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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran  Umum Toko Material  Bangunan 

   Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha, tempat 

menjual barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya (J.D/ 

Benyamin,1996). Sedangkan bahan bangunan (http://www.kamusbesar.com/bahan-

bangunan) adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi , biasanya 

terdiri dari bahan alami yang dioleh menjadi produk buatan. Dapat diartikan Toko 

Material Bangunan adalah tempat menjual material bangunan seperti:batu bata, 

beton,tripleks,dll. Meningkatnya pembangunan perumahan di Kota Semarang 

menjadikan peningkatan penjualan material bangunan yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun khususnya di Kota Semarang . 

Hal ini menimbulkan peningkatan penjual material bangunan di Kota 

Semarang, Sehingga para pemilik toko bahan bangunan ingin usahanya terus 

mencapai keberhasilan. Serta berupaya untuk mampu berkompetisi dengan 

pemilik toko Material bangunan lainnya. Untuk itu pemilik toko material 

bangunan tersebut perlu memiliki kepemimpinan diri untuk mampu mencapai 

keberhasilan dalam peningkatan penjualan material bangunannya tersebut. 

 

 

 

 

http://www.kamusbesar.com/bahan-bangunan
http://www.kamusbesar.com/bahan-bangunan
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Dari hasil data yang telah diperoleh melalui kusioner penelitian ini, maka 

peneliti mendapatkan data yaitu usia, jenis kelamin,pendidikan terakhir, jumlah 

pegawai selama membuka usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

Tabel 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Kategori Usia Jumlah (%) 

25-35 tahun 5 16,67 

36-45 tahun 10 33,33 

46-55 tahun 15 50,00 

Total 30 100 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Tabel diatas menunjukkan gambaran responden penelitian ini berdasarkan 

usia .Dari hasil data penelitian ini dapat kita ketahui apabila paling banyak 

responden pada kategori usia ≥45 tahun yang berjumlah 15 orang. 

Tabel 4.2 Gambaran Responden Berdasarkan jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (%) 

Perempuan 7 23,33 

Laki-laki 23 76,67 

Total 30 100 

   Sumber: Data primer yang Diolah (2018) 

       Tabel diatas menunjukkan gambaran responden penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin .Dari hasil data penelitian ini dapat diketahui apabila 

paling banyak responden laki-laki sebanyak 23 orang. 
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Tabel 4.3 Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah (%) 

SMA 20 66,66 

Diploma 5 16,67 

S1 5 16,67 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

Tabel diatas menujukkan gambaran responden berdasarkan pendidikan akhir 

pada penelitian ini.Dari data hasil kuesioner diatas dapat diketahui paling banyak 

responden memiliki pendidikan akhir SMA sebanyak 20 orang. 

Tabel 4.4 Gambaran Responden Berdasarkan  Umur Usaha 

Umur Usaha Jumlah (%) 

3-6 tahun 8 26,67 

7-11 tahun 10 33,33 

11-15tahun 12 40,00 

Total 30 100 

    Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

  Tabel diatas menunjukkan gambaran responden berdasarkan lama usaha 

pada penelitian ini. Dari data hasil kuesioner dapat diketahui paling banyak 

responden yang memiliki tokomaterial bangunan yang telah berdiri >10 tahun 

sebanyak 12 orang. 
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         Tabel 4.5  Gambaran Responden Berdasarkan  Jumlah Karyawan 

Jumlah Karyawan Jumlah (%) 

3 orang 2 6,67 

4 orang 10 33,33 

5 orang 8 26,67 

6-10 orang 10 33,33 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

Tabel diatas menujukkan gambaran responden berdasarkan jumlah karyawan 

pada penelitian ini .Dari data hasil kuesioner diatas dapat diketahui paling banyak 

responden memiliki  jumlah karyawan 4 orang  sebanyak 10 orang dan >5orang 

sebanyak 10 orang. 
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4.3 Analisis Data 

4.3.1. Analisis Deskriptif 

                   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengaruh Self 

Leadership  dimana terdapat dimensi :Behavior focused Strategies,Natural 

Reward Strategies,Constructive though pattern Strategiesterhadap 

keberhasilan usaha Toko Material Bangunan di Kota Semarang.Berikut 

adalah hasil dari analisi deskriptif yaitu: 

4.3.1. Analisis Deskriptif untuk variabel Self Leadership 

   Prof.Dr.Veithzelan &dkk mengatakan bahwa Self 

Leadershipmerupakan perluasan strategi yang difokuskan pada perilaku 

pola pikir dan perasaan yang digunakan untuk mempengaruhi diri sendiri. 

Hal ini merupakan salah satu yang perlu dimiliki seorang pemilik usaha 

khususnya dalam mencapai keberhasilan usahanya diperlukan  strateegi 

untuk menghadapi berbagai persoalan usahanya.Self Leadership meliputi 

perilaku spesifik dan rancangan strategi kognitif untuk mempengaruhi 

pribadi secara efektif. Strategi ini dikelompokkan menjadi tiga kategori 

pokok yaitu;behavior focus strategy,natural reward strategies ,constructive 

though pattern.(Manz dan Neck,2004). Dengan gabungan ketiga strategi 

tersebut seorang pemilik Toko Material bangunan di kota semarang akan 

memiliki dorongan, kesadaran,perilaku yang mendukung dalam 

memperoleh keberhasilan usaha yang dimilikinya. 

4.3.1.1.1 Analisis Deskriptif untuk Dimensi Behavior Focus Strategies 
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            Manz dan Neck (2004) mengatakan Behavior focused strategies 

adalah strategi yang berpusat pada perilaku pemilik usaha toko material 

bangunan di Semarang.Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, 

menuntun pada perilaku dimana pemilik toko  dimana tugas-tugas yang 

tidak disenangi olehnya. Didalam variable ini terbagi menjadi 3:  

a.Vizualizing successful performance (membayangkan keberhasilannya akan 

melakukan tugas atau sebelum melakukan tugasnya)  : pemilik toko 

material bangunan di Kota Semarang memiliki  gambaran tentang 

penjualan yang hendak ia capai setiap bulan serta mengharapkan 

peningkatan penjualan yang konstan atau cenderung meningkat dan 

memiliki perencanaan pengembangan toko yang dimilikinya baik itu 

berupa penambahann produk yang ditawarkan maupun pembukaan cabang 

baru yang ingin dilakukannya. 

b.Self talk ( komunikasi pada diri sendiri dengan tujuan meningkatkan 

kepercayaan diri dan melakukan instropeksi ketika melakukan tugas/ 

meningkatkan kinerjanya):pemilik toko material bangunan di Kota 

semarang  menguatkan diri dengan kalimat bahwa ia  pasti bis 

ameningkatkan penjualannya per bulan. Hal ini biasanya ia lakukan setiap 

kali menghadapi berbagai persoalan ditoko ataupun ketika merasa malas 

untuk bekerja. Selain itu dengan kalimat tersebut pemilik toko menjadi 

terdorong untuk melakukan tugas daan  permasalahn di tokonya. 

c.Self goal setting (menentukan tujuan pribadinya akan sesuatu yang 

dikerjakannya): pemilik toko material bangunan menetapkan tujuan yang 
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hendak dicapaii oleh tokonya seperti membuka cabang toko ditempat lain, 

memperhatikan perencanaan yang telah dirancangnya secara mendetail 

atau spesifik , memiliki target diri untuk pengembangan tokonya seperti 

rincian apa saja yang perlu dilakukannya dalam kurun waktu tertentu.Pada 

table 4.6 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang Behavior 

focused strategies: 
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Tabel 4.6  Hasil tanggapan responden tentang dimensi Behavior Focused Strategies 
 

No 

 

Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 
Rata-Rata 

 

Kategori 

 

STS(1) 

 

TS (2) 

 

N(3) 

 

S(4) 

 

SS (5) 

   

F S F S F S   F S F S    

Visualizing successful 

performance) 

 

1. Mebayangkan 

peningkatan hasil 

penjualan material 

bangunan setiap bulan 

minimal sebesar 10% 

2 1 7 2 6 3 12 4 3 5 91 3.03 Tinggi 

2. Menggambarkan 

pengembangan toko 

material bangunan untuk 

perencanaan dalam 

kurun 1 tahun ini agar 

berjalan dengan baik 

0 0 6 2 5 3 10 4 9 5 112 3.73 Tinggi 

Self talk  

3. Menguatkan diri dengan 

kalimat saya “PASTI 

BISA”meningkatkan 

omset penjualan per 

bulan 

2 1 8 2 5 3 8 4 7 5 100 3.3 Tinggi 

4. Mengatakan dalam diri 

dengan kalimat saya 

“PASTI BISA” 

menyelesaikan 

permasalahan dan tugas 

2 1 8 2 5 3 8 4 7 5 100 3.33 Tinggi 
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saya di toko material 

bangunan saya 

Self goal setting  

5. Menetapkan tujuan 

untuk mengembangan 

toko material bangunan 

saya dengan membuka 

cabang dilokasi yang 

berbeda 

2 1 5 2 5 3 5 4 13 5 112 3.37 Tinggi 

6. Saya memperhatikan 

secara spesifik 

perencanaan toko 

material bangunan saya 

setiap harinya. 

3 1 6 2 5 3 12 4 4 5 98 3.26 Tinggi 

7. saya menargetkan diri 

untuk mengembangkan 

toko dalam kurun waktu 

satu tahun ini 

 

3 1 6 2 5 3 12 4 4 5 98 3.27 Tinggi 

Skor Rata-Rata  99.7 3.32 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan table 4,6 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata untuk variable pertama 

self leadership terhadap keberhasilan usaha yaitu behavior focused strategies sebesar 

3.32 termasuk kategori tinggi. Artinya variabel behavior focused strategies merupakan 

dimensi  self leadership bagi pemilik toko material bangunan di Kota Semarang 

dimana behavior focus strategies berperan penting dalam meningkatkan kesadaran diri 

,menuntun perilaku yang perlu dilakukan pemilik toko material bangunan dalam 

menghadapi situasi sehari-hari maupun perencanaan kedepan untuk keberhasilan 

tokonya baik itu berupa: target perencanaan, target penjualan ,target pengembangan 

toko . 

  Dari tabel diatas diketahui bahwa  sebanyak 18 (60%) pemilik toko 

material bangunan mengatakan bahwa dengan adanya strategi behavior focused 

strategies menuntun mereka serta meningkatkan kesadaran diri untuk meningkatkan 

penjualan usahanya setiap bulan selain itu membuat perencanaan pengembangan toko 

dengan berbagai target yang menuntunnya dalam pencapaian keberhasilan usahanya. 

Tentunya hal ini akan memudahkan pemilik toko material bangunan dalam pola pikir 

dalam berperilaku (tentang apa yang perlu ia kerjakan untuk mencapai 

targetnya),kesadaran diri ( apa yang harus dilakukan). 

   Adanya keinginan pemilik toko material bangunan untuk mengembangkan 

toko yang dimilikinya baik itu mau berupa pengembangan produk yang ditawarkan 

ataupun pengembangan cabang toko tergolong berpengaruh tinggi terhadap 

keberhasilan usahanya karena meningkatan kesadaran dalam melakukan tugas/ 

tanggung jawabnya baik itu dalam kurun waktu bulanan ataupun tahunan. 
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  Dari tabel diatas juga ada responden yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setujusebesar 6(20%) dan 6 (20%) netral pada variable behavior 

focused strategies.Karena menurut beberapa responden apabila ia tidak memiliki 

perencanaan ataupun memiliki strategies yang tepat dalam perencanaan selanjutnya 

akan menimbulkan beberapa resiko kerugian yang akan dihadapi. 

4.3.1.1.2 Analisis Deskriptif Dimensi Natural Focus Strategy 

       Variable Natural Focuss Strategy merupakan dimensi dari self 

leadership dimana seorang pemilik toko material banguanan perlu melakukan 

tindakan  yang membuat dirinya bahagia  agar pekerjaan yang dilakukan terasa 

meenyenangkan dan bukanlah beban bagi pemilik toko tersebut. 

Didalam variable ini terbagi menjadi 3: 

a.Self reward(penghargaan diri) :seorang pemilik toko material bangunan perlu 

memberikan penghargaan pada dirinya apabila ia mencapai tujuan yang hendak 

ia capai .Penghargaan tersebut dapat berupa: Ia akan membeli barang yang ia 

senangi aapabila ia mampu mencapai tujuan yang hendak ia capai di kurun 

waktu tertentu. Tujuannya mendorong pemilik yoko material banguan di Kota 

Semarang semakin terdorong dalam menjalankan setiap tugas/ tanggung 

jawabnya selaku pemilik toko yang juga perlu ia bangga atas apa yang telah ia 

capai untuk menuju keberhasilan usahanya. 

b.Self punishment(hukuman pribadi):Hukuman dalam hal ini bukan berarti 

hukuman yang mengarah ke negatif tapi hukuman yang bersifat membangun 

kearah positif . Hukuman yang pemilik toko material bangunan berikan kepada 

dirinya apabila ia tidak dapat mencapai apa yang ia targetkan ataupun 
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tujuan.Seperti: ia akan merasa bersalah dan menghukum dirinya dengan tidak 

melakukan aktivitas yang disukainya .Tujuannya untuk mendorong pemilik toko 

jangan ssampai ia tidak mencapai apa yang telah ia harapan ataupun tujuan yang 

telah diterapkan dalam kurun wakttu tertentu. 

c. Focusing though on Natural reward(Pemusatan pikiran pada penghargaan 

alami) : Salah satu bentuk penghargaan alamiahatas apa yang dicapainya.Hal ini 

perlu dilakukan seorang pemilik toko material bangunan memberikan sesuatu atas 

apa yang ia capai .Penghargaan ilmiah dapat berupa beragam cara seperti; 

mendapatkan barang yang diinginkan, makan makanan kesukaan,dll.  Tujuan dari 

pemenuhan penghargaan alami sendri memperkuat dorongan keinginan diri untuk 

memenuhi target/ tujuan yang hendak dicapai demi keberhasilan usahanya. 

Pada table 4.7 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang 

Natural Reward   strategies.
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Tabel 4.7 Hasil Tanggapan ressponden tentang Dimensi Natural Reward Strategies 
 

No 

 

Keterangan 

Jawaban Total Skor Rata-Rata 

 

Kategori 

 

STS(1) 

 

TS (2) 

 

N(3) 

 

S(4) 

 

SS (5) 

   

F S F S F S  F S F S    

Self reward  

1. Saya akan 

membelikan 

diri saya 

barang yang 

saya sukai 

apabila dalam 

satu bulan 

omset 

penjualan 

mengalami 

peningkatan 

minimal 

sebesar 10% 

3 1 6 2 5 3 12 4 4 5 98 3.26 Tinggi 

Self punishment  

2. Saya akan 

merasa 

bersalah 

apabila 

penjualan di 

toko material 

bangunan saya 

mengalami 

3 1 4 2 7 3 5 4 11 5 108 3.6 Tinggi 
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penurunan 

3. Saya akan 

mengurangi 

kegiatan saya 

diluar toko 

apabila terjadi 

pernurunan 

penjualan 

material 

bangunan 

dalam satu 

bulan ini 

4 1 4 2 3 3 11 4 8 5 105 3.5 Tinggi 

4. Saya tidak 

senang pada 

diri saya 

apabila 

penjualan 

bangunan 

ditoko tidak 

bagus 

4 1 7 2 5 3 7 4 7 5 96 3.2 Tinggi 

Focusing on natural 

reward 

 

5 Saya akan 

membeli 

sesuatu yang 

saya butuhkan 

apabila 

penjualan 

material 

bangunan di 

toko material 

bangunan saya 

meningkat 

3 1 4 2 7 3 10 4 6 5 102 3.4 Tinggi 

Skor Rata-Rata  101.76 3.4 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan table 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel 

kedua self leadership  yaitu dimensi natural reward strategies sebesar 3.4 termasuk 

kategori tinggi. Artinya natural reward strategies merupakan dimensi self leadership 

yang tinggi bagi keberhasilan usaha suatu toko material bangunan di Kota Semarang 

dimana tingginya seseorang pemilik toko ingin dihargai atas apa yang dicapainya hal 

ini memerlukan dorongan dalam diri memberikan penghargaan serta  hukuman 

apabila ia tidak dapat mencapai apa yang ia harapkan dan rencanakan dalam kurun 

waktu yang telaah ditentukan. Dengan adanya dimensi ini mendorong para pemilik 

toko material baangunan agar lebih giat dalam mencapai keberhasilan usahanya. 

   Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa para responden akan merasa sangat 

bersalah apabila apa yang telah direncanakan dan ditargetkannya gagal/ tidak 

berhasil. Apabila ia berhasil mencapai  ia memberikan penghargaan atas dirinya baik 

itu berupa membeli barang sesuatu, melakukan aktivitas yang disukainya . 

Dari data table diatas dapat diketahui bahwa sebesar 16 (53%) setuju  dan 

masih ada 6 (20%) yang netral terhadap berbagai pernyataan table diatas.  Sedangkan  

ada 8 responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 

(27%).Hal ini menunjukkkan bahwa responden merespon positif atas dimensi natural 

reward strategies dari self leadership terhadap pencapain keberhasilan usaha yoko 

material bangunan di Kota Semarang. 

 

      4.3.1.1.3 Analisis Deskriptif Dimensi Constructive though pattern strategies 

  Dimensi ini merupakan strategi untuk membangun pola pikiran yang konstruktif 

dimana pemilik toko material bangunan di Kota Semarang perlu dimensi ini untuk 
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mentun mengarahkan dalam mencapai target yang dituju.Seperti mendapatkan 

feedback, observasi,evaluasi terhadap apa yang dikerjakan. Hal ini menuntun agar 

pemilik toko lebih berhati-hati terhadap perencanaan / rangkaian rencana yang telah 

ia tetapkan dalam kurun waktu tertentu yang benar-benar memerlukan hal yang 

secara spesifik atau perlu diamati lebih lanjut sebelum ditentukan menjadi sebuah 

tujuan. 

           Dalam dimensi ini terdapat 3: 

a. Self observation: Melakukan pengamatan terhadap apa yang telah 

dilakukan oleh pemilik toko material bangunan di Kota semarang  demi 

mencapai tujuan agar dapat mencapai suatu hasil yang terbaik agar meraih 

keberhasilan usaha.Hal ini dapat berupa pengamatan/ memperhatikan secara 

detail atas tugas yang dilakukan apabilapemilik toko mengalami kesulitan bias 

mendapatkan koreksi dari pegawainya. 

b. Evaluating belief and assumption: mengkaji dan mengevaluasi keyakinan 

serta anggapan terhadap sesuatu keputusan yang akan diambil dalam 

menentukan kesuksesan usaha dari pemilik toko material bangunan di Kota 

Semarang. 

c. Self correcting feedback: Melakukan pemeriksaan umpan balik , hal 

inimerupakan pengecekan ulaang atas apa yang dikerjakan .Tujuannya agar 

lebih maksimal  hasil yang dicapai dalam melakukan pengerjaan tugas . Selain 

itu mengarahkan pemilik usaha agar lebh berhati-hati dalam melakukan 

kewajibannya. 
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d. Self Cueing: Memberikan isyarat kepada diri sendiri kapan saat yang tepat 

mengambil sebuah kesempatan yang akan mengarah keberhasilan dalam 

menjalankan  pekerjaaan selaku pemilik toko material bangunan 

diSemarang. Tujuannya mengarahkan pemilik toko material bangunan agar 

lebih jeli melihat sebuah kesempatan yang ada. Dimana pemilik toko 

material bangunan bpeerlu focus dengan apa yang hendak ia kerjakan .  

Pada table 4.8 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang 

Constructive though patte



54 
 

Tabel 4.8 Hasil Tanggapan responden tentang Dimensi Constructive though pattern strategies 

 

No 

 

Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 
Rata-Rata 

 

Kategori 

 

STS(1) 

 

TS (2) 

 

N(3) 

 

S(4) 

 

SS (5) 

   

F S F S F S F S F S    

Self Observation  

1. saya selalu 

memperhatika

n semua 

pekerjaan yang 

saya ataupun 

karyawan saya 

lakukan di 

toko material 

bangunansaya 

2 1 7 2 6 3 12 4 3 5 97 3.23 Tinggi 

2. Saya selalu 

meminta 

masukan dari 

karyawan atas 

apa yang saya 

kerjakan serta 

mengevaluasi 

kinerja setiap 

karyawan di 

toko material 

bangunan saya 

0 0 6 2 5 3 10 4 9 5 108 3.6 Tinggi 

Self correcting 

feedback 
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3. Saya akan 

memeriksa 

setiap nota 

penjualan/trans

aksi di toko 

material 

bangunan saya 

setiap harinya. 

2 1 8 2 5 3 8 4 7 5 100 3.3 Tinggi 

Evaluating belief and 

assumption 

 

4. Saya akan 

mengevaluasi 

pemikiran 

negative saya 

yang 

mengganggu 

pekerjaan saya 

di toko 

material 

bangunan saya. 

1 1 5 2 2 3 12 4 10 5 115 3.8 Tinggi 

5. Saya selalu 

berasumsi 

saya” PASTI 

BISA” 

meningkatkan 

penjualan 

bulan ini. 

 

2 1 5 2 5 3 5 4 13 5 92 3.07 Tinggi 

Self cueing  

6. Saya akan 

membuat 

catatan di 

notes/HP saya 

untuk 

mengingatkan 

apa yang akan 

3 1 4 2 7 3 10 4 6 5 102 3.4 Tinggi 
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saya kerjakan 

ditoko material 

bangunan saya. 

 

Skor Rata-Rata  102 3.4 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan table 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

dimensi ketiga dari variabel self leadership yaitu constructive though pattern 

strategies sebesar 3.4 dan termasuk kattegori tinggi.Artinya dimensi ini termasuk 

dimensi yang berpengaruh tinggi dalam keberhasilan usaha dari pemilik toko 

material bangunan di Kota Semarang. 

          Dari tabel diatas dapat diketahui 18 (60%) pemilik toko material bangunan 

mengatakan bahwa dengan adanya constructive though pattern strategies untuk 

mengevaluasi, mengobservasi,pengoreksian kembali,isyarat dalam mengerjakan 

setiap tugas/tanggung jawab pemilik usaha toko material bangunan di Kota 

Semarang. Hal ini mengarahkan para pemilik usaha agar melakukan pengamatan 

sebelum menindaklanjuti sebuah tindakan maupun bila mengetahui ada celah 

kesempatan perlu observasi betul bahwa kesempatan itu berpengaruh positif atau 

tidak, untuk evaluasi pengerjaan atas apa yang telah dilakukan pemilik usaha 

sangatlah diperlukan dalam pengembangan suatu usaha,isyarat yang diperlukan 

kapan sebuah kesempatan ditindak lanjuti. 

 Dari tabel diatas juga menunjukkan adanya sebesar 7(23%) responden 

yang memilih netral dan 5(17%) yang tidak setuju ataupun sangat tidak setuju 

terhadap dimensi ini karena menurut pemilik toko untuk menerima beberapa evaluasi 

dari orang lain merupakan hal yang sulit . 

4.3.1.2 Analisis Deskriptif Keberhasilan Usaha 

  Menurut Suryana (dalam Lestari,2003) keberhasilan usaha adalah 

keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Keberhasilan Usaha merupakan tujuan 
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atau sesuatu yang ingin dicapai setiap pemilik usaha. Sedangkan untuk mengukur 

keberhasilan usaha ada tolak ukur dari Riyanti (2002) dalam 3 kategori: 

a. Peningkatan modal : hal ini terlidat dari meningkatnya modal usaha yang dimiliki 

oleh pemilik toko material bangunan di Kota Semarang. Modal sendiri dapat berupa 

modal barang, uang ataupun dalam bentuk lainnya yang digunakan dalam 

pengembangan usahanya . 

b. Peningkatan Pendapatan: Dimana ada peningkatan modal usaha tentunya tidak 

terlepas dari peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh pemilik toko material 

bangunan di Kota Semarang. Peningkatan pendapatan dapat melalui peningkatan 

penjualan . 

c. Peningkatan Volume Penjualan: Biasanya Peningkatan volume penjualan toko 

material bangunan di Kota Semarang dapat kita lihat dalam kurun waktu bulan 

atapun tahun. 

d. Peningkatan Output Tenaga Kerjaa: Biasanya peningkatan output tenaga kerja terjadi 

dalam kurun waktu tertentu sehubungan semakin meningkatnya penjualan di toko 

material bangunan di Kota Semarang dapat kita lihat dalam kurun waktu tertentu. 

Pada table 4.9 berikut ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai 

keberhasilaan usaha:
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Tabel 4.9 Hasil Tanggapaan respondententang Keberhasilan Usaha 

 

No 

 

Keterangan 

Jawaban 
Total 

Skor 
Rata-Rata 

 

Kategori 

 

STS(1) 

 

TS (2) 

 

N(3) 

 

S(4) 

 

SS (5) 

   

F S F S F S F S F S    

Peningkatan Modal  

1. Peningkatan Modal 

usaha setiap tahun 

pada toko Material 

bangunan di Kota 

Semarang 

3 1 4 2 7 3 5 4 11 5 107 3.9 Tinggi 

Peningkatan Pendapatan  

2. Peningkatan 

pendapatan bersih 

dalam kurun waktu 

terus menerus 

4 1 4 2 3 3 11 4 8 5 105 3.5 Tinggi 

Peningkatan Volume 

Penjualan 

 

3. Peningkatan omset 4 1 7 2 5 3 7 4 7 5 96 3.2 Tinggi 



60 
 

penjualan secara 

terus menerus pada 

toko material 

bangunan di Kota 

Semarang. 

 

Peningkatan Output Tenaga 

kerja 

 

4. Peningkatan jumlah 

tenaga kerja pada toko 

material bangunan di 

Kota Semarang. 

 

3 1 4 2 7 3 10 4 6 5 102 3.4 Tinggi 

Skor Rata-Rata  105 3.5 Tinggi 

         Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

 

Dari table 4.9 diatas menunjukkan bahwa variabel keberhasilan usaha termasuk kategori tinggi sebesar 4.41.Pemilik 

toko material bangunan dapat dikatakan berhasil dalam usahanya apabila mengalami peningkatan modal,pendapatan,volume 

penjualan dan output tenaga kerja. 
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Peningkatan modal dapat berupa modal barang maupun berupa modal uang, peningkatan pendapatan dapat 

terlihat pula dari volume penjualan yang meningkat dalam kurun waktu tertentu (minimal bulanan), peningkatan output 

tenaga kerja terlihat dari penambahan jumlah karyawan di tokonya. 
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 Dari tabel diatas menunjukkan 17(56%) responden menyetujui keberhasilan usaha 

terlihat dari peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan,peningkatan volume 

penjualan dan peningkatan output tenaga kerja. Sedangkan sebesar 8 (26%) responden 

netral dan 5 responden tidak setuju dan sangat tidak setuju  (17%) . 

 

        Tabel  4.10 

 Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Self Leadership 

Dimensi Rata-Rata Total Kategori 

1.Behavior Focus 

Strategies 

3.32 Tinggi 

2. Natural Reward 

Strategies 

3.4 Tinggi 

3.Constructive 

though pattern 

strategies 

3.4 Tinggi 

Rata-rata 3.37 Tinggi 

        Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

   Dari table 4.10 dapat diketahui bahwa ketiga nilai rata-rata total dimensi 

secara bersama-sama sebesar 3.37 yang termasuk kategori tinggi,artinya dimensi 

behavior focus strategies, natural reward strategies,constructive though pattern 

strategies secara bersama-sama membentuk self leadership  pemilik toko material 

bangunan di Kota Semarang. 
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   Dari table diatas dapat diketahui table dengan nilai tertinggi rata-rata 

merupakan natural reward strategies  dan constructive though pattern strategies 

dengan rata-rata sebesar 3.4.Dimana penghargaan atas apa yang telah pemilik capai 

dalam menyelesaikan tugasnya berpengaruh memberikan dorongan positif bagipemilik 

agar jangan sampai gagal untuk meraih sesuatu yang telah diharapkan atau ditargetkan 

dalam mencapai suatu keberhasilan usahanya. 

                                                          Tabel 4.11 

                     Rekapitulasi Hsil Analisis Deskriptif Keberhasilan Usaha 

Dimensi Rata-Rata Total Kategori 

1.Peningkatan 

Modal 

3..9 Tinggi 

2. Peningkatan 

Pendapatan 

3.5 Tinggi 

3.Peningkatan 

Volume Penjualan 

3.2 Tinggi 

4.Peningkatan 

Output Tenaga 

Kerja 

3.4 Tinggi 

Rata-rata 3.5 Tinggi 

                  Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

Dari table 4.11 dapat diketahui bahwa usaha toko material bangunan yang 

dijalankan oleh pemilik toko dikatakan berhasil,dimana terbukti nilai rata-rata total 

3.5 dan termasuk kategori tinggi. Artinya adalah usaha dapat dikatakan berhasil 
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apabila terjadi peningkatan modal  terlihat dapat berupa produk ataupun 

uang,peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh pemilik toko,peningkatan 

volume penjualan dalam kurun waktu tertentu  dan peningkatan output tenaga kerja 

. 

4.3.2 Analisis Regresi Berganda 

 Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda untuk megetahui pengaruh antara variabel self leadership 

(X) terhadap keberhasilan usaha (Y).Berikut ini adalah hasil regresi linier 

berganda yang telah diolah: 

Tabel 4.13 Analisis Regresi Linier Berganda Self Leadership (Behavior 

Focus Strategies,Natural Reward Strategies, Constructive though patern 

strategies) terhadap Keberhasilan Usaha 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .003 .080  .043 .966 

BFS .481 .088 .431 5.473 .000 

NRS 1.024 .063 1.005 16.229 .000 

CTP .466 .088 .415 5.325 .000 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha 

 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini adalah: 

 

Y = a + b1 X1 +b2 X2+b3 X3+e 

 Y=0.03+0.418 X1 + 1.024 X2 +0.466 X3+e 
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4.3.3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

1.Behavior focus strategyberpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

2. Natural focus strategyberpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

              3. Construktive tough pattern berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

              4.Self leadership berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

4.3.3.1 Hipotesis Pertama 

  H1:Behavior focus strategies berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

 Berdasarkan hasil tabel 4.14 diketahui bahwa tingkat signifikan sebesar 

0.000< 0.05 ,artinya H1 diterima , bahwa behavior focus strategies 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota 

Semarang. Nilai koefisien  sebesar  0.418yang berarti bahwa behavior focus 

strategies mempunyai hubungan positif,dimana semakin tinggi behavior 

focus strategies akan menurunkan keberhasilan usaha toko material bangunan 

di Kota Semarang. 

                  Berdasarkan analisis regresi behavior focus strategies berpeengaruh 

negative terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota 

Semarang. Hal ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan 

bahwa tingginya behavior focus strategy berperan dalam mengarahkan perilaku 

pemiliki toko material bangunan dalam mengembangkan usahanya, baik itu 

berupa perencanaan ataupun berupa   pola pikir yang mendetail atau lebih 

spesifik mengenai apa yang perlu ia lakukan.Tetapi apabila pemilik toko tidak 
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memiliki perencanaan dan pola pikir yang benar-benar matang hal ini juga 

beresiko menurunkan keberhasilan usahanya. Untuk itu pemilik toko perlu 

mematangkan perencanaannya sebelum dilaksanakan. 

  Berdasarkan penelitian terdahulu Riyanti (2003) Behavior focused 

strategies berpengaruh terhadap keberhasilan usaha ,hal ini sama dengan hasil 

analisis deskriptif dan uji statistik menggunakan spss yang menandakan bahwa 

dimensi ini berpengaruh secara signifikan . Dimana Pemilik toko lebih 

memiliki gambaran tentang perkembangan tokonya lebih lanjut serta memiliki 

motivasi untuk meningkatkan omset/penjualan yang diperolehnya. 

4.3.3.2  Hipotesis Kedua 

    H2:Natural focus strategyberpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan usaha. 

 Berdasarkan hasil tabel 4.14 diketahui bahwa Natural focus strategytingkat 

signifikan sebesar 0.000< 0.05 ,artinya H2 diterima , bahwa berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. Nilai 

koefisien  1.024 yang berarti bahwa Natural focus strategymempunyai hubungan 

positif ,dimana semakin tinggiNatural focus strategy akan meningkatkan 

keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

Berdasarkan analisis regresiNatural focus strategy positif  terhadap 

keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. Hal ini didukung 

oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa tingginya Natural focus 

strategyberperan dalam mendorong pemilik toko material bangunan dalam 

menjalankan tugasnya/pekerjaannya. Pada dimensi ini  menerapkan apabila 
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pemilik toko mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka ia akan 

mendapatkan penghargaan alami tetapi apabila ia tidak mampu menjalankan 

tugasnya dengan baik maka ia akan mendapatkan hukuman . Hukuman ini 

tujuannya bukan agar pemilik takut gagal dalam melakukan sesuatu tapi 

bagaimana caranya ia memaksimalkan apa yang ia kerjakan untuk mendapatkan 

sesuatu yang diinginkannya serta mencapai hasil kerja yang lebih maksimal. 

Dorongan terbesar  yang didapat dalam menjalankan sesuatu adalah dorongan 

dari dalam diri orang itu sendiri . 

Berdasarkan penelitian terdahulu Elloy (2006) Natural focus strategies 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha dengan adanya natural reward 

meningkatkan kinerja  ,hal ini sama dengan hasil analisis deskriptif dan uji 

statistik menggunakan spss yang menandakan bahwa dimensi ini berpengaruh 

secara signifikan . Dimana Pemilik toko perlu memberikan hadiah/reward pada 

dirinya agar memotivasi dirinya untuk melakukan yang terbaaik bagi tokonya. 

Atau hal ini dapat disebut juga penghargaan pada diri sendiri. 

 

4.3.3.3  Hipotesis Ketiga 

 H3: Construktive tough pattern berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

usaha. 

Berdasarkan hasil tabel 4.14 diketahui bahwa Construktive tough pattern 

tingkat signifikan sebesar 0.000< 0.05 ,artinya H3 diterima , bahwa Construktive 

tough pattern berpengaruh terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan 

di Kota Semarang. Nilai koefisien  0.466 yang berarti bahwa Construktive tough 
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pattern mempunyai hubungan positif ,dimana semakin tinggi Construktive tough 

pattern akan meningkatkan keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota 

Semarang. 

  Berdasarkan analisis Construktive tough pattern regresi berpengaruh 

positif  terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

Hal ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa 

tingginya Construktive tough pattern berperan dalam mengarahkan dan 

menuntun pemilik toko material bangunan dalam menjalankan 

tugasnya/pekerjaannya. Pada dimensi ini  menerapkan apabila dalam melihat 

kesempatan dalam usahanya pemilik toko material bangunan perlu melakukan 

observasi ataupun pegamatan serta jeli melihat seberapa besar kesempatan yang 

dapat ia raih, evaluasi dapat berupa evaluasi dari dalam diri ataupun evaluasi 

dari pegawai/karyawan tokonya bila pemilik toko mengalami kesulitan, 

pemeriksaan kembali dengan apa yang telah ia kerjakan. Tujuan dimensi ini 

meningkatkan hasil pekerjaan pemilik toko agar lebih maksimal dan lebih 

berhati-hati dalam  melakukan pekerjaannya agar dapat mencapai keberhasilan 

usaha. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu Riyanti (2003) Constructive 

Thogh Pattern berpengaruh terhadap keberhasilan usaha dengan adanya 

constructive though meningkatkan keberhasilan usaha ,hal ini sama dengan hasil 

analisis deskriptif dan uji statistik menggunakan spss yang menandakan bahwa 

dimensi ini berpengaruh secara signifikan . Dimana Pemilik toko perlu memiliki 
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pemikiran yang lebih berkembanag dengan adanya evaluasi/koreksi terhadap 

hasil kerjanya dalam kurun waktu tertentu. 

4.3.3.4  Hipotesis Keempat 

   H4:Self leadership berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

Berdasarkan hasil : 

tabel 4.14 Uji F Pengaruh self leadership terhadap keberhasilan usaha 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35.479 3 11.826 982.337 .000b 

Residual .313 26 .012   

Total 35.792 29    

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha 

b. Predictors: (Constant), BFS, CSR, NRS 

 

 diketahui bahwa Self leadershiptingkat signifikan sebesar 0.000< 0.05 ,artinya 

H4 diterima , bahwa Self leadershipberpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

toko material bangunan di Kota Semarang. Nilai koefisien  982.337 yang berarti 

bahwa Self leadershipmempunyai hubungan positif ,dimana semakin tinggi Self 

leadershipakan meningkatkan keberhasilan usaha toko material bangunan di 

Kota Semarang.Selain itu nilai F hitung> F table (3,35) yang menandakan bahwa 

ketiga dimensi self leadership berpengaruh secara nersama-sama kepada 

keberhasilan usaha. 

 Berdasarkan analisis regresi Self leadership berpengaruh positif  terhadap 

keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. Hal ini didukung 

oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa tingginya Self 

leadershipberperan dalam mengarahkan dan menuntun pola pikir dari pemilik 
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toko agar berpusat focus terhadap tujuannya, memberikan dorongan untuk 

mencapai apa yang seharusnya ia kerjakan dan berhati-hati dalam menjalankan 

tugasnya, meyakinkan dirinya bahwa pasti bias menyelesaikan segala tugasnya. 

Dengan adanya self leadership pemilik toko perlu menentukan pola pikir baik 

untuk jangka panjang ataupun jangka pendek bagi perencanaan tokonya lebih 

lanjut agr terus berkembang. 

 Temuan  pada penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan Riyanti (2003) mengatakan: Self Leadership berpengaruh 

sebesar 49% terhadap keberhasilan usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


