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MOTTO

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyebunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2:283)1
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menamatkan pendidikan Sarjana Strata Sata (S.I), semoga jerih payah dan dukungan
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ABSTRAK
Kesuksesan bisnis atau sebuah usaha tidak bisa lepas dari faktor modal, karyawan
atau tenaga kerja, kemampuan (skill), motivasi kerja dan juga lokasi usaha. Hal ini
dikarenakan masing-masing faktor keberhasilan bisnis tersebut saling berkaitan dan
memiliki pengaruh dalam memberikan fungsi, saling melengkapi, menciptakan suatu
kinerja dan menjadi sebuah sistem sehingga dapat menghasilkan keberhasilan sebuah
bisnis yang kompeten
Skripsi ini membahas tentang:analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi.Tujuan penelitian ini yaitu untuk
faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi
dan untuk mengetahui faktor mana yang paling dominant mempengaruhi kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi. Adapun teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu menggunakan teknik angket, observasi, wawancara dan
dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis uji regresi
sederhana dengan menggunakan analisis uji parsial dan uji R.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: faktor-faktor yang mempengaruhi
kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi diantaranya faktor modal, tenaga
kerja, kemampuan kerja, lokasi usaha dan motivas kerja. Hasil penelitian berdasarkan
uji F diketahui bahwa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kesuksesan rumah makan Wong Solo karena nilai f hitung ftabel atau 83,1652,76 nilai
signifikansi yang di hasilkan 0,000 lebih kecil dari level of signifikan 0,05 karenafhitung
ftabel . Sedangkan berdasarkan besarnya nilai Adjusted R2 adalah 0,822. Hasil ini
menunjukan bahwa 0.822 % nilai kesuksesan rumah makan Wong Solo di jelaskan oleh
variasi perubahan variabel modal usaha (X1), tenaga kerja (X2), kemampuan (X3),
lokasi usaha dan motivasi kerja, Sedangkan sisanya 17,7 % nilai kesuksesan rumah
makan Wong Solo di tentukan oleh variasi perubahan variabel lainnya yang yang tidak
di teliti dalam penelitian. Faktor yang paling dominant mempengaruhi kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi yaitu tenaga kerja karena nilai t hitung>ttabel atau
0,419 > 0,1998. dan nilai signifikan yang di hasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05 bahwa
hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja yang dilakukan oleh para
pengusaha menyebabkan kenaikan kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di
Jambi tersebut.
Kata Kunci: Modal, Tenaga Kerja, Kemampuan (Skill), Lokasi Usaha dan Motivasi
Kerja
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kinerja karyawan adalah salah satu kunci yang penting bagi organisasi
perusahaan, meningkatnya perkembangan kesuksesan perusahaan industri
merupakan sebuah peluang pendorong pembangunan suatu tujuan yang ingin di
capai oleh setiap pengusaha industri. Zaman semakin berkembang dengan pesat.
Sehingga banyaknya pesaing dalam sektor perindustrian, adanya dukungan dari
pemerintah pengusaha industri berusaha memanfaatkan peluang ini dan
menjadikannya sebagai peluang bisnis oleh karena itu sumber daya manusia
dalam perusahaan mempunyai peranan penting dan sebagai salah satu faktor
dalam mencapai keberhasilan produktivitas atau kinerja kerja suatu perusahaan
maka di butuhkannya tenaga kerja yang terampil, memiliki kemampuan serta
dapat bersaing atau teruji keahliannya pada bidangnya Untuk mengetahui atau
mengambil keputusan pada saat pemilihan karyawan, maka hrd perlu
mengadakan pelatihan khusus terhadap tenaga kerjanya agar hrd dengan mudah
mengambil keputusan untuk menempatkan tenaga kerja tersebut pada posisi yang
sesuai pada bidangnya
Masalah-masalah yang timbul dikarenakan tidak memiliki ketrampilan kerja
atau kemampuan yang memadai dalam bidang masing-masing serta lebih
memperhatikan penampilan dari pada melakukan hal yang diperlukan, juga
dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjadi di ruang lingkup kerja. Sehingga
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ini merupakan sebuah masalah yang sering dihadapi di berbagai organisasi. Oleh
karena itu perlunya diadakan pengawasan dan pengecekan kerja terhadap tenaga
kerjanya agar tidak terjadi adanya hambatan kerja yang dikarenakan kurangnya
komunikasi atau kerja sama antara department satu dengan department lainnya.1
Globalisasi perekonomian membawa tantangan baru bagi organisasi untuk
tetap bertahan hidup dalam persaingan yang makin kompetitif. Organisasi bisnis
maupun organisasi non bisnis dituntut untuk memiliki SDM yang kompeten yang
mampu menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara lebih
baik. Individu harus terlatih untuk secara aktif bertanggung jawab atas perilaku
mereka, mengembangkan dan saling berbagi informasi tentang pekerjaan.
Pemberdayaan karyawan akan sangat menentukan kesuksesan organisasi.
Organisasi harus menyadari bahwa makin kompetitifnya lingkungan bisnis
mereka, memerlukan pembelajaran yang lebih efektif, pemberdayaan karyawan,
dan komitmen yang lebih besar dari setiap orang yang terlibat dalam organisasi.
Perusahaan harus memahami bahwa kunci untuk meraih kinerja perusahaan yang
lebih baik adalah komunikasi.2
Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam mencapai keberhasilan
organisasi. Sumber daya manusia akan terwujud dalam karya, bakat, kreativitas,
dan efektivitas kinerja sebuah organisasi/perusahaan. Sumber daya manusia
1

Nita Zunara,Adi Neka Fatyandri,’’Analisis Pengaruh Pengemagan Kepemimpinan,
Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan, Pemberdayaan, Partisipasi Terhadap Kinerja
Karyawan pada Perusahaan Manufarkur di Batamindo,’’Vol.1 No.2, juli 2017,PP. 194-208.
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Hassa Nurrohim and Lina Anatan, “Efektivitas Komunikasi Dalam Organisasi,” Jurnal
Manajemen 7, no. 4 2009: 1–9.
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mempengaruhi kinerja dalam organisasi dimana peran sumber daya manusia yang
berkualitas dalam rangka kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat
penting. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja
karyawan, terutama sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kerjasama kelompok
dan kreativitas yang diberikan oleh karyawan.
Komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan saling menghargai,
hormat-menghormati sesamanya, dalam rangka satu tujuan untuk mensukseskan
pekerjaan dengan baik (sesuai harapan bagi kemajuan organisasi). Kegagalan
dalam organisasi banyak yang disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi
yang dilakukan para pelaku di organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif antara
pimpinan dan anggota menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan suatu
organisasi. Masalah-masalah yang terdapat dan sering muncul yaitu karena
kurangnya interaksi/komunikasi karyawan dan pimpinan sehingga mengakibatkan
tidak adanya kerjasama yang baik dan pencapaian tujuan yang diinginkan.
Penjualan pada perusahaan dimana pada saat perusahaan menjual barang
daganganya maka diperoleh pendapatan, jumlah yang dibebankan kepada pembeli
untuk barang dagang yang diserahkan merupakan pendapatan perusahaan yang
bersangkutan.3 Pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada pesan Al-Quaran
yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia adalah
terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, yang tidak menumbuhkan

3

Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, (Jakarta: Grand Wijaya Center, 2004), hlm.160
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kecemburuan yang tajham antara kaum yang kaya dan golongan miskin. 4
Kesuksesan dikaitkan dengan keberhasilan secara financial. Artinya seseorang
dikatakan sukses jika berhasil mengumpukan kekayaan dari hasil upayanya.
Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Memang uang bukanlah segalagalanya. Tetapi segala-galanya di dunia materi ini memerlukan uang. Namun, kita
tidak boleh berpolemik dengan isu di atas karena ukuran kesuksesan masingmasing pribadi pasti berbeda-beda.
Kesuksesan bisnis atau sebuah usaha tidak bisa lepas dari faktor modal,
karyawan atau tenaga kerja, kemampuan (skill), motivasi kerja dan juga lokasi
usaha. Hal ini dikarenakan masing-masing faktor keberhasilan bisnis tersebut
saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam memberikan fungsi, saling
melengkapi, menciptakan suatu kinerja dan menjadi sebuah sistem sehingga dapat
menghasilkan keberhasilan sebuah bisnis yang kompeten. Penurunan harga atau
pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai imbalan atas
jasa-jasa promosi yang dilakukan oleh pembeli di sebut allowances promosi.5
Selain memiliki team manajemen yang solid, kekuatan brand Ayam Bakar
Wong Solo (ABWS) juga menjadi salah satu kunci waralaba yang berdiri sejak
1991 ini terus bertahan di tengah banyaknya franchise kuliner yang berguguran.
ABWS memang sudah berusia 23 tahun, tapi merek ini tetap tangguh di industri
kuliner Indonesia, khususnya ayam bakar. Coba saja hitung merek ayam bakar
4

Badri Khaeruman, Islam dan Pemberdayaan Umat, (Bandung: Pustaka Setia 2012), hlm.
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apa saja yang pernah eksis. Lalu hitung yang masih eksis di Indonesia saat ini.
Rasanya tidak ada yang setua dan setangguh ABWS. Bukti ketangguhan ABWS
ialah masih menjadi penguasa pasar di Indonesia untuk kategori ayam bakar
sampai saat ini.
Jumlah gerainya terus tumbuh dengan total sekitar 180 gerai lebih tersebar
di berbagai daerah Indonesia. ABWS juga sudah go internasional sejak 2005
dengan membuka 7 gerai di Malaysia. Gerai tersebut sampai kini masih eksis dan
banyak dikunjungi masyarakat negeri Jiran. Dalam waktu dekat ABWS juga
berencana membuka gerainya di Arab Saudi. Oleh sebab itu, redaksi Majalah Info
Franchise memberikan nilai tertinggi pada brand experience ABWS. Selain sudah
berusia puluhan tahun pengalaman merek bisnis yang didirikan oleh Puspo
Wardoyo ini juga tidak bisa disepelekan. Pasalnya, merek ABWS mampu
beradaptasi dengan berbagai pasar di daerah Indonesia, juga pasar Malaysia.
Yang tidak kalah penting adalah merek ABWS mampu menahan berbagai
gempuran yang mengancam pasar bisnisnya.
Dalam sistem ekonomi, pemerintah dan masyarakat memihak pada
(kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam
kemakmuran dan kesejahteraan.6 Permasalahan yang kemudian muncul dalam
menjalankan usaha untuk menuju kesuksesan salah satunya dilatarbelakangi oleh
keadaan modal usaha. Besarnya modal bagi setiap usaha adalah merupakan

6

Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011),
hlm. 118
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masalah yang sangat penting, modal yang terlalu besar dari apa yang di butuhkan
akan menambah beban pembiayaanya, terlebih lagi bila modal tersebut bukan
modal sendiri. Akan tetapi modal yang terlalu sedikit (dari kebutuhannya) juga
akan menyulitkan jalannya usaha yang akan dilakukan. Pada usaha bisnis mikro
dan usah bisnis kecil sering kali belum ada pemisahan antara keuangan keluarga
dengan keuangan usaha, sehingga masalah besarnya modal ini bisa menghambat
keberhasilannya. Seperti pengamatan peneliti di Ayam Bakar Wong Solo
(ABWS) yang dapat dilihat dari bentuk fisik usaha, keadaan tenaga kerja dan
produk yang disajikan memang tidak sedikit modal usaha yang dikelola.
Selain faktor modal yang mempengaruhi kesuksesan usaha, faktor tenaga
kerja juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, karena untuk
melaksanakan suatu usaha, selalu dibutuhkan tenaga. Sesuai dengan peningkatan
kesibukan kerja suatu usaha. Pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja
merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan kegiatan usaha karena
untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan usaha dilakukan dengan bantuan
tenaga orang lain. Keadaan tenaga kerja di Wong Solo Group Jambi juga sangat
diperhatikan, hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Tenaga
kerja Wong Solo Group Jambi juga memiliki kualifikasi tugas dan kewajiban
yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Mengenai kemampuan yang menjadi faktor kesuksesan usaha, Wong Solo
Group Jambi juga memperhatikan faktor kemampuan baik dari para pekerja
maupun staff yang ada, hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan semua

7

karyawan dimana rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMA. Karena latar
belakang pendidikan pengusaha dan pebisnis yang rendah akan mengakibatkan
kemampuan yang dimiliki pun juga terbatas sehingga menjalankan usaha tanpa
kemampuan pengelolaan yang memadahi dan sulit untuk memenangi persaingan,
sehingga kecendrungan mengalami kegagalan sangatlah besar.
Fungsi saluran distribusi yang berkaitan dengan lokasi usaha dapat di
kategorikan menjadi empat kategori yaitu informasi, penjualan, pengiriman dan
pembiayaan.7 Faktor ketepatan pemilihan lokasi juga menjadi perioritas Wong
Solo Group Jambi dalam menjalankan bisnis, ketepatan lokasi ini terlihat dari
posisi lokasi yang benar-benar strategis, mudah dijangkau oleh konsumen dan
juga berada di pusat kota dan pusat keramaian. Faktor lokasi merupakan salah
satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang pengusaha dan pebisnis
sebelum membuka usahanya. Hal ini terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat
sering kali menentukan kesuksesan suatu usaha. Motivasi kerja juga merupakan
salah satu faktor yang mendukung perkembangan usaha, karena motivasi kerja
suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu
perbuatan agar terbentuk tingkat kemampuan kerja dan usaha kerja karyawan.
Motivasi kerja khususnya pada karyawan di Wong Solo Group Jambi terlihat
cukup baik karena dilihat dari kebutuhan fisik dan biologis, kebutuhan
keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan

7

Ujang Suwarman, Dkk, Pemasaran Strategik: Strategi untuk Pertumbuhan Perusahaan
dalam Menciptakan Nilai bagi Pemegang Saham, (Jakarta: Prima Promosindo, 2009), hlm. 199

8

kebutuhan aktualisasi diri pada semua karyawan sudah terlaksana dengan baik.
Permasalahan yang kemudian mencuat bahwa semakin berkembangnya rumah
makan Wong Solo Group secara tidak langsung pengusaha-pengusaha lainya
yang bergerak dibidang kuliner, meniru, mengikuti dan mengembangkan berbagai
usaha yang menyerupai dengan rumah makan Wong Solo Group dan tentunya
berdampak pada persaingan baik pada segi kualitas, produk dan harga, hal ini
tentunya menjadi salah satu tantangan bagi pemilik usaha.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan
penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:”ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN RUMAH
MAKAN WONG SOLO GROUP DI JAMBI”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk
melakukan penelitian tentang dalam melakukan kesuksesaan dalam bekerja sama.
Adapun rumusan masalahnya adalah:
1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong
Solo Group di Jambi?
2. Faktor mana yang paling dominant mempengaruhi kesuksesan rumah makan
Wong Solo Group di Jambi?
C. Tujuan Penelitian
Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah
makan Wong Solo Group di Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominant mempengaruhi
kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi.
D. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan dalam
dua aspek, yaitu:
1. Secara teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sejauh mana
keterkaitan antara faktor modal usaha, tenaga kerja, kemampuan (skill), dan
lokasi usaha terhadap tingkat kesuksesan bisnis pada rumah makan Wong
Solo di Jambi dalam kegiatan usaha tersebut, sehingga perlunya diadakan
pengawasan dan pengecekan kerja terhadap tenaga kerja agar tidak terjadi
adanya hambatan kerja yang dikarenakan kurangnya komunikasi atau kerja
sama antara department satu dengan department lainnya dan dapat
meningkatkan kesuksesan bisnis.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui bagaimana
pengaruh dari modal usaha, tenaga kerja, kemampuan, dan lokasi usaha
terhadap kesuksesan bisnis rumah makan serta penelitian ini dapat digunakan
sebagai masukan bagi rumah makan Wong Solo di Jambi.
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E. Batasan Masalah
Batasan masalah harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya
dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.
Batasan masalah merupakan garis terbesar dalam penelitian, sehingga observasi
dan analisa hasil penelitian akan menjadi lebih terarah. Batasan masalah dalam
penelitian ini merupakan pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan
dilakukan. Batasan masalah penelitian ini dikhususkan di Wong Solo Group
dengan melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi diantaranya faktor modal, tenaga kerja,
kemampuan, lokasi usaha dan motivasi kerja.
F. Landasan Teori
Landasaran teori dalam penelitian ini dijadikan acuan dalam melakukan
analisis setiap variabel yang diteliti. Untuk mempermudah dan menghindari
terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud
dari judul skripsi ini, berikut akan dipaparkan secara jelas dan terperinci
mengenai judul tersebut, diantaranya:
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Usaha
a. Faktor Modal
Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik, pada akhir
periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun
tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa

11

dikenal dengan deviden.8 Teori Islam mengartikan modal lebih realistik, luas,
mendalam dan etik dari pada teori modren. 9 Realistik karena produktivitas
modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan produksi yang
dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Luas
dan mendalam karena ia memperhatikan semua variabel seperti mata uang,
jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan selera, tingkat hidup,
ketinggalan waktu dan sebagainya. Etik karena keikutsertaanya dalam
berbagai bidang disuatu negara Islam harus bersifat adil dan wajar, juga harus
bebas dari pengisapan para pelaku produksi lainya, sehingga menyumbang
terciptanya kekayaan nasional.
Modal adalah harta benda, uang atau barang yang dapat dipergunakan
uantuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan yang dipakai sebagai
pokok atau induk dalam perdagangan dan sebagainnya. Modal dapat
didapatkan dengan berbagai cara, di antaranya: utang, kerja sama dengan
pemilik modal lain, modal sendiri, kerja sama dengan keluarga, modal dari
pemerintah dan lain-lain.10
Modal adalah faktor produksi yang ke 3 yang digunakan untuk
membantu manusia mengeluarkan aset lainnya. Distribusi berskala besar dan
kemauan industri yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal.
8

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, (Jakarta: Tazkia
Cendekia, 2012), hlm. 146-147
9
Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Jakarta: Intermasa, 1992),
hlm. 124.
10
Senja Nilasari, Sukses Mendapatkan Modal (Tanpa Modal Dan Tanpa Utang), (Jakarta
Timur: Laskar Aksara, 2013), hlm. 2-10.
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Pemilihan bentuk sumber pembiayaan sangat berpengaruh terhadap
struktur modal perusahaan. Di samping itu, baik buruknya struktur modal
akan mempunyai pengaruh yang berakibat langsung terhadap posisi keuangan
perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak
baik yaitu mempunyai hutang yang terlalu besar karena akan memberikan
beban yang lebih besar bagi perusahaan yang bersamgkutan. Oleh karena itu,
sebelum suatu perusahaan membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan
dengan struktur modal, maka harus di perhatikan dulu hal-hal yang
berhubungan dengan struktur modal.11
Dalam ilmu ekonomi Islam modal diartikan sebagai alat yang
digunakan untuk produksi selanjutnya. Alat ini dapat dilihat dalam berbagai
bentuk yang digunakan untuk menghasilkan lebih lanjut. Dalam bahasa
lnggris, modal yang digunakan sebagai dasar memulai usaha biasa disebut
financial capital. Mendapatkan modal tersebut bisa dilakukan dengan
berbagai cara, baik berutang maupun tidak berutang. Jenis modal yang akan
dipakai tergantung pada pilihan pengusaha itu sendiri.12 Jenis dan sumber
financial

capital

ini

berpengaruh

terhadap

kelangsungan

keuangan

perusahaan.

11

Erwita Dewi, Pengaruh Struktur Modal Terhadap Optimalisai Laba (Jurnal: Studi Kasus
Pada Perusahaan-Perusahaan Go Public Masuk Kedalam Daftar Jakarta Islamic Index Periode
2001-2005)
12
Senja Nilasari, Sukses Mendapatkan Modal (Tanpa Modal Dan Tanpa Utang), (Jakarta
Timur: Laskar Aksara, 2013), hlm. 3-4.
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Modal diartikan sebagai semua barang kongkrit yang terdapat pada
neraca sebelah debet dan daya beli atau nilai tukar dari barang-barang tersebut
yang dicatat disebelah kridit.13 Dalam Islam modal tidak boleh dibiarkan diam
tapi haruslah harta itu dibuat atau digunakan untuk lebih menghasilkan. Uang
atau harta yang dibuat menjadi modal membuka usaha dan memberikan
lapangan pekerjaan bagi sesama kaum muslimin, dengan menampung,
mendidik, mengembangkan potensinya sehingga mampu mandiri adalah salah
satu bentuk fungsi sosial dari harta menurut ajaran Islam.
b. Faktor Motivasi
Motivasi adalah suatu konsep yang digunakan jika menguraikan
kekuatan-kekuatan yang bekerja terhadap atau didalam diri individu untuk
memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi merupakan sebuah perilaku
yang ditujukan pada sasaran yang berkaitan dengan tingkat usaha yang
dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi adalah
sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja,
motivasi

jugs

merupakan

serangkaian

sikap

dan

nilai-nilai

yang

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang sesifik sesuai dengan tujuan
individu. Motivasi jika ditelaah berasal dari bahasa latin yaitu movere yang
berarti terdiri dari dua makna yaitu untuk bergerak dan membuat orang
bergerak.

13

Murti Sumarni dan John Soeprihanto, Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi
Perusahaan, (Yokyakarta: Liberty, 2005), hlm. 317
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Ekonomi umat atau masyarakat adalah ekonomi yang berlandaskan
persaudaraan yang berarti segala sesuatu dapat diselesaikan secara ikhlas,
damai dan saling menguntungkan laksana orang yang bersaudara dalam satu
keluarga besar yang penuh dengan kasih sayang diantara semua keluarga. 14
Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan
seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam
definisi tersebut adalah intensitas berhubungan dengan seberapa giat
seseorang berusaha. Intensitas dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan
apabila dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi atau
perusahaan.15 Upaya yang diarahkan dengan konsisten ke tujuan-tujuan
organisasi merupakan jenis upaya yang seharusnya dilakukan. Sedangkan
ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa
mempertahankan usahanya
Pemberian motivasi menjadi kebutuhan penting bagi karyawan.
Motivasi ini melalui serangkaian usaha tertentu yang sesuai dengan kebijakan
perusahaan. Dalam memberikan motivasi perusahaan harus mengetahui
karakteristik yang terdapat para karyawan. Cara yang dilakukan untuk
memberikan motivasi antar karyawan tidak sama. Karena karyawan memiliki
cara pandang yang berbeda dalam menerima adanya motivasi. Kegiatan

14
15

hlm.72

Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 8
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Sudut Pandang Asia, (Jakarta: Indeks, 2005),
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tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan sehingga kinerja
karyawan bisa terarah dengan baik.
c. Faktor Kemampuan Kerja
Kemampuan kerja berhubungan dengan kualitas kerja, dimana mutu
sumber daya manusia yang menyangkut kemampuanbaik kemampuan fisk
maupun non fisik (kecerdasan dan mental).16 didefinisikan dalam arti apa
yang diharapkan di tempat kerja, dan merujuk pada pengetahuan, keahlian,
dan sikap yang dalam penerapannya harus konsisten dan sesuai standar
kinerja yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.
Kemampuan merupakan sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat
dilakukan seseorang upaya meningkatkan kemampuan kerja, perusahaan juga
harus meningkatkan motivasi kerja para karyawan karena motivasi dapat
mempengaruhi seseorang atau memberikan dorongan kepada seseorang untuk
melakukan sesuatu. Latihan dan pengembangan mempunyai manfaat karer
jangka panjang yang membantu karyawan untuk bertanggung jawab lebh
besar diwaktu yang akan datang.17
Kemampuan kerja merupakan suatu hal yang harus dimiliki karyawan.
Hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
perusahaan kepada karyawan, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya

16

Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivtas Kerja, (Bandung; Mandar Manju,
2009), hlm. 26
17
T. Tani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yoyakarta:
Anggota IKAPI, 2014), hlm. 107
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dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
perusahaan. Seseorang mempunyai knerja jelek disebabkan orang tersebut
mempunyaikemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upayaupaya untuk memperbaiki kemampuanya. 18 Kemampuan yang dimiliki
karyawan biasanya terdapat dua hal yaitu kemampuan mental dan kemampuan
Kemampuan Mental yang dimaksud disini adalah kemampuan otak yang
dimiliki oleh karyawan dalam melakukan berbagai tugas yang dimiliki dan
menyelesaikan sesuai dengan waktu.
Pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk
memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah,
Karena kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat
bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.19 Kemampuan mental bisa
dikatakan tolak ukur sejauh mana kemampuan seorang karyawan dapat
mengelola baik itu verbal, visual atau angka yang dikelolanya dalam bekerja.
Sementara itu, Kemampuan fisik adalah kemampuan tubuh karyawan dalam
melakukan kegiatan yang ada didalam kerja. Kemampuan fisik bisa dikatakan
sebuah tolak ukur bagaimana seorang karyawan dapat menyelaraskan
keseimbangan tubuh, kesehatan tubuh sehingga dapat bekerja maksimal dari
awal kerja hingga akhir kerja.
d. Faktor Lokasi Usaha
18

Anwar Prabu Mangku Negara, Evalusi Kerja SDM, (Bandung: Refika Aditama, 2007),

hlm. 15
19

Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 124
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Lokasi perusahaan ataupun tempat perusahaan yaitu tempat dimana
perusahaan melakukan kegiatanya sehari-hari, salah memilih suatu lokasi
suatu perusahaan akan mengakibatkan suatu kerugian perusahaan. 20
Perusahaan melakukan pemilihan lokasi usaha karena mengingat lokasi untuk
operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya
variable.
Lokasi usaha sama dengan strategi tempat dan distribusi, karena
masalah tempat atau lokasi usaha dan layout gedung atau ruangan dengan
segala pertimbanganya. distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan
barangnya, mulai dari perusahaan sampai ketangan konsumen terakhir.21
Indikator keberhasilan dalam memilih lokasi usaha yang strategis atau dalam
menentukan lokasi usaha, dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat di
capai dalam memilih lokasi usaha, yaitu sebagai berikut:
a. Peluang usaha. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan dan dianalisis
apakah daerah tempat akan dijadikannya lokasi usaha tersebut memiliki
peluang yang baik untuk perusahaan dimasa depan atau tidak.
b. Tenaga kerja. Faktor tenaga kerja juga dibutuhkan karena suatu usaha
tentu membutuhkan tenaga kerja.

20

Murti Sumarni dan Jhon Soeprihanto, Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi
Perusahaan), (Yokyakarta: Liberty 2009), hlm.83
21
Kasmis, Kewirausahaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 195
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c. Transportasi. Kemudahan untuk akses transportasi dalam penentuan lokasi
usaha juga penting karena konsumen tentu akan memikirkan bagaimana
cara mereka untuk sampai ke tempat usaha
d. Akses Parkir. Akses parkir untuk para konsumen juga sangat diperlukan
karena apabila ada konsumen yang membawa kendaraan pribadi dan
ternyata tidak ada akses untuk parkir kendaraan tersebut.
e. Kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut
sangat diperlukan.
f. Kekuatan daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam membeli
suatu barang juga perlu diperhatikan.
g. Ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku disekitar lingkungan
tersebut juga penting karena tanpa adanya bahan baku, perusahaan tentu
akan sulit memproduksi barang lagi nantinya sehingga aktivitas produksi
perusahaan bisa terhenti.22
Proses distribusi barang, dalam rangka kegiatan memperlancar arus
barang dari produsen ke konsumen maka salah satu faktor penting yang harus
diperhatikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi atau lokasi usaha
yang akan digunakan.23 Keputusan lokasi merupakan keputusan jangka
panjang, mempunyai efek pada biaya tetap maupun variable seperti biaya

22

Ratih Nurnaningsih, Pengaruh Promosi, Harga dan Kualitas Layanan Terhadap
Keputusan Pembelian Jasa Asuransi Jiwa, (mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang 2012),
hlm. 60-63
23
Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.84-85
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transportasi, pajak, upah, sewa dan lain-lain. Dengan kata lain tujuan strategi
lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Selain
globalisasi, masih ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keputusan
lokasi.
a. Hubungan Modal Terhadap Kesuksesan Usaha
Modal juga merupakan aset yang digunakan untuk membantu
distribusi aset yang berikutnya, modal dapat memberikan kepuasan
pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak, oleh
karena itu semakin meningkat modal yang digunakan maka akan semakin
meningkatkan kesuksesan bisnis yang dijalankan.
b. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Kesuksesan Usaha
Tenaga kerja menjadi tantangan manajemen sumber daya manusia,
karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan keberlangsungan hidup
perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja
yang dimiliki perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana
kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Tenaga kerja yang
dimaksud nantinya juga akan membantu perusahaan dalam mendapatkan
target yang dimiliki atau dapat meningkatkan kesuksesan bisnis.
c. Hubungan Kemampuan (Skill) Terhadap Kesuksesan Usaha
Kemampuan kerja karyawan merupakan keahlian yang dimiliki
karyawan

dalam

mengerjakan

pekerjaannya.

Apabila

karyawan

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki,
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serta menggunakannya secara tepat akan berpengaruh pada perkembangan
dan kesuksesan bisnis perusahaan. Selain itu dengan kemampuan yang
memadai akan dapat membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan
sekarang dan pekerjaan yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kesuksesan bisnis.
d. Hubungan Lokasi Usaha Terhadap Kesuksesan Usaha
Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan
secara keseluruhan. Tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimumkan
keuntungan lokasi perusahaan. Penentuan lokasi usaha merupakan hal
yang penting dalam mendirikan suatu usaha. Karena semakin strategis
lokasi dari usaha tersebut maka semakin memberikan dampak yang baik
untuk perusahaan seperti menambah pendapatan perusahaan, menambah
konsumen perusahaan, dan sebagainya.
e. Hubungan Motivasi kerja terhadap Kesuksesan Usaha
Motivasi kerja sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan
ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya, oleh karena itu,
intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha
tergantung pada motivasi yang ia miliki. Intensitas motivasi yang tinggi
dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan apabila dikaitkan dengan
arah yang menguntungkan perusahaan.
2. Landasan Normatif Bisnis dalam Islam
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Berdagang termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan
manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Adab dan
etika berdagang dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang
dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan
shiddiqien. Karena terlalu sering menyebut nama Allah pada jual beli atau
pada hal-hal sepele menunjukkan kurangnya pengagungan dia kepada Allah
dam haramnya bersumpah dengan sumpah dusta, hanya untuk melariskan
dagangannya.24
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika berdagang adalah caracara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang
berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. 25 Islam
itu sendiri merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan
manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki
wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Berikut ini ada 5 ketentuan
umum etika berdagang dalam Islam diantaranya:
a. Kesatuan Tauhid
Konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan
muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang
homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang

24

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 199
Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012),hlm. 125
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menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama,
ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.
b. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)
Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan
melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Al-Qur’an memerintahkan
kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang
benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan
takaran dan timbangan.26
c. Kehendak Bebas (Free Will)
Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika berdagang dalam
Islam, tetapi

kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

Kepentingan individu dibuka lebar. Kecenderungan manusia untuk terus
menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan
dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui
zakat, infak dan sedekah.
d. Tanggung Jawab (Responsibility)
Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh
manusia

karena

tidak

menuntut

adanya

pertanggungjawaban

dan

akuntabilitas. untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu
mempertaggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat
dengan kehendak bebas.
26

Asfia Murni, Ekonomi Makro, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 43

23

e. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran
Ekonomi Islam sebagai persaudaraan memandang perilaku ekonomi
dalam lima aspek yaitu aspek yang dibolehkan (mubah), aspek yang
dianjurkan, aspek yang tidak dianjurkan, aspek yang dilarang dan aspek yang
diperintahkan.27 Adapun perilaku perdagangan Islam yang harus dimiliki oleh
setiap pedagang tersebut antara lain:
1). Shidiq (Jujur). Kejujuran dalam berdagang bagi Rasulullah menjadi bagian
dari kewajiban dalam menjalani proses transaksi perdagangan, kejujuran
lebih dikedepankan disbanding dengan meraup keuntungan yang banyak,
kejujuran menjadi pondasidalam membangun kerajaan bisnis yang besar
dan menghasilkan banyak keuntungan.28
2). Amanah (Tanggung jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab
atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah
dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu
menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis
terbeban di pundaknya. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga
merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi
kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk
kepentingan hidup dan kehidupannya. 29
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3). Tidak Menipu. Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat
adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau termpat di mana orang jual beli
itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan
penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan
keburukan tingkah polah manusia lainnya. Muamalah dalam konteks
hubungan antar manusia norma syariah memberikan keluasan yaitu
membolehkan inisiatif, inovasi, kreasi dan pengembangan untuk tujuan
yang baik dengan ketentuan harus tunduk kepada prinsip-prinsip syariah.30
Oleh karena itu perbuatan menipu dan kegiatan muamalah sangat dilarang
oleh agama.
4). Menepati Janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati
janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang,
terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT.
Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli
misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kwalitasnya
dan sebagainya.
5). Murah Hati. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun,
murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.
6). Tidak Melupakan Akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan
melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat.

30

Hasbi Umar, Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer Filosofi Dasar untuk Aksi, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3
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Perdagangan dalam Islam tidak selama berkutat dalam hal memperoleh
keuntungan materi, melainkan juga dapat menjadikan media ibadah guna
mendapatkan tiket menuju kebahagian abadi di akhirat kelak, selain itu
bisnis Islam juga bertujuan untuk merealisasikan konsep keseimbangan
antara dimensi horizontal dengan dimensi spiritual.31
G. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian yang terdahulu
sebagai acuan untuk melihat ada tidaknya persamaan atau perbedaan hasil
penelitian yaitu sebagai berikut:
Tabel 1: Tinjauan Pustaka
No.
1

Penelitian

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Andi Nur Efika Analisis

Faktor-Faktor Hasil

(2016)

Yang

Memengaruhi diperoleh yaitu kesuksesan

Kesuksesan

Bisnis

R.M bisnis

penelitian

R.M

Ayam Bakar Wong Solo Di Makassar
Makassar

yang

Wong

secara

Solo
parsial

modal berpengaruh positif
terhadap kesuksesan bisnis,
sedangkan variabel lainnya
berpengaruh negatif, namun
secara

simultan

variabel

semua

berpengaruh

terhadap kesuksesan bisnis.
Dari
31

keempat

variabel,

Zen Abdurrahman, Strategi Genius Marketing Ala Rasulullah, (Jogjakarta: Diva Pers,
2011), hlm. 40
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variabel

yang

paling

mendominasi
kesuksesan

dalam
bisnis

adalah

modal
2

Caesa

Septiani Faktor-faktor

Putri

Mempengaruhi

(2011)

Keberhasilan
Jasa

yang Secara serentak modal usaha,
tingkat
Usaha usaha

Kecantikan

pendidikan,
dan

lokasi

di berpengaruh

Kota Surakarta.

lama
usaha

signifikan,

kecuali tingkat pendidikan
tidak

signifikan

keberhasilan

terhadap

usaha

jasa

kecantikan dengan tingkat
derajat kepercayaan 95%.
3

Lies
(2013)

Indriyatni Analisis

Faktor Faktor

Modal

Faktor yang berpengaruh berpengaruh
Terhadap

positif

Keberhasilan signifikat

Usaha Mikro dan Kecil

Kerja
dan

terhadap

keberhasilan

usaha

dan

di

kecil

Semarang

Barat,

mikro
wilayah
dengan

tingkat signifikansi sebesar
0,002 dan tingkat pengaruh
sebesar

0,230.

Faktor

kemampuan

atau

skill

berpengaruh

positif

dan

signifikat

terhadap

keberhasilan

usaha

dan

di

kecil

Semarang

Barat,

mikro
wilayah
dengan
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tingkat signifikansi sebesar
0,015 dan tingkat pengaruh
sebesar 0,206.
4

Muh. Nurhadi. S. Analisis
(2014)

Faktor Keberhasilan

pengusaha

Faktor yang mempengaruhi mete di Wonogiri ditentukan
Keberhasilan

Usaha oleh kontribusi/variasi antara

Industri Mete di Wonogiri

faktor usia, pendidikan dan
pengalaman sebesar 94,01%,
urutan

pengaruh

pendapatan

terhadap
adalah:

pengalaman, pendidikan dan
usia
Adapun perbedaan hasil penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian
terdahulu yaitu penelitian yang dilaksanakan lebih membahas tentang faktorfaktor yang mempengaruhi sebuah bisnis, adapun faktor-faktor yang di analisis
dan dibahas dalam penelitian ini dinataranya faktorSedangkan penelitian
terdahulu hanya membahas beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan
bisnis seperti motivasi kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan terhadap
produktifitas

karyawan

tersebut.

Dari

masing-masing

faktor

yang

mempengaruhi kesuksesan usaha terdapat pengaruh signifikan antara variabel
penelitian. Memperluas peluang usaha juga memperhatikan semua variabel
seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan selera, tingkat
hidup, ketinggalan waktu dan sebagainya. Etik karena keikutsertaanya dalam
berbagai bidang disuatu negara Islam harus bersifat adil dan wajar, juga harus
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bebas dari pengisapan para pelaku produksi lainya, sehingga menyumbang
terciptanya kekayaan nasional.
G. Kerangka Pemikiran
Kesuksesan bisnis atau sebuah usaha tidak bisa lepas dari faktor modal,
karyawan atau tenaga kerja, kemampuan (skill), motivasi kerja dan juga lokasi
usaha. Hal ini dikarenakan masing-masing faktor keberhasilan bisnis tersebut
saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam memberikan fungsi, saling
melengkapi, menciptakan suatu kinerja dan menjadi sebuah sistem sehingga dapat
menghasilkan keberhasilan sebuah bisnis yang kompeten. Kerangka berpikir
menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada
pembaca mengngapa mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam
hipotesis. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Gambar 1.1:
Kerangka Pemikiran

Faktor Modal

Faktor Tenaga
Kerja
Kesuksesan
Faktor Kemampuan

Bisnis (Rumah Makan)
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Faktor Lokasi Usaha

Variabel Motivasi
Kerja

H. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel
atau konstruk dengan cara member arti, atau menspesifikasikan kejelasan,
ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk
atau variabel tersebut. Berdasarkan deskripsi konseptual dan operasioanl maka
penulis mendeskripsikan masing-masing faktor yang mendukung kesuksesan
usaha diantaranya modal, tenaga kerja, kemampuan (skill), lokasi usaha dan
motivasi kerja terhadap kesuksesan bisnis, yaitu sebagai berikut:
Tabel. 1.1 Defenisi Operasional variabel
No
Variabel
1
Modal

2

Tenaga Kerja

Indikator
Modal Sendiri
Modal Keluarga
Modal Pinjaman
Modal Menabung
Modal Kerjasama
Melaksanakan tugas
Bekerja tepat waktu
Mampu berkerjasama
Meningkatkan Kinerja
Bekerja sesua tuntutan

Skala
Ordinal

Ordinal
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3

4

5

6

Kemampuan
(skill)

Lokasi usaha

Motivasi
Kerja

Kesuksesan
Bisnis

Kemampuan pengetahuan
Kemampuan keterampilan
Kemampuan sikap
Kemampuan bekerja
Kemampuan bersosialisasi
Keberadaan lokasi usaha
Keadaan transportasi
Lokasi di pusat keramaian
Lokasi mudah dijangkau
Lokasi usaha mudah diingat
Motivasi fisiologis
Kesalamatan dan keamanan
Penghargaan
Kebutuhan berinteraksi
Keahlian dan potensi
Ketepatan lokasi usaha
Modal usaha yang mendukung
Motivasi kerja karyawan
Kemampuan manajeman
Tenaga kerja profesinal

Ordinal

Ordinall

Ordinal

Ordinal

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah
metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan dengan cara meneliti hubungan
antar variabel, penelitian ini kelompok yang sama diobservasi atau diselidiki pada
waktu yang berlainan, untuk memperoleh data maka diperlukan sebuah metode
atau cara untuk memperolehnya, setelah selesai penelitian, maka data yang di
peroleh terlebih dahulu diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan
dianalisis melalui segi kuantitatif.1
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

lapangan

yang data-datanya

merupakan data angket sesuai dengan kajian ini. Jenis penelitian ini adalah
deskriktif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiono menyatakan bahwa, penelitian
deskeriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran,
pictogram, perhitungan modus, median mean penyebaran data melalui rata-rata
dan setandar devisiasi.2 Sugiono juga menjelaskan bahwa dalam setatistik
deskripti juga dapat di lakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui
analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat
perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan populasi.

1

Ridwan, Metode Penelitian untuk Peneliti Pemula, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.

45
2

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, (yogyakarta:Alfabeta. 2012), hlm:7
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Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian)
sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur
statistik. Penelitian ini menggunakan pengaruh (regresi berganda), maka
pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif
adalah metode yang digunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif, dimana hasil
analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan di
implementasikan dalam suatu uraian. Sementara metode deskriptif adalah metode
yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat. Penelitian ini dilakukan
dengan menyebar kuesioner kepada responden guna mendapatkan data-data yang
diperlukan dan selanjutnya data-data tersebut akan dikelola menggunakan bahan
software statistik.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini dilakukan di rumah makan Wong Solo Group di Kota
Jambi Propinsi Jambi, sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2
bulan penelitian, yaitu terhitung dari bulan September sampai bulan Oktober
2019.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data
Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari
sumber utamanya, sedangkan data Sekunder merupakan data yang diperoleh
melalui pengambilan pengumpulan atau pengolahan data yang biasanya
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bersifat studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil wawancara, observasi dan penyebaran instrumen angket dan data
sekunder berbentuk data-data dokumen seperti data-data yang berhubungan
dengan lokasi penelitian. Data primer juga merupakan data dan informasinya
yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan kebutuhan
penelitian, baik yang dikumpulkan melalui kuesioner maupun hasil
wawancara dengan responden dalam penelitian ini terutama yang berkaitan
dengan semua indikator variabel yang diamati oleh peneliti. Data skunder
merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden,
melainkan melalui bahan dokumentasi yang tersedia pada penelitian ini
berupa, profil dan struktur organisasi obyek penelitian dan visi dan misi serta
strategi yang digunakan. Data sekunder, data yang di peroleh dapat dari studi
literatur, buku, jurnal, internet, studi kepustakaan lain. Data sekunder tersebut
dalam bentuk arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang di peroleh
melalui wawancara dengan pimpinan, pegawai di rumah makan Wong Solo
Group di Jambi Instrumen angket yang disebarkan dalam penelitian ini
bersumber dari sampel penelitian, sedangkan sumber-sumber data dokumen
berasal dari arsip data di rumah makan Wong Solo Group di Jambi dan juga
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berupa fotho-fotho dokumen peneliti melakukan penelitian serta keadaan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri
yang sama, juga merupakan seluruh data yang menjadi perhatian atau
keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan,
tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau pristiwa-pristiwa sebagai
sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.

3

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan yang menjadi informan
penelitian yaitu pimpinan, staf dan karyawan di rumah makan Wong Solo
Group di Jambi dengan jumlah populasi keseluruhan yaitu 50 orang.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel adalah
bagian dari populasi, dimana pada umumnya untuk bisa mengadakan
penelitian kepada seluruh anggota dari suatu populasi. Karena populasi dalam
penelitian merupakan sampel kecil, maka dapat dilakukan dengan mengambil
beberapa representatif.
Berdasarkan pertimbangan tersebut sampel yang akan menjadi
penelitian peneliti adalah 50 orang yang dianggap mewakili populasi, dan
juga yang memiliki kriteria dengan pengalaman minimal telah menjadi
3

Gempur Santoso, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.46
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pelanggan di rumah makan Wong Solo atau memiliki pengetahuan tentang
rumah makan Wong Solo. Pada penelitian ini teknik pengambilan data
dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu suatu
teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi
tidak memiliki kesempatan yang sama. Teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan metode aksidental. Teknik penarikan
sampel aksidental ini didasarkan pada kemudahan (convenience). Sampel
dapat terpilih karna berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat.
Berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan
yang berjumlah 50 responden, yang menjadi informan penelitian yaitu
pimpinan, staf dan karyawan di Rumah Makan Wong Solo. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, maka dalam
penelitian ini, sampel penelitian yang diperoleh dari populasi sebanyak 50
orang, dengan menggunakan margin of error sebesar 5%, maka jumlah
sampel yang dapat diambil adalah:
N
n=
1 + N (e)2
50
n=
1 + 50 (0.05)2
50
n=
1 + 50 (0,0025)
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50
n=
1 + 0,125
50
n =
1, 125
n = 44,44 dibulatkan menjadi 45 Responden.4
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan
pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera.
Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap
objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya
dalam upaya mengumpulkan data penelitian.5 Yang dilakukan waktu
pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat,
mengamati berkali-kali dan mencatat.6 Selain mencatat, dalam pelaksanaan
observasi peneliti juga melakukan dokumentasi dengan mengambil fothofhoto dokumen ketika pengamatan.
Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
4

Nasution, Metode Researc, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 65
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2011), hlm.105
6
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
hlm. 63-64
5
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responden yang lebih mendalam.7 Wawancara juga merupakan cara
memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keteranganketerangan kepada pihak pertama yang di pandang dapat memberikan
keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan. Wawancara
yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan
pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara
tuntas dilengkapi dengan instrumen. Wawancara dalam penelitian ini
mengajukan beberapa pertanyaan kepada sampel berkaitan dengan penelitian
yang dilaksanakan, pertanyaan-pertanyaan

tersebut

berupa

instrumen

pengumpulan data yang telah disusun sebelumnya.
2. Dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari
catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh
seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan
pribadinya.8 Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti
dapat berupa berbagai macam data dokumen.9 Data yang dikumpulkan
mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis

7

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuanti, Kualitatif dan R dan D), hlm.

317
8

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), hlm.112.
9
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011),
hlm. 70-71
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lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Data dokumen dalam
penelitian ini berbentuk data-data tentang gambaran umum lokasi penelitian.
3. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam.10 Wawancara juga merupakan cara
memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keteranganketerangan kepada pihak pertama yang di pandang dapat memberikan
keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan. Wawancara
yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan
pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara
tuntas dilengkapi dengan instrumen.
4. Angket
Angket adalah suatu daftar yang berisikan serangkaian pertanyaan
mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti, untuk memperoleh
data angket disebarkan kepada responden, angket juga merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden utuk menjawabnya.

10

11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuanti, Kualitatif dan R dan D),
hlm. 317
11
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
hlm. 76
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Metode ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada
responden.Pertanyaan-pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 15, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju
seperti terdapat pada tabel:
Skala

5

4

3

2

1

Keterangan

SS

S

N

TS

STS

Rumus dan tekhnik uji instrumen angket yang digunakan untuk
menghitung validitas instrumen angket disesuaikan dengan karakteristik
instrumen yang dibuat.12 Teknik dan rumus yang digunakan adalah sebagai
berikut: Jumlah butir pernyataan yang di ujicobakan dalam penelitian ini
sesuai dengan bentuk dan susunan instrumen yang telah dibuat sebelumnya,
maka menggunakan tekhnik dan rumus korelasi product moment berikut ini:
r xy

N  xy  ( x)( y)

{N  x 2  ( x) 2 }{N  y 2  ( y) 2 }

N = Jumlah soal
X = Jumlah skor butir soal
Y = Jumlah skot total.
Interprestasi hasil yang dapat dikemukakan adalah jika r hasil positif dan
lebih besar dari r tabel ( r hasil ≥ r

tabel

), maka butiran angket dinyatakan valid,

artinya jika nilai pernyataan angket lebih besar dari nilai r tabel maka
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 318
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pernyataan tersebut dinyatakan valid. Akan tetapi sebaliknya jika r hasil nya
negative dan lebih kecil dari r

tabel

( -r hasil ≤ -r

tabel

), maka butiran pernyataan

angket tersebut dinyatakan tidak valid atau jika nilai pernyataan angketnya
lebih kecil dari nilai r tabel maka penyataan angket tersebut tidak bisa
digunakan sebagai instrumen.
Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian sesuatu instruman cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena
instrument tersebut sudah baik. Untuk mencari reliabilitas angket dengan
menggunakan tekhnik belah dua ganjil-genap digunakan rumus SpearmanBrown, yaitu:

2 xr 1
r11 =

21

(1  r1

2

21

)
2

Dengan keterangan:
r11

r1

21

= reliabilitas angket
= r xy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan tatistik
2

yang dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product moment:
r xy

N  xy  ( x)( y)

{N  x 2  ( x) 2 }{N  y 2  ( y) 2 }
Interpretasi hasil yang dapatkan adalah, jika r hasil positif dan lebih besar

dari r tabel (r hasil ≥ r

tabel

), maka instrument dari sebuah angket dapat dikatakan

41

reliabel. Akan tetapi sebaliknya jika r hasil nya negatif dan lebih kecil dari r tabel
maka instrument angket tersebut dikatakan tidak reliabel.13
F. Tekhnik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya
kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang membedakanya dengan
penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis,
menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.
Untuk menguji kebenaran atau kepalsuan suatu hipotesis dan menjawab rumusan
masalah yang telah diajukan maka dilakukan analisis data.
1. Uji Asumsi Klasik
Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka untuk
menghindari pelanggaran asumsi-asumsi model klasik, perlu diadakan
pengujian asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik tersebt adalah:
a. Uji Multikolinearitas. Uji multkolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjasi korelasi
diantara variabel independen.Bila ternyata dalam model regresi
terdapat multikolinearitas, maka harus menghilangkan variabel
independen yang mempunyai korelasi tinggi. Untuk mendeteksi ada
atau tidak adanya multikolinearitas di dalam model regresi adalah

13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 318
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sebagai berikut: Jika R2 sangat tinggi tapi variabel independen banyak
yan

tidak

signifikan

maka

dalam

model

regresi

terdapat

multikolinearitas. Melihat nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF
kurang dari 10 berarti tidak ada multikolinearitas.
b. Uji Heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi
yang baik adalah homokedastisitas. Cara untuk mendeteksinya adalah
melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen)
yaitu ZPRED sebagai (X) residualnya SRESID sebagai (Y). Jika ada
pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
teratur

(bergelombang,

melebar

kemudian

menyempit),

makamengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada
pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.14
c. Uji Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal.Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji f dan t
menjadi tidak valid. Diantara uji statistik yang dapat digunakan untuk
menguji normalitas residual adalah uji stastistik nonparametrik
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan membuat
14

Ridwan, Metodologi Penelitian Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54
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hipotesis: Ho: Data residual berdistribusi normal. sedangkan Ha

:

Data residual berdistribusi tidak normal.
2. Regresi Liner Berganda
Analisis Regresi merupakan analisis yang mengukur pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini
melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Untuk
menghitung regresi Linier berganda maka digunakan rumus:
Y = a+b1x1 + b2 x2-+b3x3 +b4x4 + b5x5 + e
Dimana:
Y

= Kesuksesan Rumah Makan

a

= Elemen konstanta

b 1 s/d n

= Koefesie Regresi veriabel Independent

X1

= Variabel Modal

X2

= Variabel Tenaga Kerja

X3

= Variabel Kemampuan

X4

= Variabel Lokasi Usaha

X5

= Variabel Motivasi Kerja15

3. Uji F (Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel

15

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 277
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dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Sedangkan
hipotesisi yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:
Apabila nilai FHitung > FTabel maka hipotesisi Ha (diterima) Ho di tolak
Apabila nilai FHitung < FTabel maka hipotesisi Ha (ditolak) Ho di terima.
4. Uji T (Uji Parsial)
Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mambandingkan t hitung
dengan t

tabel

atau dengan melihat signifikansi pada masing-masing thitung.

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Jika nilai THitung > TTabel maka hipotesis Ha (diterima) Ho di tolak
Jika nilai THitung < TTabel maka hipotesis Ha (ditolak) Ho di terima, atau
5. Koefisein Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel
independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien
determinasi bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini perhitungan
Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel
bebas (faktor-faktor yang mempengaruhi dantaranya modal, tenaga kerja,
kemampuan, lokasi usah dan motivasi kerja,) dalam menjelaskan variabel
terikat (keberhasilan rumah makan Wong Solo).16

16

Ridwan, Metodologi Penelitian Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 24
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G. Sistematika Penulisan
Sitematika penulisan dalam penelitian ini memberikan gambaran penulisan
skripsi dari awal sampai akhir. Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab
dan setiap babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas
permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab
berikutnya. Adapun sistematika pembahasan adalah:
BAB I : Pendahuluan. Isi Bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka teori,
tinjauan pustaka serta kerangka berfikir.
BAB II :Metode Penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan
sistematika penulisan.
BAB III: Menjelaskan gambaran umum tentang variabel penelitian yaitu
gambaran umum tentang lokasi penelitian.
BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas
tentang khususnya mengenai faktor-faktor yang kesuksesan rumah
makan Wong Solo Group Di Jambi.
BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjelaskan hasil penelitian
dan saran yang tujukan untuk beberapa intansi terkait.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Wong Solo Group
Rumah makan Wong Solo didirikan di Jambi dan merupakan salah satu
cabang dari 30 cabang yang ada d seluruh Indonesia. Sejarah Rumah makan
Wong Solo Jambi tidak bisa dilepaskan dari sejarah perusahaan induknya. Rumah
makan ayam bakar Wong Solo didirikan oleh Puspo Wardoyo pada tahun 1991,
dengan membuka tenda ayam bakar Kaki Lima pertama kali di Jl SMA 2 Padang
Golf Polonia Medan. Keseriusan menjalankan bisnis ini, akhirnya berkembang
pada pertengahan 1993. Bank BNI menawarkan bantuan pinjaman tanpa agunan
(bantuan pengusaha golongan lemah dan koperasi). Rumah makan ayam bakar
Wong Solo menggunakan pinjaman Bank BNI untuk peningkatan efisiensi bagian
dan akhirnya rumah makan Ayam Bakar menjadi mitra Bank BNI.
Melihat prospek bisnis yang cukup bagus, pada tahun 1997, lembaga
keuangan non-Bank, yaitu PT Sarana Sumatera Utara Ventura (PT SSUV),
tertarik untuk mengembangkan Rumah makan ayam bakar Wong Solo Go
Nasional. Bersama PT SSUV, Rumah makan ayam bakar Wong Solo mulai
mengawali program Go Nasional dengan membuka cabangnya di Sumatera
(Medan, Pekan Baru), Jawa (Surabaya, Semarang, Solo, Ungaran, Yogyakarta
dan Malang), sedangkan di Bali bekerjasama dengan PT. Sarana Bali Ventura
(PT. SBV).
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Memasuki tahun 2002 rumah makan ayam bakar Wong Solo mulai
memasuki ibukota Jakarta dengan pogram “kepung Jakarta” artinya rumah makan
ayam bakar Wong Solo memasuki Jakarta dimulai dari daerah pinggiran Jakarta.
Program tersebut menjadi tekad untuk menguasai pasar ibukota (makanan
tradisional). Beberapa investor perorangan mulai bergabung dengan sistem
waralaba (franchise). Para investor mengadakan patungan dengan rekannya
membuka Rumah makan ayam bakar Wong Solo di Jakarta (Jambi, Cibubur,
Bintaro, Bogor, Fatmawati, Semanggi, Tebet dan Pluit). Melihat perkembangan
cabang-cabang di Jakarta yang cukup menjanjikan, lembaga keuangan PT.
Permodalan Nasional Madani Venture Capital, Bank BNI Syariah, Bank
Muamalat tertarik untuk membiayai pengembangan Rumah makan ayam bakar
Wong Solo dalam rangka Go Nasional dan Internasional. Saat ini outlet-outlet
RM Ayam Bakar Wong Solo telah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Selain
didalam negeri, dibangun juga dua buah outlet di negara tetangga yaitu Malaysia
dan Singapura.

B. Struktur Organisasi
Pada prinsipnya suatu organisasi merupakan suatu badan apapun yang
dalam bentuk kegiatannya juga sudah jelas tidak terlepas dari tujuan-tujuan
tertentu yang ingin dicapainya. Sebagai lembaga sudah pasti memiliki struktur
organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing
bagian, sehingga tugas, dan tanggung jawab menjalankan program yang telah
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dicanangkan sehingga dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan harapan. Adapun
keadaan struktur organisasi rumah makan Wong Solo dapat dilihat pada bagan
sebagai berikut:
Struktur Organisasi
Rumah Makam Wong Solo
Manajer
Cabang/Franchise

Bendahara

Kapten Area

Personalia

Kapten
Stelling

Lembaga

non

Belanja

formal

sebagai

Kepala Operasi

Karyawan

penyelenggaraan

organisasi

Stok Gudang

kerja,

diselenggarakan secara sistematis, terpimpin dan terarah, karena organisasi
dilaksanakan untuk menciptakan proses serangkaian yang terarah pada tujuan
yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai
tujuan organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan
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tugasnya masing-masing baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis
dan tingkatnya masing-masing. Begitu juga dengan keadaan organisasi
masyarakat di rumah makan Wong Solo yang juga memiliki sebuah struktur
organisasi untuk melaksanakan pembangunan dan kegiatan usaha tersebut.
C. Kelebihan Rumah Makan Wong Solo Group
Brand Experience yang dimiliki ABWS tentunya tidak bisa dilepaskan oleh
pendirinya, Puspo Wardoyo. Sebagai franchisor Puspo bisa dibilang sangat
konsisten mengembangkan brand ABWS. Dia tidak pernah tergoda untuk
mendirikan bisnis di luar kuliner. Ia senantiasa membuat berbagai inovasi agar
merek ABWS tetap muda dan bisa diterima semua kalangan. Beberapa inovasi
yang dilakukannya antara lain;
Pertama, mengubah konsep gerai ABWS yang semula bekonsep rumah
joglo menjadi restoran minimalis tapi tidak meninggalkan nuansa tradisionalnya.
Selain itu gerainya juga sudah menggunakan open kitchen sehingga pengunjung
bisa melihat secara langsung kegiatan masak di dapur yang higienis.
Kedua, ABWS selalu merubah desain interiornya. Desain interior di mata
Puspo sangat penting karena mempengaruhi kenyamanan customer. Karenanya,
ABWS selalu menyisihkan 1% dari omset untuk menjaga desain interior tampil
bagus dan bersih dengan bahan stainless. Bahkan, jika sudah memasuki usia 5
tahun, desain interior harus diganti dengan yang baru.
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Ketiga, ABWS selalu menciptakan menu-menu yang memiliki citra rasa
yang khas. Setiapkali meluncurkan menu produk, ABWS selalu melakukan uji
coba dulu selama 1 tahun. Jika banyak orang mengatakan enak, baru produk
tersebut luncurkan ke pasaran. Beberapa produknya bahkan harus menjadi buah
bibir, bukan sekedar mengisi daftar menu saja. Menu yang dikeluarkan ABWS
pun tidak banyak-banyak, tapi menjadi unggulan.
Keempat, ABWS merubah segmen pasarnya, dari pasar keluarga
menengah atas ke pasar keluarga dan remaja dengan harga produk menengah
bawah. Sehingga banyak masyarakat yang bisa menikmati produknya, tidak
hanya sebatas kalangan saja.
Kelima, mengeluarkan berbagai produk pelengkap. Selain ayam bakar
yang menjadi unggulannya ABWS pun menyediakan berbagai menu lain seperti
ikan nila, ikan lele, bebek, balado terong, cah kangkung, dan lain sebagainya.
Meski demikian, ABWS tidak menciptakan menu produk yang terlalu banyak.
Hanya menyediakan 4 paket menu saja yaitu Ayam Bakar, Ayam Penyet, Pecel
Lele dan Pecel Ikan Nila. Lainnya hanya pelengkap saja seperti cah kangkung,
balado terong, sayur asem, dan tempe, serta tahu penyet.
Keenam, selain sambal andalan ABWS memiliki beberapa sambal untuk
setiap paket menunya. Berbagai sambel tersebut menjadi penyedap berbagai
menu paket yang disediakan. Sambal ayam bakar ada sambalnya sendiri yang
sudah melegenda. Sedangkan untuk bebek ada sambalnya juga. Sementara untuk
ikan juga ada sambalnya.
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Selain keenam inovasi tersebut ABWS juga piawai dalam menciptakan
promosi word of mouth. Sepanjang kegiatan bisnisnya, ABWS memang jarang
beriklan di media cetak maupun elektronik. Tapi lebih dikenal melalui buah bibir.
Produk yang enak dari rekomendasi biasanya lebih percaya karena sebuah
pembuktian bukan hasil rekayasa. Tapi yang patut diacungi jempol adalah ABWS
bisa menjaga mutu kualitas produknya. Selama 20 tahun lebih menu ayam bakar
menjadi favorit customer, begitupun tempe dan ayam penyetnya. Hingga kini,
menu tersebut tidak berubah kualitas dan rasanya.
Kelebihan lainnya adalah ABWS bisa menjaga laju pertumbuhan
bisnisnya tetap sehat. Untuk itu, merek ini sangat selektif dalam memilih calon
franchisee. Sebab franchisee merupakan partner bisnis yang bisa menghasilkan
keuntungan sekaligus kerugian. ABWS hanya mau menerima franchisee yang
kooperatif dan mau mematuhi aturan dan standar bisnis. Rumah makan ini sudah
memiliki nama (brand) yang cukup terkenal, namun hal tersebut belum benarbenar maksimal dalam pengembangannya. Berbedanya masing – masing cabang
dalam penerapan manajemen terjadi disebabkan pihak Top level manajemen
Rumah Makan Wong Solo membebaskan para managernya di masing-masing
cabang, untuk memberikan peluang agar mampu bersaing sesuai dengan kondisi
dari masing- masing cabang.
Rumah makan ini memiliki banyak varian rasa dari masakan rumahan dan
rumah makan ini mencakup semua kalangan, harganya pun bisa di bilang sangat
ekonomi dan diminati oleh masyarakat luas,kesuksesan dari wong solo group
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kuncinya ialah beriman kepada allah SWT bahkan manajernya mewajibkan untuk
karyawannya solat tepat waktu dengan sistem giliran bahkan di luar kerjapun
mereka melakukan aktifitas rutinitas yaitu membaca yasinan setiap hari sabtu.
Mereka melakukan dengar estapet dari satu outlet ke outlet lainnya mulai dari
wong solo, iga bakar, sambal lalap, ayam bakar KQ 5, ayam penyet Surabaya, dan
baru-baru ini ditempatkan di ayam super geprek. Di damping itu acaranya di isi
dengan berbagai macam kegiatan mulai dari tausiah yang disampaikan ustads
untuk memberikan motivasi untuk karyawan bahwasanya hidup hanya untuk
beribadah kepadanya dan kerja adalah jihad di jalannya dan tidak lepas pula sesi
tanya jawab seputar islam dan kehidupan.
Wong Solo Group Jambi merawat sekali yaitu kebersihan dari segi
makanan ataupun tempatnya, karyawannya pun di haruskan untuk terampil dalam
berpenampilan menarik untuk mebuat konsumen lebih betah di rumah makan
tersebut. Mereka menerapkan untuk bersahabat dengan konsumen bisa di bilang
mereka harus menganggap consumen itu adalah keluarga mereka. Dari segi jam
kerjanya, masuk pagi 7.30 sampai .15.30 masuk siang 10.30 sampai .15.30 dan
dilanjutkan 18.00 sampai jam 21.00 dan masuk malam 15.30 sampai 22.00 dan
ketika mereka sampai di tempat kerja mereka diharuskan untuk melangkah
dengan kaki kanan dan dilanjutkan dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan
dengan membaca asmaul husna dan diteruskan dengan doa selamat bertujuan
untuk mendapatkan ridho dari Allah dan dilakukannya itu berkah.
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D. Manajemen Rumah Makan Wong Solo
Manajemen rumah makan ayam bakar Wong Solo memiliki keunikan dan
kekhasan yang berbeda dengan manajemen rumah makan pada umumnya.
Keunikan dan kekhasan manajemen rumah makan tersebut terletak pada
penambahan aturan yang diwajibkan pada penganut agama Islam. Setiap cabang
rumah makan ayam bakar Wong Solo mengusahakan memberikan nuansa islami
nampak sangat jelas. Semua karyawati memakai jilbab, kuliah agama tujuh menit
dilakukan karyawan dan karyawati sebelum memulai pekerjaannya.
Kerjasama rumah makan Wong Solo yaitu dengan membuka outlet dengan
franchise. Rumah makan Ayam Bakar Wong Solo telah membangun mitra usaha
rumah makan dengan sistem bagi hasil yaitu 50 persen untuk pihak franchise,
untuk franchisor sebesar 40 persen, dan 10 persen untuk keuntungan dikeluarkan
sebagai zakat, sebelumnya memakai sistem perjanjian franchise konvensional
yaitu fee sebesar 6-12 persen (negotiable) dari penjualan kotor per bulan dengan
hak waralaba selama 10 tahun.
Rumah makan Wong Solo memiliki supplier tetap untuk pengadaan bahan
baku daging ayam kampung yang dibutuhkan untuk proses produksi yaitu PT.
Lasto Jaya yang merupakan grosir ayam yang bekerja sama dengan rumah
pemotongan ayam dan kemudian mengirimkannya ke Rumah makan Wong Solo.
Pembelian bahan baku oleh rumah makan cenderung konstan karena
pemasanannya dilakukan setiap hari. Hal ini karena pihak manajemen rumah
makan sudah dapat memperkirakan fluktuasi permintaan daging ayam kampong
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olahan dari para konsumennya. Daging ayam kampung yang dibeli yaitu dalam
bentuk karkas ayam, hal ini untuk mengefisienkan proses pengolahan.
Karkas ayam yang diterima sudah melalui proses pengujian baik secara
kuantitas (bobot dan jumlah karkas) maupun kualitas (tekstur, warna dan bau)
yang kemudian harus dibersihkan kembali sebelum dimasukkan ke dalam freezer,
agar saat ayam sudah matang nantinya akan menjadi makanan yang sehat juga
halal seperti motto dari Rumah makan Wong Solo yaitu ”HalalanTayyiban”.
Pengolahan ayam setengan matang dilakukan dengan proses perebusan yang
sebelumnya sudah dicampur dengan pembelian bumbu racikan dan bumbu instan.
Bumbu instan yang digunakan merupakan bumbu utama yang sudah menjadi
standar di semua cabang Rumah makan Wong Solo dan didatangkan dari dapur
pusat di Bintaro, Jakarta. Setiap kali perebusan memerlukan 25 ekor atau sekitar
100 potong karkas ayam yang kemudian dimassukkan kedalam boks
pemyimpanan. Proses pemanggangan ayam setengah matang baru dilakukan
setelah dipesan oleh konsumen, setelah sebelumnya juga diberi bumbu olesan
yaitu bumbu instan dan racikan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Keadaan Karakteristik Responden
Penelitan ini berbentuk penelitian kuantitatif. Data-data penelitian
dalam bentuk data kuantitatif untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi, data
yang terkumpul melalui instrumen angket akan dianalisis sehingga dapat
diketahui ada tidaknya pengaruh yang saling berkaitan antara analisis faktorfaktor (modal, tenaga kerja, lokasi usaha,kemampuan dan motivas kerja yang
mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi
Sebelum melakukan uji analisis data menggunakan analisis regresi
sederhana, uji Parsial (Uji t) dan uji Determinasi R Square peneliti terlebih
dahulu mendeskripsikan keadaan responden penelitian. Deskripsi data yang
telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis setelah dilakukan
wawancara, observasi penyebaran angket dan dokumentasi. Data hasil
penelitian di peroleh secara langsung dari responden, yaitu dengan angket
penelitian mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan analisis faktorfaktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di
Jambi, berbagai pernyataan yang diajukan kepada 45 responden sehingga
dapat diketahui informasi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi. Sedangkan yang
dijadikan sampel penelitian, bervariasi dari satu pegawai kepegawai lainnya,
dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran angket kepada 45
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responden penelitian yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong
Solo Group di Jambi.
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Keadaan responden berdasarkan karakteristik usia ataupun umur
dalam penelitian ini bervariasi, artinya perbedaan tersebut tentunya akan
mempengaruhi pengetahuan, pengalaman dan kemampuan ketika menjadi
pegawai atau staff di rumah makan Wong Solo Group di Jambi karena
biasanya semakin berumur masyarakat yang menjadi staff maka
menunjukan mereka sudah cukup lama menjadi pegawai sehingga
tentunya memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang analisis faktorfaktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di
Jambi. Adapun karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1
Usia Responden
No

Usia (Tahun)

Jumlah (Orang)

Persentase (%)

1

30-45

20

44%

2

45-55

24

53%

3

>55

1

3%

Jumlah

45

100%

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa usia responden
penelitian untuk masyarakat dengan usia 30-45 tahun sebanyak 20 orang
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atau mencapai persentase 44%, staff di rumah makan Wong Solo Group di
Jambi pada usia ini cukup tinggi karena memang termasuk usia yang
masih produktif untuk bergabung menjadi staff yang rata-rata berusia 4550 tahun memang cukup memiliki pemahaman tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi
dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga berada pada
persentase 53%. Staff yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 1 orang atau
berada pada persetase yang cukup tinggi yaitu 3 %, pada usia ini terlihat
pegawai atau staff di rumah makan Wong Solo Group di Jambi yang
paling sedikit karena sudah memasuki kategori senior.
2. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor yang
menunjukan kemampuan, kinerja dan keterampilan yang dimiliki
seseorang, begitu juga dengan keadaan latar belakang pendidikan pegawai
atau staff di rumah makan Wong Solo Group di Jambi dapat dlhat pada
tabel berikut:
Tabel 4.2
Usia Responden
No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

Persentase

(Orang)

(%)

1

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

4

9%

2

Sekolah Menengah Atas (SMA)

38

84%

3

Sarjana Strata Satu. (S.I)

3

7%

45

100%

Jumlah
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Berdasarkan data pada tabel dapat di analisis bahwa keadaan latar
belakang pendidikan staff di rumah makan Wong Solo Group di Jambi
terlihat bahwa rata-rata latar belakang pendidikan para pegawai yaitu
berasal dari strata pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan
pegawai yang memiliki gelar Sarjana terdiri dari 3 orang dan menduduki
posisi sebagai manager dan general manager, dan latar belakang
pendidikan untuk strata Sekolah Menengah Pertama hanya 4 orang. Data
menunjukan bahwa latar belakang pendidikan pegawai menggambarkan
kemampuan pegawai dalam berpartisipasi di rumah makan dalam kategori
cukup baik karena berlatar belakang pendidikan sudah cukup standar.
3. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik pegawai di rumah makan Wong Solo Group di Jambi
yang laki-laki maupun perempuan memiliki perbedaan dimana biasanya
pegawai rumah makan Wong Solo Group di Jambi yang berjenis kelamin
laki-laki secara mental lebih memiliki ketegasan dalam menerima
informasi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi sedangkan pada pegawai
berjenis kelamin perempuan biasanya lebih banyak menggunakan tutur
kata yang lembut dan sikap yang hangat dalam menyampaikan informasi.
Adapun keadaan karakteristik pegawai rumah makan Wong Solo Group di
Jambi berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden
No

Umur (Tahun)

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1

Laki-Laki

24

53%

2

Perempuan

21

47%

45

100 %

Jumlah

Berdasarkan data tabel diatas diketahui persentase terbesar
responden jenis kelamin laki-laki yang lebih banyak menjadi pegawai
rumah makan Wong Solo Group di Jambi, hal ini seperti pada data
rumah makan Wong Solo Group di Jambi sebanyak 24 orang dengan
persentase 53%, sedangkan pegawai rumah makan Wong Solo Group di
Jambi yang berjenis kelamin perempuan hanya 21 orang dan berada
pada persentase 47%. Data pada tabel menunjukan bahwa pegawai
rumah makan Wong Solo Group di Jambi lebih diminati oleh pegawai
berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

B. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan
dalam model regresi, variabel independent dan variabel dependen atau
keduanya telah terdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi
normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai
signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov >0,05, maka asumsi
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normalitas terpenuhi. Berikut adalah hasil analisis dari hasil uji
Kolmogorov-Smirnov:
Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas -One Sample Kolmogorof –Smirnov
Unstandardizet
Residual
N

45
Mean

Normal Parameters

a

Most Extreme Differences

Std. Deviation

.0000000
1.039

Absolute

.254

Positive

.254

Negative

-.208

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp.Sig. (2 Tailed)

1.971
.305

Hasil pengujian statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov di atas
menunjukkan nilai. Sig. Sebesar 0,305. Artinya nilai tersebut lebih besar
dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi
normal atau memenuhi syarat uji normalitas.
2. Uji Multikolinieri
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat
dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Sebagai
dasar acuannya dapat disimpulkan:
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam
model regresi.
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b. Jika nilai tolerance< 0,10 dan nilai VIF >10, maka dapat disimpulkan
bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model
regresi.
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa
Variabel

VIF

Modal (X1)

1.349

Tenaga Kerja (X2)

1.215

Kemampuan (X3)

1.218

Lokasi Usaha (X4)

1.324

Motivasi Kerja (X5)

1.228

Tabel di atas menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel
independen memiliki nilai VIP disekitar angka 1 dan tidak lebih dari 10.
Hal ini sesuai dengan syarat multikolinieritas, sehingga semua variabel
independen yang terdiri dari variabel modal, tenaga kerja, kemampuan,
lokasi usaha dan motivasi kerja adalah berdistribusi normal.
3. Heteroskedastisitas
Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua
pengamatan. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual
suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansdari residual suatu
pengamatan

kepengamatan

yang

lain

tetap,

maka

disebut
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homokedastisitas. Sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut
heterokedastisitas.
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Correlations
Unstandardized
Residual
Spearman’s
rho

Modal (X1)

Tenaga Kerja(X2)

Kemampuan (X3)

Lokasi Usaha (X4)

Motvasi Kerja (X5)

Correlation Coefficient

-079

Sig. (2-Tailed)

-547

Correlation Coefficient

-129

Sig. (2-Tailed)

-326

Correlation Coefficient

-114

Sig. (2-Tailed)

-380

Correlation Coefficient

-045

Sig. (2-Tailed)

-433

Correlation Coefficient

-124

Sig. (2-Tailed)

-310

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas maka diperoleh interpretasi
yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas
Variabel Bebas

Sig.

Keterangan

Keputusan

Modal

0.547

Sig. ≥ 0,05

Homoskedatisitas

Tenaga Kerja(X2)

0.326

Sig. ≥ 0,05

Homoskedatisitas

Kemampuan (X3)

0.386

Sig. ≥ 0,05

Homoskedatisitas

Lokasi Usaha (X4)

0.433

Sig. ≥ 0,05

Homoskedatisitas

Motivasi Kerja (X5)

0,310

Sig. ≥ 0,05

Homoskedatisitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak
mengandung heteroskedastisitas. Artinya tidak ada korelasi antara
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besarnya data dengan residual sehingga bila data dalam penelitian ini
diperbesar tidak akan menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar
pula.
4. Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan
kesalahan penganggu pada periode t-1. Uji ini menghasilkan nilai DW
(Durbin-Watson), jika nilai Durbin-Watson mendekati angka 2 maka tidak
terjadi autokorelasi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi-Durbin Watson
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Change Statistics
R Square Change

1

.518

a

.268

.600

.1.086

1.654

Berdasarkan keputusan uji d Durbin-Watson, maka dapat diketahui
bahwa nilai DW (d) sebesar 1,654 kemudian nilai DW tersebut
bandingkan dengan nilai 2, karena nilai ini sangat dekat dengan 2, maka
asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.
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C. Hasil Analisis Instrumen
1. Uji Validitas
Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji Validitas X1
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,911

0,287

Valid

2

0,869

0,287

Valid

3

0,314

0,287

Valid

4

0,886

0,287

Valid

5

0,598

0,287

Valid

Berdasarkan

hasil

pengujian

pada

tabel

setiap

pertanyaan

menghasilkan koefesien kolerasi rhitung yang lebih besar dari rtabel. Masingmasing instrumen angket yang diajukan kepada responden memiliki nilai
validitas atau rhitung lebih besar dari rtabel. Dengan kata lain, instrumen
penelitian yang berjumlah 5 pertanyaan untuk variabel modal (X 1) dinilai
semua butir pertanyaan valid.
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Uji Validitas X2
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,833

0,287

Valid

2

0,316

0,287

Valid

3

0,813

0,287

Valid

4

0,310

0,287

Valid

5

0,825

0,287

Valid

Berdasarkan data pada tabel setiap pertanyaan menghasilkan
koefesien kolerasi rhitung yang lebih besar dari rtabel. Dengan kata lain,
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instrumen penelitian yang berjumlah 5 pertanyaan untuk variabel X2
dinilai semua butir pertanyaan valid.
Tabel 4.11
Hasil Pengujian Uji Validitas X3
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,528

0,287

Valid

2

0,779

0,287

Valid

3

0,746

0,287

Valid

4

0,655

0,287

Valid

5

0,611

0,287

Valid

Berdasarkan data pada tabel setiap pertanyaan menghasilkan
koefesien kolerasi rhitung yang lebih besar dari rtabel. Dengan kata lain,
instrumen penelitian yang berjumlah 5 pertanyaan untuk variabel X 3
dinilai semua butir pertanyaan valid.
Tabel 4.12
Hasil Pengujian Uji Validitas X4
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,833

0,287

Valid

2

0,316

0,287

Valid

3

0,813

0,287

Valid

4

0,310

0,287

Valid

5

0,825

0,287

Valid

Berdasarkan data pada tabel setiap pertanyaan menghasilkan
koefesien kolerasi rhitung yang lebih besar dari rtabel. Dengan kata lain,
instrumen penelitian yang berjumlah 5 pertanyaan untuk variabel X4
dinilai semua butir pertanyaan valid.
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Tabel 4.13
Hasil Pengujian Uji Validitas X5
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,911

0,287

Valid

2

0,869

0,287

Valid

3

0,314

0,287

Valid

4

0,886

0,287

Valid

5

0,598

0,287

Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel setiap pertanyaan menghasilkan
koefesien kolerasi rhitung yang lebih besar dari rtabel. Dengan kata lain,
instrumen penelitian yang berjumlah 6 pertanyaan untuk

variabel X5

dinilai semua butir pertanyaan valid.
Tabel 4.14
Hasil Pengujian Uji Validitas Variabel Y
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,403

0,287

Valid

2

0,889

0,287

Valid

3

0,805

0,287

Valid

4

0,420

0,287

Valid

5

0,861

0,287

Valid

Berdasarkan

hasil

pengujian

pada

tabel

setiap

pertanyaan

menghasilkan koefesien kolerasi rhitung yang lebih besar dari rtabel. Kelima
pernyataan-pernytaan yang berhubungan dengan kelangsungan rumah
makan dinyatakan valid karena nilai rhitung tidak ada yang lebih rendah dari
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nilai rtabel. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5
pertanyaan untuk variabel Y dinilai semua butir pertanyaan valid.
2. Uji Realibilitas
Tabel 4.15
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas X1
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,783

Hasil

pengujian

terhadap

5

reliabilitas

kuisioner

Keputusan

Pembelian menghasilkan Cronbach Alphasebesar 0,783. Hal ini dapat
dinyatakan bahwa semua pertanyaan variabel (X1) dinyatakan reliabel
karena 0,783 lebih besar dari 0,60.
Tabel 4.16
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas X2
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,766

Hasil

pengujian

terhadap

5

reliabilitas

kuisioner

lama

usaha

menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,766 .Hal ini dapat dinyatakan
bahwa semua pertanyaan tentang (X2) dinyatakan reliabel karena 0,766
lebih besar dari 0,60.
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Tabel 4.17
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas X3
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
,755

5

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner X3 menghasilkan
Cronbach Alpha sebesar 0,755. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pertanyaan (X3) dinyatakan reliabel karena 0,755 lebih besar dari 0,60.
Tabel 4.18
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas X4
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items

,758

Hasil

pengujian

5

terhadap

reliabilitas

kuisioner

pendapatan

menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,758. Hal ini dapat dinyatakan
bahwa semua pertanyaan tentang variabel X5 dinyatakan reliabel karena
0,758 lebih besar dari 0,60
Tabel 4.19
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas X5
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,783

5

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan
Cronbach Alphasebesar 0,783. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
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pertanyaan variabel (X5) dinyatakan reliabel karena 0,783 lebih besar dari
0,60.

D. Hasil Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Berganda
Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk
menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel
terikat. Anlaisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan program
SPSS. Persaman regresi linier berganda sebagai berikut:
Y= 0,048+ 0,255 (X1) + 0,419 (X2) + 0,328X3) + 0,329 (X4) + 0,341X5)
2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji f di maksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
independen (kualitas pelayanan,harga dan promosi) secara simultan atau
bersama-sama terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) hasil
perhitungan uji F dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.20
Hasil Pengujian Uji F
a

ANOVA
Model

1

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Regression

189,157

4

64,252

83,165

,000

Residual

43,204

41

,708

Total

242,862

45

a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Dari hasil pengolahan data pada tabel diketahui bahwa modal,
tenaga kerja, kemampuan, lama usaha dan motivasi kerja yang diharapkan

b
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secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan rumah
makan Wong Solo karena nilai fhitung ftabel atau 83,1652,76 nilai
signifikansi yang di hasilkan 0,000 lebih kecil dari level of signifikan 0,05
karenafhitung ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel modal, tenaga kerja,
kemampuan, lama usaha dan motivasi kerja secara bersama-sama atau
secara simultan berpengaruh terhadap kesuksesan rumah makan Wong
Solo Jambi.
3. Hasil Uji Persial (Uji T)
Hasil uji t ini di maksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel
secara individual (persial) variabel-variabel independen (modal, tenaga
kerja, kemampuan, lama usaha dan motivasi kerja) terhadap variabel
dependen (kesusesan rumah makan Wong Solo). Hasil perhitungan uji t
dapat di kemukakan pada tabel berikut ini.
Tabel 4.21
Hasil Pengujian Uji T
a

Model

Coefficients
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

,035

,114

(Constant)

,048

1,658

Modal (X1)

,255

,119

,211

2,224

,020

Tenaga Kerja(X2)

,419

,112

,577

6,175

,000

Kemampuan (X3)

,328

,087

,200

2,615

,011

Lokasi Usaha (X4)

,329

,113

,213

3,41

,001

Motvasi Kerja (X5)

,341

,121

,225

3,51

,002

a. Dependent Variable: Y
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Berdasarkan hasil olahan data statistik data pada tabel, maka dapat di
lihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen
secara parsial adalah sebagai berikut:
a. Kontanta (0)
Nilai konstanta yang di peroleh sebesar 0,048 . bernilai konstan
(modal, tenaga kerja, kemampuan, lokas usaha dan motivas kerja)
tidak berubah atau bernilai nol. Maka besarnya dalam nilai kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi yang terjadi adalah sebesar
0,048.
b. Koefesien Variabel Modal X1
Modal usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi karena nilai thitung>ttabel atau
0,255>0,1998 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,030 lebih kecil
dari 0,05 maka hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan modal
usaha akan menyebabkan kenaikan kesuksesan rumah makan Wong
Solo Group di Jambi
c. Koefesien regresi variabel Tenaga Kerja X2
Tenaga kerja yang ada akan berpengaruh positif paling dominan
terhadap kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi karena
nilai thitung>ttabel atau 0,419 > 0,1998. dan nilai signifikan yang di
hasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05 bahwa hal ini menunjukan bahwa
setiap peningkatan tenaga kerja yang dilakukan oleh para pengusaha
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menyebabkan kenaikan kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di
Jambi tersebut.
d. Koefesien regresi variabel Kemampuan X3
Kemampuan berpengaruh positif terhadap kesuksesan rumah makan
Wong Solo Group di Jambi karena thitung>ttabel atau 0, 328 > 0,1998.
dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,011 lebih kecil dari 0,05 bahwa
hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan kemampuan yang
dilakukan oleh pengusaha akan menyebabkan kenaikan kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi
e. Koefesien Variabel Lokasi Usaha X4
Lokasi usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan
rumah makan Wong Solo Group di Jambi karena nilai thitung>ttabel atau
0,329>0,1998 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,030 lebih kecil
dari 0,05 maka hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan lokasi
usaha akan menyebabkan kenaikan kesuksesan rumah makan Wong
Solo Group di Jambi
f. Koefesien regresi variabel Motivasi Kerja X5
Motivasi kerja untuk sebuah usaha berpengaruh positif paling
dominan terhadap kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di
Jambi karena nilai thitung>ttabel atau 0,341 > 0,1998. dan nilai signifikan
yang di hasilkan 0,001 lebih kecil dari 0,05 bahwa hal ini menunjukan
bahwa setiap peningkatan motivasi kerja yang dilakukan oleh para
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pengusaha dan menyebabkan kenaikan pada kesuksesan rumah makan
Wong Solo Group di Jambi
4. Determinasi R Square
Koefesien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya variasi
perubahan variabel independen (modal, tenaga kerja, kemampuan, lokasi
usaha dan motivasi kerja) terhadap variabel dependen (kesuksesan rumah
makan Wong Solo)
Tabel 4.22
Hasil Pengujian Uji R Square
Model Summary
Model

1

R

R Square

a

,907

,822

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,824

,842

a. Predictors: (Constant)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas di peroleh besarnya Adjusted R2
adalah 0,822. Hasil ini menunjukan bahwa 0.822 % nilai kesuksesan
rumah makan Wong Solo di jelaskan oleh variasi perubahan variabel
modal usaha (X1), tenaga kerja (X2), kemampuan (X3), lokas usaha dan
motivasi kerja, Sedangkan sisanya 17,7 % nilai kesuksesan rumah makan
Wong Solo di tentukan oleh variasi perubahan variabel lainnya yang yang
tidak di teliti dalam penelitian ini, atau masih ada faktor lain yang
mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo selain faktor modal
tenaga kerja, kemampuan, lokasi usaha dan motivasi kerja.

74

E. Pembahasan
1. Modal
Modal, merupakan pondasi penting dalam membangun bahkan
mengembangkan sebuah bisnis. Tidak hanya perusahaan besar, bisnis
usaha kecil dan menengah juga memerlukan modal. Meski begitu, pegiat
usaha sekarang ini banyak menemui hambatan atau bahkan jalan buntu
ketika ingin mendapatkan akses permodalan. Apalagi banyak instansiinstansi peminjaman memberikan banyak persyaratan yang menyulitkan
mereka untuk mendapatkan modal. Untuk menjalankan sebuah usaha yang
sukses, dibutuhkan tidak hanya produk dan pelayanan terbaik untuk dijual
demi mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang menentukan
apakah bisnis dapat berkembang hingga periode tertentu atau bahkan
hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Salah satu hal terpenting yang
membedakan apakah sebuah usaha bisa sukses untuk dijalankan adalah
bila pengusaha mampu mengakses permodalan dengan mudah atau tidak.
Modal merupakan barang-barang atau peralatan yang dapat
digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan
berdasarkan sumber bentuknya, berdasarkan kepemilikannya serta
berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya modal dapat dibagi 2 yakni :
modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal
dari perusahaan sendiri. Sedangkan modal asing adalah modal yang
bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berasal dari
pinjaman bank. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal
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kokret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat
secara nyata dalam proses produksi. Sedangkan modal abstrak adalah
modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi
perusahaan misalnya hak paten, hak merk, dan lainnya. Berdasarkan
pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal
masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari
perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya.
Sedangkan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah
dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi.
Contohnya adalah rumah sakit umum, jalan, dan sebagainya. Kemudian,
modal dibagi berdasarkan sifatnya, yakni modal tetap dan modal lancar.
Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang.
Misalnya bangunan pabrik dan mesin-mesin. Sedangkan modal lancar
adalah modal yang harus digunakan dalam satu kali proses produksi,
misalnya bahan-bahan baku.
2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan pegawai. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik perusahaan
membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya
manusia merupakan program aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan,

76

mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia untuk
mendukung tujuan perusahaan. Pengelolaan karyawan harus dimulai sejak
perekrutan karyawan agar bisa menghasilkan karyawan yang produktif dan
efektif bagi perusahaan. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia harus
dilakukan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan
individu dan perusahaan bisa tercapai.
Meningkatkan kinerja karyawan menjadi tantangan manajemen
sumber daya manusia, karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan
keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya
manusia. Kinerja adalah suatu keterampilan yang dimiliki karyawan yang
nantinya akan mempengaruhi bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh
karyawan tersebut. Kinerja yang dimaksud nantinya juga akan membantu
perusahaan dalam mendapatkan target yang dimiliki. Tenaga kerja atau
karyawan adalah prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas
maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak
perusahaan. Syarat utama untuk menghasilkan kinerja yang efektif adalah
menetapkan standar kinerja itu sendiri.
3. Kemampuan
Kemampuan didefinisikan dalam arti apa yang diharapkan di tempat
kerja, dan merujuk pada pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dalam
penerapannya

harus

konsisten

dan sesuai

standar

kinerja

yang

dipersyaratkan dalam pekerjaan. Indikator kemampuan kerja dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
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a. Kemampuan pengetahuan, adalah pemahaman secara luas mencakup
segala hal yang pernah diketahui yang berkaitan dengan tugas-tugas
individu dalam organisasi.
b. Kemampuan keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan
teknik pelaksanaan kerja tertentu yang berkaitan dengan tugas individu
dalam organisasi.
c. Kemampuan sikap merupakan kemampuan yang mempunyai pengaruh
tertentu terhadap tanggapan seseorang kepada orang lain, obyek dan
situasi yang berhubungan dengan orang tersebut.
Kemampuan (ability) merupakan kapasitas seorang individu untuk
melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah
sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang upaya
meningkatkan kemampuan kerja, perusahaan juga harus meningkatkan
motivasi kerja para karyawan karena motivasi dapat mempengaruhi
seseorang atau memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan
sesuatu.
Kemampuan kerja karyawan merupakan keahlian yang dimiliki
karyawan

dalam

mengerjakan

pekerjaannya.

Apabila

karyawan

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki,
serta menggunakannya secara tepat akan berpengaruh pada perkembangan
perusahaan. Selain itu dengan kemampuan yang memadai akan dapat
membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sekarang dan
pekerjaan yang akan datang.
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Kemampuan kerja merupakan suatu hal yang harus dimiliki
karyawan. Hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang
diberikan perusahaan kepada karyawan, karyawan dapat menyelesaikan
pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan perusahaan. Kemampuan yang dimiliki karyawan biasanya
terdapat dua hal yaitu kemampuan mental dan kemampuan Kemampuan
Mental yang dimaksud disini adalah kemampuan otak yang dimiliki oleh
karyawan

dalam

melakukan

berbagai

tugas

yang

dimiliki

dan

menyelesaikan sesuai dengan waktu.
Kemampuan mental bisa dikatakan tolak ukur sejauh mana
kemampuan seorang karyawan dapat mengelola baik itu verbal, visual atau
angka yang dikelolanya dalam bekerja. Sementara itu, Kemampuan fisik
adalah kemampuan tubuh karyawan dalam melakukan kegiatan yang ada
didalam kerja. Kemampuan fisik bisa dikatakan sebuah tolak ukur
bagaimana seorang karyawan dapat menyelaraskan keseimbangan tubuh,
kesehatan tubuh sehingga dapat bekerja maksimal dari awal kerja hingga
akhir kerja. Selaras dengan penjabaran yang diatas, maka, kemampuan
mental dari seorang karyawan yang bekerja diperusahaan sekuritas dapat
dilihat dari bagaimana karyawan itu melihat pergerakan indikator candle
stick yang terjadi baik itu harian, bulanan atau tahunan, bagaimana
kecakapan dalam mengambil keputusan untuk meletakkan harga yang
dimiliki itu dipenjualan atau pembelian dalam pemutaran uang yang
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terjadi atau memiliki kalkulasi akan dititik mana harga yang telah
diletakkan sebelumnya akan meraih profit atau keuntungan maksimal.
Sementara itu, masih selaras dengan penjabaran kemampuan kerja,
kemampuan fisik dari seorang karyawan yang bekerja diperusahaan
sekuritas dapat dilihat dari bagaimana karyawan itu memiliki daya tahan
tubuh yang mumpuni untuk tetap standby dalam mengamati pergerakan
saham yang terjadi hal ini dikarenakan dalam beberapa konteks saham bisa
saja mendadak jatuh dan mendadak naik melalui kebijakan kebijakan
tertentu yang dilakukan suatu perusahaan atau negara, karyawan harus bisa
sigap, tidak lengah dan memiliki konsentrasi keseimbangan tubuh
sehingga tidak timbulnya sebuah kelalaian ketika suatu waktu pergerakan
saham mengalami perubahan yang signifikan.
4. Lokasi Usaha
Lokasi perusahaan ataupun tempat perusahaan yaitu tempat dimana
perusahaan melakukan kegiatanya sehari-hari, salah memilih suatu lokasi
suatu perusahaan akan mengakibatkan suatu kerugian perusahaan.
Perusahaan melakukan pemilihan lokasi usaha karena mengingat lokasi
untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun
biaya variable. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan
perusahaan secara keseluruhan. Tujuan strategi lokasi adalah untuk
memaksimumkan keuntungan lokasi perusahaan.
Lokasi usaha sama dengan strategi tempat dan distribusi, karena
masalah tempat atau lokasi usaha dan layout gedung atau ruangan dengan
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segala pertimbanganya. distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan
barangnya, mulai dari perusahaan sampai ketangan konsumen terakhir.
Kedudukan perusahaan merupakan tempat kantor pusat dari perusahaan
tersebut. Sedangkan tata letak perusahaan ialah tempat dimana perusahaan
tersebut melakukan aktivitas operasi perusahaan.
Banyak perusahaan manufaktur mengira pekerjaan mereka telah
selesai

begitu

barang

meninggalkan

pabrik,

mereka

seharusnya

memperhatikan bagaimana produk tersebut berpindah, mereka juga harus
memperhatikan keseluruhan masalah distribusi produk pada pengguna
akhir. Kedekatan infrastruktur misalnya jalan raya, transportasi publik,
suplai energi, air, dan kebutuhan vital lainnya. Semakin dekat bisnis
dengan infrastuktur ini, maka semakin mudah bisnis bisa beroperasi.
Indikator keberhasilan dalam memilih lokasi usaha yang strategis atau
dalam menentukan lokasi usaha, dapat dilihat dari beberapa faktor yang
dapat di capai dalam memilih lokasi usaha.
Proses distribusi barang, dalam rangka kegiatan memperlancar arus
barang dari produsen ke konsumen maka salah satu faktor penting yang
harus diperhatikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi atau
lokasi usaha yang akan digunakan. Keputusan lokasi merupakan
keputusan jangka panjang, mempunyai efek pada biaya tetap maupun
variable seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa dan lain-lain. Dengan
kata lain tujuan strategi lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi
bagi perusahaan.
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5. Motivasi Kerja
Motivasi

merupakan

suatu

konsep

yang

digunakan

jika

menguraikan kekuatan-kekuatan yang bekerja terhadap atau didalam diri
individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi merupakan
sebuah perilaku yang ditujukan pada sasaran yang berkaitan dengan
tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan.
Motivasi merupakan sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan
seseorang untuk bekerja, motivasi jugs merupakan serangkaian sikap dan
nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang sesifik
sesuai dengan tujuan individu. Motivasi jika ditelaah berasal dari bahasa
latin yaitu movere yang berarti terdiri dari dua makna yaitu untuk bergerak
dan membuat orang bergerak.
Motivasi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk tetap bergerak
dan mempengaruhi karyawan untuk bekerja, kebutuhan manusia tersusun
dalam suatu hierarki, tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah
kebutuhan fisiologis dan tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan akan
perwujudan diri (self-actualization needs).
Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan
ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama
dalam definisi tersebut adalah intensitas berhubungan dengan seberapa
giat seseorang berusaha. Intensitas dapat menghasilkan kinerja yang
memuaskan apabila dikaitkan dengan arah yang menguntungkan
organisasi atau perusahaan. Upaya yang diarahkan dengan konsisten ke
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tujuan-tujuan organisasi merupakan jenis upaya yang seharusnya
dilakukan. Sedangkan ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa
lama seseorang bisa mempertahankan usahanya
Pemberian motivasi menjadi kebutuhan penting bagi karyawan.
Motivasi ini melalui serangkaian usaha tertentu yang sesuai dengan
kebijakan perusahaan. Dalam memberikan motivasi perusahaan harus
mengetahui karakteristik yang terdapat para karyawan. Cara yang
dilakukan untuk memberikan motivasi antar karyawan tidak sama. Karena
karyawan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menerima adanya
motivasi. Kegiatan tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan
perusahaan sehingga kinerja karyawan bisa terarah dengan baik.
6. Kesuksesan Usaha
Bagi orang tertentu ukuran kesuksesannya adalah seberapa banyak
uang yang dihasilkannya. Bagi orang lainnya mungkin ukuran kesuksesan
adalah jika dia bisa mempersiapkan anak-anaknya memalui pendidikan
yang berkualitas agar dapat berkompetisi didunia yang semakin ketat
persaingannya ini. Agi sebagian kecil lainnya ukuran kesuksesan adalah
sejauh mana dia dapat berkontribusi dalam memperjuangkan masyarakat
miskin, atau sejauh mana dia dapat berkontribusi bagi lingkungan dan
masyarakat luas. Demikian juga adnda mungkin punya definisi kesuksesan
yang berbeda. Apapun definisi anda tidak masalah sepanjang definisi itu
membuat anda terus bergerak maju. Kesuksesan merupakan tingkat
dimana seseorang bergerak ke depan, ke atas, terus maju dalam menjalani
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hidupnya kendati terdapat berbagai rintangan atau bentuk-bentuk
kesengsaraan lainnya. Bisnis yang berhasil adalah mereka yang mulai dari
usaha kecil-kecilan bukannya yang sekaligus menjadi besar, yang
dipentingkan adalah keuletan dan keterampilan sebagai manajer innovator.
Tujuan

akhir

perusahaan

adalah

keuntungan

dan

tingkat

keuntungan yang berhasil diraih dijadikan ukuran kesuksesan bisnis.
Dengan keuntungan yang diperoleh, perusahaan akan memperluas usaha,
melakukan penyempurnaan mutu, pengembangan teknologi dan pelayanan
yang bagus. Untuk melihat kesuksesan dari suatu bisnis dapat dinilai dari
tercapai tidaknya tujuan pokok perusahaan yaitu memperoleh keuntungan
sebagai tolak ukurnya.
Kesuksesan bisnis yang biasa diukur berdasarkan tingkat keuntungan
yang diperoleh para pengusaha di bidnag kuliner ini ditinjau dari sudut
ekonomi, keberhasilan usaha atau keuntungan usaha adalah kelebihan
penghasilan dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang didapat
dari jumlah total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang
dikeluarkan. Seseorang yang memiliki tindakan kreatif yang membangun
nilai dari suatu yang tidak Nampak sebelumnya. Hal tersebut merupakan
upaya pengejaran kesempatan tanpa peduli terhadap sumber daya atau
ketiadaan sumber daya di tangganya, ini membutuhkan visi, kegemaran
dan komitmen untuk memimpin yang lain mencapai visi tersebut.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab-bab sebelumnya maka dapat dsimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan rumah makan Wong Solo
Group di Jambi diantaranya faktor modal, tenaga kerja, kemampuan kerja,
lokasi usaha dan motivas kerja. Hasil penelitian berdasarkan uji F
diketahui bahwa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kesuksesan rumah makan Wong Solo karena nilai f hitung ftabel atau
83,1652,76 nilai signifikansi yang di hasilkan 0,000 lebih kecil dari level
of signifikan 0,05 karenafhitung ftabel . Sedangkan berdasarkan besarnya
nilai Adjusted R2 adalah 0,822. Hasil ini menunjukan bahwa 0.822 % nilai
kesuksesan rumah makan Wong Solo di jelaskan oleh variasi perubahan
variabel modal usaha (X1), tenaga kerja (X2), kemampuan (X3), lokasi
usaha dan motivasi kerja, Sedangkan sisanya 17,7 % nilai kesuksesan
rumah makan Wong Solo di tentukan oleh variasi perubahan variabel
lainnya yang yang tidak di teliti dalam penelitian.
2. Faktor yang paling dominant mempengaruhi kesuksesan rumah makan
Wong Solo Group di Jambi yaitu tenaga kerja karena nilai t hitung>ttabel atau
0,419 > 0,1998. dan nilai signifikan yang di hasilkan 0,000 lebih kecil
dari 0,05 bahwa hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan tenaga
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kerja yang dilakukan oleh para pengusaha menyebabkan kenaikan
kesuksesan rumah makan Wong Solo Group di Jambi tersebut.

B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka peneliti mengajukan
beberapa saran yang bersifat membangun diantaranya:
1. Faktor tenaga kerja yang paling ominan mendukung kesuksesan rumah
makan maka sebaiknya dukungan lebih yang diberikan oleh manajer dapat
membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja dan karyawan diberi
tanggungjawab

lebih

sehingga

karyawan

dapat

memaksimalkan

kemampuannya untuk bekerja lebih baik.
2. Rumah makan Wong Solo diharapkan mampu merubah segmen pasarnya,
dari pasar keluarga menengah atas ke pasar keluarga dan remaja dengan
harga produk menengah bawah. Sehingga banyak masyarakat yang bisa
menikmati produknya, tidak hanya sebatas kalangan saja.
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a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

a

Model

Coefficients
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Coefficients
B
Std. Error
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Coefficients
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t

Sig.
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Modal (X1)
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Kemampuan (X3)
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1

R

R Square
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Std. Error of the
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Reliability Statistics
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5

Reliability Statistics
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N of Items
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N of Items
Alpha
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items

,758

5

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,783
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KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr,Wb

Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian yang akan saya lakukan untuk meraih
gelar Sarjana Strata Satu (S.I) di UIN STS Jambi, saya sangat mengharapkan partisipasi
bapak/ibu/saudara/I untuk bersedia meluangkan waktu memberikan pendapat mengenai:“
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Rumah Makan Wong Solo
Group di Jambi”, sesuai dengan kuesioner yang telah disediakan.
Bapak/ibu/saudara/I kami harap bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara
jujur sesuai

dengan kenyataan

yang

ada

(kerahasiaan identitas dan jawaban

bapak/ibu/saudara/i saya jamin sepenuhnya), sehingga dapat memberikan sumbangan yang
berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah bapak/ibu/saudara/I
berikan, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr,Wb.

Hormat Saya,

Indra Purnama
NIM: EES.150690

PERTANYAAN PENGISIAN ANGKET

Tekhnik memberikan jawaban dengan cara mencontreng tempat kosong yang telah tersedia
dengan berbagai pilihan jawaban :
SS = Sangat Setuju

RR = Ragu-Ragu

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat tidaksetuju

VARIABEL MODAL
No
1

Pertanyaan Motivasi Kerja

SS

S

RR

TS

STS

SS

S

RR

TS

STS

Modal usaha berasal dari modal
pribadi

2

Modal merupakan faktor utama usaha

3

Modal dalam usaha menjadi faktor
pendukung

4

Modal

usaha

diperoleh

melalui

kerjasama
5

Modal harus selalu diperhitungkan
baik pengeluaran dan pemasukan

VARIABEL TENAGA KERJA
No
1

Pertanyaan Motivasi Kerja
Tenaga kerja harus lulusan SMA

2

Tenaga kerja memiliki keterampilan
dan kemampuan

3

Tenaga kerja ahli profesi sangat
penting

4

Latar beakang pendidikan tenaga kerja
minimal SMA

5

Tenaga

kerja

berpengaruh

poada

pendapatan usaha

VARIABEL KEMAMPUAN KERJA
No
1

Pernyataan Kemampuan Kerja
Pendidikan

dan

pengetahuan saya

SS
sesuai

dengan bidang pekerjaan
2

Pendidikan terakhir saya sesuai dengan bidang
pekerjaan

3

Saya mampu melakukan pekerjaan karena
sudah berpengalaman

4

Pelatihan meningkatkan kemampuan untuk
menyelesaikan pekerjaan

5

Pelatihan

memberikan

kesempatan

untuk

mengembangkan bakat mengenai pekerjaan.

S

RR

TS

STS

VARIABEL LOKASI USAHA
No
1

Pernyataan Kemampuan Kerja

SS

S

RR

TS

STS

Lokasi usaha harus strategis dengan tempat
usaha

2

Lokasi usaha mudah dijangkau oleh semua
konsumen

3

Lokasi usaha memiliki area parkir yang
nyaman

4

Lokasi

usaha

mudah diingat

dan

dicari

konsumen
5

Lokasi usaha harus dipusat keramaan

VARIABEL MOTIVASI KERJA
No
1

Pertanyaan Motivasi Kerja
Saya memperoleh upah yang sesuai
dengan pekerjaan

2

Gaji yang diterima cukup untuk
memenuhi kebutuhan saya

3

Saya

merasa

aman

terhadap

lingkungan kerja
4

Saya

merasa

aman

dalam

SS

S

RR

TS

STS

melaksanakan pekerjaan
5

Saya memiliki komunikasi yang baik
dengan rekan kerja

IV. KINERJA KARYAWAN
No
1

Pernyataan Kinerja Karyawan

SS

Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan
tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk
mencapai hasil yang maksimal

2

Saya selalu berusaha untuk mencapai target
kerja yang ditetapkan oleh perusahaan

3

Saya selalu bekerja sesuai dengan standar mutu
yang telah ditetapkan oleh perusahaan

4

Saya selalu bersedia untuk bekerjasama dengan
sesama anggota perusahaan

5

Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan
lebih

cepat

dari

waktunya

mengerjakan tugas berikutnya

agar

dapat

S

RR

TS

STS

