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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada PT. Abadi 

Nawatama yang beralamat di Jalan Bubaan 17 A Kranggan Semarang. PT. 

Abadi Nawatama didirikan pada tahun 1982 oleh Bapak Thio Kong Lian, 

namun saat ini pemimpin PT. Abadi Nawatama telah berpindah tangan pada 

tahun 1995, dan sekarang dijabat oleh Thio Tiau Ping bersama dengan kedua 

adiknya, Thio Tiau Ming dan Thio Chen Moy. PT. Abadi Nawatama adalah 

usaha yang bergerak di bidang penjualan alat pertukangan. Saat ini PT. Abadi 

Nawatama mempunyai 18 orang karyawan. Setiap karyawan memiliki tugas 

dan tanggung jawab masing-masing, berikut adalah struktur organisasi PT. 

Abadi Nawatama. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Abadi Nawatama 

Keterangan :  

1. Pemilik/ Manager Pengelola 

Pemilik bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Bertanggung jawab 

selama berlangsungnya usaha, dan mengevaluasi hasil kinerja perusahaan. 

2. Bagian Toko 

Bagian toko bertugas untuk melakukan pengecekan stok barang yang ada 

di toko dan melayani konsumen. 

3. Bagian Keuangan  

Bagian keuangan bertugas untuk melakukan rekapitulasi pendapatan, 

pengeluaran perusahaan, dan melakukan penyusunan laporan keuangan 

perusahaan, mengevaluasi hasil kerja dari staf keuangan perusahaan. 

Manager Pengelola 
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Bag. 
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Pembelian 
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Karyawan Karyawan Staf 
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4. Bagian Pembelian 

Bagian pembelian bertugas untuk membuat perencanaan pembelian 

barang, mengatur pembelian agar barang dan kedatangannya sesuai 

dengan yang diharapkan, mengatur pekerjaan bawahan agar dapat 

dilakukan lebih efesien, mencari dan membandingkan beberapa supplier 

untuk mendapatkan harga dan kualitas yang baik, melakukan negosiasi 

harga, penalty, cara dan waktu pembayaran dan pengiriman, mengontrol 

kegiatan pembelian (harga, kualitas, dan delivery) dan administrasi 

pembelian. 

5. Bagian Stok Gudang 

Bagian stok gudang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol 

operasional gudang, mengawasi pekerjaan staf gudang, melakukan 

pengecekan barang masuk dan keluar, membuat laporan stok barang di 

gudang. 

6. Supervisor 

Supervisor bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua tugas 

bawahannya, bertanggung jawab pada dalam pencapaian target penjualan, 

memberikan motivasi untuk bawahannya. 
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4.2 Gambaran Umum Responden  

 Responden ada penelitian ini adalah 1 orang pemilik PT Abadi 

Nawatama yang berjenis kelamin laki-laki  dan usianya 65 tahun. Responden 

kedua, ketiga, dan keempat adalah anggota keluarganya yang merupakan adik 

dan anak dari pemilik, yaitu Thio Chen Moy berusia 63 tahun, Thio Tiau 

Ming berusia 59 tahun dan Christian berusia 34 tahun. Responden kelima dan 

keenam adalah karyawan PT. Abadi Nawatama yaitu Mefen berusia 50 tahun 

dan Endang yang berusia 48 tahun. Berikut ini adalah gambaran umum 

responden yang dapat dilihat pada tabel 4.1 : 

 Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

No Umur 

(Th) 

Jenis Kelamin Status 

Laki-laki Perempuan 

1 34-41 th 1  Anggota keluarga 

2 42-49 th  1 Karyawan 

3 50-57 th  1 Karyawan 

4 58-65 th 2 1 Pemilik dan anggota 

keluarga 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
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4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan penjelasan dari hasil 

penelititian yang telah dilakukan. Variabel faktor-faktor kesuksesan PT. Abadi 

Nawatama yaitu dukungan keluarga, jaringan sosial, motivasi internal, teknologi 

informasi dan komunikasi. 

 

4.3.1 Dukungan Keluarga  

Kesuksesan PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari seberapa 

besar dukungan yang diberikan oleh keluarga untuk mencapai 

kesuksesan. Indikator dari variabel dukungan keluarga adalah sebagai 

berikut : 

1. Kebersediaan keluarga untuk memberikan informasi terbaru 

mengenai kelengkapan varian barang 

2. Memberikan saran untuk memajukan usaha   

3. Ikut berperan aktif dalam operasional usaha 

Dengan melakukan wawacara berpedoman pada kuesioner 

yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik, anggota keluarga, dan 

karyawan dengan hasil sebagai berikut : 

 

 



31 

 

Tabel 4.2 Tanggapan pemilik atas keterlibatan dukungan keluarga terhadap 

kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Anggota keluarga 

memberikan informasi 

terbaru kelengapan 

varian barang 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Anggota keluarga 

memberikan saran 

untuk memajukan usaha 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Anggota keluarga 

berperan aktif dalam 

operasional usaha 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Rata-rata           5 Tinggi 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa menurut tanggapan 

pemilik rata-ratanya 5 dan termasuk kategori tinggi, artinya dukungan 

keluarga akan kesuksesan usaha tinggi. Jadi menurut pemilik, anggota 

keluarga yaitu adik dan anak pemilik ikut berperan dalam memberi 

informasi terbaru mengenai varian barang terbaru. Hal ini  juga diperkuat 

dari hasil jawaban kuesioner terbuka (jawaban lengkap dapat dilihat di 

Lampiran) yang menyatakan bahwa anak pemilik yang terjun langsung 

kelapangan sering memberikan informasi mengenai barang yang sedang 
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booming yang diketahuinya dari konsumen. Contohnya seperti pengki 

plastik, serok sampah tanpa gagang. Adik pemilik sering memberikan 

masukan tentang harga jual barang yang sesuai dan dapat diterima 

dimasyarakat, memberikan masukan mengenai barang yang sedang di cari 

pembeli, serta pemilik juga sering berdiskusi untuk membahas kualitas 

barang yang baik yang dapat diterima dimasyarakat. Menurut pemilik, 

adik dan anak pemilik sangat membantu dalam operasional usaha. Adik 

pemilik mengurus bagian keuangan dan pembelian, sedangkan anak 

pemilik sebagai supervisor yang juga merangkap sales. 
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Tabel 4.3 Tanggapan karyawan atas keterlibatan dukungan keluarga terhadap 

kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N  

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata- 

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Anggota keluarga 

memberikan informasi 

terbaru kelengapan 

varian barang 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Anggota keluarga 

memberikan saran 

untuk memajukan 

usaha 

1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 4,5 Tinggi 

Anggota keluarga 

berperan aktif dalam 

operasional usaha 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Rata-rata            4,8 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa menurut karyawan, 

dukungan keluarga terhadap kesuksesan usaha memperoleh rata-rata 4.8 

dan termasuk kategori tinggi. Hal ini juga diperkuat dari hasil  kuesioner 

terbuka  karyawan yang menyatakan bahwa kelengkapan varian barang 

selalu diinformasikan saat rapat. Setelah para sales pulang dari luar kota, 

biasanya banyak informasi barang terbaru. Anak pemilik juga merangkap 

sebagai sales, sehingga sering memberikan informasi-informasi terbaru. 
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Pemilik juga sering ikut ke gudang untuk membantu mengecek barang. 

Selain itu adik dan anak pemilik sering memberikan saran mengenai harga 

yang sesuai dan jenis barang yang cepat habis sehingga perlu ditambah 

stoknya. Contohnya seperti obeng, gembok, siku lobang, kawat loket. 

Anak pemilik memberikan saran untuk menambah mobil box untuk 

mengirim barang. Menurut karyawan, anggota keluarga mendukung usaha 

ini, karena usaha ini sudah lama didirikan. Anak pemilik membantu 

sebagai supervisor yang merangkap sebagai sales. Adik pemilik membantu 

di bagian pembelian dan keuangan perusahaan.  
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Tabel 4.4 Tanggapan anggota keluarga atas keterlibatannya terhadap 

kesuksesan usaha 

Kuisioner SS S N TS STS Total 

Score 

Rata- 

rata 

Ket 

  F S F S F S F S F S 

Saya sebagai keluarga 

memberikan informasi 

terbaru kelengapan 

varian barang 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Saya sebagai keluarga 

memberikan saran 

untuk memajukan 

usaha 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Saya sebagai keluarga 

berperan aktif dalam 

operasional usaha 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Rata-rata            5 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata  sebesar 5 

dan termasuk kategori tinggi, artinya anggota keluarga terlibat dalam kesuksesan 

usaha. Hal ini juga diperkuat dari hasil jawaban kuesioner terbuka yang 

menyatakan bahwa menurut tanggapan anggota keluarga, informasi barang yang 

ditanyakan oleh konsumen, stok barang yang kosong, dan informasi barang yang 

sedang booming selalu disampaikan kepada pemilik. Saat ini barang yang banyak 

dicari oleh konsumen adalah serok sampah tanpa gagang. Sedangkan stok barang 
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yang cepat kosong seperti obeng 2 way, siku rak, serok sampah. Untuk barang 

yang saat ini sedang booming seperti pengki, tang kupas kabel, dan batu gosok 

12". Anggota keluarga dari pemilik sering memberikan saran mengenai harga jual 

barang, terutama barang-barang yang banyak dicari konsumen seperti gembok, 

obeng bolak-balik, amplas, pengki. Selain itu juga memberikan saran untuk 

menambah sales, untuk mengcover daerah-daerah baru yang masih belum 

terjangkau. Anak pemilik juga memberikan saran untuk mempermudah 

operasional usaha, dengan menambah armada (mobil box) agar pengiriman 

barang lebih cepat sampai ke konsumen. Adik dan anak pemilik membantu dalam 

operasional usaha. Adik pemilik membantu pada bagian keuangan dan pembelian 

perusahaan. Sedangkan anak pemilik mengatur kinerja sales, bertanggung jawab 

untuk mendorong kinerja sales, dan juga keliling ketoko-toko seperti yang 

dikerjakan sales. 
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan tanggapan responden atas variabel dukungan keluarga 

No Keterangan  Pemilk Rata-Rata 

Skor 

Karyawan 

Rata-Rata 

Skor 

Anggota 

Keluarga 

1 Anggota keluarga memberikan 

informasi terbaru mengenai 

kelengkapan varian barang 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

2 Anggota keluarga memberikan 

saran untuk memajukan usaha 

5 

(Tinggi) 

4,5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

3 Anggota keluarga berperan 

aktif dalam operasional usaha 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Dalam variabel dukungan keluarga terdapat tiga indikator. 

Indikator pertama yaitu anggota keluarga memberikan informasi 

terbaru mengenai kelengkapan varian barang. Hasil wawancara 

berpedoman  pada kuesioner yang dilakukan kepada pemilik, anggota 

keluarga, dan karyawan didapat skor dengan kategori tinggi, karena 

menurut tanggapan responden, anggota keluarga memberikan 

informasi terbaru mengenai barang yang sering dicari konsumen dan 

barang yang sedang booming. Seperti pengki plastik, serok sampah 

tanpa gagang, obeng 2 way, siku rak, tang kupas kabel, batu gosok 

12". Jawaban ini konsisten antara pemilik, karyawan dan anggota 
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keluarganya dan semuanya mendapatkan rata-rata skor yang termasuk 

dalam kategori tinggi.  

Indikator kedua yaitu anggota keluarga memberikan saran 

untuk memajukan usaha. Hasil dari wawancara berpedoman pada 

kuesioner yang dilakukan kepada pemilik, anggota keluarga dan 

karyawan mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori 

tinggi. Terdapat persamaan dari rata-rata skor pemilik dan anggota 

keluarga karena menurut pemilik dan anggota keluarga bahwa anggota 

keluarga memberikan saran untuk memperbarui sistem program 

komputer perusahaan, menambah jumlah sales, dan memberikan harga 

jual yang sesuai. Menurut karyawan anggota keluarga memberikan 

saran untuk memajukan usaha saat rapat. Jawaban ini konsisten antara 

pemilik, karyawan dan anggota keluarganya dan semuanya termasuk 

kategori tinggi. 

Indikator ketiga yaitu anggota keluarga ikut berperan aktif 

dalam operasional usaha. Hasil wawancara berpedoman pada 

kuesioner yang diberikan kepada pemilik, anggota keluarga, dan 

karyawan mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori 

tinggi, karena menurut responden anggota keluarga memiliki tugasnya 

masing-masing dalam operasional usaha. Jawaban ini konsisten antara 

pemlik, karyawan dan anggota keluarganya dan semuanya termasuk 

kategori tinggi. 
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4.3.2 Jaringan Sosial 

Kesuksesan PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari sejauh 

mana jaringan sosial yang diikuti oleh pemilik. Dengan variabel 

jaringan sosial yang mempunyai indikator sebagai berikut: 

1. Ikut dalam organisasi pengusaha  

2. Memiliki hubungan baik dengan sesama pengusaha 

3. Memiliki hubungan baik dengan karyawan 

4. Memiliki hubungan baik dengan konsumen 

5. Memiliki hubungan baik dengan supplier  

Dengan melakukan wawancara berpedoman pada kuesioner 

kepada pemilik, anggota keluarga, dan karyawan dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 Tanggapan pemilik atas keterlibatan pemilik dalam mengikuti jaringan 

sosial terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Ikut dalam organisasi 

pengusaha 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Rendah 

Memiliki hubungan 

baik dengan sesama 

pengusaha 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan karyawan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan konsumen 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan supplier 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Rata-rata           3.8 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-ratanya 3.8 

dan termasuk kategori tinggi. Jadi menurut tanggapan pemilik, pemilik 

tidak pernah mengikuti organisasi pengusaha, karena pemilik sudah 

terlalu sibuk. Rumah pemilik yang jauh (salatiga), sehingga pemilik 

harus berangkat ke kantor pagi dan sampai rumah sore. Pemilik juga 

memiliki teman yang memiliki usaha yang sama. Pemilik sering 
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berdiskusi, tukar pikiran dan informasi mengenai barang dan harga. 

Pemilik sering ngobrol dan bercanda dengan karyawannya saat jam 

santai di kantor. Pemilik juga sering mendapat saran yang baik dari 

karyawan. Contohnya saran untuk menambah rak barang untuk 

mendisplay barang di toko. Pemilik sering mengajak ngobrol 

konsumennya. Pemilik juga memberikan diskon untuk pelanggan tetap 

dan pelanggan dengan pembelian dengan partai besar (minimal 1 koli 

per item). Pemilik juga memiliki hubungan baik dengan supplier. 

Pemilik sering mengajak makan siang bersama , ngobrol santai dengan 

supplier sehingga dapat bertanya informasi barang terbaru dan 

meminta harga terbaik. 
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Tabel 4.7 Tanggapan karyawan atas keterlibatan pemilik dalam mengikuti 

jaringan sosial terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Ikut dalam 

organisasi pengusaha 

0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 5 2,5 Rendah 

Memiliki hubungan 

baik dengan sesama 

pengusaha 

1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 4,5 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan 

karyawan 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan 

konsumen 

1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 4,5 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan supplier 

1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 4,5 Tinggi 

Rata-rata            4,2 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata tanggapan 

karyawan untuk keterlibatan pemilik dalam mengikuti jaringan sosial 4.2 dan 

termasuk kategori tinggi. Hal ini juga diperkuat dari hasil kuesioner terbuka yang 

menyatakan bahwa pemilik jarang mengikuti organisasi pengusaha, tetapi pemilik 
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memiliki hubungan baik dengan sesama pengusaha dan karyawannya, konsumen, 

serta supplier. Pemilik sering dikunjungi teman sesama pengusaha, sering ngoborl 

dan pergi makan siang bersama. Pemilik juga sering bersosialisasi dengan 

karyawan tanpa membeda-bedakan. Waktu luang sering ngobrol dan bercanda. 

Pemilik memiliki pelanggan yang banyak dan setia, konsumen yang datang selalu 

diajak ngorbrol, hal ini menunjukkan bahwa pemilik memiliki hubungan baik 

dengan konsumen. 
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Tabel 4.8 Tanggapan Anggota Keluarga atas keterlibatan pemilik dalam 

mengikuti jaringan sosial terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Ikut dalam 

organisasi pengusaha 

0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 1,33 Rendah 

Memiliki hubungan 

baik dengan sesama 

pengusaha 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan 

karyawan 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,66 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan 

konsumen 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14 4,66 Tinggi 

Memiliki hubungan 

baik dengan supplier 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Rata-rata            4,13 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata 

 sebesar 4.13 dan termasuk kategori tinggi. Artinya anggota keluarga 

merasa bahwa pemilik tidak mengikuti organisasi pengusaha, karena 

sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Pemilik sering pergi untuk 
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makan siang bersama dengan teman sesama pengusaha dan saling 

bertukar pikiran. Pemilik juga sering bercanda, mendengar keluhan 

karyawan, dan meminta pendapat kepada karyawan. Dalam hal 

menjalin hubungan dengan konsumen, pemilik juga terkadang turun 

tangan untuk melayani konsumen dan memberikan harga khusus 

kepada pelanggan tetap. Untuk menjalin hubungan dengan supplier, 

pemilik juga sering berkomunikasi dan makan siang bersama.   

Tabel 4.9 Hasil perhitungan tanggapan responden atas variabel jaringan sosial 

No Keterangan Pemilk Rata-Rata 

Skor 

Karyawan 

Rata-Rata 

Skor 

Anggota 

Keluarga 

1 Ikut dalam organisasi 

pengusaha 

1 

(Rendah) 

2,5 

(Rendah) 

1,33 

(Rendah) 

2 Memiliki hubungan baik 

dengan sesama pengusaha 

4 

(Tinggi) 

4,5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

3 Memiliki hubungan baik 

dengan karyawan 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4,66 

(Tinggi) 

4 Memiliki hubungan baik 

dengan konsumen 

4 

(Tinggi) 

4,5 

(Tinggi) 

4,66 

(Tinggi) 

5 Memiliki hubungan baik 

dengan supplier 

5 

(Tinggi) 

4,5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

       Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
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Dalam variabel jaringan sosial terdapat lima indikator. 

Indikator pertama yaitu ikut dalam organisasi pengusaha. Hasil 

wawancara berpedoman pada kuesioner yang dilakukan kepada  

pemilik mendapatkan rata-rata skor dalam kategori rendah, karena 

menurut pemilik sudah terlalu sibuk untuk mengikuti organisasi 

pengusaha. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan kepada karyawan mendapatkan rata-rata skor yang termasuk 

dalam kategori rendah. Menurut karyawan pemilik tidak mengikuti 

organisasi pengusaha namun salah satu karyawan merasa tidak yakin. 

Sedangkan hasil dari anggota keluarga mendapatkan rata-rata skor 

yang termasuk dalam kategori rendah. Menurut anggota keluarga 

pemilik tidak ikut dalam organisasi pengusaha karena sudah sibuk 

dengan pekerjaannya. Hal ini berarti jawaban antara pemilik, anggota 

keluarga dan karyawan telah konsisten. 

Indikator yang kedua yaitu memiliki hubungan baik dengan 

sesama pengusaha. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan kepada pemilik mendapatkan rata-rata skor yang termsuk 

dalam kategori tinggi. Menurut pemilik, pemilik sering bertukar 

pikiran mengenai harga kepada sesama pengusaha. Hasil wawancara 

berpedoman pada kuesioner yang dilakukan pada karyawan termasuk 

dalam kategori tinggi. Menurut karyawan, teman sesama pengusaha 

pemilik sering datang ketoko untuk bertukar pikiran. Sedangkan hasil 

wawancara berpedoman pada kuesioner yang dilakuan kepada anggota 
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keluarga mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori 

tinggi. Menurut anggota keluarga, pemilik sering pergi makan siang 

dengan sesama pengusaha. Hal ini berarti jawaban antara pemilik, 

anggota keluarga dan karyawan telah konsisten. 

Indikator ketiga yaitu memiliki hubungan baik dengan 

karyawan. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan kepada pemilik dan karyawan termasuk dalam kategori 

tinggi. Menurut pemilik dan karyawan, pemilik sering bercanda 

dengan karyawan, bertanya pendapat, dan bersosialisasi dengan 

karyawan. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan pada anggota keluarga mendapatkan rata-rata skor yang 

termsuk dalam kategori tinggi. Menurut anggota keluarga, pemilik 

sering betukar pendapat, dan bercanda dengan karyawan. Hal ini 

berarti jawaban antara pemilik, anggota keluarga dan karyawan telah 

konsisten. 

Indikator keempat yaitu memiliki hubungan baik dengan 

konsumen. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

diberikan kepada pemilik mendapatkan rata-rata skor yang termsuk 

dalam kategori tinggi. Menurut pemilik, pemilik memberikan diskon 

kepada pelanggan tetap. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner 

yang diberikan kepada karyawan mendapatkan rata-rata skor yang 

termsuk dalam kategori tinggi. Menurut karyawan, pemilik memiliki 

hubungan baik dengan konsumen karena memiliki pelanggan yang 
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banyak dan menghadapi konsumen yang datang dengan ramah. Hasil 

wawancara berpedoman kuesioner yang diberikan kepada anggota 

keluarga mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori 

tinggi. Menurut anggota keluarga, pemilik menghadapi konsumen 

dengan ramah, sering memberikan harga khusus kepada pelanggan 

tetap, dan pemilik ikut turun tangan dalam menghadapi konsumen 

dengan ramah. Hal ini berarti jawaban antara pemilik, anggota 

keluarga dan karyawan telah konsisten. 

Indikator kelima yaitu memiliki hubungan baik dengan 

supplier. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang diberikan 

kepada pemilik dan anggota keluarga mendapatkan rata-rata skor yang 

termsuk dalam kategori tinggi. Menurut pemilik dan anggota keluarga, 

pemilik sering menjalin komunikasi dengan supplier untuk 

mendapatkan informasi mengenai barang dan sering diberikan diskon, 

pemilik juga sering berkumpul dengan supplier untuk makan siang 

bersama. Hasil wawacara beredoman pada kuesioner yang diberikan 

kepada karyawan mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam 

kategori tinggi. Menurut karyawan, pemilik sering diberikan harga 

terendah dari supplier. Hal ini berarti jawaban antara pemilik, anggota 

keluarga dan karyawan telah konsisten. 
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    4.3.3 Motivasi Internal 

Kesuksesan PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari sejauh 

mana motivasi yang ada dalam diri pemilik. Motivasi internal 

mempunyai beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Memiliki sifat tidak pernah menyerah dalam menghadapi masalah, 

walaupun menghadapi hambatan untuk mencapai kesuksesan 

2. Memiliki semangat untuk mencapai kesuksesan 

3. Berkomitmen dalam menjalankan usahanya untuk mencapai 

kesuksesan 

4. Memiliki rasa bangga atau puas atas usahanya sendiri 

5. Memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha (menjadikan 

toko terkenal di Semarang) 

Dengan melakukan wawancara berpedoman pada kuesiner 

yang dilakukan kepada pemilik, karyawan, dan anggota keluarga 

dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Tanggapan Pemilik atas motivasi internal yang ada dalam diri pemilik 

terhadap kesuksesan usaha. 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Memiliki sifat tidak pernah 

menyerah dalam 

menghadapi masalah, 

walaupun menghadapi 

hambatan untuk mencapai 

kesuksesan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Memiliki semangat untuk 

mencapai kesuksesan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Berkomitmen dalam 

menjalankan usahanya 

untuk mencapai 

kesuksesan 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Memiliki rasa bangga atau 

puas atas usahanya sendiri 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha 

(menjadikan toko terkenal 

di Semarang) 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Rata-rata           5 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata 

sebesar 5 dan termasuk kategori tinggi. Hal ini berarti motivasi internal 

yang ada dalam diri pemilik terhadap kesuksesan usaha tinggi. Hal ini 

juga diperkuat dari hasil kuesioner terbuka yang menyatakan bahwa 

pemilik memiliki sifat tidak pernah menyerah dalam menghadapi 

masalah, hal ini terlihat saat pemilik dengan segera mencari solusi 

untuk masalah yang dihadapinya. Pemilik memiliki semangat untuk 

mencapai kesuksesan karena pemilik dengan rutin mengadakan rapat 

untuk mengevaluasi kekurangan perusahaan. Melakukan pengecekan 

kinerja karyawan adalah cara pemilik berkomitmen dalam 

menjalankan usaha. Pemilik merasa bangga dan puas jika 

pekerjaannya selesai dengan cepat dan toko ramai. Untuk 

mengembangkan usahanya, pemilik memiliki keinginan untuk 

memasukkan merknya kedalam swalayan di Semarang.  
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Tabel 4.11 Tanggapan Karyawan atas motivasi internal yang ada dalam diri 

pemilik terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Memiliki sifat tidak 

pernah menyerah 

dalam menghadapi 

masalah, walaupun 

menghadapi hambatan 

untuk mencapai 

kesuksesan 

0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8 4 Tinggi 

Memiliki semangat 

untuk mencapai 

kesuksesan 

1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 4,5 Tinggi 

Berkomitmen dalam 

menjalankan usahanya 

untuk mencapai 

kesuksesan 

0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 8 4 Tinggi 

Memiliki rasa bangga 

atau puas atas 

usahanya sendiri 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Memiliki keinginan 

untuk 

mengembangkan 

usaha (menjadikan 

toko terkenal di 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 
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Semarang) 

Rata-rata            4,5 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-ratanya 

sebesar 4.5 dan termasuk kategori tinggi. Jadi karyawan merasa tidak 

pernah mendengar pemilik berkata negatif dalam menghadapi 

hambatan, selalu positif dan mencari solusi untuk masalah yang 

dihadapinya. Pemilik memiliki semangat untuk mencapai kesuksesan, 

hal ini terlihat saat rapat berlangsung, pemilik selalu membahas target 

penjualan pada setiap rapat akhir bulan. Selain itu juga terlihat dari 

tepat waktunya toko dibuka. Pemilik memiliki komitmen dalam 

menjalankan usaha, karena pemilik selalu berpikir dan mendiskusikan 

cara untuk memajukan usaha saat rapat. Menurut karyawan, pemilik 

memiliki rasa puas dan bangga karena selama ini usahanya berhasil. 

Pemilik memiliki keinginan untuk memasukkan barangnya ke 

swalayan di semarang. 
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Tabel 4.12 Tanggapan Anggota keluarga atas motivasi internal yang ada dalam 

diri pemilik terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Memiliki sifat tidak 

pernah menyerah 

dalam menghadapi 

masalah, walaupun 

menghadapi hambatan 

untuk mencapai 

kesuksesan 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Memiliki semangat 

untuk mencapai 

kesuksesan 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Berkomitmen dalam 

menjalankan usahanya 

untuk mencapai 

kesuksesan 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Memiliki rasa bangga 

atau puas atas 

usahanya sendiri 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Memiliki keinginan 

untuk 

mengembangkan 

usaha (menjadikan 

toko terkenal di 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 
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Semarang) 

Rata-rata            5 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-

ratanya sebesar 5 dan termasuk kategori tinggi. Jadi artinya anggota 

keluarga merasa pemilik memiliki sifat tidak menyerah dalam 

menghadapi hambatan, karena pemilik selalu mendiskusikan masalah 

perusahaan bersama-sama dan masalah dapat diselesaikan dengan 

cepat. Pemilik selalu mengadakan rapat rutin dan selalu melengkapi 

stok barang agar penjualan selalu meningkat. Selain itu pemilik juga 

memiliki target penjualan yang berbeda-beda tiap bulan dan harus 

mencapai nilai minimal yang telah ditentukan. Pemilik rutin 

melakukan pengecekan pekerjaan karyawannya digudang. Pemilik 

merasa bangga dan puas jika target penjualan terpenuhi dan masalah 

yang dihadapinya cepat terselesaikan. Pemilik masih rajin dan 

bersemangat untuk mengecek kerjaan karyawan-karyawannya. Untuk 

mengembangkan usaha, pemilik ingin merknya masuk ke swalayan.  
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Tabel 4.13 Hasil perhitungan tanggapan responden atas variabel motivasi internal 

No Keterangan Pemilk Rata-Rata 

Skor 

Karyawan 

Rata-Rata 

Skor 

Anggota 

Keluarga 

1 Memiliki sifat tidak pernah 

menyerah dalam menghadapi 

masalah, walaupun 

menghadapi hambatan untuk 

mencapai kesuksesan 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

2 Memiliki semangat untuk 

mencapai kesuksesan 

5 

(Tinggi) 

4,5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

3 Berkomitmen dalam 

menjalankan usahanya untuk 

mencapai kesuksesan 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4 Memiliki rasa bangga atau 

puas atas usahanya sendiri 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 Memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha 

(menjadikan toko terkenal di 

Semarang) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Dalam variabel motivasi internal internal terdapat lima 

indikator. Indikator pertama yaitu memiliki sifat tidak pernah 

menyerah dalam menghadapi masalah, walaupun menghadapi 
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hambatan untuk mencapai kesuksesan. Hasil dari wawancara 

berpedoman pada kuesioner yang dilakukan kepada pemilik dan 

anggota keluarga mendapatkan rata-rata skor 5, karena menurut 

pemilik dan anggota keluarga, pemilik selalu mencari solusi atas 

masalah yang dihadapi. Hasil dari wawancara berpedoman pada 

kuesioner yang dilakukan kepada karyawan mendapatkan rata-rata 

skor yang termsuk dalam kategori tinggi. Menurut karyawan, pemilik 

selalu positif dalam menghadapi masalah dan pemilik selalu 

memberikan solusi dari masalah yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa 

jawaban antara karyawan, pemilik dan anggota keluarga telah 

konsisten. 

Indikator kedua yaitu memiliki semangat untuk mencapai 

kesuksesan. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan kepada pemilik dan anggota keluarga mendapatkan rata-rata 

skor yang termasuk dalam kategori tinggi, karena menurut pemilik dan 

anggota keluarga, pemilik memiliki target penjualan yang berbeda tiap 

bulan, selalu melengkapi stok barang agar penjualan terus meningkat,  

dan rutin melakukan rapat untuk melakukan evaluasi kekurangan 

perusahaan. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan pada karyawan mendapatkan rata-rata skor yang termsuk 

dalam kategori tinggi.  Menurut karyawan, pemilik memiliki semangat 

untuk mencapai kesuksesan, karena setiap rapat akhir bulan pemilik 

selalu membahas mengenai target penjualan. Hal ini menunjukkan 
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bahwa jawaban antara karyawan, pemilik dan anggota keluarga telah 

konsisten. 

Indikator ketiga indikatornya yaitu, memiliki komitmen dalam 

menjalankan usaha untuk mencapai kesuksesan. Hasil wawancara 

berpedoman pada kuesioner yang dilakukan pada pemilik dan anggota 

keluarga mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori 

tinggi, karena pemilik selalu melakukan pengecekan pekerjaan 

karyawannya yang ada di gudang, setiap bulan pemilik memiliki target 

penjualan dengan angka minimal yang telah ditentukan bersama, 

pemilik juga menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan tepat 

waktu. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang dilakukan 

pada karyawan mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam 

kategori tinggi. Menurut karyawan, pemilik selalu membahas cara 

memajukan usaha saat rapat rutin. Hal ini menunjukkan bahwa 

jawaban antara karyawan, pemilik dan anggota keluarga telah 

konsisten. 

Indikator keempat yaitu, memiliki rasa bangga dan puas atas 

usahanya sendiri. Hasil wawancaa berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan kepada pemilik, karyawan, dan anggota keluarga 

mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori tinggi, karena 

pemilik merasa puas dan bangga atas keberhasilannya selama ini dan 

pemilik merasa puas dan bangga jika targetnya terpenuhi, toko ramai, 

dan pekerjaan selesai dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa 
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jawaban antara karyawan, pemilik dan anggota keluarga telah 

konsisten. 

 Indikator kelima yaitu, memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha (menjadikan toko terkenal di  Semarang). 

Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang dilakukan pada 

pemilik, karyawan, dan anggota keluarga mendapatkan rata-rata skor 

yang termsuk dalam kategori tinggi, karena pemilik memiliki 

keinginan untuk memasukkan merknya ke swalayan di Semarang. Hal 

ini menunjukkan bahwa jawaban antara karyawan, pemilik dan 

anggota keluarga telah konsisten. 

 

4.3.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Kesuksesan usaha PT. Abadi Nawatama dapat dilihat dari 

kemajuan yang dilakukan pengusaha dalam bidang teknologi informasi 

dan komunikasi. Variabel teknologi informasi dan komunikasi yang 

mempunyai indikator sebagai berikut: 

1. Menggunakan teknologi komunikasi dalam menjalankan bisnis 

(komputer, gadget, Handphone) 

2. Proses penjualan melalui media komunikasi (Email, BBM, WA, 

Line) 

3. Proses pembelian melalui media komunikasi (Email, BBM, WA, 

Line) 
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4. Melakukan promosi menggunakan media internet 

Tabel 4.14 Tanggapan Pemilik atas penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Ket 

F S F S F S F S F S 

Menggunakan teknologi 

komunikasi dalam 

menjalankan bisnis 

(komputer, gadget, 

Handphone) 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Proses penjualan melalui 

media komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Proses pembelian melalui 

media komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Melakukan promosi 

menggunakan media 

internet 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 Rendah 

Rata-rata           4,25 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang dioleh, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-ratanya 

sebesar 4.25 dan termasuk kategori tinggi. Artinya pemilik 
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menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan 

bisnisnya yaitu menggunakan komputer, gadget dan handphone. 

Pemilik juga melakukan proses penjualan menggunakan media 

komunikasi, yaitu BBM dan WA. Sedangkan untuk proses pembelian 

pemilik menggunakan media komuniasi email, jika supplier berada di 

China dan menggunakan BBM dan WA jika supplier berada di 

Indonesia. Saat ini pemilik tidak menggunaan media internet untuk 

melakukan promosi karena pemilik merasa terlalu rumit menggunakan 

internet. 
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Tabel 4.15 Tanggapan karyawan atas penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Menggunakan 

teknologi komunikasi 

dalam menjalankan 

bisnis (komputer, 

gadget, Handphone) 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Proses penjualan 

melalui media 

komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Proses pembelian 

melalui media 

komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Tinggi 

Melakukan promosi 

menggunakan media 

internet 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 Rendah 

Rata-rata            4 Tinggi 

Sumber: data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-ratanya 

sebesar 4 dan termasuk kategori tinggi. Jadi menurut karyawan, ia 
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mengetahui bahwa pemilik menggunakan teknologi komunikasi dalam 

menjalankan bisnis yaitu komputer dan handphone. Dalam proses 

penjualan pemilik menggunakan BBM dan WA. Untuk proses 

pembelian pemilik menggunakan Email, BBM, dan WA. Saat ini 

promosi tidak menggunaan media internet, karena promosi dilakukan 

langsung mengunjungi toko-toko.  
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Tabel 4.16 Tanggapan Anggota Keluarga atas penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi terhadap kesuksesan usaha 

Kuisioner SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 

Rata-

rata 

Ket 

  

F S F S F S F S F S 

Menggunakan 

teknologi komunikasi 

dalam menjalankan 

bisnis (komputer, 

gadget, Handphone) 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tinggi 

Proses penjualan 

melalui media 

komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Proses pembelian 

melalui media 

komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 Tinggi 

Melakukan promosi 

menggunakan media 

internet 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 Rendah 

Rata-rata            4 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-ratanya 

sebesar 4 dan termasuk kategori tinggi, artinya menurut anggota 



65 

 

keluarga, pemilik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kesuksesan usaha. Hal ini juga diperkuat dalam jawaban 

kuesioner terbuka yang menyatakan bahwa dalam menjalankan usaha 

PT. Abadi Nawatama telah menggunakan teknologi komunikasi yaitu 

komputer, gadget, dan handphone, hal ini dilakukan agar pekerjaan 

menjadi lebih cepat dan mudah. Untuk proses penjualan pemilik telah 

menggunakan media komunikasi, yaitu BBM dan WA. Proses 

pembelian pemilik juga telah menggunakan media komunikasi, yaitu 

Email, BBM, dan WA. Promosi yang dilakukan oleh pemilik hanya 

melakukan kunjungan ke toko-toko karena pemilik merasa tidak ada 

yang mengurus promosi menggunakan media internet. 
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Tabel 4.17 Hasil perhitungan tanggapan responden atas variabel teknologi 

informasi dan komunikasi 

No Keterangan Pemilk Rata-Rata 

Skor 

Karyawan 

Rata-Rata 

Skor 

Anggota 

Keluarga 

1 Menggunakan teknologi 

komunikasi dalam 

menjalankan bisnis 

(komputer, gadget, 

Handphone) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

2 Proses penjualan melalui 

media komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

3 Proses pembelian melalui 

media komunikasi (Email, 

BBM, WA, Line) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4 Melakukan promosi 

menggunakan media internet 

2 

(Rendah) 

1 

(Rendah) 

1 

(Rendah) 

   Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Dalam variabel teknologi informasi dan komunikasi terdapat 

empat indikator. Indikator pertama yaitu menggunakan komunikasi 

dalam menjalankan bisnis. Hasil wawancara berpedoman pada 

kuesioner yang dilakukan pada pemilik, karyawan, dan anggota 

keluarga mendapatkan mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam 

kategori tinggi, karena dalam menjalankan PT. Abadi Nawatama sudah 
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menggunakan teknologi komunikasi yaitu komputer, gadget, dan 

handphone. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban antara pemilik, 

konsumen dan anggota keluarga konsisten. 

Indikator kedua yaitu melakukan proses penjual melalui media 

komunikasi. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan pada pemilik, karyawan, dan anggota keluarga mendapatkan 

rata-rata skor yang termsuk dalam kategori tinggi, karena proses 

penjualan pada PT. Abadi Nawatama menggunaan BBM dan WA. Hal 

ini menunjukkan bahwa jawaban antara pemilik, konsumen dan 

anggota keluarga konsisten. 

Indikator ketiga yaitu melakukan proses pembelian 

menggunakan media komunikasi. Hasil wawancara berpedoman pada 

kuesioner yang dilakukan pada pemilik, karyawan, dan anggota 

keluarga mendapatkan rata-rata skor yang termsuk dalam kategori 

tinggi, karena PT. Abadi Nawatama dalam proses pembelian 

menggunakan Email, BBM, dan WA. Hal ini menunjukkan bahwa 

jawaban antara pemilik, konsumen dan anggota keluarga konsisten. 

Indikator keempat yaitu melakukan promosi menggunakan 

media internet. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner yang 

dilakukan pada pemilik 2, menurut pemilik, pemilik tidak 

menggunakan media internet untuk melakukan promosi karena terlalu 

repot menggunakan internet dan pemilik lebih suka langsung 
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mensuplay ketoko-toko. Hasil wawancara berpedoman pada kuesioner 

yang dilakukan kepada karyawan dan anggota keluarga mendapatkan 

rata-rata skor yang termsuk dalam kategori rendah. Menurut karyawan 

dan anggota keluarga tidak menggunakan media internet untuk 

melakukan promosi, karena promosi dilakukan langsung mengunjungi 

toko-toko. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban antara pemilik, 

konsumen dan anggota keluarga konsisten. 

 

4.3.5 Rekapitulasi Hasil Keseluruhan Variabel  

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban  

wawancara yang berpedoman pada kuesioner yang dilakukan pada 

responden PT. Abadi Nawatama : 

Tabel 4.18 Hasil Rekapitulasi Keseluruhan 

No Variabel Pemilik Karyawan Anggota 

Keluarga 

Rata-rata 

skor  

Keterangan 

1 Dukungan 

Keluarga 

Tinggi 

5 

Tinggi  

4,83 

Tinggi 

5 

 

4,94 

Tinggi 

2 Jaringan Sosial Tinggi  

3,8 

Tinggi 

4,2 

Tinggi  

4,13 

 

4,04 

Tinggi 

3 Motivasi 

Internal 

Tinggi 

5 

Tinggi 

4,5 

Tinggi 

5 

 

4,83 

Tinggi 

4 Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Tinggi 

4,25 

Tinggi 

4 

Tinggi  

4 

 

4,08 

tinggi 
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    Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Dari hasil rekapitulasi keseluruhan dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan skor antara responden pemilik, karyawan, dan anggota 

keluarga. Perbedaan skor tersebut masih di dalam rentang skala yang 

sama, dan dari data tersebut di dapat bahwa variabel faktor-faktor 

kesuksesan yaitu dukungan keluarga, jaringan sosial, motivasi internal, 

dan teknologi informasi dan komunikasi memiliki rata-rata skor yang 

tinggi. 

Hasil rekapitulasi untuk variabel dukungan keluarga terdapat 

sedikit perbedaan antara rata-rata dari pemilik, karyawan, dan anggota 

keluarga. Pemilik dan anggota keluarga mendapat rata-rata 5, 

sedangkan karyawan mendapatkan rata-rata 4,83. Walaupun terdapat 

sedikit perbedaan, secara keseluruhan masih tergolong dalam kategori 

tinggi. 

Tanggapan responden perihal variabel jaringan sosial tidak 

menunjukkan perbedaan yang berarti. Pemilik, karyawan, dan anggota 

keluarga merasa pemilik memiliki jaringan sosial yang baik dengan 

sesama pengusaha, karyawan, konsumen, dan supplier. Namun 

pemilik tidak mengikuti organisasi pengusaha. Walaupun demikian 

pada variabel jaringan sosial ini secara keseluruhan masih tergolong 

dalam kategori tinggi. 
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Hasil rekapitulasi untuk variabel motivasi internal terdapat 

sedikit perbedaan antara rata-rata jawaban pemilik, karyawan, dan 

anggota keluarga. Pemilik dan anggota keluarga mendapatkan rata-rata 

tertinggi, yaitu 5, sedangkan karyawan mendapatkan rata-rata sedikit 

lebih rendah, yaitu 4,5. Walaupun terdapat sedikit perbedaan pemilik, 

karyawan, dan anggota keluarga merasa pemilik memiliki motivasi 

dari dalam diri untuk mencapai kesuksesan. Adanya perbedaan rata-

rata jawaban responden perihal variabel motivasi internal ini masih 

tergolong dalam kategori tinggi. 

Hasil rekapitulasi untuk variabel teknologi informasi dan 

komunikasi mendapatkan kesamaan rata-rata antara karyawan dan 

anggota keluarga, yaitu 4, sedangkan pemilik mendapatkan rata-rata 

4,25. Hal ini di karenakan pemilik, karyawan, dan anggota keluarga 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan 

usahanya. Namun tidak dalam hal promosi. Walaupun demikian pada 

variabel teknologi informasi dan komunikasi masih tergolong dalam 

kategori tinggi. 

 

 

 


