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ABSTRACT
The main purposeOofOthis research is to know the respondent's responses regarding
entrepreneurial attitudes, service innovation and business success. The second purpose isOto
findOoutOtheOinfluence of the Entrepreneurs attitude and Service Innovation on Business
Success with in the Auto Brother Car Salon in Indonesia both partially and simultaneously.
The population and sample chosen in this study were business owners of Auto Brother car
salons in Indonesia with a total population of 18 entrepreneurs. the number of samples were
determined by using saturated samples because the number of entrepreneurs in the Brother
Auto car salon found in Indonesia is less than 30. The analytical method used in0this0study
areOdescriptiveOandOverificationOanalysisOwhichOconsistsOofOmultipleOlinearOregressi
onOanalysis, correlation analysis, andOcoefficientOofOdetermination, and hypothetical test
by using the t test forpartial analysis andOthe f testOfor simultaneous analysis.OTheOresults
ofOtheOstudyObasedOon descriptive analysis for Entrepreneurship Attitude variables are
quite good , the Service Innovation variable can be considered also quite good. But the
Business Success variable is unfavorable.OTheOresultsOofOtheOcorrelationOtestOshow
thatOtheOattitude ofOentrepreneurship and service innovation has a significant effect on
business success. Hypothetical test results state that there is an influence of Entrepreneurship
Attitude and Service Innovation on Business Success both partially and simultaneously.
Keywords: Entrepreneurship Attitude, Service Innovation, Business Success
I. Pendahuluan
Latar Belakang Penelitian
Keberadaan mobil di Indonesia semakin hari semakin bertambah, khususnya di
wilayah perkotaan menjadikan padat akan kendaraan khususnya kendaraan roda empat. Auto
Brother adalah usahaOyangObergerakOdibidangOjasaOcuciOmobil. Perkembangan yang
baik dari jumlah mobil dapat dilihat peluang yang telah ada usaha cuci mobil ini dan
beberapa mall di kota-kota Besar yang menjadi lokasi usaha memungkinkan pelaku usaha
Salon Mobil Auto Brother dan bagaimana sikap para pemilik usaha menyikapi peluang yang
ada.
Berdasarkan survey awal dan pengumpulan data yang diperoleh dari pemilik usaha
salon mobil Auto Brother, dapat diketahui jumlah unit cabang dan pemilik dalam 5 tahun
terakhir sampai saat ini adalahOsebagaiOberikut :
Tabel 1.1
PerkembanganOJumlahOPemilik Cabang Usaha Salon Mobil Auto Brother
No

Tahun

Jumlah Pemilik

1

2014

6 orang

2

2015

18 orang

3

2016

28 orang

4

2017

25 orang

5

2018

18 orang

Menurut data yang diperoleh bahwa terjadi penurunan jumlah cabang dan pemilik
usaha di salon mobil Auto Brother, berdasarkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 terdapat
28 cabang dan pemilik usaha yang ada hingga pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlahnya
menjadi 18 pemilik usaha, hal ini menandakan terjadinya penurunan keberhasilan usaha
dikarenakan pemilik usaha yang kurang memiliki kompetensi dan sikap dalam berwirausaha
dimana beberapa pemilik usaha tidak bertahan lama dalam menjalankan usaha karena
keberhasilan usaha saat ini sangatOtergantungOdariOperanOparaOwirausahawanOdalam
mengelola usaha.
TantanganOyangOadaOdalamOusahaOSalonOMobilObukanOhanyaOpadaOmasukny
aOpesaing-pesaingObaruOdalamOsektorOyangOsama,OtapiOjugaOperubahanOseleraOpasar
kepadaOhalOyangOcenderungOlebihOmodern,OmakaOkreatifitasOdanOinovasiOmerupaka
nOhalOyangOdituntutOtinggiOuntukOdapatOberlangsungnyaOusahaOdalamOsektorOjasa
cuci mobil. DalamOmelakukanOinovasi, usahaOdiharapkanOuntukOdapatOmenciptakan
pelayananObaruOdanOkualitasOyangObelumOpernahOadaOsebelumnyaOatauOyangOmeru
pakanOperbaikanOdariOpelayanOyangOsudahOadaOsebelumnya.
InovasiOdisiniOterkait
denganObagaimanaOusahaOjasaOcuciOmobilOmampuOmenjawabOapaOyangOmenjadiOke
inginaOkonsumen,OpersainganOdenganOkompetitorOlainOsertaOperubahanOyangOsedang
terjadidi pasar. Selain sikap kewirausahaan,OinovasiOlayananOjugaOdapatOdijadikan
sebagaiOsalahOsatuOstrategiOdalamOmencapaiOkeberhasilanOusahaOpadaOusaha
salon
mobil Auto Brother.
Rumusan Masalah
BerdasarkanOlatarObelakangOtersebutOmakaOdapatOdirumuskanOmasalahOsebaga
iOberikut:
1. BagaimanaOtanggapanOrespondenOtentangOsikapOkewirausahaan
pada
Salon
Mobil Auto Brother di Indonesia.
2. Bagaimana tanggapan responden tentang inovasi layanan pada Salon Mobil Auto
Brother di Indonesia.
3. Bagaimana tanggapan responden tentang keberhasilan usaha pada Salon Mobil Auto
Brother di Indonesia.
4. Seberapa besar sikapOkewirausahaanOdanOinovasi jasa terhadap keberhasilan usaha
pada Salon Mobil Auto di Indonesia Brother secara persial maupunOsimultan.
Maksud Penelitian
MaksudOpenelitianOiniOadalahOuntukOmengetahuiOtanggapanOrespondenObagai
manaOpengaruhOyangOdihasilkanOdariOsikapOkewirausahaan,OinovasiOlayananOdanOke
berhasilan usaha.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahuiOtanggapanOrespondenOtentang sikap kewirausahaan pada Salon
Mobil Auto Brother di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang inovasi layanan pada Salon Mobil
Auto Brother di Indonesia.

3. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang keberhasilan usaha pada Salon Mobil
Auto Brother di Indonesia.
4. Untuk mengetahui sikap kewirausahaan dan inovasi jasa terhadapOkeberhasilan usaha
pada Salon Mobil Auto di Indonesia Brother secara persial maupunOsimultan.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Sikap Kewirausahaan
Sikap kewirausahaan menurut “merupakanOsemangat, perilakuOdanOkemampuan
untukOmemberikanOpelayananOyangOlebihObaikOkepadaOpelangganOatauOkonsumenOd
enganOselaluOberusahaOmencariOdanOmelayaniOpelangganOlebihObanyakOdanOlebihOb
aik,sertaOmenciptakanOdanOmenyediakanOprodukOyangOlebihObermanfaatOdanOmenera
pkan caraOkerjaOyang lebih efisien, melaluiOkeberanianOmengambilOresiko, kreativitas,
serta kemampuanOmanajemen (Agus Setiawan, 2016).
Berikut ini indikator sikap kewirausahaan menurut Eddy S. Soegoto (2009:6) dalam
Trustorini dan Yusuf (2017:36)
1) PercayaOdiri
2) BerorientasiOpadaOtugasOdanOhasil
3) BeraniOmengambilOresiko
4) Kepemimpinan
5) Keorisinilan
6) Berorientasi pada masa depan
Inovasi Layanan
Inovasi layanan ialah bentuk proses layanan yangOdidasarkanOpadaOpenerapan
teknologiOdanOmetodeOyangsistematisOyangOdigunakanOperusahaanOagar memunculkan
pengalamanObagiOkonsumen (Hall et, al. 2006 dalam Owano et.al., 2014)
Hall et, al. (2006) dalam Owano et.al., (2014) menjelaskan adanya beberapa indikator
dari inovasiOlayanan, yaitu:
1) PenggunaanOteknologi
2) Interaksi denganOpelanggan
3) Pengembangan layananObaru
4) Sistem pengirimanOlayanan.
Keberhasilan Usaha
Keberhasilan usaha ialah adanyaOpeningkatanOkegiatanOusahaOyangOdicapai oleh
para pengusahaOindustri, baikOdariOsegiOpeningkatanOlaba yangOdihasilkanOdicapai oleh
pengusahaOdalam kurun waktu tertentu (Waridah, 1992 dalam Lindrayanti, 2003)
Menurut Waridah (1992:15) dalam Lindrayanti (2003) mengemukakan indikator
keberhasilan usaha yaitu:
1) PenjualanOmerupakan tingkat pertumbuhan penjualan layanan oleh perusahaan.
2) KeuntunganOmerupakanOtingkatOpendapatanOyangOtelah
dicapai
setelah
diperhitungkanObiaya-biaya operasionalOyangotelahOdikeluarkan.
3) Jumlah pelangganOartinyaOtingkatOpertumbuhan pelanggan dalamOwaktu tertentu.
BerikutOiniOadalaOskemaOparadigmaOdariOpenelitianOini :

Sikap Kewirausahaan(X1)
1.Percaya Diri
2.Berorientasi pada tugas dan hasil
3.Berani mengambil resiko
4.Kepemimpinan
5.Keorisinilan
6.Berorientasi pada masa depan

Eddy S. Soegoto (2009:6) dalam
Trustorini dan Yusuf (2017:36)

Keberhasilan Usaha (Y)
1. Penjualan
2. Keuntungan
3. Jumlah Pelanggan

Waridah
(1992:15)
Lindrayanti (2003)

dalam

Inovasi Layanan(X2)
1.
2.
3.
4.

Penggunaan Teknologi
Interaksi Dengan Pelanggan
Pengembangan Layanan Baru
Sistem Pengiriman Layanan

Delafrooz et.al (2013) Dalam Ela
(2015:25)

Gambar 1.1
SkemaOParadigmaOPenelitian

Hipotesis
SubOHipotesis:
1

: Variabel Sikap KewirausahaanOberpengaruhOterhadapOKeberhasilan Usaha pada
Salon Mobil Auto Brother di Indonesia.

2

: Variabel Inovasi Layanan berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha pada Salon
Mobil Auto Brother di Indonesia.

Hipotesis Utama:
Terdapat pengaruh SikapOKewirausahaan dan Inovasi Layanan terhadap Keberhasilan Usaha
pada Salon Mobil auto Brother di Indonesia.

III. Metodologi Penelitian
Objek Penelitian
Pengertian dari objek penelitian menurut menurut Sugiyono (2012:38) dalam
Trustorini Handayani dan Yusuf Tanjung (2017) adalah suatu sifatOatau nilaiOdariOorang,
atau kegiatanOyang mempunyai variabel tertentuOyang ditetapkanOuntukOdipelajariOdan
ditarikOkesimpulan. ObjekOdalamOPenelitianOiniOyaitu Sikap Kewirausahaan, Inovasi
Layanan dan Keberhasilan Usaha. Penelitian ini dilakukanOpada Salon mobil Auto Brother
di Indonesia dengan memilih responden penelitian adalah para pemilik cabang salon mobil
Auto Brother di Indonesia.
Metodologi Penelitian
Penelitian
ialah
penelitianOdenganOanalisisOdeskriptifOdanOverifikatifOdijelaskan
hubunganOpengaruhOantarOvariabelOdanOdiarahkanOpadaOketerkaitanOvariabelOsikapOk
ewirausahaan, inovasi layanan dan keberhasilan usaha. PenelitianOberlokasi di seluruh
Indonesia denganOobjekOpemilikOatauOpengelolaOutama Salon Mobil Auto Brother.
PenelitianOiniOmenggunakanOsamplingOjenuhOyaituOkuesionerOdiberikanOkepadaOselur
uhOpemilikOcabangOyangOadaOdi salon mobil Auto Brother di Indonesia. DataOpenelitian
yangOdihimpunOmerupakanOdataOprimerOyanOberasalOdariOangketOyangOdisebarkan
padaOsampelOdenganmenggunakanOskalaOpengukuranOLikertOdanOdataOsekunderOyang
berasalOdariOliteraturOsertaOpenelitianOterdahuluOyangOdisesuaikanOdenganOkebutuhan
penelitian.OPengolahanOdataOdiawaliOdenganOujiOvaliditasOdanOreliabilitas.TeknikOanal
isisOdataOdalamOpenelitianOiniOmenggunakanOteknikOanalisisOregresiObergandaOlewat
uji
normalitas,multikolinieritasOdanOujiOheteroskesdastisitasOdenganObantuanOprogram
SPSS.
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
HasilOUjiONormalitas
UjiOnormalitasOuntukOmengetahuiOapakahOvariabelOdependen,
keduanyaOberdistibusiOnormal, mendekatiOnormal atauOtidak.

independenOatau

Tabel 1.2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasilOpengujianOnormalitas data di atas, diketahui bahwa nilai
signifikansi yang diperoleh masing-masingOvariabel > 0,05 yangOmenunjukanObahwaOdata

yang digunakanOmemiliki sebaranOyang normal. DenganOkata lainOasumsiOnormalitas
dataOterpenuhi.

HasilOUjiOMultikolinieritas
UjiOmultikolinearitas berguna untukOmenguji apakah model regresiOditemukan
adanya korelasi antar variabelOindependen. Dari pengolahan data yang telahOdilakukan,
diperoleh hasil ujiOmultikolinieritas sebagaiOberikut:
Tabel 1.3
HasilOUjiOMultikolinieritas

TabelOdi atas menunjukan hasilpengujian multikolinieritas data. Dari dataOyang
disajikanOpada table diOatas, terlihat bahwaOnilai toleranceOyang diperoleh keduaOvariabel
bebas masing-masingOsebesar 0,882 > 0,1 danVariance InflationOFactor (VIF) kurang dari
10. Hal iniOmenunjukan bahwa tidakOditemukan adanyaOkorelasi yangOkuat
diantaraOvariabel bebas, sehinggaOasumsi multikolinieritasOdata terpenuhi.
HasilOUjiOHeteroskedastisitas
UjiOHeteroskedastisitasObertujuan
mengujiOapakah
dalamOregresi
terjadi
ketidaksamaanOvariance dari residual satuOpengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance dariOresidual satu pengamatan kepengamatan lainOtetap, makaOdisebut
Homoskesatisitas danOjika berbeda disebut Heteroskedastisitas. UntukOmendeteksi ada
tidaknya pelanggaranOheteroskedastisitas, dapatOdilihat denganOmenggunakan ujiOkorelasi
rank spearman yaituOdengan dengan mengkorelasikanOvariabel bebas denganOvariabel
absolute residualOdengan ketentuanOsebagaiOberikut:

Gambar 1.2
HasilOUjiOHeteroskedastisitas
BerdasarkanOhasil pengujian heteroskedastisitas di atas, diketahui bahwaOnilai signifikansi
yangOdiperoleh masing-masing variabel > 0,05 yangOmenunjukan bahwa variansOresidual

dalam
dataObersifatOhomogen,
heteroskedastisitasOterpenuhi.

sehingga

dapatOdisimpulkan

bahwa

asumsi

Analisis Regresi
Model persamaan regresi linierOberganda yangOakan dibentukOadalahOsebagaiOberikut:
Y= a + β1X1 + β2X2
Keterangan :
a
: Konstanta
YO
: Keberhasilan Usaha
X1O : Sikap Kewirausahaan
X2O : Inovasi Layanan
b1 dan b2: KoefisienOregresi
BerdasarkanOhasil pengolahan dataOdengan menggunakan SPSS, diperoleh hasilOsebagai
berikut:
Tabel 1.4
PersamaanORegresiOLinierOBerganda

Dari tabel output diOatas diperolehOnilai a sebesar -2,705, β1 sebesar 0,310 dan β2 sebesar
0,243. Dengan demikian, persamaanOregresi linierOberganda yang akanOdibentuk adalah
sebagaiOberikut:
Y= -2,705 + 0,310X1 + 0,243X2
PersamaanOdiOatas dapat diartikan sebagaiOberikut:
Dari persamaan linierOberganda diatas dapat dilihatObesarnya konstantaOsebesar 2,705 menunjukanObahwa ketika keduaOvariabel bebasObernilai nolO(0) dan tidak ada
perubahan, makaOkeberhasilan usaha diprediksi akan bernilai sebesar -2,705 kali.
Koefisien regresiOvariabel sikap kewirausahaan memilikiOnilai koefisienOregresi
sebesar 0,310 menunjukan bahwa ketika sikap kewirausahaan meningkat, diprediksi akan
meningkatkan keberhasilan usaha sebanyak 0,310 kali.
Koefisien regresiOvariabel inovasi layanan memilikiOnilai koefisien regresiOsebesar
0,243, menunjukanObahwa ketika inovasi layananOmeningkat, diprediksi akan
meningkatkan keberhasilan usahaOsebanyak 0,243 kali.
KoefisienODeterminasi
Pengujian koefisienOdeterminasi dilakukanOdimana R atau disebut juga sebagai RSquare adalahObesarnya pengaruh Sikap Kewirausahaan dan Inovasi Layanan secara
bersama-sama terhadap Keberhasilan Usaha. HasilOperhitungan Sikap Kewirausahaan dan
Inovasi Layanan sebagaiOvariabel independenOterhadap Keberhasilan Usaha sebagai
variabel dependenOdapat dilihatOpada tabel 1.5.

Tabel 1.5
KoefisienODeterminasiOSimultan

BerdasarkanOhasil perhitungan diOatas, diketahui bahwanilai koefisienOdeterminasi
yang diperolehOsebesar 57,5%. Hal inimenunjukan bahwa kedua variabelObebas
yangOterdiri dariOsikap kewirausahaan danOinovasi layananOmemberikan kontribusi
terhadapOkeberhasilan usahaOsebesar 57,5%, sedangkanOsisanya sebesar 42,5% lainnya
merupakanOkontribusiOdari variabel lainOyang tidakOditeliti..
HasilOUjiOHipotesis
PengujianOHipotesisOsecara Parsial (Uji t)
SelanjutnyaOuntuk mengujiOapakahOpengaruh Sikap Kewirausahaan danOInovasi
LayananOterhadap Keberhasilan Usaha secaraOparsial (sendiri-sendiri)OmakaOdigunakan
uji-t, denganOmenggunakan SPSS for windows didapatkanOhasil uji-t sebagaiOberikut:
Tabel 1.6
TabelOUji TO(Parsial)

BerdasarkanOtabel diOatas, diketahui bahwaOnilai t-hitung yangOdiperoleh sikap
kewirausahaan (X1) adalahOsebesar 2,744. Nilai ini akanOdibandingkanOdengan nilai ttabel padaOtabel distribusi t. DenganOα=0,05, df=n-k-1=18-2-1= 15, diperolehOnilai t-tabel
untukOpengujianOdua pihakOsebesar ±2,131. Dari nilai-nilaiOdiOatas terlihatObahwa nilai
t-hitung yangOdiperolehOsebesar 2,744, beradaOdiluarOnilai t-tabel (-2,131 dan 2,131).
Sesuai denganOkriteria pengujianOhipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya
secara parsialOsikap kewirausahaanOberpengaruhOsignifikan terhadapOkeberhasilan usaha
pada Salon Mobil Auto Brother di Indonesia..
BerdasarkanOtabel
diOatas,
diketahui
bahwaOnilai
t-hitung
yang
diperolehOinovasiOlayanan (X2) adalah sebesar 2,416. Nilai ini akanOdibandingkan dengan
nilai t-tabel padaOtabel distribusi t. DenganOα=0,05,Odf=n-k-1=18-2-1= 15, diperolehOnilai
t-tabel untukOpengujian duaOpihak sebesar ±2,131. DariOnilai-nilai diOatas terlihat bahwa
nilai t-hitung yangOdiperolehOsebesar 2,416, beradaOdiluar nilai t-tabel (-2,131 dan 2,131).
SesuaiOdengan kriteriaOpengujian hipotesis bahwaOH0 ditolak danOH1 diterima, artinya

secaraOparsial inovasiOlayanan berpengaruhOsignifikanOterhadap keberhasilan usaha pada
Salon Mobil Auto Brother di Indonesia.
Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji f)
SelanjutnyaOuntukOmengujiOapakah pengaruhOKeberhasilan Usaha dan Inovasi
LayananOterhadap Keberhasilan Usaha secaraOsimultan (bersamaan)OmakaOdigunakan ujif, dengaOmenggunakanOSPSS for windows didapatkanOhasil uji-f sebagaiOberikut:
Tabel 1.7
Tabel Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil perhitungan diOatas, terlihat bahwaOnilai F-hitung yangOdiperoleh
sebesarO10,168. NilaiOini akanOdibandingkan denganOnilai F-tabel padaOtabel distribusi F.
DenganOα=0,05, db1=2 dan db2=15, diperolehOnilai F-tabel sebesar 3,682. DariOnilai-nilai
diOatas, terlihatObahwa nilaiOFhitung (10,168) >OFtabel (3,682),Osesuai denganOkriteria
pengujianOhipotesis bahwa H0 ditolak dan H1Oditerima. ArtinyaOsecara simultan kedua
variabelObebas yangOterdiri sikap kewirausahaan dan inovasi layanan berpengaruh
signifikan terhadap keberhasilan usaha pada Salon Mobil Auto Brother di Indonesia.
V. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
BerdasarkanOhasil penelitianOdan pembahasanOmengenai Sikap Kewirausahaan dan
Inovasi Layanan terhadapOKeberhasilan Usaha pada salon mobil Auto Brother
makaOpenulis dapatOmenarikOkesimpulan sebagaiOberikut:
1. Tanggapan responden selaku pelaku usaha di salon mobil Auto Brother mengenai
variabel sikap kewirausahaan tergolong pada kategori “Cukup Baik”. Dari enam
indikator, skor tertinggi berada pada indikator percaya diri dan berorientasi pada
masa depan. karena banyak pemilik usaha yang memiliki gambaran atau
keinginan mengenai bagaimana mereka ingin usahanya maju di masa yang akan
datang. sedangkan indikator yang terendah berada pada indikator pengambilan
resiko dikarenakan memang dari pelaku usaha salon mobil tidak murni sebagai
pengusaha dan memilih bermain aman untuk menjalankan usahanya
2. Tanggapan responden selaku pengusaha di salon mobil Auto Brother mengenai
variabel inovasi layanan tergolong pada kategori “Cukup Baik”. Dengan kata lain
kemampuan perusahaan dalam hal melakukan inovasi layanan untuk
kelangsungan hidup unit usahanya dinilai sudah lumayan baik. Dari empat
indikator, skor tertinggi berada pada indikator “sistem pengiriman layanan”
sedangkan indikator yang terendah berada pada indikator “penggunaan teknologi
dan pengembangan layanan baru”.

3. Tanggapan responden selaku pengusaha di salon mobil Auto Brother mengenai
variabel keberhasilan usaha tergolong pada kategori “ Kurang Baik ”. Dengan kata
lain kemampuan perusahaan dalam hal keberhasilan usaha, usahanya dinilai masih
kurang baik. Dari tiga indikator, skorOtertinggi beradaOpadaOindikator “ jumlah
pelanggan ” sedangkan indikator yang terendah berada pada indikator “
keuntungan ” tetapi semuanya bernilai kurang baik.
4. Sikap kewirausahaan danOinovasi layanan secaraOparsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keberhasilan usaha pada salon mobil Auto Brother di
Indonesia lalu secaraOsimultan berpengaruhOpositif danOsignifikanOterhadap
keberhasilanOusaha.
Saran
BerdasarkanOkesimpulan dan hasil pembahasan dalamOpenelitian ini, makaOpenulis
mencoba memberikanOsaran kepada pihak yang berkaitan maupun pihakOlainnyaOsebagai
bahan pertimbanganOyaitu sebagaiOberikut:
1. Pemilik usaha disarankan untuk berani dalam mengambil resiko untuk
mengembangan usahanya, dalam artian tidak hanya berdasarkan target balik modal
investasi awal tetapi juga mencoba meningkatkan keuntungan.
2. Pemilik usaha disarankan melakukan pengembangan layanan pada usahanya, karena
persaingan pada layanan yang sama sangat bersaing sehingga usaha yang dimiliki
harus memiliki ciri khas tersendiri guna meningkatkan keberhasilan usaha..
3. Pemilik usaha disarankan untuk memahami dengan baik proses pembukuan laba/ rugi
perusahaan agar struktur aliran keuangan dapat berjalan dengan baik dan sering
melakukan evaluasi pada perusahaannya, agar keberhasilan usaha yang ada dapat
meningkat sehingga kedepannya bisa menjadikan usaha anda mendapatkan bobot
yang positif..
4. Perlu diadakan penindaklanjutan dari penelitian ini sehingga bisa berkembang dan
melibatkan variabel yang berhubungan dengan keberhasilan usaha Salon Mobil Auto
Brother sehingga bisa menjadikan peningkatan positif bagi usaha Salon Mobil Auto
Brother di Indonesia.
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