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HUBUNGAN ANTARA SIKAP MANDIRI DENGAN KREATIVITAS 

BERWIRAUSAHA PADA PEMILIK USAHA KULINER 

DI SURAKARTA  
 

Abstrak 
 

Ada berbagai jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang, antara lain menjadi 

Pegawai Negeri (PN), swasta atau berwirausaha. Ratio wirausaha Indonesia yang 

pada 2014 masih 1,67%, sekarang berdasarkan data BPS sudah naik menjadi 3,1 

persen di atas batas minimal 2% sebagai negara berkembang dari jumlah seluruh 

penduduk di Inonesia. Salah satu jenis usaha wirausaha yaitu bidang usaha 

kuliner, di Surakarta usaha di bidang kuliner semakin meningkat. Dalam 

berwirausaha kreativitas sangat diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru. 

Wirausaha penting memiliki sikap mandiri yang diharapkan mampu 

mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mendayagunakan peluang usaha untuk 

menciptakan peluang kerja baru. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) 

Untuk menguji hubungan antara sikap mandiri dengan kreativitas berwirausaha 

pada pemilik usaha kuliner di Surakarta. 2) Guna mengetahui tingkat sikap 

mandiri dan kreativitas berwirausaha pada pemilik usaha kuliner di Surakarta. 3) 

Untuk mengetahui besar distribusi sikap mandiri terhadap kreativitas 

berwirausaha pada pemilik usaha kuliner di Surakarta. Populasi dalam penelitian 

ini berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surakarta 

berjumlah 859 pemilik usaha khusus kuliner. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

diambil 15% dari jumlah pemiliki usaha kuliner 859 diperoleh 129 orang. Adapun 

alat pengumpulan data menggunakan skala dalam penelitian ini ada dua skala 

yaitu skala kreativitas berwirausaha dan sikap mandiri. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. menggunakan analisis 

korelasi product moment dari Pearson. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 1) Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap 

mandiri dengan kreativitas berwirausaha pemilik usaha kuliner di Surakarta. 

Artinya, semakin tinggi sikap mandiri subjek maka semakin tinggi pula kreativitas 

berwirausaha. 2) Tingkat sikap mandiri termasuk kategori tinggi, demikian pula 

pada kreativitas berwirausaha tergolong tinggi pemilik usaha kuliner di Surakarta. 

3) Besar sumbangan efektif sikap mandiri terhadap kreativitas berwirausaha pada 

pemilik usaha kuliner di Surakarta yaitu 15,3%. Hal ini berarti masih terdapat 

beberapa variabel lain yang mempengaruhi kreativitas berwirausaha sebesar 

84,7%. Variabel lain tersebut diantaranya, minat, motivasi, dukungan teman 

sebaya, atau dukungan orangtua. 

 

Kata Kunci : Sikap mandiri dan kreativitas berwirausaha 
  

Abstrak 
 

There are various types of work that a person can choose, including being a civil 

servant (PN), private or entrepreneurship. Indonesia's entrepreneurial ratio in 2014 

was still 1.67%, now based on BPS data it has risen to 3.1 percent above the 

minimum limit of 2% as a developing country of the total population in Indonesia. 

One type of entrepreneurial business is the culinary business, in Surakarta the 
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business in the culinary field is increasing. In entrepreneurship creativity is very 

necessary to develop new ideas. Entrepreneurship is important to have an 

independent attitude that is expected to be able to identify business opportunities, 

then utilize business opportunities to create new job opportunities. The purpose of 

this study is as follows: 1) To examine the relationship between independent 

attitudes and entrepreneurial creativity in the culinary business owners in 

Surakarta. 2) To find out the level of independent attitude and entrepreneurial 

creativity in the culinary business owners in Surakarta. 3) To find out the large 

distribution of independent attitudes towards entrepreneurial creativity in the 

culinary business owners in Surakarta. The population in this study is based on 

data from the Surakarta Culture and Tourism Office (Disbudpar) totaling 859 

special culinary business owners. The number of samples in this study was taken 

15% of the number of 859 culinary business owners obtained 129 people. The 

data collection tool using the scale in this study there are two scales, namely the 

scale of entrepreneurial creativity and independent attitude. Data analysis used in 

this study is statistical analysis. using Pearson's product moment correlation 

analysis. The results of this study can be summarized as follows: 1) There is a 

very significant positive relationship between independent attitudes and 

entrepreneurial creativity of culinary business owners in Surakarta. That is, the 

higher the independent attitude of the subject, the higher the entrepreneurial 

creativity. 2) The level of independent attitudes is in the high category, as well as 

the creativity of entrepreneurship as high as the culinary business owners in 

Surakarta. 3) The large effective contribution of independent attitude towards 

entrepreneurial creativity in the culinary business owner in Surakarta is 15.3%. 

This means that there are still several other variables that affect entrepreneurial 

creativity by 84.7%. These other variables include interest, motivation, peer 

support, or parental support. 

 

Keywords: Independent attitude and entrepreneurial creativity 

 

1. PENDAHULUAN 

Ada berbagai jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang, antara lain menjadi 

Pegawai Negeri (PN), swasta atau berwirausaha. Indonesia sebagai negara 

berkembang dituntut untuk mampu bersaing dengan negara-negara maju yang 

sudah menguasai perekonomian di dunia. Menurut David McClelland (dalam 

Hadiyati, 2011), untuk menjadi negara maju dan sejahtera, sekurangnya terdapat 

2% wirausaha dari keseluruhan penduduk.  

Ratio wirausaha Indonesia yang pada 2014 masih 1,67%, sekarang 

berdasarkan data BPS sudah naik menjadi 3,1 persen di atas batas minimal 2% 

sebagai negara berkembang dari jumlah seluruh penduduk di Inonesia. 

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2016 dengan jumlah penduduk 
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Indonesia 252 juta, jumlah wirausaha mencapai 7,8 juta orang atau 3,1%. Hal ini 

berdampak dengan tingkat kewirausahaan Indonesia yang telah mencapai 2% dari 

populasi penduduk, dengan demikian batas minimal suatu masyarakat Indonesia 

akan sejahtera. Kenaikan persentase wirausaha sebesar 3,1% di Indonesia masih 

lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, yaitu 5%, 

China 10%, Singapura 7%, Jepang 11% maupun AS yang 12% (Humas 

Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). 

Peningkatan usaha kuliner tersebut menurut Lukman Hakim (dalam 

Nurindah, 2017) pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), 

menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah usaha yang ada di Kota Surakarta ini 

merupakan suatu hal yang positif. Pasalnya saat ini ekonomi cenderung lesu, 

bahkan di beberapa wilayah ada yang mengalami penurunan jumlah usaha karena 

bangkrut atau pindah dengan biaya produksi yang lebih rendah. Peningkatan 

jumlah usaha di Surakarta tercatat naik 10,09% dari 74.065 menjadi 82.377 usaha. 

Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kreativitas pelaku 

usaha. Kebanyakan pelaku usaha dalam melakukan usahanya meniru orang lain 

atau membeli usaha semacam franschise, sehingga sebagian wirausaha mengalami 

gulung tikar karena kalah dalam persaingan.   

Seperti yang diungkapkan oleh Widiastuti (2018) terkait dengan usaha 

berwirausaha, khususnya pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta secara 

keseluruhan mencapai lebih dari 5.000 PKL. Akan tetapi, para PKL kurang 

memiliki kreativitas, sehingga dalam berdagang sebagian besar sama dengan 

pedagang lain, kebanyakan PKL menjual dagangan misalnya nasi goreng atau 

ayam goreng dan bakar yang banyak ditemui di Surakarta atau usaha kuliner 

lainnya. Dapat dikatakan usaha PKL yang sama lebih dari 50%. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha, khususnya PKL di Surakarta 

melakukan jenis usaha yang sama dengan PKL lainnya, karena jualan laku dan 

PKL tersebut berharap jualannya juga laku. Keadaan terinformasikan bahwa para 

PKL di Surakarta kurang kreatif dalam melakukan usahanya.    

Pendapat tersebut sesuai yang diutarakan oleh Ibrahim, dkk., (2017) bahwa 

kegiatan wirausaha perlu diimbangi dengan kreativitas, karena kreativitas 
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memiliki pengertian untuk menciptakan sesuatu yang baru, produk baru, proses 

produksi baru, organisasi baru, manajemen baru, bahan baku baru, pasar baru, dan 

sesuatu yang baru yang dapat dikelola dengan tepat dalam kegiatan usaha.  

Kreativitas sangat diperlukan dalam berwirausaha untuk mengembangkan 

ide-ide baru dalam menentukan cara-cara baru. Kreativitas merupakan langkah 

menuju inovasi dan berhubungan dengan ide yang baru dan bermanfaat sedangkan 

inovasi berkaitan dengan terlaksananya ide tersebut, sehingga pelaku wirausaha 

penting untuk memiliki kreativitas tinggi guna mendukung keberhasilan. 

Sebaliknya, kreativitas berwirausaha rendah memungkinkan pelaku usaha kalah 

bersaing dengan pelaku usaha lain dan lebih parahnya usaha yang dilakukan 

mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, diperlukan kreativitas tinggi bagi pelaku 

wirausaha.   

Contoh kreativitas tinggi yang dimiliki oleh wirausaha di Surakarta 

berdasarkan hasil observasi antara lain menjual makanan ringan seperti kue cubit 

dengan topping warna yang bervariasi guna menarik pembeli. Ada wirausaha 

yang menjual minuman ice cream dengan tambahan kue dan member topping. 

Wirausaha menjual minuman coklat diberi topping ice crem dengan parutan keju 

dan meses.  Wirausaha menjual ayam geprek dengan tambahan keju mozzarella 

yang meleleh di atasnya. 

Kenyataan pelaku wirausaha di bidang kuliner yang memiliki kreativitas 

rendah dapat diketahui dari tiga orang pemilik usaha kuliner dari hasil wawancara 

diperoleh jawaban yang sama bahwa pemilik usaha kuliner dijalani sebagai usaha 

untuk memperoleh penghasilan karena meneruskan usaha orangtua. Jawaban lain 

dari 5 orang pemilik usaha kuliner mengatakan bahwa usaha wirausaha yang 

dilakukan berbentuk franchise dari makan yang sudah terkenal untuk menghindari 

kerugian, karena pemilik usaha takut menjual makanan atau minuman yang baru 

dan belum banyak dikenal masyarakat (Wawancara pemilik usaha kuliner, 27 

Desember, 2017).     

Sukirman (2017) menjelaskan bahwa seorang pengusaha atau pelaku 

wirausaha yang baik memiliki ciri antara lain: memiliki sikap mandiri, mampu 

menggunakan peluang usaha yang menguntungkan, mau dan mampu bekerja 
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keras, mampu berkomunikasi, jujur, hemat, dan disiplin, kreatif, dan berusaha 

mengenal dan mengendalikan lingkungan.  Sikap mandiri penting dimiliki oleh 

wirausaha.  

Rosmiati, dkk., (2015) berpendapat bahwa sikap mandiri merupakan 

keinginan dan perilaku seorang yang tidak bergantung pada orang lain untuk 

mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya. Hendrawan dan Sirine (2017) 

menjelaskan bahwa sikap mandiri kewirausahaan sangat dibutuhkan bagi setiap 

orang yang ingin berwirausaha. Sikap mandiri yang dimiliki pemilik usaha 

diharapkan mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mendayagunakan 

peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. 

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa 

perkembangan usaha kuliner di Surakarta tidak diimbangi oleh kreativitas pemilik 

usaha kuliner dengan alasan takut merugi dan usaha yang dilakukan meneruskan 

usaha orangtua, dengan demikian kreativitas pemilik usaha kuliner di Surakarta 

belum optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan kreativitas pemilik usaha 

kuliner di Surakarta belum optimal yaitu sikap mandiri. Ada pertanyaan “Apakah 

sikap mandiri berhubungan dengan kreativitas berwirausaha pada pemilik usaha 

kuliner di Surakarta? 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara sikap 

mandiri dengan kreativitas berwirausaha pada pemilik usaha kuliner di Surakarta. 

Hipotesis tersebut mempunyai pengertian semakin tinggi skor sikap mandiri, 

maka mampu meningkatkan kreativitas berwirausaha semakin tinggi. Skor sikap 

mandiri rendah, maka akan menurunkan kreativitas berwirausaha. 

2. METODE  

Kreativitas berwirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengembangkan ide dan cara baru dalam melakukan penyelesaian masalah yang 

ditemui dan memanfaatkan peluang dalam usaha yang dilakukan menuju 

keberhasilan. Kreativitas berwirausaha ini diukur dengan skala berdasarkan aspek 

yang dikemukakan oleh Roe dalam Frinces dalam Rani dan Hashim (2017) 

menyatakan bahwa aspek-aspek orang yang kreatif dalam berwirausaha, yaitu: 

Memperbesar ketersediaan sumber-sumber yang dibutuhkan, lebih menekankan 
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pada perilaku struktur birokrasi, menyelesaikan nilai yang menghalangi 

pengambilan resiko, lebih menyukai sifat umum, komunikasi yang kuat, sistem 

pengendalian yang kuat atau luwes, menekankan pada keberhasilan, dan 

kebebasan dalam aktivitas kreativitas. 

Sikap kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan 

kehendak atau keinginannya secara nyata dan tidak bergantung pada orang lain. 

Sikap mandiri diungkap melalui skala dengan aspeknya berdasarkan pada 

pendapat Elviana (2017) meliputi pengambilan inisiatif, mengatasi rintangan 

lingkungan, memperbaiki kepribadian, dan tanggung jawab. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kuliner di Surakarta. 

Alasannya, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian ditemukan permasalahan 

kreativitas berwirausaha pada pemilik usaha kuliner di Surakarta rendah. Populasi 

dalam penelitian ini berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Surakarta berjumlah 859 pemilik usaha khusus kuliner. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini diambil 15% dari jumlah pemiliki usaha kuliner 859 

diperoleh 129 orang. 

Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk kuesioner yang berupa 

pertanyaan dan jawabannya telah disedikan. Adapun alat pengumpulan data 

menggunakan skala dalam penelitian ini ada dua skala yaitu skala kreativitas 

berwirausaha dan sikap mandiri.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. 

menggunakan analisis korelasi product moment dari Pearson. Alasan 

menggunakan teknik korelasi product moment karena di dalam penelitian ini 

hanya ada dua variabel yang terlibat yaitu sikap mandiri dan kreativitas 

berwirausaha yang masing-masing bergejala interval dan ingin dicari korelasi 

antara kedua variabel.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh hasil r 

sebesar 0,391 dengan p = 0,000 (p ≤ 0,01) yang berarti ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara sikap mandiri dengan kreativitas berwirausaha. Hasil 

penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Renaningtyas 
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(2016), hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh yang sangat 

signifikan kemandirian terhadap kreativitas usaha pada anggota komunitas 

Tangan Di Atas (TDA) Samarinda.  

Sikap mandiri pada individu tidak selalu sama, dimana individu merasa 

pada situasi tertentu merasa yakin dan situasi lain dimana individu merasa tidak 

yakin. Sikap mandiri berkembang melalui interaksi individu dengan 

lingkungannya. Penerimaan lingkungan secara psikologis dan sosiologis akan 

mempengaruhi meningkatnya rasa percaya diri pada seseorang yang selanjutnya 

akan mengarah pada kesiapan individu untuk mandiri dalam setiap hal. 

Selanjutnya, Hendrawan dan Sirine (2017) mengatakan bahwa sikap mandiri 

merupakan sebagai unsur psikologis yang penting memiliki kaitan yang signifikan 

dengan keberhasilan yang dicapainya. Subjek-subjek yang memiliki sikap mandiri 

lebih tinggi akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih cepat dibandingkan 

subjek-subjek yang kurang memiliki sikap mandiri. 

Widayatun (2009) menjelaskan sikap sebagai suatu keadaan mental dalam 

kesiapan yang diatur melalui pengalaman sehingga mampu merespon pada objek 

dan situasi yang ada di sekitarnya. Ketika seseorang memiliki sikap mandiri 

bahwa dia mampu mengelola usaha, mampu memimpin diri dan orang lain untuk 

memulai usaha, yakin bahwa akan berhasil dalam setiap usaha, yakin bahwa 

dirinya memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berwirausaha, tentu saja 

akan semakin menambah intensi yang bersangkutan untuk berwirausaha. Apa lagi, 

dengan keyakinan bahwa seseorang mampu mengatasi persoalan yang akan 

dihadapi, memiliki pengetahuan yang cukup tentang berwirausaha, akan sukses 

jika berwirausaha, mampu mengendalikan sumberdaya yang dimiliki, yakin 

mampu mengarahkan sumberdaya yang dimiliki, yakin mampu merencanakan 

segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berwirausaha, dan yakin mampu 

menghadapi setiap risiko yang menghadang dalam berwirausaha, maka intensi 

yang bersangkutan untuk berwirausaha juga akan semakin tinggi pula. 

Hasil penelitian Handayani (2013) tersebut menunjukkan keterkaitan 

aspek sikap mandiri akan kompetensi atau kemampuan diri dengan aspek 

kreativitas dalam memperbesar ketersediaan sumber-sumber yang dibutuhkan.  
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Artinya, individu yang percaya dengan kemampuan diri akan berusaha 

memanfaatkan ketersediaan sumber sesuai dengan usaha yang dilakukan. Aspek 

sikap mandiri individu yang memiliki cara pandang positif terhadap diri sendiri 

teman dan situasi di lingkungannya berhubungan dengan aspek kreativitas 

individu dalam menyelesaikan nilai yang menghalangi dan berani dalam 

pengambilan resiko. 

Aspek intrinsik yang terjadi pada diri seorang yang memiliki sikap mandiri   

diawali dari kehidupan keluarga dan lingkungan teman sebaya. Lingkungan 

keluarga yang dalam pola asuh membiasakan anak untuk mandiri dan memberi 

kebebasan anak dalam melakukan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan 

membuat individu memiliki cara pandang positif terhadap diri sendiri teman dan 

situasi di lingkungannya. Selain itu, lingkungan teman sebaya atau teman 

kelompok yang mendukung sikap dan perilaku individu mampu meningkatkan 

sikap mandiri   (Cahyaning, 2014). 

Hubungan antara sikap mandiri dan kreativitas berwirausaha dapat 

dijelaskan melalui aspek-aspek sikap mandiri dengan kreativitas berwirausaha. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Cunningham (dalam Maulida dan 

Dhania, 2012) yang menunjukkan bahwa keberhasilan wirausaha berkaitan 

dengan karakter kepribadian seperti internal locus of control. Wirausahawan 

memiliki locus of control internal yang lebih tinggi ketimbang seorang 

nonwirausahawan, yang berarti bahwa mereka memiliki keinginan yang lebih kuat 

untuk menentukan nasib sendiri.  

Kutipan tersebut di atas menjelaskan bahwa sikap mandiri pada aspek 

individu memiliki pengendalian diri yang baik dan memiliki internal locus of 

control berhubungan dengan kreativitas pada aspek sistem pengendalian yang 

kuat atau luwes, sehingga individu dapat menekankan pada keberhasilan dalam 

mencapai tujuannya. Individu yang percaya dengan kemampuan diri sendiri ada 

kecenderungan berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dan 

mempunyai harapan yang realistik terhadap diri sendiri. Kondisi tersebut 

memungkinkan individu menciptakan suasana dan sikap yang baik untuk 

pengembangan kreativitas. 
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Diperjelas oleh Mahanani dan Sari (2018) bahwa dalam mengelola usaha, 

keberhasilan seorang wirausaha terletak pada sikap dan kemampuan berusaha, 

serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Seorang wirausaha memerlukan 

kreativitas dan rasa percaya pada diri sendiri untuk maju dalam berwirausaha. 

Seorang Wirausaha yang kreatif dapat menciptakan hal-hal yang baru untuk 

mengembangkan usahanya. Kreativitas dapat menyalurkan inspirasi terhadap 

gagasan-gagasan baru untuk kemajuan dalam bidang usahanya. Dalam hubungan 

ini, berpikir kreatifnya seorang wirausaha dapat merombak dan kemudian 

mendorongnya dalam pengembangan lingkungan menjadi berhasil. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

berpengaruh signifikan terhadap intense berwirausaha. Kreativitas akan 

membantu seorang wirausaha menemukan masalah dan peluang, memunculkan 

gagasan, kemudian mengolah gagasan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, 

dan pada akhirnya untuk mempertahankan eksistensi seorang wirausaha. Jika 

kreativitas seseorang tinggi, maka yang bersangkutan tidak hanya terdorong tetapi 

juga bisa sukses dalam berwirausaha. Atau dengan kata lain, individu tersebut 

akan memiliki intense yang kuat untuk berwirausaha. Sebaliknya, jika kreativitas 

seseorang rendah, maka yang bersangkutan tidak akan terdorong berwirausaha 

atau jika berwirausaha tidak akan sukses, bahkan menemui kegagalan. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap mandiri dengan 

kreativitas berwirausaha pemilik usaha kuliner di Surakarta. Artinya, semakin 

tinggi sikap mandiri subjek maka semakin tinggi pula kreativitas berwirausaha, 

Tingkat sikap mandiri termasuk kategori tinggi, demikian pula pada kreativitas 

berwirausaha tergolong tinggi pemilik usaha kuliner di Surakarta, Besar 

sumbangan efektif sikap mandiri terhadap kreativitas berwirausaha pada pemilik 

usaha kuliner di Surakarta yaitu 15,3%. Hal ini berarti masih terdapat beberapa 

variabel lain yang mempengaruhi kreativitas berwirausaha sebesar 84,7%. 

Variabel lain tersebut diantaranya, minat, motivasi, dukungan teman sebaya, atau 

dukungan orangtua. 
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Bagi subjek penelitian disarankan untuk mempertahankan sikap mandiri   

terhadap kreativitas berwirausaha, dengan cara sebagai berikut:  Wirausaha 

disarankan mempertahankan memiliki sikap mandiri yang sudah tinggi. Adapun 

cara untuk mempertahankan sikap mandiri antara lain dalam menentukan usaha 

disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, misalnya kemampuan dalam menjual 

makanan atau minuman dan dalam menjual dilakukan sendiri tanpa meminta 

bantuan orang lain Cara lain dapat meningkatkan sikap mandiri yaitu pelaku usaha 

yaitu berusaha mencari modal sendiri tanpa meminta bantuan orangtua. Oleh 

karena itu, pelaku usaha perlu kecermatan dalam mengatur keuangan hasil 

penjualan kuliner, Wirausaha disaran untuk mempertahankan kreativitas dengan 

memiliki inisiatif dalam menjual kulinernya. Misalnya, pelaku usaha memiliki 

kemampuan menjual snack kripik, tetapi sudah banyak yang menjual snack kripik. 

sarankan bagi pelaku untuk menjual kripik dengan bahan mentah yang berbeda 

biasanya pakai singkong pelaku usaha dapat menggunakan rumput laut. Inisiatif 

dalam rasa, biasanya kripik rasa pedas, asin, atau keju, pelaku usaha dalam 

berinisiatif menjual kripik dengan rasa pedas pada tingkatan level, semakin tinggi 

level maka kripik semakin pedas. 

Penelitian ini mempunyai kelemahan, yaitu dalam membuat skala dan saat 

pengumpulan data. Kelemahan dalam membuat skala dipengaruhi oleh 

keterbatasan peneliti dalam memahami aspek-aspek sebagai dasar pembuatan 

skala, sehingga hasil skala kurang optimal. Disarankan bagi peneliti selanjutnya 

memperbaiki dan menyempurnakan skala dengan memahami setiap aspek yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan skala. Dalam penyebaran skala disarankan 

untuk menunggui saat penyebaran skala, sehingga hasil perolehan data lebih 

akurat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang 

berhubungan dengan kreativitas berwirausaha selain sikap mandiri yaitu minat, 

motivasi, dukungan orang tua, dan dukungan teman sebaya. 
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