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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 17 orang pemilik Mie Sumatra 

di Semarang dan 17 orang karyawan restoran Mie Sumatra di Semarang. 

4.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan jenis kelamin, gambaran dari para responden penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 7 41,18 

2 Laki-laki 10 58,82 

Jumlah 17 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 58,82% 

responden yaitu 10 orang pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang, berjenis 

kelamin laki-laki. Sedangkan 41,18% responden yaitu 7 orang pemilik 

Restoran Mie Sumatra di Semarang berjenis kelamin perempuan. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Tabel 4.2 

Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan  

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 4 23,53 

2 Laki-laki 13 76,47 

Jumlah 17 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 76,47% 

responden yaitu 13 orang karyawan Restoran  Mie Sumatra di Semarang, 

berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 23,53% responden yaitu 4 orang 

Restoran Mie Sumatra di Semarang berjenis kelamin perempuan 

 

4.1.2 Usia dan Lama Usaha/Kerja 

Berdasarkan usia dan lamanya pemilik memiliki Restoran Mie Sumatra 

di Semarang, gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Data Responden berdasarkan Usia dan Lama Usaha Pemilik  

 Usia Pemilik 

Total 27-37 

tahun 

38-47 

tahun 

48-56 

tahun 

Lama 

Usaha 

1-7 tahun 
Frekuensi 8 3 1 12 

Persentase 47,1 17,6 5,9 70,6 

8-14 tahun 
Frekuensi 1 1 1 3 

Persentase 5,9 5,9 5,9 17,6 

15-18 tahun 
Frekuensi 1 0 1 2 

Persentase 5,9 0 5,9 11,8 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Total 
Frekuensi 10 4 3 17 

Persentase 58.8 23.5 17.6 100 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 

47,1% responden yaitu 8 orang pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang 

didominasi oleh pemilik dengan umur 27-37 tahun dengan lama usaha selama 

1-7 tahun. Sedangkan tidak ada pemilik restoran mie Sumatra yang memiliki 

umur 38-47 tahun dengan lama usaha 15-18 tahun.  

Berdasarkan lamanya karyawan bekerja pada Restoran Mie Sumatra di 

Semarang, gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data Responden berdasarkan Usia dan Lama Kerja Karyawan  

 Usia Karyawan 

Total 19-24 

tahun 

25-29 

tahun 

30-35 

tahun 

Lama 

Bekerja 

1-3.5 tahun 
Frekuensi 12 2 1 15 

Persentase 70,6 11,8 5,9 88,2 

>3.5-5 

tahun 

Frekuensi 0 1 1 2 

Persentase 0 5,9 5,9 11,8 

Total 
Frekuensi 12 3 2 17 

Persentase 70,6 17,6 11,8 100 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 

70,6% responden yaitu 12 karyawan Restoran Mie Sumatra di Semarang 

didominasi dengan karyawan umur antara 19-24 tahun dan lama kerja 1-3.5 

tahun. Sedangkan tidak ada karyawan restoran mie Sumatra yang memiliki usia 

19-24 dengan lama bekerja >3.5-5 tahun. 

 

4.1.3 Pendidikan  

Berdasarkan pendidikan pemilik dan karyawan Restoran Mie Sumatra 

di Semarang, gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Data Responden berdasarkan Pendidikan Pemilik dan Karyawan  

No Keterangan Pemilik Persentase Karyawan Persentase 

1 SD 8 47,06 6 35,29 

2 SMU/SMK 7 41,18 11 64,71 

3 S1 2 11,76 - - 

Jumlah 17 100 17 100 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 47,06% 

responden yaitu 8 orang pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang, memiliki 

pendidikan setingkat SD, sebanyak 41,18% responden yaitu 7 orang pemilik 

restoran Mie Sumatra di Semarang, memiliki pendidikan setingkat SMU/SMK 

dan sebanyak 11,76% responden yaitu 2 orang pemilik restoran Mie Sumatra di 

Semarang, memiliki pendidikan tingkat S1. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Sebanyak 35,29% responden yaitu 6 orang karyawan Restoran Mie 

Sumatra di Semarang, memiliki pendidikan setingkat SD, dan sebanyak 

64,71% responden yaitu 11 orang karyawan Restoran Mie Sumatra di 

Semarang, memiliki pendidikan setingkat SMU/SMK. 

 

4.1.4 Jumlah Karyawan, Adonan, Porsi Terjual, Omset Rata-Rata 

Berdasarkan jumlah karyawan, adonan, porsi terjual, omset rata-

ratapemilik memiliki Restoran Mie Sumatra di Semarang, gambaran dari para 

responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Data Responden berdasarkan Jumlah Karyawan 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Tidak memiliki karyawan 11 64.7 

2 1-3 orang 3 17.6 

3 4-5 orang 3 17.6 

Jumlah 17 100 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah 

karyawan Restoran Mie Sumatra di Semarang yang paling banyak adalah 

pemilik yang tidak memiliki karyawan dengan persentase 64,7% atau 11 orang 

pemilik tidak memiliki karyawan. 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Tabel 4.7 

Data Responden berdasarkan Membeli Mie / Membuat Mie  

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Membuat adonan mie 7 41.2 

2 Membeli mie 10 58.8 

Jumlah 17 100 

 

Berdasarkan penggunaan adonan untuk pembuatan mie, 41,2% atau 7 

orang membuat adonan mie sendiri dan sisanya 58,8% atau 10 orang pemilik 

memilih menggunakan mie jadi. 

Tabel 4.8 

Data Responden berdasarkan Porsi Terjual 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 1-40 porsi 2 11.8 

2 41-80 porsi 7 41.2 

3 100-150 porsi 8 47.1 

Jumlah 17 100 

 

 

Porsi terjual setiap hari oleh pemilik restoran yang terbanyak adalah 

100-150 porsi dengan persentase 47,1% atau 8 orang pemilik restoran setiap 

hari menjual 100-150 porsi. Sedangkan yang paling sedikit menjual sebanyak 

1-40 porsi dengan persentase 11,8% atau 2 orang pemilik restoran setiap hari 

hanya menjual 1-40 porsi. 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Tabel 4.9 

Data Responden berdasarkan Omset Rata-Rata Pemilik Restoran 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Rp. 450.000-Rp.800.000 8 47.1 

2 >Rp. 800.000-Rp.1.150.000 - - 

3 >Rp. 1.150.000-Rp.1.500.000 9 52.9 

Jumlah 17 100 

 

 

Sebagian besar pemilik restoran Mie Sumatra memiliki omset rata-rata 

sebesar lebih dari Rp. 1.150.000-Rp.1.500.000 dengan persentase sebesar 

52,9%. Sedangkan 47,1% pemilik restoran mie Sumatra memiliki omset rata-

rata sebesar Rp. 450.000-Rp.800.000. 

 

4.2 Analisis Deskripsi Variabel 

Analisis deskripsi variabel akan mendeskripsikan variabel penelitian 

need for affiliation, need for achievement dan need for power. Pembagian 

kuesioner untuk karyawan hanya dilakukan untuk variabel need for affiliation 

dan need for power karena kedua hal tersebut dirasakan secara langsung oleh 

karyawan dalam hubungan langsung dengan pemilik. Sedangkan need for 

achievement tidak diberikan kepada karyawan karena karyawan tidak 

mengetahui secara pasti tentang pencapaian prestasi yang diinginkan oleh 

pimpinannya. 

4.2.1 Deskripsi Variabel Need for Achievement 

Need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang 

merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk pemecahan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

masalah. Pemecahan masalah berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

seseorang untuk memecahkan masalah yang dimilikinya seperti masalah 

keuangan, masalah pengembangan bisnis dan masalah keinginan untuk lebih 

maju. Menurut Mc.Clelland (1994) dalam Raeisi (2012),  need for 

achievement, yaitu melakukan pekerjaan dengan cara terbaik dan paling 

efisien. Kebutuhan ini adalah motivasi yang jika dimiliki oleh seseorang akan 

melakukan upaya maksimal untuk mencapai tujuan dan menerima risiko yang 

moderat. Karakteristik lain dari seseorang yang termotivasi untuk mencapai 

kesuksesan adalah bahwa hal itu berfokus untuk sukses itu sendiri lebih dari 

imbalan keberhasilannya. Hasil jawaban indikator variabel need for 

achievement adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Indikator Need for Achievement Pemilik 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Indek

s 

Katego

ri 

Keinginan 

untuk 

berusaha 

semaksimal 

mungkin 

mendapatkan 

omset yang 

optimal. 

Frekuen

si 
0 0 1 9 7 17 

87.06 Tinggi 
Persent

ase 
0 0 5.9 52.9 41.2 100 

Bobot 0 0 
17.

7 

211.

6 
206 

435.

3 

Keinginan 

untuk 

berfokus pada 

pengembanga

n dan 

perluasan 

bisnisnya. 

Frekuen

si 
0 0 3 12 2 17 

78.84 Tinggi 
Persent

ase 
0 0 

17.

6 
70.6 11.8 100 

Bobot 0 0 
52.

8 

282.

4 
59 

394.

2 

Keinginan Frekuen 0 0 3 8 6 17 83.54 Tinggi 



 

 

 

 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Indek

s 

Katego

ri 

membuat Mie 

Sumatra 

dengan rasa 

yang lebih 

sesuai dengan 

selera 

konsumen 

Semarang. 

si 

Persent

ase 
0 0 

17.

6 
47.1 35.3 100 

Bobot 0 0 
52.

8 

188.

4 

176.

5 

417.

7 

Indeks rata-rata 83,14 Tinggi 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10, untuk indikator need for achievement yang 

diungkapkan oleh responden pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang 

menunjukkan indeks rata-rata 83,14, yang membuktikan bahwa responden 

pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang memiliki need for achievement 

dengan kategori tinggi. Indikator need for achievement yang menunjukkan nilai 

indeks tertinggi adalah indikator keinginan untuk berusaha semaksimal 

mungkin mendapatkan omset yang optimal dan indikator need for achievement 

yang menunjukkan nilai terendah adalah keinginan untuk berfokus pada 

pengembangan dan perluasan bisnisnya. 

Berdasarkan tabel 4.10 indikator keinginan untuk berusaha semaksimal 

mungkin mendapatkan omset yang optimal didukung juga oleh hasil 

wawancara kepada beberapa pemilik restoran Mie Sumatra seperti Kuiha 

pemilik restoran Mie Sumatra Hok Lai yang menyatakan bahwa omset 

penjualan yang optimal adalah dua juta rupiah dalam satu hari, pemilik dari 

restoran Mie Sumatra Hok Lai ini mengatakan dalam wawancara bahwa omset 

penjualan yang optimal adalah dua juta rupiah karena selama pembukuan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

selama ini yang dilakukan secara bulanan omset penjualan yang optimal beliau 

dapat adalah dua juta rupiah. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Kuiha 

untuk mencapai omset penjualan optimal adalah dengan cara mendaftarkan 

Mie Sumatra Hok Lai ke aplikasi GoJek, menurut beliau dengan mendaftarkan 

usahanya ke aplikasi GoJek ini akan memaksimalkan omset penjualannya. 

Sementara Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama Rasa menyatakan bahwa 

saat ini pemilik masih menghitung omset secara mingguan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan sehingga ketika omset menurun 

maka pemilik akan dapat langsung menindak lanjuti jika ada sesuatu yang 

salah baik dari kualitas makanan maupun dari kualitas pelayanan. Sedangkan A 

Khe pemilik restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai dalam usahanya untuk 

mengoptimalkan omset penjualannya berusaha untuk mendaftarkan restoran 

Mie Sumatra Xi Huan Lai ke aplikasi GoJek, selain itu A Khe juga berusaha 

untuk meminimalkan pengeluaran dengan cara memberikan uang makan para 

karyawan sebesar sepuluh ribu rupiah tiap satu hari kerja. Karena menurut A 

Khe dengan memberi uang makan lebih efisien tidak perlu membelikan bahan 

makanan untuk para karyawan dan para karyawan bisa memilih makanan 

sesuai keinginannya masing-masing. 

Berdasarkan tabel 4.10 indikator pemilik restoran Mie Sumatra di 

Semarang juga berkeinginan untuk berfokus pada pengembangan dan 

perluasan bisnisnya. Hasil ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara kepada 

Kuiha pemilik restoran Mie Sumatra Hok Lai yang menyatakan akan membeli 

ruko di sebelah ruko restoran Mie Sumatra Hok Lai saat ini agar restoran Mie 



 

 

 

 

Sumatra Hok Lai menjadi lebih luas, nyaman dan dapat melayani lebih banyak 

pengunjung serta menambah omset penjualan akhirnya. Nia, pemilik restoran 

Mie Sumatra Sama Rasa menyatakan bahwa restoran Mie Sumatra Sama Rasa 

perlu untuk memperbaiki sistem yang dimilikinya saat ini. Sistem yang 

dimaksut adalah sistem operasional. Untuk ke depannya pemilik ingin  

memaksimalkan tingkat pelayanan kemudian pemilik juga ingin agar 

karyawannya dapat memasak dan menyajikan masakan namun tanpa 

mengetahui resep masakan dengan konsep franchise seperti McD di mana para 

penyaji sudah mengetahui takaran sajian dalam menu dengan mudah. A Khe 

pemilik restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai menyatakan sudah melakukan 

pengembangan dan perluasan bisnis, terbukti ketika dulu pertama kali berdiri, 

restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai hanya berbentuk warung kecil di pinggir 

jalan, dan sekarang sudah berada di halaman rumah dengan tempat yang lebih 

luas dan lebih bersih dibandingkan sebelumnya. 

Berdasarkan tabel 4.10 indikator bahwa pemilik restoran Mie Sumatra di 

Semarang juga berkeinginan untuk membuat Mie Sumatra dengan rasa yang 

lebih sesuai dengan selera konsumen Semarang.Menurut Kuiha pemilik 

restoran Mie Sumatra Hok Lai, selera orang Semarang adalah adanya rasa 

manis pada masakan, dengan porsi yang banyak dan membuat kenyang 

konsumen. Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama Rasa juga memiliki 

pendapat yang sama dengan Kuiha, yaitu konsumen di Semarang lebih 

menyukasi masakan dengan rasa manis, porsi banyak serta harga yang 

terjangkau. A Khe pemilik restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai memiliki 



 

 

 

 

pendapat berbeda, namun tetap berusaha untuk mengoptimalkan rasa masakan 

dan pelayanan. A Khe berpendapat bahwa tidak semua konsumen di Semarang 

menyukai rasa manis dalam masakan sehingga mie Sumatra Xi Huan Lai ini 

memiliki rasa yang berada di antara manis dan asin. 

4.2.2 Deskripsi Variabel Need for Affiliation 

Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafilisiasi yang 

merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama 

orang lain, tidak mau melakukan seseatu yang merugikan orang lain. Menurut 

Mc.Clelland (1994) dalam Raeisi (2012), need for affiliation cenderung untuk 

membangun dan memelihara hubungan baik dengan manusia lain dan 

memenuhi kebutuhan untuk membangun hubungan pribadi. Hasil jawaban 

indikator variabel need for affiliation adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Jawaban Need for Affiliation Pemilik 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Kategor

i 

Membangun 

dan 

memelihara 

hubungan 

yang baik 

dengan para 

pelanggan. 

Frekuensi 0 0 1 11 5 17 

884.7

0 
Tinggi 

Persentas

e 
0 0 5.9 64.7 29.4 100 

Bobot 0 0 17.7 
258.

8 
147 

423.

5 

Membangun 

hubungan 

yang baik 

dengan 

pemasok/sup

plier tepung 

atau mie. 

Frekuensi 0 0 10 6 1 17 

. 

69.42 
Sedang 

Persentas

e 
0 0 58.8 35.3 5.9 100 

Bobot 0 0 
176.

4 

141.

2 
29.5 

347.

1 



 

 

 

 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Kategor

i 

Membangun 

hubungan 

yang baik 

dengan 

pemasok/sup

plier daging 

Frekuensi 0 0 2 11 4 17 

82.34 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 11.8 64.7 23.5 100 

Bobot 0 0 35.4 
258.

8 

117.

5 

411.

7 

Membangun 

hubungan 

yang baik 

dengan 

pemasok/sup

pliersayuran 

Frekuensi 0 0 2 12 3 17 

81.16 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 11.8 70.6 17.6 100 

Bobot 0 0 35.4 
282.

4 
88 

405.

8 

Menjaga 

hubungan 

dengan 

karyawan 

Frekuensi 0 0 3 7 7 17 

76.96 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 17.6 41.2 41.2 100 

Bobot 0 0 52.8 
164.

8 
206 

423.

6 

Indeks rata-rata 80,47 Tinggi 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11, indikator need for affiliation menunjukkan 

indeksrata-rata 79,03, yang menunjukkan bahwa pemilik restoran Mie Sumatra 

di Semarang merasa need for affiliation dalam kategori tinggi. Indikator 

kemampuan komunikasi yang menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah 

indikator membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan para 

pelanggan dan indikator yang terendah adalah membangun hubungan yang 

baik dengan pemasok/supplier tepung atau mie. 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Jawaban Need for Affiliation Karyawan 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Kategor

i 

Membangun 

dan 

memelihara 

hubungan 

yang baik 

dengan para 

pelanggan. 

Frekuensi 0 0 2 8 7 17 

85.96 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 

11.

8 
47.1 41.2 100 

Bobot 0 0 
35.

4 

188.

4 
206 

429.

8 

Membangun 

hubungan 

yang baik 

dengan 

pemasok/sup

plier tepung 

atau mie. 

Frekuensi 0 4 12 1 0 17 

56.48 Sedang 

Persentas

e 
0 

23.

5 

70.

6 
5.9 0 100 

Bobot 0 47 
211

.8 
23.6 0 

282.

4 

Membangun 

hubungan 

yang baik 

dengan 

pemasok/sup

plier daging 

Frekuensi 0 0 4 11 2 17 

77.66 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 

23.

5 
64.7 11.8 100 

Bobot 0 0 
70.

5 

258.

8 
59 

388.

3 

Membangun 

hubungan 

yang baik 

dengan 

pemasok/sup

pliersayuran 

Frekuensi 0 0 5 9 3 17 

77.56 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 

29.

4 
52.9 17.6 100 

Bobot 0 0 
88.

2 

211.

6 
88 

387.

8 

Menjaga 

hubungan 

dengan 

karyawan 

Frekuensi 0 0 1 6 10 17 

90.58 Tinggi 

Persentas

e 
0 0 5.9 35.3 58.8 100 

Bobot 0 0 
17.

7 

141.

2 
294 

452.

9 

Indeks rata-rata 77,65 Tinggi 

 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12, indikator need for affiliation menunjukkan 

indeks rata-rata 77,65, yang menunjukkan bahwa karyawan merasa bahwa 

need for affiliation pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang dapat 

dikategorikan dalam kategori tinggi. Indikator kemampuan komunikasi yang 

menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah indikator menjaga hubungan dengan 

karyawan dan indikator dengan indeks terendah adalah indikator membangun 

hubungan yang baik dengan pemasok/supplier tepung atau mie. 

Tabel 4.13 

Hasil Jawaban Need for Affiliation Pemilik dan Karyawan 

Indikator Nilai Indeks 

Pemilik Karyawan 

Membangun dan 

memelihara hubungan 

yang baik dengan para 

pelanggan. 

Tinggi (84,70) Tinggi (85,96) 

Membangun hubungan 

yang baik dengan 

pemasok/supplier tepung 

atau mie. 

Sedang (69,42) Sedang (56,48) 

Membangun hubungan 

yang baik dengan 

pemasok/supplier daging 

Tinggi (82,34) Tinggi (77,66) 

Membangun hubungan 

yang baik dengan 

pemasok/suppliersayuran 

Tinggi (81,16) Tinggi (77,56) 

Menjaga hubungan 

dengan karyawan 
Tinggi (79,96) Tinggi (90,58) 

Indeks rata-rata Tinggi (79,52) Tinggi (77,65) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.13, indikator need for affiliation yang diungkapkan 

responden pemilik menunjukkan indeks rata-rata 79,52, yang menunjukkan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

bahwa responden pemilik restoran mie Sunatra di Semarang memiliki need for 

affiliation dengan kategori tinggi. Hasil ini juga didukung dengan hasil 

responden karyawan yang menunjukkan indeks rata-rata 77,65 dengan kategori 

tinggi. Indikator kemampuan komunikasi yang menunjukkan nilai indeks 

tertinggi dari pemilik mie Sumatra di Semarang adalah indikator membangun 

dan memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggan dengan angka 

84,70 didukung dengan nilai indeks dari karyawan dengan angka 85,96. 

Sedangkan indikator dengan nilai indeks terendah adalah indikator menjaga 

hubungan yang baik dengan pemasok/supplier tepung atau mie ditunjukkan 

pada nilai indeks hasil analisa dari pemilik dengan angka 69.42 didukung oleh 

nilai indeks dari para karyawan dengan angka 56,48. 

Berdasarkan tabel 4.13 indikator sebagian besar responden menyatakan 

need for affiliation pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang dalam kategori 

tinggi.Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian wawancara. Menurut Kuiha 

pemilik restoran Mie Sumatra Hok Lai, cara membangun dan memelihara 

hubungan yang baik dengan pelanggan adalah dengan cara berkomunikasi 

dengan ramah dan menjaga kualitas rasa. Berkomunikasi dengan ramah yang 

dimaksut oleh Kuiha adalah selalu melayani dengan baik,memberikan senyum 

dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari konsumen. Hal ini 

dilakukan karena penting bagi sebuah restoran untuk mempertahankan 

pelanggannya sebab tanpa pelanggan, maka restoran tersebut akan mati. 

Pendapat ini juga disetujui oleh A Khe pemilik restoran Mie Sumatra Xi Huan 

Lai yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk membangun dan 



 

 

 

 

memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan adalah dengan melayani 

pelanggan dengan ramah dan senyum. 

Kuiha pemilik restoran Mie Sumatra Hok Lai dan A Khe pemilik 

restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai saat ini membeli mie yang sudah jadi untuk 

bahan dasar Mie Sumatranya sehingga tidak menggunakan supplier tepung. 

Sedangkan menurut Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama Rasa, hubungan 

yang baik dengan pemasok/supplier tepung dapat dibangun dengan melakukan 

pemesanan tepung yang konsisten dan pembayaran kepada supplier secara 

tunai sehingga supplier akan senang dan dapat konsisten melakukan penjualan 

kepada restoran Mie Sumatra Sama Rasa. 

Supplier daging memegang peranan penting dalam mie Sumatra karena 

merupakan komponen yang tak terpisahkan dan memberi rasa manis maupun 

gurih pada masakan tersebut. Untuk membangun hubungan yang baik dengan 

pemasok/supplier daging, Kuiha pemilik restoran Mie Sumatra Hok Lai 

berusaha untuk menjaga komunikasi dengan cara berkomunikasi yang sama 

dengan para pelanggan yaitu selalu memberikan senyum dan mengucapkan 

terima kasih. Kuiha juga mengharapkan dengan komunikasi yang baik dengan 

supplier daging, maka supplier daging juga akan memilihkan daging yang baik 

untuk disupply ke restoran Mie Sumatra Hok Lai. Sedangkan Nia, pemilik 

restoran Mie Sumatra Sama Rasa untuk menjaga hubungan yang baik dengan 

supplier daging dan sayuran, selalu membayar daging secara tunai yang 

dilakukan pada setiap pengiriman. Pengiriman daging pada restoran Mie 

Sumatra Sama Rasa dikirim satu hari sekali. Pendapat Nia ini juga didukung 



 

 

 

 

oleh A Khe pemilik restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai yang menyatakan 

bahwa daging dan sayuran dibayar secara tunai dan teratur serta pemesanan 

saat ini dapat dilakukan dengan sms saja. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebagian pemiliki Restoran Mie Sumatra merasa bahwa dengan membayar 

tunai, hal ini akan meningkatkan kepercayaan supplier kepada restoran 

sehingga supplier akan mensupply daging secara teratur. 

Dalam usahanya untuk menjaga hubungan dengan karyawan, Kuiha 

pemilik restoran Mie Sumatra Hok Lai menyatakan tidak memiliki hubungan 

yang baik dengan karyawannya. Kuiha mengatakan bahwa karyawan yang 

pernah bekerja pada restoran Mie Sumatra Hok Lai kurang jujur sehingga 

terjadi pergantian karyawan hingga tiga kali sehingga akhirnya Kuiha memilih 

tidak menggunakan karyawan lagi. Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama 

Rasa merasa bahwa hubungannya dengan karyawan cukup baik.Dikatakan 

cukup baik karena masih terjadi salah paham antara pemilik dan karyawan. 

Upaya yang dilakukan pemilik restoran Mie Sumatra Sama Rasa agar 

karyawannya nyaman dalam bekerja adalah dengan cara memberi hari libur 

sebanyak 1 hari setiap dua minggu, namun karyawan tidak diberikan uang 

makan siang tetapi pemilik menyediakan bahan-bahan makanan untuk dapat 

dimasak sebagai makan para karyawan. Hal ini berbeda dengan A Khe pemilik 

restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai, beliau berpendapat bahwa hubungannya 

dengan karyawannya dikatakan baik. A Khe menyediakan akomodasi berupa 

makan siang, tempat tinggal serta disediakan motor bagi karyawannya untuk 

membuat karyawan Mie Sumatra Xi Huan Lai nyaman dalam bekerja. 



 

 

 

 

4.2.3 Deskripsi Variabel Need for Power 

Need for power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan 

refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh 

terhadap orang lain. Menurut Mc.Clelland (1994) dalam Raeisi (2012), need 

for power adalah keinginan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain 

dan cenderung memiliki tanggung jawab untuk kinerja mereka. Hasil jawaban 

indikator variabel need for power adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Hasil Jawaban Indikator Need for Power Pemilik 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Katego

ri 

Keinginan 

untuk 

mengontrol 

dan 

mengatur 

seluruh 

aktifitas 

kerja 

karyawan di 

tempat 

usaha. 

Frekuen

si 
0 0 3 12 2 17 

78.8

4 
Tinggi 

Persenta

se 
0 0 17.6 70.6 11.8 100 

Bobot 0 0 52.8 
282.

4 
59 

394.

2 

Keinginan 

untuk 

memberikan 

pengaruh 

pada 

karyawan 

untuk 

mengikuti 

cara kerja 

yang 

diinginkan 

pemilik. 

Frekuen

si 
0 1 7 6 4 17 

76.4

6 
Tinggi 

Persenta

se 
0 0 41.2 35.3 23.5 100 

Bobot 0 0 
123.

6 

141.

2 

117.

5 

382.

3 

Keinginan Frekuen 0 0 2 10 5 17 83.5 Tinggi 



 

 

 

 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Katego

ri 

untuk selalu 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

seluruh 

aktifitas di 

tempat 

usaha. 

si 2 

Persenta

se 
0 0 11.8 58.8 29.4 100 

Bobot 0 0 35.4 
235.

2 
147 

417.

6 

 79.6

1 
Tinggi 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14, indikator need for power menunjukkan indeks 

rata-rata 78,24, yang menunjukkan bahwa pemilik restoran Mie Sumatra di 

Semarang merasa memiliki need for power dalam kategori tinggi. Indikator 

need for power yang menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah indikator 

keinginan untuk selalu bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas di tempat 

usaha dan indikator need for power yang menunjukkan nilai terendah adalah 

indikator keinginan untuk memberikan pengaruh pada karyawan untuk 

mengikuti cara kerja yang diinginkan pemilik. 

Tabel 4.15 

Hasil Jawaban Indikator Need for Power Karyawan 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Katego

ri 

Keinginan 

untuk 

mengontrol 

dan 

mengatur 

seluruh 

aktifitas 

kerja 

Frekuen

si 
0 0 2 14 1 17 

78.9

0 
Tinggi Persenta

se 
0 0 11.8 82.4 5.9 100 

Bobot 0 0 35.4 329. 29.5 394.

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

Indikator  1 2 3 4 5 Jml Inde

ks 

Katego

ri 

karyawan di 

tempat 

usaha. 

6 5 

Keinginan 

untuk 

memberikan 

pengaruh 

pada 

karyawan 

untuk 

mengikuti 

cara kerja 

yang 

diinginkan 

pemilik. 

Frekuen

si 
0 1 9 7 0 17 

67.0

6 
Sedang 

Persenta

se 
0 5.9 52.9 41.2 0 100 

Bobot 0 
11.

8 

158.

7 

164.

8 
0 

335.

3 

Keinginan 

untuk selalu 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

seluruh 

aktifitas di 

tempat 

usaha. 

Frekuen

si 
0 0 0 13 4 17 

84.7

0 
Tinggi 

Persenta

se 
0 0 0 76.5 23.5 100 

Bobot 0 0 0 306 
117.

5 

423.

5 

 76.8

9 
Tinggi 

 

 

Berdasarkan tabel 4.15, indikator need for power menunjukkan indeks 

rata-rata 76,89, yang menunjukkan bahwa karyawan merasa bahwa pemilik 

restoran Mie Sumatra di Semarang memiliki need for power dalam kategori 

tinggi. Indikator need for power yang menunjukkan nilai indeks tertinggi 

adalah indikator keinginan untuk selalu bertanggung jawab terhadap seluruh 

aktifitas di tempat usaha dan indikator need for power yang menunjukkan nilai 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

terendah adalah indikator keinginan  untuk memberikan pengaruh pada 

karyawan untuk mengikuti cara kerja yang diinginkan pemilik. 

Tabel 4.16 

Hasil Jawaban Indikator Need for Power Pemilik dan Karyawan 

Indikator Nilai Indeks 

Pemilik Karyawan 

Keinginan untuk 

mengontrol dan 

mengatur seluruh 

aktifitas kerja karyawan 

di tempat usaha. 

Tinggi (78,84) Tinggi (78,90) 

Keinginan untuk 

memberikan pengaruh 

pada karyawan untuk 

mengikuti cara kerja 

yang diinginkan pemilik. 

Tinggi (76,46) Sedang (67,06) 

Keinginan untuk selalu 

bertanggung jawab 

terhadap seluruh 

aktifitas di tempat usaha 

Tinggi (83,52) Tinggi (84,70) 

Indeks rata-rata Tinggi (79,61) Tinggi (78,89) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.16, indikator need for power yang diungkapkan 

responden pemilik menunjukkan indeks rata-rata 79,61, yang menunjukkan 

bahwa responden pemilik restoran mie Sunatra di Semarang memiliki need for 

power dengan kategori tinggi.Hasil ini juga didukung dengan hasil responden 

karyawan yang menunjukkan indeks rata-rata 78,89 dengan kategori tinggi. 

Indikator need for power yang menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah 

indikator keinginan untuk selalu bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas 

di tempat usaha dilihat dari nilai indeks pemilik dengan angka 83,52 didukung 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 



 

 

 

 

oleh nilai indeks karyawan dengan angka 84,70 dan indikator need for power 

yang menunjukkan nilai terendah adalah indikator keinginan untuk 

memberikan pengaruh pada karyawan untuk mengikuti cara kerja yang 

diinginkan pemilik dapat dilihat dari nilai indeks pemilik dengan angka 76,46 

dan didukung nilai indeks karyawan dengan angka 67,06. 

Berdasarkan tabel 4.16 sebagian besar responden menyatakan need for 

power pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang dalam kategori tinggi. Hasil 

ini menunjukkan bahwa pemilik restoran Mie Sumatra di Semarang merasa 

ingin dalam mengontrol dan memiliki kekuasaan penuh atas restorannya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama Rasa yang 

menyatakan bahwa cara untuk untuk mengontrol dan mengatur seluruh 

aktifitas kerja karyawan di tempat usaha adalah dengan memberikan para 

karyawan masing-masing job description. Sebagai contohnya adalah ada yang 

bertanggung jawab untuk mencuci piring dan gelas, menyapu dan mengepel 

serta menyajikan dan mengantar masakan. Menurut A Khe pemilik restoran 

Mie Sumatra Xi Huan Lai, cara yang dilakukan untuk mengontrol tempat kerja 

adalah memastikan bahwa ada salah satu anggota keluarga (adik) yang tetap 

tinggal di restoran pada saat anggota keluarga lainnya pergi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengontrol kinerja dan aktivitas karyawan di tempat kerja. 

Selain itu, para karyawan dinilai oleh A Khe sudah mengetahui porsi kerjanya 

masing-masing. 

Pemilik restoran Mie Sumatra saat ini selalu memiliki keinginan untuk 

memberikan pengaruh pada karyawan untuk mengikuti cara kerja yang 



 

 

 

 

diinginkan pemilik. Hal ini diungkapkan oleh Kuiha pemilik restoran Mie 

Sumatra Hok Lai yang menyatakan bahwa cara kerja yang diinginkan oleh 

Kuiha adalah karyawan seharusnya rapi, jujur dan teratur, namun yang 

terpenting adalah jujur. Sedangkan Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama 

Rasa berpendapat bahwa cara kerja yang diinginkannya adalah bertanggung 

jawab, setia dan jujur. Upaya yang dilakukannya untuk mempengaruhi 

karyawan agar bekerja sesuai keinginannya adalah dengan cara melakukan 

pendekatan secara personal, terutama pada saat pemberian gaji untuk 

memberikan masukan bagi kemajuan pekerjaan karyawan. A Khe pemilik 

restoran Mie Sumatra Xi Huan Lai berpendapat bahwa cara kerja yang 

diinginkannya adalah bertanggung jawab, menurut pada perintah pemilik dan 

jujur. Upaya A Khe dalam melakukan untuk mempengaruhi karyawan agar 

bekerja sesuai keinginannya adalah dengan cara melakukan pendekatan secara 

perseorangan terlebih dahulu dan selalu tegas terhadap karyawan. 

Pemilik restoran Mie Sumatra di Sumatra juga merasa ingin untuk selalu 

bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas di tempat kerja. Kuiha pemilik 

restoran Mie Sumatra Hok Lai menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab 

yang dilakukan Kuiha jika pelanggan melakukan komplain adalah melakukan 

penggantian jika komplain yang dilakukan adalah tentang makanan. Selain itu 

komplain pelanggan akan dijadikan masukan demi kemajuan restoran. 

Sedangkan Nia, pemilik restoran Mie Sumatra Sama Rasa menyatakan bahwa 

jika pelanggan melakukan komplain dengan sangat fatal, maka akan diganti 

dengan makanan yang baru. Namun jika komplain hanya terbatas masalah rasa 



 

 

 

 

maupun tingkat kematangan, hal ini akan dijadikan masukan bagi perbaikan 

kualitas di kemudian hari. Sedangkan apabila karyawan kurang maksimal 

dalam bekerja, maka Nia akan menegur karyawan yang bersangkutan. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh A Khe pemilik restoran Mie 

Sumatra Xi Huan Lai yang menyatakan bahwa A Khe siap untuk bertanggung 

jawab dalam bentuk melakukan penggantian makanan yang baru ketika 

pelanggan melakukan komplain mengenai masakan. Selain itu jika karyawan 

kurang maksimal dalam bekerja maka A Khe akan menegur karyawan, apabila 

sudah ditegur hingga lima kali tetap tidak ada perubahan, maka karyawan 

tersebut akan dikeluarkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dari ketiga variabel tersebut dapat 

dielaborasikan sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Kesimpulan 

No Variabel Pemilik Karyawan Kategori 

1 Need for achievement 83,14 - Tinggi 

2 Need for affiliation 79,52 77,65 Tinggi 

3 Need for power 79,61 78,89 Tinggi 

Motivasi Berwirausaha 80,76 78,27 Tinggi 

 

Dari tabel 4.17 di atas, dapat disimpulkan variabel dengan nilai tertinggi 

adalah variabel need for achievement ditunjukkan dengan nilai indeks rata-rata 

responden pemilik 83,14, yang membuktikan bahwa pemilik restoran mie 

Sumatra di Semarang memiliki need for achievement dengan kategori 

tinggi.Variabel need for affiliation dari responden pemilik menunjukkan indeks 



 

 

 

 

rata-rata 79,52, yang membuktikan bahwa pemilik restoran mie Sunatra di 

Semarang memiliki need for affiliation dengan kategori tinggi. Hasil ini juga 

didukung dengan hasil responden karyawan yang menunjukkan indeks rata-rata 

77,65 dengan kategori tinggi yang menunjukkan bahwa pemilik restoran mie 

Sumatra di Semarang memiliki need for affiliation dengan kategori tinggi. 

Variabel need for power dari pemilik menunjukkan indeks rata-rata 79,61, serta 

didukung oleh hasil responden karyawan dengan indeks rata-rata 78,89 yang 

menunjukkan bahwa pemilik restoran mie Sumatra di Semarang memiliki need 

for power dengan kategori tinggi. 

Hasil ini menunjukkan walaupun motivasi berwirausaha pemilik restoran 

Mie Sumatra di Semarang dalam kategori tinggi, namun indikator dengan 

indeks  yang tertinggi mempengaruhi motivasi berwirausaha pemilik restoran 

Mie Sumatra di Semarang adalah dari need for achievement yang menunjukkan 

nilai indeks tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Indikator dengan indeks 

tertinggi dari need for achievement adalah indikator keinginan untuk berusaha 

semaksimal mungkin mendapatkan omset yang optimal. Hal ini juga didukung 

oleh hasil wawancara kepada beberapa pemilik restoran Mie Sumatra yang 

berusaha untuk mencapai omset penjualan optimal adalah dengan cara 

mendaftarkan Mie Sumatra Hok Lai ke aplikasi GoJek untuk memaksimalkan 

omset penjualannya. Pemilik lain juga berusaha untuk meminimalkan 

pengeluaran dengan cara memberikan uang makan para karyawan sebesar 

sepuluh ribu rupiah tiap satu hari kerja. Karena menurut pemilik, dengan 

memberi uang makan lebih efisien tidak perlu membelikan bahan makanan 



 

 

 

 

untuk para karyawan dan para karyawan bisa memilih makanan sesuai 

keinginannya masing-masing.  

Indikator dengan indeks tertinggi need for affiliation adalah menjaga 

hubungan dengan karyawan. Hal ini disebabkan karena karyawan juga 

merupakan salah satu ujung tombak restoran dalam melayani pelanggan 

sehingga pemilik perlu untuk menjaga hubungan dengan karyawan. Salah satu 

pemilik bahkan menyediakan akomodasi berupa makan siang, tempat tinggal 

serta disediakan motor bagi karyawannya untuk membuat karyawan Mie 

Sumatra Xi Huan Lai nyaman dalam bekerja. 

Indikator dengan indeks tertinggi dari need for power adalah pemilik 

restoran Mie Sumatra di Sumatra juga merasa ingin untuk selalu bertanggung 

jawab terhadap seluruh aktifitas di tempat kerja. Salah satu bentuk tanggung 

jawabnya adalah jika pelanggan melakukan komplain adalah melakukan 

penggantian jika komplain yang dilakukan adalah tentang makanan, selain itu 

pemilik juga memperhatikan kinerja karyawan agar dapat selalu sesuai dengan 

aturan dan standar yang diterapkannya. 

 

 

 

 

 

 

 


