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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh pengalaman dan labelisasi
halal terhadap keberhasilan usaha pada pada toko kue bakery kota jambi dianalisis
menggunakan uji persial t. Uji ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh
masing-masing variabel indevenden secara individual (persial) terhadap variabel
depende. Obyek penelitian yang dimaksud adalah Keberhasilan Toko Kue Bakery
Kota jambi. Penelitian ini terdiridari dua variabel, yaitu variabel X yang terdiri dari
Pengalaman dan Labelisasi Halal. Sedangkan variabel Y adalah Keberhasilan Toko
Kue Bakery Kota Jambi. Berdasarkan uji hipotesis didapat nilai t hitung -2.988 < t
tabel 2,074 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolang yang berarti tidak
terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nilai t hitung 3,581 > t tabel 2,074 dapat
disimpulkan bahwa H2 diterima yang berati terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
Berdasarkan output nya diketehui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara
simultan terhadap y adalahsebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 20,436 > F tabel
3,42, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh
X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.Berdasarkan tabel model summary diatas
diproleh R squer sebesar 0,650. Apabila dirubah dalam bentuk persentase menjadi
65%, sehingga dapat dinyatakan bahwa peras pengalaman dan labelisai halal
terhadap keberhasilan sebesar 65%. Dan sisanya 35% dipengaruhi oleh variabel
lainnya dan tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.
Kata kunci : Pengalaman dan labelisasi halal terhadap keberhasilan
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ABSTRACT
The purpose of this research is to see the effect experience and halal
labeling on the success of the business at the bakery in the city of jambi analyzed
using the partial t test. This test aims to determine the magnetude of the effect each
independent variabel (partial) to the variabel devenden. The research object in
question is the success of the Bakery Cake Shop Jambi City. This research consists
of two variables, namely variable X which consists of Experience and Halal
Labeling. Meanwhile, the variable Y is the success of the shop Jambi City Bakery
Cake. Based on the hypothesis test, the tcount value is -2.988<t table -2074 so it can
be concluded that H1 is tolerated, which means there is no the effect of X1 on
Y.Based on the output it is known that the significant value for the simultanous
effect of X1 and X2 on Y. Is aqual to 0.000 < 0.05 an the value of F count 20.436 > F
table 3.42, so it can it is concluded that H3 isaccepted, wicht means that there is an
effect o X1 and X2 simultaneous to Y. Based on the model Summari table above, R
squer is obtained aqual to 0.650. If converted into a percentage it becomos 65%, so
that it can be stated that wring out experience and labeling halal against success by
65%. And the remaining 35% is influenced by other variables and is not included in
this reacearch variable.
Keywords: Experience and halal labeling for success
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kewirausahaan (Entrepreneurship) merupakan aktivitas berbasis yang
memiliki sifat kreatif, inovatif, keberanian dan mampu bertahan dalam tantangan
bisnis yang akan datang. Dalam kegiatan usaha pada dasrnya bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal guna mempertahankan keberadaan
perusahaan ditengan persaingan. Perusahaan harus mampu memuaskan kebutuhan
dan keinginan konsumen agar dapat menguntungkan. Syarat berwirausaha harus
memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan
sumber-sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan
dari peluang-peluang itu.

1

Perdagangan (bisnis) selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan
social dannekonomi manusia sepanjang masa. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua
tingkat kehidupan individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Kebaikan
dan kesuksesan serta kemajuan suatu bisnis sangat tergantung pada kesungguhan
dan ketekunan para pelaku bisnis tersebut. Agama Islam sejak awal lahirnya,
mengizinkan akan adanya bisnis karena Rasulullah sendiri pada awalnya juga
berbisnis pada jangka waktu yang lama. Didalam hal perdagangan atau bisnis,
agama Islam dan Rasulullah sendiri juga memberikan apresiasi yang lebih, seperti
yang tercermin pada hadis Nabi yang menegaskan bahwa sepulu pintu rezeki,
sembilan diantaranya adalah perdagangan. Namun, Rasulullah tidak begitu saja
meninggalkan tanpa aturan ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam
1

SRI wahyuni “ Skripsi, Pengaruh Tingkat Pengalaman Berwirausaha, Produktivitas Dan
Inovasi Terrhadap Pengembangan Usaha Kulit Lumpia” hlm 3

1

2

menjalankan perdagangan atau bisnis. Dalam perekonomian yang kompleks saat
ini,orang harus menghadapi tantangan dan risiko untuk mengkombinasikan tenaga
kerja, modal dan manajemen secara baik sebelum memasarkan suatu produk. Orangorang yang demikian itu dikenal sebagi pengusaha atau entrepreneur.

2

Sektor usaha menengah disamping memiliki potensi yang cukup untuk
dikembangkan, juga memeliki krakteristik yang berbeda dengan usah besar dilihat
dari skala usaha, jumlah karyawan, kapasitas dan omset penjualan sehingga
memiliki keunggulan dan ketahanan dalam usaha menjaga kelangsungan usahanaya.
Pengalaman dalam berbisnis adalah faktor yang penting meningkatkan keberhasilan
usaha untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Salah satu solusi yang tepat untuk
mewujudkan karya nyata tersebut yang berguna mengurangi angka pengangguran
salah satunya dengan mendirikan usaha bakery.

3

Ivan bakery merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang produksi
makanan, khususnya roti. Ivan bakery memproduksi roti untuk penjualan setiap hari
maupun memenuhi pesanan konsumen. Ivan bakery pernah membuka cabang baru
yang berada di simpang rimbo, tetapi tidak bertahan lama disebabkan oleh
kurangnya manajemen. Meskipun demikian usaha kecil tidak terlepas dari masalah
yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Masalah internal yang dihadapi antar
lain adalah kelemahan dibidang manajemen, sumberdaya manusia, modal dan
senagainya.

2

Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22
Mawarni Safitri Henaulu, “Impact of Mui Halal Labels on Volume of Sales of Holland
Bakery in Manado City” Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 3 No. 2. ( Desember 2018),
hlm 155lu
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Selain dari jiwa entrepreneurship, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan usaha diantaranya: tingkat pendidikan, kepribadian, motivasi, kualitas
produk, pengalaman dan labelisasi halal. Diantaranya ada dua faktor yang
mempengaruhi keberhasilan usaha yang penulis lakukan.

4

Selain dari memiliki jiwa entrepreneurship, pengalaman sangat diperlukan,
sebab pengalaman memproleh banyak pembelajaran tentang keberhasialan usaha apa
yang dibutuhkan dan disiapkan, serta di gunakan dalam pengambilan keputusan
apabila tingkat kompleksitas usaha serta persaingan semakin ketat. Pengalaman
usaha berpengaruh positip terhadap pembuka usaha. Pengalaman dalam operasional
berusaha berdasarkan pada bisnis yang sudah dijalankannya. Tingkat kemampuan
usaha harus mendahulukan peningkatan sikap, kecerdasan emosinal, keterampilan
dan pengetahuan pengusaha dalam melakukan usahanya dan hasil penelitian.
Pengalaman adalah bagaimana seorang wirausahawan dalam mencapai keberhasilan
usaha diperlukan pengalaman yang diukur dari perjalanan waktu yang telah dilami
oleh pengusaha. Dari pengalaman Ivan Bakery yang mengalami kegagalan
sebelumnya dalam membuka cabang baru tetapi tidak bertahan lama dikarenakan
oleh kurangnya manajemen.

5

mana data pengalaman penjualan yang diperoleh Ivan Bakery selama 3 tahun
trakhir Sebagai dari tahun 2017-2019
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Hajjah rodiah “ Skripsi, Pengaruh Lanelisasi Halal Terhadap Usaha Roti Tawar di
kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir Di tinjau Dari Perpektif Islam “hlm 5
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Tabel 1.1: Jumlah Penjualan Tahun 2017 - 2019
Penjualan
Tahun

Perbulan

Pertahun

2017

Rp280jt

Rp 3,3 Miliar

2018

Rp300jt

Rp 3,6 Milliar

2019

Rp300jt

Rp 3,6 milliar

Sumber : Wawancara Pemilik Ivan Bakery Cake dan Donuts

Dari data diatas penjualan Ivan Bakery sealama 3 tahun trakhir. Banyak sudah
pengusaha yang mengembangkan bisnis di Jambi, dengan berbagai jenis usaha.
Salah satunya adalah Ivan bakery Cake dan Donuts yang merupakan toko yang
bergerak dibidang pejualan dan produk yang di jualnya adalah roti beraneka rasa.
Namun sampe saat ini masih memperlihatkan prospek yang cukup bagus. Bisnis
bakery juga memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi pengusaha yang ingin
membuka bisnis.
Selain dari pengalaman, produk juga harus mempunyai labelisasi halal. karena
Labelisasi halal berprinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna
produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisinutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara
syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Sekarang bukan rahasia lagi
atau tepatnya telah diketahui bahwa krisis global yang juga berdampak ke Indonesia
memaksa banyak pengusaha gulung tikar. Namun demikian ivan bakery ini tetap
tumbuh dan tetap bertahan meskipun banyak mengalami hambatan-hambatan dalam
menjalankan usahanya.
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Ivan bakery merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang produksi
makanan, khususnya roti. Ivan Bakery memproduksi roti untuk penjualan setiap hari
maupun memenuhi pesanan konsumen. Meskipun demikian usaha kecil tidak
terlepas dari masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Masalah
internal yang dihadapi antar lain adalah kelemahan dibidang manajemen,
sumberdaya manusia, modal dan senagainya. Masalah eksternal yang dihadapi
antara lain adalah kelemahan-kelemahan dalam bargaining pasition, daya saing
dengan usaha lainnya.
Sebagaimana yang dikatakan Larassita bahwa masyarakat sangat memerlukan
informasi ynag benar mengenai produk yang dikonsumsinya baik itu kualitas, isi
maupun hal-hal yang dianggap penting lainnya. Banyaknya kebutuhan produk
instansi dan bahan olahan lainnya yang beredar di pasaran, dan dengan banyaknya
konsumen muslim di negara Indonesia, maka sangatlah dibutuhkan memproleh dan
mengomsumsi produk-produk dan menyehatkan atau dapat disebut sebagai produk
yang berlabelkan halalan thayyiban (produk yang halal dan baik) serta memiliki
jaminan kesehatan yang jelas.

6

Dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai
berikut:

6

Vivit Rizky Rarasita “ Analisis Tingkat Kepentingan Labelisai Halal Terhadap ProdukProduk Konsumsi bagi Masyarakat Muslim di Kawasan Medan “ Laporan Penelitian (Medan
Universitas sumatra Utara 2013) hlm 75

6

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

7

Sedangkan label halal merupakan salah satu informasi yang dicantumkan pada
produksi makanan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan
benar kehalalannya atau keharamannya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai
pencantuman label halal pada produk makanan haruslah melalui pemeriksaan dan
sertifikasi halal terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar diketahui kehalalan
komposisi dan asal usul seta cara memproduksi makanan yang diproduksinya.

8

Sebagaimana Toko Ivan Bakry mempunyai label halal dari MUI dari tahun 2012
dengan No. 29200000431211 dan merupakan toko bakery yang pertama di Provinsi
Jambi yang memiliki sertifikat halal yang langsung di berikan oleh Gubernur Jambi
9

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis untuk
mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba
adalah tujuan dari seseorang untuk melakukan suatu bisnis. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dari Ivan Bakery Cake dan Donut karena mampu
bertahan dan berkembang dikarenakan pendirinya mempunyai pengalaman usaha
dan kepercayaan diri pada saat memulai usahanya. Kesuksesan suatu usaha juga di
kerenakan karena ia mengetahui apa yang harus di kerjakan dalam mencapai
kesuksesan.
7

Alqur‟an Surah Al-Baqarah ayat 168
Mawarni Safitri Henaulu, “Impact of Mui Halal Labels on Volume of Sales of Holland
Bakery in Manado City” Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 3 No. 2. ( Desember 2018),
hlm 155
9
Tengku Putri Lindung Bulan “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembeli
Sosis Dikuala Simpang Kabupaten aceh Tamiang” (Jurnal Manajemen dan keuangan, Vol. 5, No,
1,Mei 2016)
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Berdasarkan penelitian terdahulu dari Setyarini (2010), menyatakan labelisasi
halal dan daya tarik iklan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Sedangkan
penelitian Handayo (2012) menyatakan bahwa pengalaman, labelisasi halal dan
motivasi berpengaruh terhadap Keberhasilan usaha. Dari penelitian terdahulu
peneliti ini berpokus pada pengalaman dan labelisasi halal terhadap keberhasilan
Toko Ivan Bakery Mayang Mangurai Jambi. Dengan judul “Pengaruh Pengalaman
Dan Labelisasi Halal Terhadap Keberhasilan Ivan Bakery Cake dan Donuts
Mayang Mangurai Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini adalah sebagai barikut :
1. Apakah pengalaman dan labelisasi halal berpengaruh secara persial terhadap
keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi ?
2. Apakah pengalaman dan labelisasi halal berpengaruh secara simultan terhadap
keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi?
3. Variabel mana yang dominan mempengaruhi keberhasilan Toko Ivan Bakery
Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan labelisasi halal secara persial
terhadap keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai
Jambi.
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2. Untuk mengetahu pengaruh pengalaman dan labelisasi halal secara simultan
terhadap keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai
Jambi.
3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruh
keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan labelisasi halal secara persial
terhadap keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai
Jambi.
2. Untuk mengetahu pengaruh pengalaman dan labelisasi halal secara simultan
terhadap keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai
Jambi.
3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruh
keberhasilan Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat
teoritis/akademis maupun manfaat praktis.
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi
pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat
memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan

9

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah
sumber pustaka yang telah ada.
2. Manfaat praktis
a. Bagi perusahaan dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan
dapat mengetahui pengaruh pengalaman dan labelisasi halal terhadap
keberhasilan. Informasi ini sebagai bahan masukan bagi pimpinan
perusahaan untuk memberi label halal.
b. Bagi para akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman
mengenai pengalaman dan labelisasi halal untuk keberhasilan usah.
c. Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai syarat akademis untuk
menyelesaikan strata 1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN STS Jambi.

F. Batasan Masalah
Agar pembahasan ini lebih terarah, dan tidak ada perluasan yang tidak fokus
pada rumusan masalah, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan
masalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap
keberhasilan.
2. Penelitian ini dilakukan di Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang
Mangurai Kota Jambi.
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G. Karangka Teori
1. Teori Bisnis dan Pemasaran
a. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan
atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisni memiliki makna sebagai
“the buying and selling of goods and servir”. Bisnis berlangsung karena adanya
keberuntungan

antar

indivudu,

adalah

pluang internasional,

usaha

untuk

mempertahankan dan meningkatkan stardar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga
di pahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau
melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan
keuntungan dalam memenuhi kebutuhan msyarakat

10

sangat berarti dan banyak

dijadikan alasan tunggal di dalam memenuhi bisnis. Bisnis dilakukan dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaan, pertumbuhan soasial dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak
tujuan yang ada dalam bisnis profit memegang peranan yang sangat penting dalam
bisnis.

11

Menurut Lusis E.Boone bisnis (bussines) terdiri dari seluruh aktivitas dan
usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang di
butuhkanbagi sistem perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud
sedangkan yang lain memberi jasa.
Seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan
jika ia mengambil risiko, dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi

10
Ika Yunia Faujia.Etika Bisnis Dalam Syariah.(Mandiri,2013), hlm:311

5

Ika Yunia Faujia.Etika Bisnis Dalam Syariah.(Mandiri,2013), hlm 7
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persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Organisasi bisnis yang mengevaluasi
kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk
kedalam pasar, dan dapat mengsilkan keuntungan yang substansial. Adapun
kegagalan bisnis, sebagian besar adalah kesalahan atau kekurangan manajemen atas
manusia, teknologi, dan modal. Perencanaan, pengebdalian, pengarahan dan
manajemen karyawan yang efesian sehingga menghasilkan keuntungan yang
memuaskan. Namun demikian, selain efektifitas manajeriatingkat keuntungan bisnis
sangatlah bergantung pada besarnya industry, besarnya bisnis dan lokasi bisnis.
b. Pengertian pemasaran
Pemasaran dapat didefinisikan semua kegiatan yang bertujuan untuk
memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisian
dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif. Kegiatan pemasaran
dilakukan dengan cara membuat produk, menentukan harga menentukan tempat
penjual dan mempromosikan produk pada konsumen.

12

Menurut Kotler dan Keller Pemasaran (marketing) memiliki defenisi secara
soasial maupun secara majerial. Secara sosial, pemasaran merupakan proses sosial
yang melibatkan individu maupun kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarka, dan secara bebas
mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan, dari
sudut pandang manajerial pemasaran sering digambarkan sebagai „seni menjual
produk‟, tetapi penjual bukan merupakan bagian paling penting dari pemasaran.

12

13

Alex S Nitisemito, Marketing, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, Hlm, 13
Philip Kotler, A.B. Susanto. Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi
dan Pengendalian, Jakrta: salemba Empat ,1999, Hlm, 11
13
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Kemudian konsep pemasaran tersebut sudah ketinggalan zaman dan menuntut
adanya konsep yang lebih strategis tentang pemasaran. Konsep strategi pemasaran,
merupakan suatu perkembangan yang besar dalam sejarah pemikir pemasaran, yaitu
mengubah fokus pemasaran dari pelangan dan produk, ke pelanggan dalam konteks
lingkungan eksternal yang lebih luas. Agar dapat berhasil, pemasaran harus
mengetahui pelanggan dalam konteks termasu persainagn, kebijakan dan peraturan
pemerintah, serta kekuatan-kekuatan makro, ekonomi sosal dan politik yang lebih
luas, yang membentuk perkembangan pasar. Dalam pemasaran global, hal ini
berkaitan dengan kerja sama yang erat antar pengusahadan prunding perdagangan
pemerintah ataupun pejabar lan. Begitu juga dengan persaing industri, agar dapat
mengakses pasar negara sasaran.

14

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran dari sudut
pandang pembeli antar lain:
1) Kebutuhan dan keinginan konsumen (Castumer needs and wants)
2) Biaya konsumen (cast to the consumer)
3) Kenyamanan (convenience)
4) Komunikasi (communication)
Jadi defenisi pemasaran adalah semua keinginan manusia yang yang di
arahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.
Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menemukan dan
memenuhi kebutuhan mereka, merancang produksi yang tepat, menentukan harga
yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut.

14

Ika Yunia fauzia, Etika Bisnis Dalam Syariah...Hlm. 4-6
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2. Teori Pengalaman
a. Definisi Pengalaman
Staw, Pengalaman adalah menjalankan usaha merupakan pradiktor terbaik
bagi keberhasilan. Terutama bisnis baru itu berkaitan dengan dengan pengalaman
bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman mengelola usaha semakin
diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Ada bukti kuat bahwa
wirausaha memiliki orang tua yang bekerja mandiri berbasis sebagai wirausaha.Sifat
mandiri inilah yang kemudian mendorong mereka unntuk mendirikan usaha sendiri.
Dengan demikian, tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan usaha
15

bisa menjadi tolok ukur pengalaman dalam berusaha. Adapun kegunaan dari
pengalaman adalah sangat berguna bagi pengusaha dalam menentukan usaha yang
dimasukinya. Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari pengalaman pribadi, atau
pengalaman orang lain yang telah melakukan usaha. Pengalaman ini merupakan
pedoman atau guru agar tidakmelakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya.

16

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengalaman dalam
mengelola usaha memberi pengaruh pada keberhasilan usaha skala kecil.
Pengalaman ini bisa diperoleh berdasarkan pola pengasuhan orang tua yang
berprofesi wirausaha, atau dari pengalaman mengelola usaha sebelumnya. Dapat
disimpulkan bahwa pengalaman dalam berusaha dapat diperoleh bila seseorang
terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan usaha. Dengan demikian, tingkat

15

Benecdita prihatin Dwi Riyanti, Kewirausahawan Dari Sudut Pandang Psikologi
Kperibadian …Hlm 38-39
16
Kasmir, Kewirausahaan..Hlm 37-38
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keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan usaha bisa menjadi tolak ukur
pengalaman dalam berusaha.
3. Teori Labelisasi Halal
a. Pengertian Label
Label merupakan ciri lain dari produk yang perlu diperhatikan. Label adalah
bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau
tentang penjualannya. Label bisa merupakan bagian sebuah kemasan, atau
merupakan etiket-lepas yang ditempelkan pada produk. atau merupakan etiket-lepas
yang ditempelkan pada produk. Sewajarnya jika antara kemasan, label, dan merek
terjalin suatu hubungan yang erat sekali.

17

Label adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi
mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan,
atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk.
Label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang
barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian
daripembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara
langsung pada suatu barang.

18

Label juga bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk
atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Label
bisa membawa nama merek saja, atau sebagian besar dari informasi mengenai
sebuah produk. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mungkin
mensyaratkan lebih banyak.
17
18

Johanes Lamarto, Fundemental of Marketing, (Erlangga, Jakarta, 2011), Hlm. 282.
Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, Edisi 2, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm.109
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Menurut Yohanes Lamarto dalam bukunya Fundamental Of Marketing
mendefinisikan Label adalah ciri lain dari produk yang perlu diperhatikan. Label
adalah bagian dari sebuah peroduk yang membawa informasi verbal tentang produk
atau tentang penjualannya. Label bias merupakan bagian sebuah kemasan, atau
merupakam etiket-lepas yang di tempelkan pada produk. Label juga bisa berupa
gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang di rancanag
secara runit dan menjadi sebuah kemasan. Label bisa membawa nama merek saja,
atau sebagian besar dari informasi mengenai sebuah produk.

19

Label mempunyai beberapa fungsi yaitu, pertama label label juga dapat
memperingkat produk, buah peach kalengan diberi peringkat A, B, dan C. Kedua
label dapat menggambarkan produk, siapa yang membuatnya, dimana produk dibuat,
kapan produk itu di buat, apa isinya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimna
penggunaannya dengan aman. Ketiga label dapat mempromosikan produk melalui
grafik yang yang menarik. Teknologi baru memungkinkan label dibungkus-susutkan
360 derajat untuk membungkus wadah dengan gerafik yang terang dan
mengakodomodasi informasi produk yang lebih banyak pada kemasan, mengganti
label kertas yang diletakkan pada kaleng dan botol.

20

Jadi dapat disimpulkan bahwa label merupakan tulisan tulisan dalam kemasan
sebuah produk yang memberukan informasi tentang cara menggunakan produk,
kandungan yang terdapat dalam produk, dan infotmasi-informasi lainnya mengenai
produk tersebut.

19
20

Yohanes Lamrto, Fundamental of Marketing, Erlangga,( Jakarta, 2014) Hlm..282
Philip Kotler. Manjemen Pemasaran. Pt Ikrar Mandira abadi, Jakerat, 2000, Hlm..478

16

b. Pengertian Halal
Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang
berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh
dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan
yang melarangnya.
Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak
terikat”, secara etimolgis halâl berarti halhal yang boleh dan dapat dilakukan karena
bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya. Atau
diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.
Halal menurut depertemen agama yang dimuat dalam KEPMENEG RI No.
518 Tahun 2001 tentang periksaan dan penetapan pangan halal. Halal adalah produk
pangan, obat, kosmetika dan produk dan produk lain yang tidak mengandung unsure
datau bahan yang haram atau dilarang untuk konsumsi oleh umat islam, dan
pemgelolaannya atau proses produksinya tidak bertentangn dengan syariat islam.

21

Cukup banyak ayat Alqur‟an yang menjelaskan tentang kehalalan diantarnya dalam
surah Al-Baqarah ayat 173:

Artinya:Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging
babi, dan (daging) hewan yang disembelih denga menyebut nama) selain
Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), Bukan karen

21

Eri Agustina H. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
Studi Kasus Pada Produk Wall‟l Conello, jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol.1 No. 2.2
2013.Hlm..171
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menginginkannya dan tidak (pula) melampau batas, maka tidak ada dosa
bagin. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang”.

22

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram
dan proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat muslim baik yang
menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lain termasuk bahan
produksi yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang
pengelolaannya dilakukan sesuai syariat islam serta dapat membrikan manfaat yang
lebih dari pada madharat (efeknya).Barang yang halal tidak boleh terlepas dari
tujuan syariat islam yaitu, mengambil kemaslhatan dan menolak madarat atau
bahaya. Jika menurut kesehatan suatu jenis produk dapat membayakan jiwa, maka
produk tersebut haram digunakan.

23

c. Labelisasi Halal
Sebagai lembaga ekonomi bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan
sendirinya. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan.
Sertifikasi halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang.
Labelisasi halal adalah perizinan penggunaan kata “halal” pada kemasam produk
dari satu perusahaan oleh badan POM. Izin pencamtunan “label halal” pada kemasan
produk makanan yang dikeluarkan oleh badan POM didasarkan rekomendasi MUI
dalam bentuk sertifikasi halal MUI. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang
menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam dan menjadi syarat

22

Alqur‟an Surah Al-Baqarah ayat 173
Rif‟atul Faridah , Pengaruh Ekuitas Merek dan Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas
Konsumen Roti Han„s (di kota Kudus, 2014) , Hlm ..25-26
23
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pencantuman label halal dalam setiap prpduk makanan minuman, obat-obatan, dan
kosmetik.

24

Syarat Kehalalan produk menuru MUI meliputi:
1. Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan yaitu, bahan yang berasal
dari organ tubuh manusia, darah dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam.
4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengelolaan dan orientasinya
tidak boleh digunakan untuk daging babi, jika pernah digunkan untuk daging
babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan
cara yang diatur menurur syariat.
Setiap produsen yang mengajuakn sertifikasi halal bagi produknya harus
menampilkan soesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan,dan
bahan penolong serta bahan aliran prosesproduksi, Surat keterangan itu bisa dari
MUI daerah untuk produksi lokal dan lembaga Islam yang diakui oleh MUI untuk
produk infor hal ini berlaku untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

25

4. Pengaruh Keberhasilan Usaha Terhadap Pengalaman
Pengalaman dalam menelola usaha memberi pengaruh pada keberhasilan
usaha skala kecil. Pengalaman ini bisa diperoleh berdasarkan pola pengasuhan orang
tua yang berpropesi wirausaha, atau dari pengalaman pengelola usaha sebelumnya.
Dapat disimpulkan bahwa pengalaman dalam berusaha diperoleh bila seseorang
terlibat secara langsung dalam dalam kegiatan-kegiatan usaha. Seseorang yang
24 Htt;//www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1
pada tanggal 5juli 2020 pukul 18:45
25 Htt;//www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1
pada tanggal 5juli 2020 pukul 18:45

diakses
diakses

19

belum pernah terliabt dengan kegiatan usaha tidak memiliki pengalaman mengelola
usaha. Dengan demikian, tingkat keterlibatan seseorang dalam kegiatan usaha bisa
menjadi tolak ukur pengalaman usaha.

26

Dalam keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti ada beberapa indikator yang
mempengaruhi keberhasilan usaha yaitu :
a. Meningkatkan omzet
b. Bertambahnya jumlah karyawan
c. Meningkatkan volume penjualan
d. Meningkatkan jumlah pelanggan dan transaksi

27

5. Pengaruh Keberhasilan Usaha Terhadap Labelisasi Halal
Labelisasi Halal dapat menguntungkan produsen dengan meningkatnya omset
produk dalam penjualan. Labeliasi halal ini berfungsi dalam membangun
kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap poduk-produk, produk yang
bersertifikat halal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan
produk yang tidak dicantumkan label halal diperoduknya. Dalam suatu usaha
labelisasi halal sangat mempengaruhi suatu kesukseasan usaha, dengan adanya
labelisasi halal dapat meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di masyarakat
muslim.

28

H. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini memiliki relavasi dengan beberapa penelitian sebelumnya akan
tetapi penelitian ini tetap sisi perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Dibawah
26 Htt://journal 13,undip.ac.id/index.php/jiab/article/viwFile/7298/7058
Diagses 10 juli
2020.Pukul 20:15
27
Faktor-faktor penentu keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM) di kota yogyakarta
Vol.VI, No,1, Desember 2016
28
Htt://m.republika.co.id dunia islam pentingnya sertifikasi halal diakses 22 oktober 2018
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ini beberapa hasil penelitian yang memiliki relevasi dengan penelitian ini, antara lain
:
Tabel 2
NO
1

NAMA DAN

JUDUL

TAHUN
Wida

Tri Pengaruh

Maulidyawati Acuan
(2014)

Keputusan
Pada

HASIL PENELITIAN

Kelompok hasil pengujian diperoleh
Terhadap R (koefisien korelasi)
Pembelian 0,507

sebesar

menunjukkan

Restoran hubungan

antara

nilai

bahwa
keputusan

Bersertifikat Halal MUI

pembelian dengan

dengan Label Halal

acuan dan label halal sebesar

Sebagai

Variabel 0.257, nilai R square atau

Moderating (Studi Pada
Mahasiswa

kelompok

koefisien determinasi

sebesar

Universitas 0,257, hal ini berarti 25.7%

Brawijaya Malang)

keputusan
dipengaruhi

pembelian
oleh

yang

kelompok

acuan (X) dengan label halal
(M), sedangkan sisanya 74.3%
dijelaskan

oleh

faktor

lain

acuan

dan

selain kelompok

label halal. Variabel label halal
memiliki

pengaruh

signifikan terhadap

yang
hubungan

antara kelompok acuan

dan

keputusan

pembelian,

maka

hipotesis

kedua

yang

menyatakan bahwa label

halal

berpengaruh terhadap hubungan
antara kelompok acuan

dan
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keputusan

pembelian

dapat

dibuktikan kebenarannya, yang
berarti variabel.
2

Kartika Putri

Pengaruh

Karakteristik Hasil

penelitian

yang

(2011

Kewirausahawan,Modal dilakukan mengenai

telah

pengaruh

Usha dan Peran Busines karakteristik
Development

Service kewirausahaan,modal usaha dan

Terhadap

peran

business

development

Pengembangan

Usaha service terhadap pengembangan

(Studi

Sentra usaha kerupuk

Pada

Industri Kerupuk Desa
Kedungrejo
Jawa Timur‟‟)

industri

pada sentra

kerupuk

Sidearjo kedungrejo

kelurahan

sidoarjo

pengaruh

da

karakteristik

kewirausahaan

terhadap

pengembangan

usaha, artinya

semakin

baik

karakteristik

kewirausahaan yang
maka

semakin

dimiliki,

baik

pengembangan
Berdasarkan

pula
usaha.

penelitian

ini

menunjukkan adanya pengaruh
yang diketahui melalui uji t,
dengan hasil perhitungan uji t
dimana t hitung 3,598> t tabel
2,040.

Adapun

pengaruh terlihat
perhitungan

besarnya
pada

hasil

koefisien

determinasi yakni

0,295 atau

sebesar

hal

29,5%,

menunjukkan

ini
bahwa
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karakteristik

kewirausahaan

mempengaruhi

pengembangan

usaha

sebesar

29,5%%,

sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh

variabel

lain

selain

promosi. Berdasarkan uji t dan f
penelitian ini
adanya

menunjukkan

pengaruh

yang

diketahui melalui uji f, dengan
hasil perhitungan uji f dimana t
hitung 9,162 > t tabel 2,900.
Adapun

besarnya

pengaruh

terlihat pada hasil perhitungan
koefisien

determinasi

yakni

0,487 atau sebesar 48,7%, hal
ini

menunjukkan

karakteristik

bahwa

kewirausahaan,

modal usaha dan peran business
development

service

mempengaruhi

pengembangan

usaha secara bersama-sama
sebesar

48,7%,

sedangkan

sisanya

dipengaruhi

oleh

variabel lain selain kebijakan.
3

Analisis
Tria
Ariessiana
Nusawati
(2016)

Strategi Hasil

Pengembangan

penelitian, berdasarkan

Usaha identifikasi dilapangan, terdapat

Roti Pada Bagas Bakery kesesuaian
Kabupaten Kendal.

antara

alternatif

strategi yang diberikan dengan
strategi

yang telah dijalankan

oleh Bagas bakery. Kondisi ini
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dapat

dilihat dari

alternatif

strategi yang diberikan

Bagas

Bakery masih beraitann dengan
strategi yang sudah
oleh

dijalankan

perusahaan,

pengembangan

misalnya

produk

baru

pada konsumen yang sudah ada
yang masih berkaitan dengan
diversifikasi produk. Meskipun
tidak berkaitan dengan strategi
seblumnya,

namun

secara

umum

alternatip

strategi

tersebut

diharapkan

mampu

melengkapi
masalah

dan

mengatasi

permasalahan

pada

toko Bagas Bakery saat ini.
4

Hikmawati

Pengaruh

Labelisasi Berdasarkan pemaparan

pada

(2018)

Halal

Terhadap bab-bab

maka

Keputusan

Pembelian dapat

di Toko

Cake Dan penerapan

sebelumnya,
dijelaskan
label

produk di

bahwa
halal pada

Bakery Chocolicious Di

suatu

chocolicius

Kota Makassar

berpengaruh secara

signifikan

terhadap keputusan

pembelian

konsumen. Hal ini

dibuktikan

dengan jawaban para responden
dengan
diperoleh

gambaran
nilai

bahwa
koefisien

variabel labelisasi halal

(X)

adalah sebesar 0,462 sedangkan
konstanta

sebesar

28,484
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dengan persamaan regresi yaitu
Y =

28,484

+

0,462

Persamaan

X.

tersebut

menjelaskan

bahwah

ada

pengaruh yang signifikan antara
variabel X terhadap variabel Y
dengan nilai signifikan yang
diperoleh sebesar 0,000 atau
lebih kecil dari 0,05 (5%).
Selain itu, hasil penelitian ini
menunjukkan

korelasi

yang

kuat yang menjelaskan bahwa
besarnya pengaruh labelisasi
halal terhadap keputusan
konsumen

dalam

membeli

produk di chocolicious kota
Makassar.

Penelitian Wida Tri Maulidyawati, meneliti tentang “Pengaruh Kelompok
Acuan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI
dengan Label Halal Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Mahasiswa
Universitas Brawijaya Malang), Kartika Putrin, meneliti tentang “Pengaruh
Karakteristik Kewirausahawan,Modal Usha dan Peran Busines Development
Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa
Kedungrejo Sidearjo Jawa Timur‟‟), Tria Ariessiana Nusawati, meneliti tentang

“Analisis Strategi Pengembangan Usaha Roti Pada Bagas Bakery Kabupaten
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Kendal. Hikmawati, meneliti “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan
Pembelian di Toko Cake Dan Bakery Chocolicious Di Kota Makassar.
Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada
Variabel dan Objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan
pada Toko Ivan van Bakery sebagai variabel yang akan diteliti. Sedangkan
perbedaan yang mendasar antara penelitian yang sekarang dan terdahulu adalah
penelitian saat ini memfokuskan kepada Pengaruh Pengalaman Dan Labelisasi Halal
Terhadap Keberhasilan Ivan Bakery.
H. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pernyataan.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 :

Terdapat pengaruh pengalaman dan labelisasi halal terhadap keberhasilan
pada Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi.

H2 :

Tidak terdapat pengaruh pengaruh pengalaman dan labelisasi halal
terhadap keberhasilan pada Toko Ivan Bakery Cake dan Donuts Mayang
Mangurai Jambi

I. Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Indevindent (X) Pengalaman, dan
Labelisasi halal, dan variabel (Y) Keberhasilan usaha. Dapat di gambarkan sebagai
berikut
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Gambar 1.1
Kerangka Pemikiraan



Pengalaman (Xı)

 Labelisasi hala (X2)

Keberhasilan Usaha
(Y)

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan
dikaji secara kuantitatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif ini di dasarkan pada datadata yang diperoleh dari perusahaan, baik dari kuesioner, wawancara, observasi dan
dokumen-dokumen sebagai sumber pendukung untuk menganalisa data. Metode
kuantitatif merupakan metode yang menggunakan alat analisis yang bersifat
kuantitatif, dimana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian
dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu uraian.
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B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan
data sekunder
1. Data primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari
sumber pertama atau tempat penelitian yang dilakukan langsung di tempat Ivan
Bakery Cake dan Donuts Mayang Mangurai Jambi.
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Igban Hasan, Analisis Data Penelitian dan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 30.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pengalaman (X1)
Labelisasi Halal (X2)
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 TL X2.1 X2.2 X2.3 X2.4
5
4 3
4
4
5
4 30 4
3
4
4
4
4 3
4
5
5
4 29 3
4
4
3
4
3 5
4
4
3
5 28 4
4
3
4
3
3 3
3
4
4
4 24 4
3
4
4
4
3 4
4
5
3
4 27 3
4
5
5
4
4 3
3
3
3
3 23 4
3
3
4
3
3 3
3
3
3
3 21 4
4
4
2
5
5 5
5
5
5
5 35 4
3
4
4
4
5 4
4
4
5
5 31 4
4
3
5
4
3 4
4
5
4
4 28 5
3
4
3
3
5 4
5
3
5
4 29 3
4
3
3
4
3 5
3
5
4
5 29 4
3
4
3
4
4 4
4
4
3
3 26 5
4
3
4
5
5 4
5
4
5
5 33 4
3
4
4
3
3 4
4
3
4
5 26 3
3
4
4

3
4
3
4
3
4
5
5
4
4

4
4
4
3
5
3
4
3
3
4

3
5
5
4
4
3
4
5
3
3

4
4
4
3
4
4
4
5
4
4

3
5
3
4
3
4
3
4
4
3

3
4
3
4
3
4
4
3
4
5

3
4
3
5
3
3
4
4
4
3

23
30
25
27
25
25
28
29
26
26

4
3
4
4
3
4
3
3
4
5

4
5
3
4
3
3
5
4
5
4

3
4
4
5
3
4
4
5
3
4

3
4
4
3
4
5
3
3
4
4

Keberhasilan (Y)
TL Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 X7 X8
TL
15 5
3
4
5
3
4 4 5 33
14 5
3
4
3
5
5 3 4 32
15 4
5
3
4
3
4 4 3 30
15 5
5
5
5
5
5 5 5 40
17 4
3
5
4
3
4 5 5 33
14 5
5
5
5
5
5 5 5 40
14 3
5
4
5
5
5 5 4 36
15 4
4
3
4
3
4 5 3 30
16 4
4
5
5
5
5 4 5 37
15 5
4
5
4
4
5 4 3 34
13 5
5
5
5
5
4 5 5 39
14 3
4
4
3
3
4 3 3 27
16 5
5
4
4
5
5 3 4 35
15 4
5
5
5
4
4 5 5 37
14 4
4
4
4
4
3 4 3 30

14
16
15
16
13
16
15
15
16
17

3
5
4
5
3
3
4
3
4
5

4
5
4
5
5
4
3
3
5
4

5
5
5
4
5
3
4
4
3
4

3
4
5
4
5
4
4
3
4
4

4
5
3
5
4
3
4
5
5
4

4
3
4
3
5
4
3
4
5
3

3
4
5
4
3
4
4
4
3
4

3
5
3
4
5
4
3
4
5
4

29
36
33
34
35
29
29
30
34
32

Sumber : Survei Pra-riset

2. Data skunder Dalam penelitian ini diperoleh dari buku, skripsi, jurnal-jurnal dan
situs internet.
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Suatu usaha dikatakan berhasildidalam usahanya apabila

menagalami peningkatan penjualan, dan meningkatnya laba. Selain dari laba,
keberhasilan usaha dapat dilihat dari target yang di buat pengusaha. Banyak
faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yang pertama pengalaman, yang
kedua labelisasi halal. Keberhasilan usaha dapat juga dipengaruhi dari
kemampuan usaha dalam bidang tertentu.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Istilah instrumen dalam penelitian tidak terlepas dari metode pengumpulan
data. Artinya instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Metode

30

hlm. 14.

Danang Sunyoto, Metode Penelitian Akutansi, (Bandung: PT. Refika Aditama, (2013),
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pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data
penelitian, seperti wawancara, kuesioner, observasi. Sedangkan instrumen penelitian
ini adalah alat yang digunakan peneliti agar pekerjaan lebih mudah dan hasil lebih
baik.

31

1. Angket (Kuesioner)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawab.
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Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka,

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos
atau internet. Adapun skala yang digunakan adalah Skala Likert untuk
mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang
tentang denomena sosial. Jawaban tentang item yang menggunakan Skala
Likert mempunyai gradasi yang sangat positive sampai negative, dan untuk
keperluan analisis kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor diantaranya:
Nilai 5 : Untuk jawaban sangat setuju
Nilai 4 : Untuk jawaban setuju
Niali 3 : Untuk jawaban ragu-ragu
Nilai 2 : Untuk jawaban tidak setuju
Nilai 1 : Untuk jawaban sangat tidak setuju
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Danang Sunyoto, Metode Penelitian Akutansi, (Bandung: PT. Refika Aditama, (2013),

hlm. 11.
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
cetakan ke-16, 2013), hlm 142.
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2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya
langsung.
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Untuk mewawancarai informasi, terlebih dahulu penulis

merancang daftar pertanyaan yang berhubungan langsung dengan data
penelitian.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode
dokumentasi. Data dikumpulkan, dicatat, dan dikaji. Sedangkan, untuk studi
pustaka diperoleh dari penelitian terdahulu dan ditunjang dengan literatur
yang lain seperti buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan yang berkaitan
dengan mendukung penelitian ini.
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D. Uji Coba Instrumen
Uji coba instrumen perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian. hal ini
dimaksudkan agar instrumen yang di gunakan dalam mengukur variabel memiliki
validitas dan reabilitas sesuai dengan ketentuan, instrumen dikatakan valid apabila
instrumen tersebut telah melalui uji reabilitas.
E. Populasi dan teknik penentuan sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisis yang terdiri dari atas obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

35

Populasi dalam penelitian

adalah Usaha Toko Kue yang berhasil yang ada di Kota Jambi berjumlah 25 toko
kue.
33

Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomabangi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 136.
34
Soffian assauri, Strategi Marketing, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.133.
35
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta 2012). Hlm: 117
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No

Nama Usaha Toko Kue

1

Shinta Bakery

2

Boule Bakery

3

Toko Kue

4

Toko Kue Wati

5

Sintia Bakery

6

Cristine Bakery

7

Koni Lestari Cake and Bakery

8

Jambi Roru Cake

9

Anoy Cakes Faktory

10

Toko Kue Marie

11

Dina Cake dan Bakery

12

Kue Tradisional Melayu

13

Koni Cake Bakery

14

Jastip Jambi Jambe

15

Raincake Cakeshop and Bakery

16

Malvinas

17

Roti Ridho Jambi

18

Rumah Kue Mutiara

19

Lely Bakery

20

Holala Bakery

21

Kue Tradisional

22

Warung Kue Ema

23

Kue Basah Industri

24

Toko Kue Jajanan Pagi

25

Linda Cake House

Sumber : Survei Pra-riset
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2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang harus dilakukan dengan
teknik tertentu yang disebut teknik sampling.
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Dalam penelitian ini jumlah sampel

yang diambil adalah 25 toko kue dengan menggunakan teknik total sampling dimana
semua populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.
F. Uji Coba Statistik
1. Uji Validasi
Validitas ini pada dasarnya digunakan untuk melihat kesamaan antara yang
terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi dalam objek penelitian, sehingga
data yang diperoleh benar-benar valid. Menurut Ghozali (2012) uji validitas dapat
dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai rhitung dengan nilai rtabel.
Apabila rhitung lebih besar dari rtabel berada dibawah 0,5. Maka pertanyaan yang diuji
dikatakan valid. Dibantu dengan SPSS yang dinyatakan dengan nilai total
correlation.
a. Jika rhitung

lebih besar dari rtabel, maka komponen koesioner dinyatakan valid.

b. Jika rhitung lebih kecil dari rtabel, maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reabilitas
Setelah kuesioner disusun dan dikakukan uji coba pada responden, maka hasil uji
tersebut di cari tingkat reabilitas. Uji ini yang digunakan adalah formula Alfa dengan
rumus, yaitu :
(
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)

Putri Syuhada, Pengaruh Pendapatan, Reliogiositas dan Pengetahuan Terhadap Intense
Menabung Masyarakat Jambi di Bank Mandiri Syariah jambi, Skripsi Uin Sts Jambi 2017, Hlm: 47
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ʳ11

= Reliabilits

k

= banyak Butir Pertanyaan

ab²

= Jumlah Varian Butir

at

= Varian Total

G. Teknik Analisis Data
1. Uji Persial (t)
Uji ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel
indevenden secara individual (persial) terhadap variabel devenden. Hipotesis
digunakan adalah:
Ho : HI = 0, berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel indevenden
dengan variabel devenden.
Ho

: HI ≠ 0, berarti terdapat pengaruh yang nyata antara variabel indevenden
dengan variabel devenden.
Pada tingkat signifikan 5% dengan kreteria pengujian yang digunkan sebagai
berikut :
Jika sig > 0,05, maka HI diTerima
Jika sig < 0,05, maka HI diTolak
2. Uji Simultan (f)
Tujuan dari uji signifikan simultan atau uji statistik F ini adalah memnunjukan
apa semua variabel independen yang ada dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah:
Ho = β1, β2 = 0, variabel indevenden berpengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel devenden
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Ho diTolak dan Hı diTerima, apabila Fhiting < Ftabel, artinya variabel indevenden
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel devenden yang nyata. Ho
diTerima dan Hı diTolak, apabila Fhitung < Ftabel, artinya variabel devenden
secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel devenden secara
nyata.
H. Uji Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel bebas itu : Pengalaman (X1), Labelisasi Halal (X2), Terhadap
Keberhasilan Toko Ivan bakery Cake dan Donuts Kota Jambi.
Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam peneliyian
ini sebagai berikut:
Y = a + b1 Xı + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e
Keterangan
Y Keberhasilan Usaha X1

= Variabel Dependen =

Pengalaman

Variabel Indevenden =
Varibel Indevenden =

X2 Labelisasi Halal e
I. Uji Asumsi Klasik

Eror

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka untuk
menghindasi pelanggaran asumsi-asumsi model klasik, perlu diadakan pengujian
asumsi klasi, Adapun uji asumsi klasik tersebut adalah:
1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan
adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi
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ada atau tidak adanya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai
berikut:
a. Jika R² sangat tinggi tapi variabel indevenden banyak yang tidak signifikan maka
dalam model regresi terdapat multikolinearitas.
b. Melihat nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak
ada multikolineritas. Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolinearitas,
maka harus menghilang variabel indevenden yang mempunyai korelasi tinggi.
2. Uji Heteroskedastistas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
heteroskedastisitas. Cara menganlisis asumsi heteroskedastisitas dengan melihat
grafik scatterplot. Model regresi yang baik yang homokesdatisitas atau tidak terjadi
heterosdasititas. Dasar analisisnya adalah:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Uji Normalitas Data
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable
pengganggu atau ridual memiliki distribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak
terpenuhi, maka uji f dan t tidak valid. Diantara uji statistik yang dapat digunakan
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untuk menguji normalitas ridual adalah uji statistik nonprametrik kolmigerovSmirnow (K-S). Uji (K-S) ini dilakukan dengan membuat hipotesis.
Ho : Data ridual berdistribusi normal.
Ha : Data Residual Berdistribusi tidak normal B.
J. Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik
penelitian. Obyek penelitian yang dimaksud adalah Keberhasilan Usaha Toko Ivan
Bakery Cake dan Donut Kota Jambi. Penelitian ini terdiri dari dua variabel , yaitu
variabel X yang terdiri dari Pengalaman dan Labelisasi Halal. Sedangkan varibel Y
adalah Keberhasilan Usaha.
Variabel

Notasi Depenisi Operasional

Keberhasila

Y

n

Usaha

Kesuksesan
diinginkan

Indikator

Skala

yang  Modal

Liket

adalah  Volume penjualan
dari bisnis  Pendapatan

(Kasmir,

keberhasilan

2006)

dalam mencapai tujuan.

 Output Produksi
 Bertambahnya
Tenaga Kerja

Pengalaman

X1

Staw, 1991)

Pengalaman

dalam  Tingkat

menjalankan

usaha

merupakan
terbaik
keberhasilan,

predikator

pengalaman

pengetahuan yang
dimiliki

bagi  Pengusahaan
terutama

apabila bisnis baru itu
berkaitan

Liket

terhadap pekerjaan
dan peralatan

dengan  Lama waktu/masa
bisnis

kerja

sebelumnya.
Labelisasi

X2

Pencantuman

tulisan  Pengetahuan

Liket
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Hala

atau

pernyatan

(BPPOM

pada

kemasan

MUI)

peroduk
menunjukkan

halal  Kepercayaan
atau  Penilaian terhadap
untuk
bahwa

produk tersebut halal.

labelisasi halal
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K. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematika yang terdiri dari lima
bab, dimana masing-masing bab terdiri dari karasteristik yang berbeda- beda namun
masih dalam satu pembahasan.
BAB I

Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori , tinjauan pustaka
dan kerangka pemikiran.
BAB II

Metode Penelitian

Membahas tentang metedelogi penelitian yaitu pendekatan penelitian,
jenis dan sumber dana/tempat dan waktu penelitian, instrumen
pengumpulan data teknis analisis data dan dan sistematika penulisan.
BAB III

Gambaran Umur
Menjelaskann secara singkat sejarah dan perkembangan Toko Ivan
Bakery Cake dan Donut.

BAB IV

Hasil dan Analisis
Pada bab ini menjelaskan perhitungan-perhitungan bagaimana
menjawab masalah yang dirumuskan, kuantitatif, menguraikan data
hasil penelitian.

BAB V

Penutu
Mencakup uraian yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Ivan Bakery Cake Dan Donuts
Toko Ivan Bakery Cake Dan Donuts berdiri pada tanggal 28 februari 2005 yang
didirikan oleh Wiji Erniati yang beranggotakan 4 orang karyawan dan sampai
sekarang karyawan Ivan Bakery ada 22 orang. Ivan Bakey adalah salah satu usaha
yang bergerak dibidang industri makanan (roti dan kue tradisional) yang beralamat
di Jl.Ismail blok M3 No 18 RT. 19 Kelurahan Mayang Mangurai Jambi. Dengan
hanya bermodalkan Rp15.000.000 Ivan Bakery mulai merintis usahanya dan
mendapat bantuan peralatan berupa Oven dari Disperindag Provinsi Jambi,
kemudian mendapatkan tambahan pinjaman modal usaha dari PTPN-6 sebesar
Rp5.000.000 juta rupiah.
Tahun 2006 Ivan Bakery mulai dikenal masyarakat dan mulai banyak
permintaan berbagai jenis kue dari konsumen, akhirnya Ivan Bakery berusaha untuk
memenuhi permintaan jenis kue konsumen. Dengan adanya permintaan dari
konsumen akhirnya menjadi inspirasi bagi Ivan bakery untuk menciptakan jenis kue
yang baru. Dengan berjalannya waktu Ivan bakery semakin dikenal masyarakat
sekitar, namun juga instansi pemerintah dan juga perusahaan suwasta. Ivan Bakery
menyediakan berbagai jenis kue tradisional, kue kering, roti, tar dan yang lainnya.
Tahun 2009 Ivan Bakery sudah bisa membeli sebuah toko sendiri. Kemudian
tahun 2012 Ivan Bakery sudah berhasil membangun gudang produksi dan pada tahun
2013 membuka cabang yang berada di simpang rimbo. Sempajuga Ivan
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bakery membuka cabang sampai 4 cabang ditahun 2007-2016. Pada pertengahan
tahun 2016 semua cabang ditutup disebabkan kurangnya manajemen yang kurang
maksimal. Cabang yang ada disimpang rimbo sudah menjadi asrama untuk Tahfizh
bidang keagamaan ditahun 2016. Ivan bakery sudah tidak diragukan untuk sertifkasi
halal karena toko ini memiliki izin dari dari MUI dengan No. 29200000431211
sehingga pembeli tidak perlu meragukan produk Ivan Bakery untuk dikonsumsi.
B. Visi dan
Misi Visi
Untuk menjadikan perusahaan berbasis makanan yang halal toyyibah dan
menjadi perusahaan yang bernilai tinggi.
Misi
Menjadikan

Ivan

Bakery

bisa

membantu

warga

sekitar

untuk

mengembangkan bakat ibu rumah tangga, anak-anak yang tidak mampu sekolah
yang mempunyai bakat di bidang bakery, juga menampung peroduk-produk dari
bisnis rumahan ibu rumah tangga.
C. Produk-Produk Ivan bakery
Ivan Bakery awalnya memproduksi hanya tiga jenis produk terdiri dari roti,
donuts dan bolu. Dengan perkembangannya yang semakin bertambah ivan bakery
sudah mempuanyai berbagai macam produk. Ivan bakery mempuyai peroduk
unggulan yang tidak bisa didapatkan ditoko bakery lain terutama di Kota Jambi,
yang menjadi peroduk unggulan Ivan Bakery adalah Wingko babat.
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Produk-produk Ivan Bakery adalah sebagai berikut:
Manis

Asin

Wingko Babat

Hot dog goreng

Onde-onde

Risol ayam mini

Kelepon

Krokrt ayam keju

Ketan srikaya

Kroket kentang oriental

Musho hijau

Risoles tom yun

Kojo hijau

Truly chocolate resoles

Kojo kentang

Risoles pizza

Sus

America risoles

Dadar gulung

Risoles tongkol specy

Puding ubi ungu

Risolus rogout ayam

Puding srikaya

Roti ayam

Puding jagung

Samosa ragut

Carabikang

Risol mayonise

Brawnies kukus

Panada

Brownies panggang

Kroket kentang

Cake susu pandan

Samar mendem

Serang semut

Lemper

Bolu gulung nanas

Kroket spicy nasi

Lapis surabaya nanas

Kroketspicy mie

Lapis beras
Lapis pandan

Kroket spicy misoa

Lapis ubi

Combro

Lapis sagu

Risoles vegetarian

Cenil

Lumpia basah

Wajik

Lumpia goreng

Pia kajang ijo

Butter bullen

Cake banana

Roti kentang
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Talam ubi

Arem mini ayam

Wingko

Ketan serendung

Ongol-ongol

Tahu krispi

Srikaya kentang

Bolu bihun

Cake banana soft

Lumpia jamur

Bolu keju

Talam ubi

Kue suri

Pastel

Bolu kukus pelangi

Tahu telor

Marbel cake

Miesua goreng

Mochi isi kentang

Martabak risol

Kue bugis

Martabak tahu

Bugis bangkok

Martabak kentang telor

Singkong keju

Martabak sanghai

Talam sri gambir

Mie sanghai

Kue Koci

Bakwan

Pudingtramisu cup

Risol vegetable

Puding brown jell pot

Risol rogut

Puding brown jell cok pot

Risol kari ayam

Pie buah

Risol ayam

Puding blaccforest cup

Risol kentang wortel

Grill snow cake

Roti isi ayam

America brownies

Roti isi kelapa

Opera cake

Roti isi kentang

Kroket ubi coklat

Roti kacang ijo

Kroket pisang keju

Lapis legit

Lapis subaya

Lapis legit potong

Lapis surabaya keju

Molen

Lapis surabaya potong

Donat

Cake pandan

Roti pizza

Cake susu

Roti keju
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Brawnies toping

Trat mini

Brownies kukus

Engka kentang

Brownies jumbo

Serang semut

Bolu kukus biji

Roti sisir

Cake tape pack

Roti syikc

Cake tape loyang

Roto tawar

Wajik loyang

Cup cake

Struktur Orga

D. Struktur Organisasi
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Sumber : Ivan Bakery Cake dan Donut

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Karasteristik Responden
1. Karakteristik Responden
Jumlah responden yang diambil dalam penelitian pengumpulan data adalah
sebanyak 25 orang. Karasteristik responden yang diperoleh dari hasil pengumpulan
data melalui penyebaran kuisioner ini terdiri dari: usia, jenis kelamin, pendidikan,
status perkawinan, dan lokasi usaha. Maka dari itu dapat disusun dalam bentuk tabel
dibawah ini :
a. Karakteristik Responden Berdasrkan Jenis Kelamin
Berikut dilampirkan jenis kelamin responden yang berpartisipasi dalam
penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 4.1 :
Karakteristik Responden Berdasrkan Jenis Kelamin
No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase %

1

Laki-laki

8

32 %

2

Perempuan

17

68 %

25

100 %

Jumlah

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan dari 25 orang responden pemilik Toko
Kue Bakery di Kota Jambi yang melakukan pengisian koesioner sebagian besar
berjenis kelamin perempuan yang sebesar 68% sedangkan responden laki-laki
sebesar 32%.

45

46

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Berikut dilampirkan jenis kelamin responden yang berpartisipasi dalam
penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No

Usia

Jumlah

Persentase %

1

21-30 Tahun

7

28 %

2

31-40 Tahun

12

48 %

3

41-50 Tahun

6

24 %

25

100

Jumlah

Berdasrakan tabel 4.2 menunjukkan dari 25 responden Pemilik Toko di Kota
Jambi yang melakukan pengisian kuesioner sebagian besar berusia sebanyak 12
responden (48%) dengan usia 31-40 tahun.
c. Karasteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berikut dilampirkan jenis kelamin responden yang berpartisipasi dalam
penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 4.3:
Karasteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentasi %

1

SMP

5

20 %

2

SMA

9

36 %

3

S1

8

32 %

4

S2

3

12 %

25%

100

Jumlah
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Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan dari 25 orang responden pada toko
bakery di Kota Jambi yang melakukan pengisian kuesioner sebagian tingkat
pendidikannya sebanyak 9 responden (36%) dengan tingkat pendidikan SMA.
B. Uji Coba Statistik
a. Uji Validitas
Mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan dengan cara mengkorelasi
setiap indikator variabel jawaban responden dengan skor masing-masing variabel,
kemudian hasil skor dibandingkan dengan krisis taraf signifikan 5% atau 1%. Dimna
hasil pengujian dibandingkan dengan rtabel. Apabila hasil yang didapatkan berada
diatas nilai r, maka dinyatakan valid apabila dibawah nilai r maka dinyatakan tidak
valid. Hasil uji validitas dalam penelitian ini, disajikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Pengalaman, Labelisasi Halal dan Keberhasilan
Orrected Item
Variabel
pengalaman

Labelisas Halal

Item
Pernyataan

r tabel

Kererang
an

1

Correlation
r hitung
0,682

0,396

Valid

2

0,452

0,396

Valid

3

0,529

0,396

Valid

4

0,628

0,396

Valid

5

0,569

0,396

Valid

6

0,654

0,396

Valid

7

0,701

0,396

Valid

1

0,678

0,396

Valid

2

0,552

0,396

Valid

3

0,677

0,396

Valid

4

0,473

0,396

Valid
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Keberhasilan

1

0,512

0,396

Valid

2

0,575

0,396

Valid

3

0,570

0,396

Valid

4

0.737

0,396

Valid

5

0,604

0,396

Valid

6

0,441

0,396

Valid

7

0,444

0,396

Valid

8

0,739

0,396

Valid

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah
Untuk mengetahui validitas pada pernyataan diatas maka antara setiap
pernyataan terhadap total skor harus dibandingkan dengan r tabel. Dimana df (n-2)=
25-2=32 dengan taraf signifikan 5% dib dapat r tabel= 0,396 dengan ketentuan jika
rhitung > dari ttabel, maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid, namun jika
sebaliknya rhitung < dari ttabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
Dari tabel uji validitas diatas, diketahui bahwa pernyataan mengenai
Pengalaman, Labelisasi Halal dan keberhasilan, secara keseluruhan dinyatakan
dengan perbandingan nilai r tabel sebesar 0,396. Kevalitan pernyataan tersebut
menggambarkan bahwa pernyataan-pernyataan dari penyebaran kuesioner mengenai
Pengalaman, Labelisasi Halal dan Keberhasilan adalah valid dan bisa digunakan
dalam pengukuran penelitian.
b. Uji Realibilitas
Dalam realibilitas, Susan Stainback menyatakan bahwa realiabilitas berkenan
dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan
positivistic (kuantitatif), suatu data dapat dikatakan reable apabila dua data atau
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lebih dalm objek peneliti yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok
data bila dipecah menjasi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.
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Pengujian yang populer yang sering digunakan dalam mengukur validitas dan
reabilitas suatu konsep instrumen adalah teknisz Alpha Cronboarch alat ukur dalam
melakukan penelitian dengan nilai 0,06adalah nilai terendah yang dapat diterima.
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1) Variabel Pengalaman (X1)
Tabel 4.5
Hasil Pengujian Uji Reabilitas Variabel Pengalaman
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.701

7

Sumber: Data Primer Yang Susah Siolah

Hasil pengujian terhadap reabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,701> 0,06. Hal
ini dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel Pengalaman (X1) teruji
reabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel.
2) Variabel Labelisasi Hala
Tabel 4.6
Hasil pengujian Uji Reabilitas variabel Labelisasi Halal
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
-.785

a

N of Items
4

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah

37
38

Ibit, hlm 51
Ibit, Hlm 51
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Hasil pengujian terhadap reabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,60. Hal ini
dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel Labelisasi Halal (X2) teruji
reabilitasnya sehingga dinyatakan relibel.
3) Variabel keberhasilan
Tabel 4.7
Hasil Pengujian Uji reabilitas variabel keberhasilan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.715

8

Sumber: Data Primer Yang Sudah Dikelola

Hasil pengujian terhadap reabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,60. Hal ini
dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel Keberhasilan (Y) teruji
reabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel.
C. Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini agar hasil yang diperkirakan sebelumnya tidak
menyimpang dari model regresi linear berganda, maka harus memenuhui asumsi
klasik sebagai berikut :
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi,
variabel dependen, variabel indevenden atau keduanya mempunyai distribusi
normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan berdistribusi normal dilihat
dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan
keputusan adalah sebagai berikut :
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a.

Jika data menyebar disekitar diagonal disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.

b.

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.
Gambar 4.1
Hasil Pengujian Uji Normalitas dengan Propability Plot

Dari grafik diatas, terlihat data menyebar disekitar garis diagonal, serta tetapi
penyebaran mengikuti garis diagonal, hal ini berarti data distribusi normal. Dan
dengan ini model regresi layak digunakan dalam penelitian.
2) Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas dideteksi menggunakan nilai tolerance dan variance
inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih
yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang
rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan
menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cutuff yang umum dipakai
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adalah nilai tolerance 0,01 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10. Dari data yang
telah dianalisis penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji Multikolinierritas
Coefficients

a

Collinearity Statistics
Model

Tolerance VIF

(Constant)

a.

P

.979

1.022

LH

.979

1.022

Dependent Variable: keberhasilan

Sumber: Data Primer Yang Sudah Dikelola

Penjelasan dari tabel uji multikolinierritas diatas yaitu variabel Relavansi,
Keandalan, dapat dibandingkan, kosistensi, dan dapat dipahami, memiliki telerance
kurang dari 1, demikian juga angka VIF kurang dari 10, maka memiliki, maka
memiliki arti datan tersebut tidak terjadi multikolinierritas.
3) Uji Heterokedstisitas
Uji Heterokedstisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi
ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengengamatan yang lain.
Jika variasidari residual satu pengamatan kepengamtan lain tetap, maka tersebut
homokedastisitas.

Model

regresi

yang

baik

adalah

yang

tidak

terjadi

heterokedstisitas atau yang homokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau
tidaknya heterokedstis. Deteksi ada tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.
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Gambar 4.2
Hasil Pengujian Uji Heterokedstisitas

Kriteria pengujian Heterokedastisitas dengna analisis

grafik, apabila

penyebaran data tidak berbentuk pola tertentu (acak) berarti data Heterokedastisitas
atau bisa dikatakan tidak terdapat gejala Heterokedastisitas karena dari grafik diatas
sebaran data tidak membentuk pola tertentu yang artinya tidak terdapat gejala
Heterokedastisitas dalam model regresi.
c.

Analisis Regresi Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi dengan menggunakan regresi linear berganda. Tujuanya yaitu untuk menguji
hubungan sekaligus pengaruh pengalaman dan labelisasi halal terhadap keberhasilan
yang dipilih oleh peneliti.
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Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel indevenden dengan
variabel dependen apakah masing-masing variabel indevenden berhubungan positif
atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabeldevenden apabila nilai
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan
biasanya bersekala interval atau rasio.
Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut
Y = a + bı Relavansi + b2 Keandalan + ....+bnXN +
e Keterangan:
Y Keberhasilan

: Variabel devenden (nilai yang diprediksi)

Xı Pengalaman

: Variabel indevenden

X2 a b

: Variabel indevenden
: Konstanta
: Koefisien regresi
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda
a

Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d
Coefficients

B

Beta

Std. Error

t

Sig.

11.640

.000

(Constant) 32.948

2.831

P

.203

.068

-.427

-2.988

.007

LH

.282

.079

.512

3.581

.002

a. Dependent Variable: Pengalaman

Sumber: Data Primer Yang Sudah Dikelola
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Berdasarkan hasil diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + b1x1 + b2x2
Y = 32.948 + 0,203 Pengalaman + 0,282 Labelisasi Halal
Keterangan
1. Nilai konstanta sebesar 32.948 menyatakan bahwa Pengalaman dan Labelisasi
Halal bernilai 32.948.
2. Koefisien regresi variabel X1, sebesar 0,203 menyatakan bahwa setiap
peningkatann satu satuan Pengalaman, meningkatkan Keberhasilan senilai 0,203.
3. Koefisien regresi variabel X2, sebesar 0,202 menyatakan bahwa setiap
peningkatan satu satuan Labelisai Halal, akan meningkatkan Keberhasilan senilai
0,202

a. Uji T
Uji parsial (Uji t) digunakan untuk menunjukkan pengaruh secara individual
variabel bebas yang ada dalam model terhadap variabel terikat. Hal ini dimasudkan
untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas dalam menjelaskan
variabel terikat. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa variabel bebas secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Penjelasan hasil uji t untuk masing variabel bebas adalah sebagai berikut
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Tabel 4.11
Hasil Analisis Uji t
a

Coefficients
Standardize

Model

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

11.640

.000

(Constant) 32.948

2.831

P

-.203

.068

-.427

-2.988

.007

LH

.282

.079

.512

3.581

.002

a. Dependent Variable: Pengalaman
Sumber: Data Primer Yang Sudah Diolah
Dari tabel 4.11 dapat kita ketahui bahwa vaeiabel pengalaman memeliki nilai
signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,007. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai
variabel pengalaman tidak ada pengaruhnya yang signifikan terhadap keberhasilan.
Sedangkan vaeiabel Labelisasi Halal memiliki nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari
0,005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel labelisasi halal terdapat pengaruh
dan signifikan terhadap keberhasilan.
Nilai t hitung -2.988 < t tabel 2,074 sehimgga dapat disimpulkan bahwa

H1

ditolang yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
Nilai t hitung 3,581 > t tabel 2,074 dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berati
terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
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b. Uji F ( Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu
pengalaman, labelisasi halal bersama-sama berpengaruh terhadap
variabel terkait yaitu keberhasilan. Penjelasan hasil uji F untuk masingmasing variabel bebas adalah sebgai berikut:
Tabel 4: 12
Hasil Uji Simultan (Uji F)
b

ANOVA
Sum of
Model

Squares

df

Mean Square

Regression

203.969

2

101.985

Residual

109.791

22

4.990

Total

313.760

24

F
20.436

Sig.
a

.000

a. Predictors: (Constant), LH, P
b. Dependent Variable: Keberhasilan
Sumber: Data Primer Yang Sudah Dikelola

Tabel Anova memberikan informasi tentang uji F. Uji F bertujuan untuk
mengetahui

pengaruh

variabel

pengalaman

dan

labelisasi

halal

terhadap

keberhasilan. Caranya dengan perbandingkan signifikan dengan taraf signifikan 5%
(0,005).
Berdasarkan hasil Uji F diatas diperoleh nilai hitung sebesar 20,436 dengan
nilai signifikan 0,000 dimana p<0,05 jadi hasil uji F 0,000<0,05 maka dapat
dinyatakan variabel Keberhasilan dapat dipengaruhi oleh variabel pengalaman dan
labelisai halal secara bersama-sama. Berdasarkan output di atas diketehui nilai
signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap y adalahsebesar
0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 20,436 > F tabel 3,42, sehingga dapat disimpulkan
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bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan
terhadap Y.
c. Koefisien Diterminasi (R Square)
Koefisien determinasi (R squer) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai kofisien determinasi
adalah 0 dan 1. Semakin besar R square suatu variabel indevenden menunjukkan
semakin dominnanya pengaruh terhadap variabel devendennya. Dapat ditentukan
koefisien determinasinya sebagai berikut :
Tabel 4.13
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi
Adjusted
Model R
a

.806

1

R Std. Error of the

R Square Square

Estimate

.650

2.234

.618

Sumber: Analisis Data Primer Yang Telah Diolah
Summary memberikan informasi tentang koefisien determinasi (R Squer), yaitu
seberapa besar kontribusi pengalaman, dan labelisasi halal terhadap keberhasilan
pada Toko Kue Bakery Kota Jambi.
Berdasarkan tabel model summary diatas diproleh R squer sebesar 0,650.
Apabila dirubah dalam bentuk persentase menjadi 65%, sehingga dapat dinyatakan
bahwa peras pengalaman dan labelisai halal terhadap keberhasilan sebesar 65%. Dan
sisanya 35% dipengaruhi oleh variabel lainnya dan tidak termasuk dalam variabel
penelitian ini.
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D. Pembahasan
Seseorang yang ingin memulai bisnis harus memiliki karasteristik tertentu,
memulai bisnis bukanlah hal yang mudah harus membutuhkan seorang yang berjiwa
wirausaha. Setiap orang sebenarnya memiliki potensi untuk bisa menjalankan bisnis,
namun hal itu tergantung bagaimana cara ia memotivasi dirinya. Banyak faktor yang
mempengaruhi keberhasilan usaha para pengusaha baik yang berasal dari internal
maupun eksternal. faktor internal lebih banyak berasal dari pengusaha itu sendiri
diantaranya adalah, latar belakan pendidikang, usia, kepercayaan diri, labelisasi
halal, serta pengalaman dan masalah internal lainnya. Faktor internal di hadapkan
kepada permasalahan diluar organisasi yaitu lingkungan, peluang persaingan, sistem
informasi global dan masalah eksternal lainnya.
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Keberhasilan usaha sendiri dapat ditandai dengan peningkatan jumlah
penjualan, peningkatan jumlah produksi, peningkatan keuntungan atau laba serta
usaha yang selalu berkembang. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tidak terlepas
dari kerja keras para individu yang ada didalamnya. Kebijakan-kebijakan
pengambilan keputusan manajerial yang tepat merupakan kunci keberhasilan suatu
usaha.
Didalam fatwa halal MUI menyatakan bahwa kehalalan suatu peroduk sesuai
dengan syarikat islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap
produk makanan minuman, obat-obatan dan kosmetik. Setiap perodusen yang
mengajukan sertifikasi halal bagi peroduknya harus melampirkan sertifikasi dan

39

Hutagulung Raja Bungsu, Syaprizal Helmi, dan Frida Ramadini. Kewirausahaan. (USU
Press, Medan. 2010) Hlm 8
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sertifikat ahalal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bahan aliran
proses. Syarat kehalalan peroduk yang diperoduksi tidak mengandung DNA babi
dan bahan-bahan yang berasal dari babi, dan tidak mengandung darah hewan.
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Hasil penelitian Andy Wijayanto (2008) tentang “ Pengaruh Karasteristik
Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha” ( Studi Pada Usaha Kecil Pengasapan
Ikan di Krobokan Semarang) menunjukakan bahwa: karekteristi wirausahawan yang
dibagi dalam dua variabel, yaitu (1) kecakapan pribadi dan kecakapan sosial yang
keduanya baik secara simultan atau parsial memiliki pengaru positif dan signifikan
terhadap tingkat lebih keberhasilan usaha dan (2) variabel kecakapan sosial
berpengaruh lebih dominan terhadap keberhasilan, dan hasil penelitian Chandan
Purnama dan Suyanto (2010) dengan judul “ Motivasi dan Kemampuan Usaha
dalam Meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil” (Studi Pada Industri Kecil
Sepatu di Jawa Timur). Menyimpulkan bahwa kemamapuan usaha lebih dominan
pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha dibandingkan dengan motivasi usaha.
Untuk itu perlu meningkatkan sikap, kecerdasan emosional, keterampilan dan
pengetahuan pengusaha terhadap keberhasilan usahanya.
Variabel yang dominan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha Toko
Bakery adallah Labelisai Halal dilihat pada analisis regresi sederhana dengan nilai
signifikan 0,002. Memberikan interprestasi bahwa responden dengna pengalaman
yang baik mempunyai kecendrungan lebih efektif untuk keberhasilan usaha.
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https//id.m.wikipedia.org/wiki/LPOM_MUI-Lembaga-pengkajian-pangan-obat-obatan dan
kosmetik-majelis-ulama-indonesia

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengalaman dan Labelisasi
Halal Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Toko Kue Bakery Dikota Jambi, maka
akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan tabel model sumarry diatas diperoleh R square sebesar 0,650
apabila dirubah dalam bentuk persentase menjadi 65%, sehingga dapat
dinyatakan bahwa kontribusi pengalaman dan labelisasi halal terhadap
keberhasilan usaha sebesar 65%.
2. Tidak ada pengaruh pengalaman terhadap keberhasilan pada Toko Kue
Bakery di Kota Jambi (P-value 0,007 > 0,005) sedangkan labelisasi halal
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada toko kue bakery di kota
jambi (P-value 0,002 < 0,005)l
3. Variabel yang dominan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan toko kue
bakery adalah labelisai halal dilihat pada analisis regresi sederhana dengan
nilai signifikan 0,000. Memberikan interprestasi bahwa responden dengan
labelisasi halal kecendrungan lebih efektif untuk keberhasilan usaha pada
toko bakery di Kota jambi
B. Saran
Sehubung dengan penelitian yang telah penulis lakukan dan berdasarkan
temuan-temuan di lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada
beberapa pihak yang terkait:
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1. Besarnya pengaruh pengalaman terhadap keberhasilan, produsen lebih
meningkatkan pelayanan konsumen dengan baik.
2. Besarnya pengaruh labelisasi halal terhadap peningkatan penjualan produk
maka diharapkan kepada produsen yang memiliki usaha di kota dibidang
makanan yang belum memiliki label halal untuk dapat mendaftarkan
produknya kepihak yang berwenang agar segera mendapatkan sertifikat
halal.
3. Produsen harus tetap mempertahankan kualitas produk dengan cara menjaga
kehalalan produk.
4. Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti hal yang sama, maka
disarankan agar menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh
terhadap keputusan pembelian
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PETUNJUK PENGISIAN KOESIONER
1. Nama Pemilik Toko

:

2. Jenis Kelamin

:

3. Pendidikan Terakhir

:

4. Nomor Telepon

:

5. Umur

:

6. Lokasi Usaha

:

Berikan tanda (



tahun

) pada kolom Bapak/Ibu /Saudara/i pilih sesuai keadaan yang

sebenarnya, dengan alternatifjawaban sebagai berikut :
Keterangan
SS

= Sangat Setuju

S

= Setuju

R

= Ragu-Ragu

TS

= Tidak Setuju

STS

= Sangat Tidak Setuju

Pernyataan
1. Variabel Pengalaman (X1)
No
1

Pertanyaan
Saya melayani konsumen dengan
baik.

2

Saya sudah membuka usaha selama
5 tahun, sehingga usaha ini saya
tekuni lebih baik.

SS

S

R

TS

STS

3

Saya pernah melakukan kesalahan
dalam membuka usaha.

4

Saya tidak membuang-buang waktu
kerja dengan kegiatan lain yang
tidak berkaitan dengan pekerjaan.

5

Keahliah khusus yang saya miliki
dapat mendukung usaha saya tetap
bertahan saat ini.

6

Pengalaman kerja yang saya miliki
membantu saya dalam bekerja.

7

Pekerjaan yang saya lakukan saat ini
sangat membutuhkan pengalaman
kerja yang saya miliki.

2. Labelisasi Halal (X2)

No
1

Pertanyan
Produk saya diperoses sesuai dengan
syariat islam.

2

Bahan-bahan yang terdapat pada
produk saya merupakan bahan-bahan
yang teruji kehalalannya.

3

Labelisasi Halal pada produk bakery
ini memberikan jaminan terbebas dari
bahan-bahan yang haram.

4

Labelisasi halal pada produk bakery
ini menjamin kehalalan produk.

SS

S

R

TS

STS

3. Keberhasilan (Y)
No
1

Pertanyan
Usaha saya berhasil mencapai target
omset yang ditentukan.

2

Bisnis saya mengalami penambahan
karyawan selama 3 tahun trakhir.

3

Bisnis saya mengalami peningkatan
penjualan 25% selama 3 tahun
terakhir.

4

Wirausaha adalah pekerjaan yang
kurang menantang

5

Saya bekerja sama dengan pihak lain
agar dapat mengembangkan usaha
saya.

6

Saya mempunyai kereatifitas tinggi
untuk menghasilkan produk.

7

Sebuah usaha akan mencemari
lingkungan sekitar.

8

Saya mampu memproduksi produk
saya sesuai dengan target penjualan.

SS

S

R

TS

STS
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