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ABSTRACT 

One of the biggest problems that hit Indonesia is the still large unemployment rate 

which according to the Central Statistics Agency (BPS) revealed that there has been an 

increase in the number of unemployed people in Indonesia by 10,000 in August 2017. So from 

this deciding to become an entrepreneur is a solution to reduce the unemployment rate will 

have an impact on the reduction in the amount of poverty, besides being able to create their 

own employment, it can also help others. 

This research uses deskiptif and verification methods. The unit of analysis in this 

study is the owner of a clothing distro at Plaza Parahyangan, Bandung. with a population of 

204 distribution owners with 70 samples. Techniques for collecting data through 

questionnaires and interviews. The testing of this study uses multiple regression analysis, 

Pearson product moment correlation analysis, classic assumption test, coefficient of 

determination, F test and T test. 

The results of the study based on descriptive analysis for the variables of self-efficacy 

are in a fairly good category, the business motivation variables are included in the 

unfavorable category, and the variables of business success are in the fairly good category. 

Correlation analysis test shows self efficacy and business motivation have a moderate 

relationship with a positive direction towards business success both partially and 

simultaneously. The results of hypothesis testing state that self-efficacy and business 

motivation have a significant effect on business success, both partially and simultaneously. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu masalah terbesar yang 

melanda Indonesia adalah masih besarnya 

tingkat pengangguran dimana menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) 

mengungkapkan, pada tahun 2017 telah 

terjadi kenaikan jumlah  pengangguran di 

Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 

7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari 

Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang 

(Badan Pusat Statistik,2017). 

Maka dari ini memutuskan untuk menjadi 

seorang wirausaha adalah solusi untuk 

mengurangi angka pengangguran yang 

akan berdampak pada berkurangnya 

jumlah kemiskinan, selaiin0dapat 

menciptakaan lapangan kerjapsendiri0juga 

dapatmmembantuporang     lain.     

Seorang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisnis distro merupakan bisnis yang sangat 

ketaty karena selain memiliiki kompetitorr 

yang bayak bariers untuk mmasuki bisnis 

ini terbilang cukup mudah hal ini membuat 

semakin bertambahnya pelaku bisnis distro 

yang ikut bersaing. Seperti halnya yang 

ada di Plaza Parahyangan Bandung dari 

lantai satu sampai dengan lantai empat 

banyak sekali parapengusaha distro 

pakaian. Pendapatan setiap tahunnya 

semakin menurun diawali sejak tahun 

2015 hingga tahun 2018, penurunan 

pendapatan yang paling signifikan yaitu 

terjadi pada tahun 2018 dan hal ini 



membuat sebagian distro ada yang tutup. 

 
1. Untuk mengetahui tanggapan 

pemilik distro mengenai Efikasi 

Diri. 

2. Untuk mengetahui tanggapan 

pemilik distro mengenai Motivasi 

Usaha. 

3. Untuk mengetahui tanggapan 

pemilik distro mengenai 

Keberhasilan Usaha. 

4. Untuk mengetahui besarnya 

PengaruhhmEfikasikDirioDan 

MotivasihTerhadapbKeberhasiilan 

Usaha secara parsial dan simultan. 

Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Praktis 

Hasil Penelitian ini merupakan 

pengalaman berwirausaha dan 

mengembangkan suatu usaha dimana 

penulis dapat menambah wawasan 

mengenai PengaruhhEfikasiiDirioDan 

MotivasimUsahamTerhadap Keberhasilan 

Usaha padaa pemiliik Distro di Plaza 

Parahyangan Bandung. 

 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Efikasi Diri 

Menurut Hasibuan (2005:149) dalam Dina 

Ochtaviana (2012 : 16) indikator motivasi 

usaha adalah sebagai berikut : 

1. Motif 

2. Harapan 

3. Insentif 

Keberhasilan Usaha 

Menurut Raeni Dwi Santy (2014: 3) 

Definisi kesuksesan bisnis adalah keadaan 

bahwa bisnis telah meningkat dari hasil 

sebelumnyaa. Keberhasilann bisnis adalah 

tujuan akhir dari sebuah perusahaan, 

bahwa semua kegiatan di dalamnya 

dimaksudkan untuk mendapatkan 

kesuksesan. 



 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 

 

X1 

X1 

Y 



 

 

 

3,371 
Artinya  jika Efikasi Diri dan Motivasi 

Usaha bernilai konstan (nol)/tidak ada 

peningkatan, maka Keberhasilan Usaha akan 

bernilai sebesar 3,371. 

0,090 Artinya setiap peningkatan yang 

terjadi pada Efikasi Diri, maka akan 

berdampak pada meningkatnya Keberhasilan 

Usaha sebesar 0,090. 



0,289 Artinya setiap peningkatan yang 

terjadi pada Motivasi Usaha, maka akan 

berdampak pada meningkatnya 

Keberhasilan Usaha sebesar 0,289. 

 

Tabel 1 

Hasil UjiipNormalitas Data 

Sumber: Olah data SPSS.21 terlampir, 2019 

 

Uji Multikolinieritas 

Table 2 

Uji Multikolinearitas 

Sumbeer: OlahidatapSPSS.21 terlampir, 2019 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber:oOlah datapSPSS.21 terlampir, 2019 

Gambar 4 Ujji Heteroskedastisitas 

 

 

 



ANALISIS KOEFISIESN KORELASI 

Analisis Korelasi Simultan 

Table 3 Koefisien Korelasi Simultan 

Sumber: Olah data SPSS.21 terlampir, 2019 

Analiss0Korelasi0Parsial 

Table 4 Analisis0Korelasi0Parsiaal 

Sumber: Olah data SPSS.21 terlampir, 2019 

  

 

Analisis Koefisien0Determinasi 

Analisis0KoefisienDeterminasi Simultan 

Table 5 Koefisien Determinasi 

 Sumber: Olah data SPSS.21 terlampir, 2019 

00

 



merupakan kontribusi dari varabel lian 

yaang tidakk diteliiti. 

Analisis Koefisien Determinasi Parsial 

Table 6 Pengaruh Parsial 

 

   Sumber: Olah data SPSS.21 terlampir, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian1Hipotesis 

Pengujian Secara3Parsial (Uji8t) 

Table 7 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

 

Sumber: Olah data SPSS.21 terlampir, 2019 

 

Gambar 5 Grafik0Penolakan6dan4Penerimaan 

HopVariabel Efikasi DirilTerhadap 

Keberhasilan Usaha 

 

Gambar 6 Grafiik9PenolakanodanyPenerimaan 

HobVariabeel Motivasi UsahapTerhadap 

Keberhasilan Usaha 



Pengujian Secara Simultan (Ujivf) 

Table 8 UjigF ANOVA 

Sumber: Olah datapSPSS.21 terlampir, 2019 

 

 

Gambar 7 Kurva Uji F Simultan Pengaruh 

Efikasi0Diri8danlMotivasioUsaha Terhadap 

Keberhasilan Usaha 

 

1. Efikasi9diri terdiri dari tiga 

indikator yaitu magnitude, 

generality, dan strength. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif, efikasi diri yang dimiliki 

pemilik distro di plaza parahyangan 

Bandung berada dalam kategori 

cukup baik atau cukup percaya diri. 

Hal ini ditandai dengan nilai 

persentase tertinggi pada indikator 

strength menunjukan bahwa pemilik 

distro memiliki keyakinan atau 

kemantapan cukup baik pada usaha 

yang dilakukan sedangkan nilai 

persentase terendah ada pada 

indikator generality yang 

diakibatkan pemilik distro tidak 

percaya diri akan keberhasilan 

usaha yang dilakukan pada bidang 

usaha lain. 

2. Motivasi usaha terdiri dari tiga 

indikator yaitu motif, harapan dan 

insentif. Berdasarkan hasil analisis 



deskriptif, nilai persentase tertinggi 

pada indikator harapan. Hal ini 

dikarenakan pemilik distro berharap 

memiliki cabang lain untuk dapat 

meningkatkan pendapatan mereka. 

Sedangkan nilai persentase  

terendah ada pada indikator insentif 

yang diakibatkan para pemilik 

distro menganggap insntif untuk 

pegawai tidaklah begitu memiliki 

pernanan penting. 

3. Keberhasilan usaha terdiri dari 5 

indikator yaitu jumlah penjualan, 

hasil produksi, profit usaha, 

pertumbuhan usaha dan 

perkembangan usaha. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif, nilai 

persentase tertinggi pada indikator 

pertumbuhan usaha. Hal ini 

dikarenakan para pelanggan tidak 

sedangkan nilai persentase terendah 

ada pada indikator profit bertambah 

yang menunjukan kurang baik yang 

diakibatkan pendapatan mengalami 

penurunan dari tahun 2015 sampai 

dengan 2018. 

4. Hasil analisis dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa : 

a. Variable efikasi8diri8berpengaruh 

positif signifikan iterhadap variable 

keberhasilanousaha padanpemilik 

distro ipakaian di plaza 

parahyangan bandung. dimana 

semakin tinggi tingkat efikasi diri, 

maka pengaruh terhadap 

keberhasilan usaha tersebut akan 

lebih tinggi. 

b. Variable motivasi usaha 

berpengaruh positif siginifikan 

terhadap variable keberhasilan 

usaha pada pemilik distro pakaian di 

plaza parahyangan bandug. Dimana 

semakin tinggi motivasi usaha maka 

pengaruh terhadap keberhasilan 

usaha juga akan semakin tinggi. 

c. Variable efikasi diri danomotivaasi 

usaha secararbersaama-sama 

memiliikil pengaruuh positif 

siginifikan terhadapi variable 

keberhasilani usahai pada pemilik 

distro pakaian di plaza parahyangan 

bandung. dimana semakin tinggi 

efikasidiri dan motivasi usaha 

secara bersamasama, maka akan 

berpngaruh tinggi pada tingkat 

keberhasiln usahap. 

Saran 

1. Efikasi diri adalah hal yang penting 

untuk sebuah bisnis, namun saran 

untuk pemilik usaha distro pakaian di 

plaza parahyangan bandung harus 

melihat aspek-aspek lain untuk 

menunjang kepercayaan diri pemilik 

usaha itu sendiri maupun untuk 

pegawainya. Karena kepercayaan diri 

merupakan hal pending untuk para 

pelaky bisnis. Dalam hal ini pemilik 

usaha harus mampu meyakinkan para 

pegawainya agar dapat bersemangat 

dalam bekerja dan dapat 

menyelesaikan tugas produksi dengan 

sempurna. Sebagai contoh adalah 

ketika pemilik usaha lebih banyak 

berinteraksi dengan pegawai dan 

sekaligus memebrikan dorongan agar 

semangat berkerja. 

2. Hal yang disarankan untuk motivasi 

usaha pemilik distro pakaian yaitu 

harus mampu memotivasi dirinya 

sendiri maupun memotivasi para 

pegawainya. Dalam hal ini tiga aspek 

yang harus diperhatikan dan 

ditingkatkan adalah motif, harapan, 

dan insentif ememiliki nilai persentase 

rendah, maka dari itu pemilik usaha 

harus lebih bersemangat dalam 

mengerjakan tugasnya. Hal tersebut 

juga dapat mempengaruhi hasil 

produksi karena apabila para pegawai 

mendapatkan motivasi mereka akan 

berkontribusi lebih untuk usaha 



tersebut. Sebagai contoh adalah 

pemilik usaha harus sering 

memberikan  hadiah untuk pegawainya 

yang rajin masuk kerja tepat waktu. 

3. Keberhasilan usaha dikatakan cukup 

baika. oNamu adapuna hala yang 

dissarankan untuk ditiingkatkan 

kembali oleho para pemilik distro di 

plaza parahyangan bandung yaitu 

dengan memeberi keyaknan terhadap 

pegawainya maupun dirinya sendiri. 

Selain itu juga pemberian motivasi 

kepada dirinya sendiri dan pegawainya 

merupakan  hal yang dapat menunjang 

keberhasilan usaha. Selain itu juga para 

pemilik distro pakaian harus membuat 

inovasi baru dengan tujuan untuk 

meningkatkan penjualan dan rofit 

mereka. Sebagai contoh adalah 

pembauran antara pemilik dan 

pegawai, pemeberian hadiah, selain itu 

juga sesekali harus mengadakan acara 

dengan pegawai agar mereka tidak 

jenuh dan dapat mengembalikan 

kinerja yang maksimal kembali. 

4. Dari hasil penelitian, menunjukan 

bawha efikasidiri dan motivasiusaha 

terhadapokeberhasilan usahaa pada 

pemiliki distro pakian di plaza 

parahyangan bandung memeiliki 

pengaruh secara parsial maupun secara 

simultan atau bisa dikatakan baik. 

Maka disarankan untuk para pemilik 

distro pakaian di plaza parahyangan 

bandung untuk terus memeberikan 

keyakinan terhadap diri pemilik usaha 

dan pegawaiannya selain itu harus bisa 

memberikan motivasi kepada diri 

sendiri dan pegawainya dan dapat 

membuat inovasi untuk barang 

produksinya. Hal tersebut agar 

menciptakan kesuksesan dan 

keberhasilan usaha pada bisnis mereka. 

Sebagai contoh adalah banyak 

berinteraksi antara pemilik dan 

pegawai, saling memberi motivasi dan 

pemeberian insentif. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

ChamdanoPurnamaidanlSuyanto. 

"Motivasi dan Kemampuan Usaha 

dalam Meningkatkan Keberhasilan 

Usaha Industri Kecil." Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, 

2010: 177-184. 

Dina Ochtaviana. "Pengaruh Karakteristik 

Kewirausahaan dan Motivasi 

Terhadap Keberhasilan Usaha Pada 

Sentra UKM Boneka Kain Di 

Sukamulya Bandung." Jurnal 

Universitas Komputer Indonesia 

Bandung, 2012. 



 


