dan menawarkan beragam fasilitas serta pengalaman berbelanja 

yang menarik untuk mendukung kehidupan masyarakat. 

  Sejarah shopie paris diawali pada Tahun 1995, dari sebuah industri 

rumahan dengan tiga orang tukang jahit yang berkerja di loteng rumah dan 

menghasilkan tas tas cantik yang mencuri banyak perhatian. Karena 

penjualan yang makin pesat, Mr Bruno Hasson merekrut karyawan, 

menyewa gedung dan menerapkan sistem Direct Selling yang 

memanfaatkan tenaga penjual yang diberi insentif untuk menjualkan 

produk Sophie Paris.  

  Selanjutnya Sophie Paris kemudian dipasarkan melalui sistem 

MLM dengan merekrut member dan Business Center sebagai mitra/ 
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perpanjangan tangan untuk memasarkan produk -produk Sophie hingga ke 

pelosok nusantara. Krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 ternyata 

mendatangkan peluang, orang mulai beralih dari tas branded yang 

harganya melonjak tajam ke tas Sophie Martin yang lebih terjangkau. 

Selain itu, krisis membuat banyak orang di PHK dan membuat mereka 

mencari penghasilan lainnya. Sophie Paris menjadi sebuah solusi untuk 

menambah penghasilan melalui Sistem MLM yang mudah dipahami & 

mudah dijalankan. Sejak itu, Sophie Paris pun menjadi perusahaan MLM 

nomor 1 di Indonesia yang berhasil meningkatkan taraf hidup, 

merubahnya menjadi lebih baik dan mewujudkan mimpi jutaan orang. 

Pada Tahun 2002, Sophie Paris melakukan perluasan bisnisnya ke luar 

negeri dengan membuka kantor perwakilan di kota Manila Filipina. Saat 

ini sudah ada lebih dari 100 Business Center Sophie Paris yang tersebar di 

seluruh Filipina.  

  Di tahun 2008, perusahan fashion ini mulai menerapkan strategi 

branding Sophie Paris, dimana Sophie Martin menjadi bagian dari brand 

besar Sophie Paris yang memayungi beberapa brand dibawahnya . Masing 

masing brand mewakili karakteristik target market yang dituju. Sophie 

Paris juga meluncurkan program CSR (Corporate Social Responsibility) 

Sophie‟s Love for woman & Children dengan serangkaian programnya 

yang merupakan tanda kepedulian Sophie Paris terhadap masa depan 

wanita dan anak Indonesia yang lebih baik. Sophie Paris menempati 

gedung Sophie Paris yang terdiri dari 7 lantai dan 2 lantai basement . 
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Gedung ini menjadi Kantor Pusat dan training center yang setiap harinya 

membuka berbagai kelas pelatihan untuk memaksimalkan pengetahuan 

dan potensi para member di tahun 2010 Sophie Paris kembali melebarkan 

sayapnya di Negara Asia lainnya, yaitu Vietnam. 

  Kemudian pada tahun 2011 Sophie Paris membentuk yayasan dan 

rumah belajar Helena dengan misi sosialnya yang bertujuan untuk 

memberikan pendidikan dasar dan keterampilan sebagai bekal hidup agar 

anak anak dapat mempunyai kehidupan yang produktif, Sophie Delivers 

Happiness yang melahirkan 5 Core Values untuk mendukung tercapainya 

visi tersebut Semua hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dari member 

dan Business Center seluruh Indonesia, dan visi Sophie Delivers 

Happiness yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada semua 

orang. Sophie Paris telah berhasil meningkatkan taraf hidup, merubahnya 

menjadi lebih baik dan mewujudkan mimpi jutaan orang.
66

  

  Misi Sophie Martin Sophie Delivers Happiness yaitu Misi 

Keluarga Sophie (Semangat, Antusiasme & Kegembiraan) sedangkan Visi 

1). Memusatkan Perhatian Pada Kepuasan Pelanggan F.A.S.T (Fokus, 

Akurat, Sederhana, Tepat Waktu). 2)  Kerja Sama Tim Adalah Yang 

Utama 3). Berpikir Terbuka & Semangat Untuk Belajar.
67

 

                                                             
66

 Shopie Paris, “Sejarah Shopie Paris,” dalam http://www.sophi eparis.com, (diakses 

pada 08 Mei 2018, jam 12.30). 
67

Visi misi shopie paris dalam http://www.sophieparis.com/id/index.php/our vision/ , 

(diakses pada 08 Mei 2018, jam 13.15). 
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  Produk yang ditawarkan perusahaan Sophie Martin diantaranya: 

tas, dompet, pakaian, pakaian dalam, aksesoris, kacamata, ikat pinggang, 

jam tangan, sepatu/sandal, peralatan kosmetik. 

  Tingkatan level yang ada pada shopie paris yaitu : 1) Level 

president, ketika sesorang bergabung menjadi member sophie paris, maka 

otomatis akan masuk ke level president. 2) Level Franchise: member akan 

naik ke level franchise jika sudah tercapai salah satu dari poin berikut ini 

(pembelanjaan pribadi mencapai Rp. 4.000.000 dalam 1 bulan, atau BP 

grup/pembelanjaan dijaringannya mencapai 6 juta dalam 1 bulan belanja 

pribadi cukup Rp. 200.000, sisanya boleh dari pembelanjaan member-

membernya, atau akumulasi belanja  jaringan selama 3 bulan mencapai 8 

juta). 3) Silver Franchise: syarat bisa naik ke level silver frenchise harus 

punya minimal 3 orang member/downline yang sudah naik ke 

levelFranchise. 4) Gold Franchise: syaratnya sama dengan silver 

franchise, hanya saja jumlah franchise dibawah minimal 9 orang. 5) 

Diamond: level diamond minimal harus punya 25 orang member di level 

franchise. 6) Executive: minimal memiliki 50 orang  franchise 

dijaringannya. 

B. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah distributor Shopie Paris Kabupaten 

Madiun yang berejumlah 75 responden. Responden tersebut secara umum 

dapat dideskripsikan sesuai kategori jenis kelamin, umur, pendidikan dan 

pekerjaan. 
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1. Deskripsi Responden Berdasarkan  Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Pria 3 4% 

Wanita 72 96% 

Jumlah 75 100% 

Secara umum responden dalam pemelitian ini dominasi oleh wanita 

dengan presentasi sebesar 96% , sedangkan responden pria sebesar 4%. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

  Berdasarkan Kategori umur, umur terendah responden adalah 18 

tahun dan umur tertinggi adalah 55 tahun. Kategori umur dalam penelitian 

ini diperoleh dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah 

kemudian dibagi dengan jumlah kelas sehingga diperoleh kategori umur 

sebagai berikut: 

  R = H-L 

      = 55-18 

      = 37 

   K = 1+3,322 Log n 

       = 1+3,322 Log 75 

       = 1+3,322 . 1,87506126 

       = 1+6,2289535057 

       = 7,2289535057 dibulatkan 7 

     I = R/K 
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        = 37/7 

        = 5,285 dibulatkan 5 

Bersarkan perhitungan diatas, maka diperoleh kategori umur responden 

berikut ini: 

a. 18-23 tahun 

b.  24-29 tahun 

c. 30-35 tahun 

d. 36-41 tahun 

e. 42-47 tahun 

f. 48-53 tahun 

g. 54-59 tahun 

Setelah kategori umur diperoleh, dapat disusun sebuah tabel 

deskriptif umur responden berikut ini: 

Tabel 4.2 

Deskrips Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Presentase 

18-23 tahun 37 49,3% 

24-29 tahun 12 16% 

30-35 tahun 11 14,6% 

36-41 tahun 6 8% 

42-47 tahun 5 6,6% 

48-53 tahun 3 4% 

54-59 tahun 1 1,33% 
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Berdasarkan tabel diatas, responden dalam penelitian di atas, 

didominasi oleh responden umur 18-23 tahun dengan presentase 

sebanyak 49,3%.  

 

 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal 

Tabel 4.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal 

Pendidikan Formal Frekuensi Presentase 

SMP Sederajat 5 6,6% 

SMA Sederajat 41 54,6% 

Diploma I/II/III 16 21,3% 

Sarjana (S1) 11 14,6% 

Pasca Sarjana (S2) 2 2,6% 

Jumlah 75 100% 

Berdasarkan kategori pendidikan formal, responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh lulusan SMA sederajat sebesar 54% 

selanjutnya lulusan Diploma I/II/III sebesar 21,3%, Sarjana 14,6%, 

SMP sederajat dan paling sedikit lulusan pasca sarjana 2,6% . 

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden berdasarkan Pekerjaan 

Jumlah 75 100% 
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Pekerjaan Frekuensi Presentase 

Pelajar/Mahasiswa 27 36% 

PNS 3 4% 

Swasta 2 2,6% 

Wiraswasta 21 28% 

Lainnya 22 29,3% 

Jumlah 75 100% 

 

C. Data Khusus 

1. Data Tentang Jiwa Wirausaha (X) 

 Data distribusi frekuensi jiwa wirausaha (X) dapat dilihat 

pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tabel Distribusi Frekuensi Jiwa Wirausaha (X)  

No. Jumlah Skor Frekuensi 

  

1 37 2 

2 36 3 

3 35 3 

4 34 2 

5 33 2 

6 31 8 

7 30 14 

8 29 6 

9 28 9 
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10 27 10 

11 26 11 

12 25 2 

13 24 2 

14 22 1 

 Jumlah 75 

 

2. Data Tentang Pengembangan Karir (Y) 

 Data distribusi Frekuensi Pengembangan Karir (Y) dapat dilihat 

 pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tabel Distribusi Frekuensi Pengembangan Karir (Y) 

No. Jumlah Skor Frekuensi 

1 31 1 

2 29 5 

3 28 6 

4 27 6 

5 26 2 

6 25 13 

7 24 9 

8 23 7 

9 22 9 

10 21 8 

11 20 4 

12 19 3 

13 18 2 
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 Jumlah 75 

 

 

 

  

 

 

D. Analisis Data 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksut membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi dapat 

dijelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang 

mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah 

dipahami.
68

 

Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal yang 

menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu 

data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi 

menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada 

statistika deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.
69

 

1. Analisis tentang Jiwa Wirausaha (X) 

                                                             
       

68
 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistika Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS (Ponorogo: 

CV. Wade Group, 2017), 37 
       

69
 Ibid. 
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Untuk mendapatkan data mengenai jiwa wirausaha, peneliti 

menggunakan metode angket, yaitu angket yang disajikan peneliti 

berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan responden adalah distributor shopie paris yang ada di 

Kabupaten Madiun yang berjumlah 75 responden. 

 

 

 

Tabel 4.7 

Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

JIWAWIRAUSAHA 75 28 38 33.41 2.138 

PENGEMBANGANKARIR 75 25 34 29.32 2.194 

Valid N (listwise) 75     

 
Dari output di atas dapat dilihat bahwa untuk variabel jiwa wirausaha 

jumlah data (N) adalah 75, nilai minimum 28, nilai maximum 38, nilai 

rata-rata 33,41, dan standar deviasi adalah 2,138.  

a) Mencari Nilai Mean Jiwa Wirausaha 

1) Mx + (1 x standar deviasi) = Tinggi 

33,41 + (1 x 2,138) = 35,548 dibulatkan 35 

2) Mx – (1 x standar deviasi) = Rendah 

33,41 - (1 x 2,138) = 31,272 dibulatkan 31 

3) Sedang = 34-32 
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Adapun hasil kategori Jiwa Wirausaha, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.8 

Tabel Kategori Jiwa Wirausaha (X) 

NO Responden Skor Kategori 

1.  AAA 37 Tinggi 

2.  AAB 37 Tinggi 

3.  AAC 35 Tinggi 

4.  AAD 30 Rendah 

5.  AAE 36 Tinggi 

6.  AAF 36 Tinggi 

7.  AAG 33 Sedang 

8.  AAH 26 Rendah 

9.  AAI 34 Sedang 

10.  AAJ 35 Tinggi 

11.  AAK 30 Rendah 

12.  AAL 28 Rendah 

13.  AAM 30 Rendah 

14.  AAN 35 Tinggi 

15.  AAO 31 Rendah 

16.  AAP 31 Rendah 

17.  AAQ 36 Tinggi 

18.  AAR 27 Rendah 

19.  AAS 29 Rendah 

20.  AAT 28 Rendah 

21.  AAU 29 Rendah 

22.  AAV 26 Rendah 
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23.  AAW 28 Rendah 

24.  AAX 27 Rendah 

25.  AAY 30 Rendah 

26.  AAZ 29 Rendah 

27.  ABA 30 Rendah 

28.  ABB 30 Rendah 

29.  ABC 27 Rendah 

30.  ABD 34 Sedang 

31.  ABE 30 Rendah 

32.  ABF 30 Rendah 

33.  ABG 27 Rendah 

34.  ABH 31 Rendah 

35.  ABI 31 Rendah 

36.  ABJ 31 Rendah 

37.  ABK 30 Rendah 

38.  ABL 26 Rendah 

39.  ABM 26 Rendah 

40.  ABN 27 Rendah 

41.  ABO 26 Rendah 

42.  ABP 24 Rendah 

43.  ABQ 29 Rendah 

44.  ABR 31 Rendah 

45.  ABS 30 Rendah 

46.  ABT 25 Rendah 

47.  ABU 31 Rendah 

48.  ABV 30 Rendah 

49.  ABW 28 Rendah 
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50.  ABX 28 Rendah 

51.  ABY 28 Rendah 

52.  ABZ 30 Rendah 

53.  ACA 28 Rendah 

54.  ACB 26 Rendah 

55.  ACC 31 Rendah 

56.  ACD 26 Rendah 

57.  ACE 24 Rendah 

58.  ACF 26 Rendah 

59.  ACG 27 Rendah 

60.  ACH 27 Rendah 

61.  ACI 27 Rendah 

62.  ACJ 30 Rendah 

63.  ACK 26 Rendah 

64.  ACL 26 Rendah 

65.  ACM 25 Rendah 

66.  CAN 26 Rendah 

67.  ACO 27 Rendah 

68.  ACP 22 Rendah 

69.  ACQ 28 Rendah 

70.  ACR 29 Rendah 

71.  ACS 33 Sedang 

72.  ACT 27 Rendah 

73.  ACU 30 Rendah 

74.  ACV 28 Rendah 

75.  ACW 29 Rendah 

 

Tabel 4.9 
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Presentase Data Jiwa Wirausaha 

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase 

> 35 Tinggi 8 11% 

32 – 34 Sedang 4 5% 

< 31 Rendah 63 84% 

Dilihat dari hasil analisis pada tabel 4.9 maka  jiwa wirausaha pada 

Shopie Paris Madiun tergolong rendah dengan frekuensi 63 dan 

presentase sebesar 84 %. 

2. Analisis Tentang Pengembangan Karir (Y) 

Dalam data tentang pengembangan karir peneliti juga 

menggunakan metode angket yaitu angket yang disajikan peneliti 

berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan responden adalah masyarakat Ponorogo yang berjumlah 

75 responden. 

Tabel 4.10 

Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

JIWAWIRAUSAHA 75 28 38 33.41 2.138 

PENGEMBANGANKARI

R 
75 25 34 29.32 2.194 

Valid N (listwise) 75     

 
Dari output di atas dapat dilihat bahwa untuk variabel 

pengembangan karir jumlah data (N) adalah 75, nilai minimum 25, 
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nilai maximum 34, nilai rata-rata 29,32, dan standar deviasi adalah 

2,194. 

a) Mencari Nilai Mean Pengembangan Karir 

1) My + (1 x standar deviasi) = Tinggi 

29,32 + (1 x 2,194) = 31,514 dibulatkan 31 

2) My – (1 x standar deviasi) = Rendah 

29,32 - (1 x 2,194) = 27,126 dibulatkan 27 

Sedang = 30-28 

Adapun hasil kategori pengembangan karir, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.11 

Kategori  Pengembangan Karir (Y) 

NO Responden Skor Kategori 

1.  AAA 27 Rendah 

2.  AAB 27 Rendah 

3.  AAC 25 Rendah 

4.  AAD 25 Rendah 

5.  AAE 28 Sedang 

6.  AAF 26 Rendah 

7.  AAG 29 Sedang 

8.  AAH 22 Rendah 

9.  AAI 29 Sedang 

10.  AAJ 19 Rendah 

11.  AAK 18 Rendah 

12.  AAL 22 Rendah 
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13.  AAM 28 Sedang 

14.  AAN 31 Tinggi 

15.  AAO 23 Rendah 

16.  AAP 29 Sedang 

17.  AAQ 25 Rendah 

18.  AAR 25 Rendah 

19.  AAS 28 Sedang 

20.  AAT 27 Rendah 

21.  AAU 25 Rendah 

22.  AAV 24 Rendah 

23.  AAW 25 Rendah 

24.  AAX 25 Rendah 

25.  AAY 20 Rendah 

26.  AAZ 28 Sedang 

27.  ABA 21 Rendah 

28.  ABB 29 Sedang 

29.  ABC 27 Rendah 

30.  ABD 25 Rendah 

31.  ABE 29 Sedang 

32.  ABF 19 Rendah 

33.  ABG 20 Rendah 

34.  ABH 23 Rendah 

35.  ABI 24 Rendah 

36.  ABJ 28 Sedang 

37.  ABK 20 Rendah 

38.  ABL 21 Rendah 

39.  ABM 21 Rendah 
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40.  ABN 24 Rendah 

41.  ABO 27 Rendah 

42.  ABP 27 Rendah 

43.  ABQ 24 Rendah 

44.  ABR 22 Rendah 

45.  ABS 23 Rendah 

46.  ABT 24 Rendah 

47.  ABU 25 Rendah 

48.  ABV 25 Rendah 

49.  ABW 23 Rendah 

50.  ABX 22 Rendah 

51.  ABY 22 Rendah 

52.  ABZ 22 Rendah 

53.  ACA 26 Rendah 

54.  ACB 28 Sedang 

55.  ACC 25 Rendah 

56.  ACD 24 Rendah 

57.  ACE 23 Rendah 

58.  ACF 21 Rendah 

59.  ACG 21 Rendah 

60.  ACH 21 Rendah 

61.  ACI 25 Rendah 

62.  ACJ 24 Rendah 

63.  ACK 23 Rendah 

64.  ACL 21 Rendah 

65.  ACM 21 Rendah 

66.  CAN 23 Rendah 
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67.  ACO 24 Rendah 

68.  ACP 22 Rendah 

69.  ACQ 19 Rendah 

70.  ACR 25 Rendah 

71.  ACS 22 Rendah 

72.  ACT 24 Rendah 

73.  ACU 18 Rendah 

74.  ACV 20 Rendah 

75.  ACW 22 Rendah 

 

  

Tabel 4.12 

Presentase Data Pengembangan Karir 

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase 

> 31 Tinggi 1 1% 

30-28 Sedang 11 15% 

< 27 Rendah 63 84% 

Dilihat dari hasil analisis pada tabel 4.12 maka Pengembangan 

Karir  pada Shopie Paris Madiun tergolong rendah dengan 

frekuensi 63 dan presentase sebesar 84 %. 

3. Analisis Data Jiwa Wirausha (X) terhadap pengembangan Karir 

(Y) 

a. Uji Normalitas 

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residusial memiliki distribusi normal. 
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Metode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal.
70

 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  JIWAWIRAUSA

HA 

PENGEMBANGANKA

RIR 

N 75 75 

Normal Parameters
a
 Mean 33.41 29.32 

Std. Deviation 2.138 2.194 

Most Extreme Differences Absolute .123 .113 

Positive .123 .113 

Negative -.118 -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.068 .978 

Asymp. Sig. (2-tailed) .204 .294 

Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan Kolmogorov-

Smirnov, jika nilai Kolmogorov-Smirnov > 0,05 maka Ho diterima, 

jika nilai Kolmogorov-Smirnov ≤ 0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dari 

hasil Kolmogorov-Smirnov di atas maka jiwa wirausaha = 1,068 yang 

artinya > 0,05 maka populasi berdistribusi normal. Pengembangan 

Karir = 0,978 yang artinya > 0,05 maka populasi berdistribusi normal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

                                                             
       

70
 Burhan Nurgiyantoro, dkk, Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 118. 
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pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 

heteroskedastisitas:
71

 Uji heterokedastisitas menghasilkan grafik pola 

penyebaran titik (scatterplot) seperti tampak pada gambar berikut: 

 
 

Gambar 1. Grafik Scatterplot 

 

  Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 

Dari grafik Scatterplot dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada 

sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolineritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2013), 105. 
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bebas atau variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama 

dengan nol.
72

 

a. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini 

merupakan adanya multikolinieritas. 

b. Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolinieritasnya masih dapat di toleransi. 

c. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas 

mendekati 0 menunjukkan adanya multikolineritas. 

Tabel 4.14 

Nilai Tolerance dan VIF 

 

Variabel Tolerance VIF 

Jiwa Wirausaha 1000 1000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Dari tabel 4.14, data menunjukkan bahwa nilai toleransi variabel 

independen kurang dari 0.10 yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi 

pada variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil 

perhitungan nilai VIF juga menujukkan bahwa variabel independen 

tidak memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat dikatakan tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

                                                             
       

72
 Ibid., 91 



75 
 

 
 

d. Analisis Regresi Sederhana 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 32.079 4.009  8.001 .000 

JIWAWIRAUSAHA 293 .091 315 3.238 .002 

a. Dependent Variable: PENGEMBANGANKARIR    

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel religiusitas (X) adalah sebesar 0,293 bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa Jiwa wirausaha (X) berpengaruh positif 

terhadap pengembangan karir (Y). Pengaruh positif diartikan, bahwa 

semakin meningkat jiwa wirausaha (X) maka akan meningkat pula 

pengembangan karir (Y). 

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 

32,079, sedang nilai jiwa wirausaha (b) adalah 0,293, sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX atau 32,079 + 0,293 

 Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan 

perubahan rat-rata variabel Y untuk setiap perubaham X sebesar satu 

satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif 
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dan penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga dari persamaan 

tersebut dapat diterjemahkan: 

a. Konstanta sebesar 32,079 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

jiwa wirausaha maka nilai pengembangan karir sebesar 32,079. 

b. Koefisien regresi X sebesar 0,293 meyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 nilai jiwa wirausaha, maka nilai pengembangan 

karir bertambah sebesar 0,293. 

e. Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah koefisien yang didapat dari pengukuran 

statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien 

korelasi adalah berkisar antara +1 sampai dengan -1. Koefisien 

korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan arah hubungan 

dua variabel acak. jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, 

maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya jika koefisien 

korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. 

Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan 

menjadi rendah. Singkatnya koefisien korelasi adalah tingkat keeratan 

hubungan antara variabel-variabel.
73
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Tabel 4.16 

Hasil Koefisien Korelasi 

Correlations 

  

JIWAWIRAUSAHA 

PENGEMBANGAN

KARIR 

JIWAWIRAUSAHA Pearson 

Correlation 
1 .315** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 75 75 

PENGEMBANGANKARIR Pearson 

Correlation 
.315** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 
Berdasarkan hasil output diatas diketahui bahwa korelasi antara 

variabel Jiwa wirausaha (X) dan variabel Pengembangan Karr (Y) 

memiliki nilai Person Corellation sebesar 0, 315 atau 31,5%. Karena 

nilai koefisien dibawah 50% maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel Jiwa Wirausaha dan Pengembangan Karir memiliki hubungan 

yang rendah. Angka koefisien korelasi yang positif +0,315 

menunjukkan arah hubungan yang positif pula. 

Sedangkan nilai signifikansi kedua variabel tersebut Sig. (2-tailed) 

masing-masing sebesar 0,02 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jiwa 

wirausaha dan pengembangan karir. 
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f. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah  kadar kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat (r
2
, R

2
). Nilai ini menyatakan proporsi variasi 

keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan 

atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan nilai variabel 

independen. Dalam hubungannya dengan korelasi, maka r
2
 merupakan 

kuadrat koefisien korelasi yang berkiatan dengan variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). 
74

 koefisien determinasi dinyatakan dalam 

persen (%) sehingga harus dikalikan dengan 100%. Tepatnya jika 

koefisien korelasi antara variabel X dan Y adalah 1,00, koefisien 

determinasi adalah 1
2
 atau 1x 100% = 100%. Artinya, 100% dari 

variasi perubahan dalam variabel Y disebabkan oleh variasi perubahan 

dalam variabel X.
75

 

Tabel 4.17 

Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

                                                             
       

74
 Ibid., 130. 

       
75

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012, 376. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .315a .099 .090 2.726 1.870 

a. Predictors: (Constant), JIWAWIRAUSAHA   

b. Dependent Variable: PENGEMBANGANKARIR   
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Dari tabel di atas terlihat bahwa angka R Square sebesar 0,099 atau 

9,9%. Ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel jiwa wirausaha 

(X) dengan  variabel pengembangan karir (Y). 

g. Uji t 

Uji t ditujukan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel bebas. 

Jika Ho ditolak, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

tak bebasnya. Sebaliknya jika Ho diterima berarti variabel bebas tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.
76

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Statistik t 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), dimana n 

adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat 

keyakinan yang digunakan adalah 95% atau   = 5%. Jadi derajat 

kebebasannya: 75-2-1 = 73, maka t tabel yang diperoleh adalah 3,120 

                                                             
       

76
 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta Bumi Aksara, 

2014), 382. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.306 2.646  5.786 .000 

PENGEMB

ANGANKA

RIR 

.293 .091 .315 3.238 .002 

a. Dependent Variable: PENGEMBANGANKARIR    
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Jika nilai t hitung < t tabel atau jika nilai Sig. > 0,05, maka variabel (X) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Jika nilai t hitung > t 

tabel atau jika nilai Sig. < 0,05 maka, variabel (X) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y). Berdasarkan hasil analisis regresi 

diperoleh nilai t hitung sebesar 3,238 > t tabel 3,120 dan nilai signifikansi 

(Sig.) 0,02 < 0,05. Maka dapat disimpullkan bahwa jiwa wirausaha (X) 

berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir (Y). 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel jiwa 

wirausaha (X) memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,238 > 

3.120) dan taraf signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari 0,05 (0,02 < 0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel jiwa wirausaha berpengaruh 

signifikan atau memiliki keterkaitan terhadap pengembangan karir di 

distributor Shopie Paris Madiun atau dengan kata lain Ha diterima dan Ho 

ditolak. Diterimanya hipotesis ini mengindikasi bahwa semakin besar jiwa 

wirausaha, maka semakin besar pengaruhnya terhadap pengembangan 

karir di distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun. Hal ini berarti jiwa 

wirausaha merupakan faktor yang menyebabkan seseorang distributor 

shopie paris  untuk memenuhi pengembangan karir  ataupun tidak. 

Dari koefisien korelasi diketahui bahwa korelasi antara variabel Jiwa 

wirausaha (X) dan variabel Pengembangan Karir (Y) memiliki nilai 
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Person Corellation sebesar 0,315 atau 31,5%. Karena nilai koefisien 

dibawah 50% maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel jiwa 

wirausaha dan pengembangan karir memiliki hubungan yang rendah. 

Angka koefisien korelasi yang positif +0,315 menunjukkan arah hubungan 

yang positif pula. Artinya, jika nilai variabel jiwa wirausaha (X) tinggi, 

maka nilai variabel pengembangan karir (Y) akan tinggi pula. Singkatnya 

koefisien korelasi adalah tingkat keeratan hubungan antara variabel-

variabel.  

Dari hasil penelitian ini juga diketahui nilai koefisien determinasi 

sebesar sebesar 0,099 atau 9,9%. Hal ini berarti 9,9% pengembangan karir 

di distributor shopie paris Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh jiwa 

wirausaha. Sedangkan sisanya yaitu 90,1%, yang artinya pengembangan 

karir dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Artinya, yang menjadi faktor dominan yang mempengaruhi 

pengembangan karir di distributor shopie paris Kabupaten Madiun adalah 

selain faktor jiwa wirausaha. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada Bab IV, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jiwa Wirausaha distributor Shopi Paris Kabupaten Madiun tergolong 

rendah dengan presentase 84%.   

2. Pengembangan Karir di distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun 

tergolong rendah dengan presentase 84%. 

3. Terdapat pengaruh jiwa wirausaha terhadap pengembangan karir 

distributor Shopie Paris Kabupaten Madiun Shopie Kabupaten 

Madiun. Karena thitung lebih besar dari ttabel (3,238 > 3,120) dan taraf 

signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari 0,005 (0,002<0.005). Dengan 

demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 

B. Saran 

Adapun saran peneliti terkait dengan penelitian ini yaitu: 

1. Dalam penyusunan skripsi ini mungkin ada banyak hal yang belum 

sepenuhnya terselesaikan dengan baik, mengingat keterbatasan waktu. 

Untuk itu, bagi penelitian selanjutnya yang serupa diharapkan menjadi 

lebih baik lagi. 

2. Hendaknya untuk distributor agar meningkatkan jiwa wirausaha nya 

supaya dapat meningkatkan dalam pengembangan karir nya menjadi 

distributor Shopie Paris kabupaten Madiun. 

 82 



83 
 

 
 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian 1 variabel, yaitu 

variabel jiwa wirausaha, sehingga hanya mampu menjelaskan 9,9% 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Sehingga perlu 

pendekatan lain misalnya dengan metode kualitatif, penambahan 

variabel atau indikator baru perlu dilakukan dalam penelitian yang 

akan datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas 

tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. 
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