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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum UMKM bandeng presto di Semarang  

Responden yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 30 orang, yang 

adalah para pelaku usaha mikro bandeng presto dan telah bekerja dengan 

lama usaha lebih dari 4 tahun.  

Data tersebut diperoleh dari buku sentra industri potensial kota 

Semarang tahun 2013. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

diisi oleh para responden untuk memperoleh data tentang faktor-faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro bandeng 

presto di Semarang. 

Usaha mikro bandeng presto di Semarang sekarang sudah pesat, 

terbukti bahwa wisatawan dari mancanegara jika berwisata di Semarang 

mereka membeli oleh-oleh bandeng presto yang merupakan ciri khas 

makanan di kota Semarang. Dan usaha ini sampai sekarang masih tetap 

berjalan dengan baik. Di kota Semarang terdapat beberapa pelaku usaha 

mikro bandeng presto, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis kelamin dan Usia 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Tabel 4.1 adalah data responden yang didapat melalui kuesioner yang 

berjumlah 30 pelaku usaha mikro bandeng presto dan disebarkan pada para 

pelaku usaha mikro bandeng presto yang merupakan responden dari 

penelitian ini. Berdasarkan jenis kelamin dan usia responden bisnis bandeng 

presto ini dikuasai oleh laki-laki dan prempuan dengan jumlah total masing-

 

Keterangan 
Usia 

Total 
20-30thn 31-40thn 41-50thn 

jenis_kelamin L 2 12 1 15 

P 3 11 1 15 

Total 5 23 2 30 



 

 

28 

  

masing 15 responden pelaku usaha bandeng presto. Namun di rentang usia 

20-30 tahun sudah ada yang memulai wirausaha, karena pelaku usaha tersebut 

sudah sadar bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang ada semakin hari 

semakin terbatas, karena pelaku usaha tersebut merasa bisnis ini menarik 

untuk dijadikan sebagai peluang agar memperoleh uang, maka dari itu mereka 

memberanikan diri untuk membuka usaha mikro bandeng presto untuk 

mencapai tujuan yang telah mereka tentukan.  

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Lama usaha 

Lama Usaha 
Usia 

Total 
20-30thn 31-40thn 41-50thn 

 

4 thn 1 6 0 7 

5 thn 4 13 1 18 

6 thn 0 4 1 5 

Total 5 23 2 30 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini, 

lama berdirinya usaha mikro bandeng presto ini setidaknya adalah 4 tahun. 

lama usaha terbanyak terdapat pada lama usaha 5thn sebanyak 18 responden. 

dengan lama usaha 5 tahun bisnis bandeng presto hingga saat ini bisa exist 

karena bisnis tersebut dilakukan melalui proses, tekad, kemauan, dan kerja 

yang sungguh-sunguh dalam menjalankan bisnis tersebut. 

Berdasarkan lama usaha dan usia dapat disimpulkan bahwa usaha mikro 

bandeng presto dalam menjalankan usahanya tidak hanya diukur dari usia 

saja, tetapi dari dalam individu pelaku usaha sendiri mulai dari awal usaha 

hingga usia saat ini dalam mempertahankan usahanya. Dan dari 30 responden 

pelaku usaha usaha mikro bandeng presto yang berada di Semarang, para 

pelaku usaha tersebut mampu mempertahankan usahanya dengan baik dengan 

tenaga kerja yang terbatas dan mampu bersaing dengan pesaing bandeng 

presto lainnya. 
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4.2 Tanggapan responden mengenai faktor-faktor internal  

Untuk mengetahui tanggapani riesponden mengenai faktor-faktor 

Internal, maka dapat dilihat di tabel yang ada di bawah : 

Tabel 4.3 Tanggapan responden terhadap faktor Internal motivasi 

No Indikator Jawaban Total 
Rata-

rata 
Kategori 

 

Motivasi 

STS 

(1) 

TS 

(2)  

N 

(3)  

S  

(4) 

SS 

(5)  

   

1 Dalam menjalankan usaha bandeng 

presto, saya ingin mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

0 0 1 16 13 132 4.4 Tinggi 

2 Saya ingin usaha bandeng presto 

dapat berkembang dari sebelumnya. 
0 0 1 10 19 138 4.6 Tinggi 

3 Dalam bekerja saya menjalankan 

usaha dengan penuh semangat dan 

bertanggung jawab. 

2 5 10 4 9 101 3.36 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       4.12 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas membahas mengenai tanggapan responden 

terhadap indikator motivasi. Skor rata-rata secara keseluruhan adalah  4.12 

tergolong tinggi, artinya bahwa para pengusaha mikro bandeng presto 

memiliki motivasi yang cukup bahwa dalam menjalankan usaha bandeng 

presto mencapai tujuan yang telah ditentukan, misalnya: target omset 

mengalami peningkatan tiap tahunnya.  

Pelaku usaha bandeng presto juga menyatakan bahwa dirinya ingin 

usaha tersebut mengalami perkembangan dari sebelumnya, yang dulunya 

hanya memproduksi beberapa kilogram bandeng presto sekarang dapat 
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memproduksi 1 ton bandeng presto. Pelaku usaha bandeng presto juga 

menjalankan usahanya dengan semangat, dan  bertanggung jawab. 

Tabel 4.4 Tanggapan responden terhadap faktor internal pengalaman 

No Pengalaman Jawaban Total 
Rata

-rata 
Kategori  

 

 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

   

1 

Usaha bandeng presto yang 

saya jalani sesuai dengan 

kemampuan yang saya 

miliki. 

0 0 2 16 12 130 4.3 Tinggi 

2 

Saya mempunyai 

pengalaman dalam bekerja. 
0 0 2 15 13 131 4.36 Tinggi 

3 

Saya mempunyai ide-ide 

kreatif untuk 

mengembangkan usaha 

bandeng presto. 

0 1 5 13 11 124 4.14 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       4.26 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas mengenai tanggapan responden terhadap 

indikator pengalaman. Skor rata-rata secara keseluruhan adalah  4.26 

tergolong tinggi, artinya bahwa para pengusaha mikro bandeng presto 

memiliki pengalaman yang baik dapat dilihat pada usaha bandeng presto yang 

dijalaninya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, pelaku usaha bandeng 

presto juga mempunyai pengalaman dalam mengerjakan usaha bandeng 

prestonya, mampu menciptakan ide-ide kreatif dalam mengembangkan 

usahanya dengan menciptakan berbagai variasan rasa bandeng presto dan 
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dalam hal pengepakan bandeng presto dibuat menarik juga agar konsumen 

terkesan untuk membelinya. 

Tabel 4.5 Tanggapan responden terhadap faktor internal kepribadian 

No Kepribadian Jawaban Total 
Rata-

rata 
Keterangan 

  STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

   

1 Kegagalan tidak menyebabkan  saya 

menyerah dan putus asa dalam 

membangun usaha bandeng presto. 

0 0 2 15 13 131 4.36 Tinggi 

2 Saya belajar dari kesalahan-

kesalahan yang saya lakukan 
0 0 1 10 19 138 4.6 Tinggi 

3 Dalam menjalankan usaha bandeng 

presto, saya memiliki kepribadian 

yang totalitas. 

0 1 1 14 14 131 4.36 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       4.44 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas mengenai tanggapan responden terhadap 

indikator kepribadian. Skor  rata-rata secara keseluruhan adalah 4.44 

tergolong tinggi, artinya bahwa para pengusaha mikro bandeng presto 

memiliki kepribadian yang baik bahwa pada saat menjalankan usaha tersebut 

mengalami kegagalan, mereka tidak langsung menyerah dan berputus asa 

karena kegagalan sendiri merupakan kesuksesan yang tertunda.  

Pelaku usaha bandeng presto juga belajar dari kesalahan-kesalahan 

yang dilakukannya, selain itu pelaku usaha juga memiliki kepribadian yang 

totalitas artinya dalam bekerja harus sungguh-sungguh dan tidak setengah-

setengah dengan cara melayani pembeli dengan ramah agar konsumen merasa 

senang atas pelayanan yang telah diberikan. 
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4.3 Tanggapan responden mengenai faktor-faktor eksternal  

Untuk mengetahui tanggapani riesponden mengenai faktor-faktor 

eksternal, maka dapat dilihat di tabel yang ada di bawah : 

Tabel 4.6 Tanggapan responden terhadap faktor eksternal lingkungan 

keluarga 

No Indikator Jawaban Total 
Rata-

rata 
Kategori 

 

Lingkugan Keluarga 

STS 

(1) 

TS  

(2) 

N  

(3) 

S  

(4) 

SS  

(5) 

   

1 Lingkungan keluarga yang 

harmonis membuat saya menjadi 

lebih semangat dalam 

menjalankan usaha. 

0 0 4 11 15 131 4.36 Tinggi 

2 Dalam menjalankan usaha 

bandeng presto, saya mendapat 

dukungan dari keluarga. 

0 0 3 11 16 133 4.44 Tinggi 

3 Peran keluarga dapat 

mempengaruhi keberhasilan 

usaha bandeng presto. 

0 0 0 19 11 131 4.36 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       4.38 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas mengenai tanggapan responden terhadap 

indikator lingkungan keluarga. Skor rata-rata secara keseluruhan adalah  4.38 

tergolong tinggi, artinya bahwa para pengusaha mikro bandeng presto 

memiliki lingkungan keluarga bahwa lingkungan keluarga yang harmonis 

membuat pelaku usaha tersebut menjadi lebih semangat dalam menjalankan 

usahanya, terutama dukungan dari keluarga, dan peran keluarga dapat 

mempengaruhi keberhasilan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peran 



 

 

33 

  

keluarga tersebut ikut mempromosikan atau membantu menjualkan bandeng 

presto melalui penyebaran brosur maupun media sosial terkini. 

Tabel 4.7 Tanggapan responden terhadap faktor eksternal lingkungan 

kerja 

No 
Lingkungan Kerja Jawaban Total 

Rata-

rata 
Kategori 

 

 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 

 

 

1 Lingkungan kerja yang kondusif dapat 

memberi rasa nyaman, dan karyawan 

yang bekerja lebih optimal. 

0 0 0 17 13 133 4.44 Tinggi 

2 Pelaku usaha bandeng mengarahkan 

karyawan untuk menggunakan 

kemampuannya dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan. 

0 0 3 18 9 126 4.2 Tinggi 

3 Lingkungan kerja yang bersih akan 

membuat karyawan semakin semangat 

dalam menjalankan pekerjaanya. 

0 0 1 15 14 133 4.44 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       4.36 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas mengenai tanggapan responden terhadap 

indikator lingkungan kerja. Skor rata-rata secara keseluruhan adalah 4.36 

tergolong tinggi, artinya bahwa para pengusaha mikro bandeng presto 

memiliki lingkungan kerja yang baik dapat dilihat pada lingkungan kerja 

yang kondusif dapat memberi rasa nyaman, dan karyawan yang bekerja lebih 

optimal. Misal bekerja sesuai standar operasi yang telah ditentukan.  
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Pelaku usaha bandeng presto juga mengarahkan karyawannya untuk 

menggunakan kemampuannya dalam tugas yang telah diberikan, dengan cara 

bekerja keras agar hasil yang diperoleh memuaskan dan lingkungan kerja 

yang bersih akan membuat karyawan semakin semangat dalam menjalankan 

pekerjaanya. 

Tabel 4.8 Tanggapan responden terhadap faktor eksternal lokasi usaha 

No 
Lokasi Usaha Jawaban Total 

Rata-

rata 
Kategori 

 

 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

   

1 Saya memanfaatkan lahan kosong untuk 

menjalankan usaha Bandeng Presto . 

3 5 11 5 6 93 3.1 Rendah 

2 Saya menentukan tempat produksi 

bandeng presto dengan berbagai 

pertimbangan dari keluarga.  

0 0 6 14 10 124 4.13 Tinggi 

3 Saya memilih tempat produksi bandeng 

presto pada lokasi yang dekat dengan 

rumah, sehingga lebih mudah dan cepat 

terjangkau. 

0 1 7 9 13 124 4.13 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       3.78 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas mengenai tanggapan responden terhadap 

indikator lokasi usaha. Skor rata-rata secara keseluruhan adalah 3.78 

tergolong tinggi, artinya bahwa para pengusaha mikro bandeng presto 

memiliki lokasi usaha yang cukup dapat dilihat pada pelaku usaha bandeng 

presto memanfaatkan lahan yang kosong, agar pemasarannya semakin luas. 

Usaha bandeng presto ini sebagian diperoleh dari hasil produksi melalui 

tambak yang dimilikinya yang berada di kelurahan Tambakrejo kecamatan 
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gayamsari. Dan ada juga yang mengambil produksi bandeng presto dengan 

harga distributor lalu dijual kembali. 

Hal ini juga didukung oleh keluarga dalam pertimbangan menentukan 

produksinya, agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan pelaku 

usaha bandeng presto memilih tempat produksi yang lokasinya dekat dengan 

rumah sehingga lebih mudah dan terjangkau. Hal tersebut dilakukan agar 

efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya. 

4.4 Tanggapan responden mengenai keberhasilan usaha  

Untuk mengetahui tanggapani r iesponden mengenai keberhasilan usaha, 

maka dapat dilihat di tabel yang ada di bawah : 

Tabel 4.9 Tanggapan responden terhadap Keberhasilan Usaha 

No Indikator Jawaban Total 
Rata-

rata 
Kategori 

 
Keberhasilan Usaha 

STS

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
   

1 Saya senang karena hasil penjualan 

dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. 

0 0 4 13 13 129 4.3 Tinggi 

2 Usaha bandeng presto mengalami 

peningkatan omset. 

1 1 2 16 10 124 4.14 Tinggi 

3 Usaha bandeng presto mengalami 

perluasan daerah pemasaran 

0 1 2 15 12 128 4.26 Tinggi 

 Rata-Rata Skor       4.24 Tinggi 

 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 
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Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas membahas mengenai  tanggapan 

responden terhadap keberhasilan usaha menunjukkan angka rata-rata skor 

4,24, artinya bahwa sebagian besar responden menyatakan keberhasilan usaha 

bandeng presto dalam kategori tinggi. Maka para pelaku usaha bandeng 

presto memiliki tingkat keberhasilan usaha yang tinggi dilihat dari hasil 

penjualan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengalami peningkatan 

omset, dan mengalami perluasan daerah pemasaran. 

4.5 Hasil Uji Alat Analisis Data 

Apabila  cronbach alpha lebih kecil dari cronbach alha if item deleted, 

maka item pertanyaan dikatakan tidak valid. Namun, apabila cronbach alpha  

tersebut lebih besar dari cronbach alpha if item deleted, maka item 

pertanyaan dinyatakan valid. Item dari pertanyaan yang tidak valid akan 

dikeluarkan dan tidak dilakukan analisis.  
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Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas 

Faktor Internal 

Indikator Pernyataan Cronbach Alpha 
cronbach alpha if 

item deleted 
Keterangan 

Motivasi 1 0.912 0.893 Valid 

 2 0.912 0.904 Valid 

 3 0.912 0.902 Valid 

Pengalaman 1 0.912 0.908 Valid 

 2 0.912 0.902 Valid 

 3 0.912 0.902 Valid 

Kepribadian 1 0.912 0.902 Valid 

 2 0.912 0.904 Valid 

 3 0.912 0.903 Valid 

Faktor Eksternal 

Lingkungan Keluarga 1 0.893 0.881 Valid 

 2 0.893 0.879 Valid 

 3 0.893 0.875 Valid 

Lingkungan Kerja 1 0.893 0.885 Valid 

 2 0.893 0.870 Valid 

 3 0.893 0.880 Valid 

Lokasi Usaha 1 0.893 0.877 Valid 

 2 0.893 0.889 Valid 

 3 0.893 0.891 Valid 

Keberhasilan Usaha 

Keerhasilan Usaha 1 0.895 0.888 Valid 

 2 0.895 0.845 Valid 

 3 0.895 0.813 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 
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Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dengan pengujian 

Cronbach’s Alpha dinyatakan valid ketika indikator memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha if item deleted. Cronbach’s Alpha 

(dalam pengujian faktor internal (0,912), faktor eksternal, (0,893), dan 

keberhasilan usaha (0,895) Namun, jika nilai Cronbach’s alpha < Cronbach’s 

Alpha if item deleted pernyataan tersebut tidak valid.  

Dari hasil output terlihat bahwa seluruh indikator (M 1 sampai KU 3) 

semuanya memiliki Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha if item deleted. 

Cronbach’s Alpha (dalam pengujian faktor internal (0,912), faktor eksternal, 

(0,893), dan keberhasilan usaha (0,895). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua data adalah valid. Jika dalam pengujian validitas ada indikator yang 

mewakili item pertanyaan yang tidak valid maka indikator tersebut harus 

dibuang dari data yang diuji. Setelah itu pengujian validitas harus dilakukan 

lagi, sampai diperoleh semua indikator yang valid. 

4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha (α) 

dan dibantu dengan  bantuan SPSS versi 16. Kuesioner dapat dikatakan 

reliable apabila Cronbach Alpha > 0.5 dari variabel independen faktor 

internal (X1), faktor eksternal (X2), dan variabel dependen keberhasilan usaha (y). 

       Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas variabel independen dan 

dependen dalam penelitian ini:  

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Independen 

dan Dependen 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Faktor Internal (X1) 0.912 Reliabilitas Sempurna 

Faktor Eksternal (X2) 0.893 Reliabilitas Tinggi 

Keberhasilan Usaha (Y) 0.895 Reliabilitas Tinggi 

Sumber: Alat Uji Hipotesis menurut (Murniati et al., 2013) 
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Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui hasil pengujian 

reliabilitas terhadap variabel independen dan variabel dependen. Faktor 

Internal (X1) 0.912, Faktor Eksternal (X2) 0.893, dan Keberhasilan usaha (Y) 

dengan nilai Cronbach alpha 0.895, dari hasil tersebut faktor internal (X1) 

dengan nilai 0.912 dikatakan reliabililitas yang sempurna karena lebih besar 

>0.9, hasil selanjutnya dari faktor eksternal (X2) dan keberhasilan usaha (Y) 

dapat dikatan reliabilitas tinggi tidak <0.7 dan >0.9 dan tergolong 0.7-0.9 

tidak kurang dari 0.7 dan lebih dari 0.9 maka penelitian tersebut  dapat 

dikatakan reliable dan bisa di gunakan dalam sebuah penelitian. 

4.4. Hasil uji regresi 

Tabel 4.12 Pengujian hasil regresi 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,197 ,751  1.593 ,123 

F_I ,580 ,173 ,432 3.363 ,002 

F_E ,668 ,169 ,509 3.958 ,000 

Sumber: Data primer yang diolah, (2018) 

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji regresi, Maka didapatkan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

K_U= 0,1,197 + 0,580F_I + 0,668F_E+ e 

Dimana: 

K_U = Keberhasilan Usaha 

F_I    = Faktor Internal 

F_E  = Faktor Eksternal 

e     = Nilai residu atau kesalahan prediksi (error) 

Untuk menguji Hipotesis penelitian diuji dengan uji t yaitu suatu uji 

untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau 

individual menerangkan variabel terikat. 
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1) Pengaruh faktor internal terhadap keberhasilan usaha 

Pengujian pengaruh faktor internal terhadap keberhasilan usaha 

menunjukkan nilai t sebesar 3,363 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena 

nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

faktor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan 

usaha. 

2) Pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha 

Pengujian pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha 

menunjukkan nilai t sebesar 3,958 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

faktor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan 

usaha. 

Hasil pengujian hipotesis yang di dapat sebagai berikut : 

Hipotesis 0 : Faktor internal tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh faktor internal terhadap keberhasilan usaha. 

Berdasarkan dari hasil uji regresi diatas bahwa faktor internal memiliki 

nilai yang lebih kecil dari nilai signifikan yaitu dengan nilai 0.002 dari 0.05.  

Maka hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Ha diterima atau Ho ditolak, dan 

faktor internal berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha.  

Hipotesis 0 : Faktor Eksternal tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha  

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha. 

Berdasarkan dari hasil uji regresi diatas bahwa faktor eksternal 

memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai signifikan yaitu dengan nilai 0.000 

dari 0.05.  Maka hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Ha diterima atau Ho 

ditolak, dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

usaha. 
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Pembahasan 

1) Pengujian hipotesis 1 menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel 

faktor internal terhadap keberhasilan usaha meliputi motivasi, pengalaman, 

dan kepribadian.  

Motivasi untuk mengembangkan usaha menjadi pendorong untuk 

melakukan inovasi sehingga usahanya semakin maju dan memperoleh 

keuntungan yang semakin besar. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi yang 

baik akan memiliki kebutuhan, keinginan, dan dorongan dalam menjalankan 

suatu usaha. (Alma, 2017). Aspek-aspek tersebut akan menjadikan pelaku 

usaha bandeng presto mampu menghadapi tantangan bisnis yang ketat 

sehingga dapat berhasil dalam menjalankan usahanya. 

Pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan prediktor terbaik 

bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan pengalaman 

bisnis sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pengalaman yang baik 

dalam mengelola usaha memberi pengaruh pada keberhasilan usaha mikro 

bandeng presto. Staw (dalam Wahyuni, 2014). 

Kepribadian individual melekat pada individu yang sifatnya dapat 

berubah-ubah atau stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa kepribadian yang 

baik juga dapat dijadikan untuk tujuan yang lainnya, misal : seleksi karyawan, 

pengembangan kepribadian, dan proses pembelajaran. Stanton dan Matthews 

(dalam Purnomo dan Lestari, 2010). 

Berdasarkan temuan yang diteliti oleh Saputra dan Mulasari, (2013). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain: motivasi, pengalaman, 

dan pendidikan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor 

internal berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha mikro bandeng 

presto di Semarang. 

2) Pengujian hipotesis 2 menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel 

faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja, dan lokasi usaha. 

  

 



 

 

42 

  

Semakin kondusif lingkungan keluarga dan masyarakat disekitarnya, 

maka akan semakin mendorong seseorang untuk menjadi seorang wirausaha.        

Hasil ini menunjukkan apabila lingkungan keluarga dan masyarakat 

mendukung baik maka seseorang akan semakin tinggi niatnya untuk menjadi 

wirausaha dibandingkan jika tidak memiliki dukungan baik dari lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Suhartini (dalam Melayani, 2017). 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja 

yang dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja meliputi pengaturan 

penerangan, pengontrolan suara gaduh, pengaturan kebersihan tempat kerja 

dan pengaturan keamanan tempat kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan karyawan akan 

bekerja lebih optimal. Lingkungan kerja yang baik juga akan mempengaruhi 

emosional karyawan. Jika karyawan menyukai lingkungan kerja dimana dia 

bekerja, maka karyawan akan melakukan aktivitasnya dengan baik sehingga 

waktu kerja dipergunakan secara efektif. Gitosudarmo (dalam Prakoso, 

Astuti, dan Ruhana, 2014) 

Lokasi Usaha adalah Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan 

usaha secara tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa lokasi usaha yang baik akan 

unggul dalam persaingan jika lokasi yang dipilih tepat, dan sebaliknya, jika 

lokasi usaha yang di pilih tidak tepat dan tidak strategis, maka hal ini akan 

menyebabkan lemahnya persaingan, dan tentunya akan sulit dalam 

melakukan pengadaan bahan maupun barang, hal ini akan menghambat 

banyak hal yang seharusnya diperlukan untuk memperlancar usaha. Ahyari 

(dalam Indriyatni, 2013). 

Berdasarkan temuan yang diteliti oleh Pamungkas dan Magnadi, 

(2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain: karakteristik 

wirausaha, lokasi usaha, dan kemamppuan manajerial. Hasil penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa faktor eksternal berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan usaha mikro bandeng presto di Semarang. 

 


