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ABSTRACT 

This study aims to analyze the effect of independent attitude variable, 

entrepreneurship knowledge and entrepreneurship motivation toward student 

entrepreneur intention. The population in this study is the Student Fund Recipient 

Student Entrepreneurial Program (PMW) Edinburgh University with respondents as 

many as 50 people. Data collection techniques used were questionnaires. Sampling 

technique in this research is saturated sampling with census method where all 

members of the population are sampled. Analyzer used in this research is, test 

instrument consist of validity test and reliability test, multiple linear regression 

analysis, F test, t test and coefficient of determination test. The overall analysis is 

calculated using the SPSS ver 22 program. The results of this study indicate that the 

independent attitude, entrepreneurship knowledge, and entrepreneurship motivation 

simultaneously and partially positive and significant effect on the entrepreneurial 

intentions of Student Entrepreneur Student Entrepreneur Program (PMW) of Jambi 

University 

Keywords: Independent Attitude, Entrepreneurship Knowledge, Entrepreneurship 

Motivation, Intent of Entrepreneurship. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap 

keberhasilan usaha laundry di wilayah Kecamatan Mendalo darat Jambi.Populasi 

dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jasa Laundry dengan responden sebanyak 

30 orang.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Tehnik 

penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sampling  jenuh dengan metode sensus 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, uji instrument yang terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji F, uji t dan uji koefisien 

determinasi.Keseluruhan analisis dihitung menggunakan program SPSS ver 22.Hasil 
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dari penelitian ini menunjukkan bahwa promosi secara simultan dan parsial 

berpengaruh positif dan signifikan keberhasilan usaha Laundry di wilayah Kecamatan 

Mendalo darat Jambi . 

Kata Kunci: Promosi, Bauran Promosi, Jasa, dan Keberhasilan Usaha. 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang Penelitian  

Dalam setiap kegiatan usaha, 

pada dasarnya bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang 

maksimal guna mempertahankan 

keberadaan perusahaan di tengah 

persaingan. Perusahaan harus mampu 

memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen agar dapat menguntungkan. 

para pelaku sektor jasa melakukan 

usaha-usaha seperti memberikan 

keunggulan kompetitif dan 

menawarkan kualitas layanan yang 

bermutu yang dapat memberikan 

kenyamanan dan kepuasan bagi para 

pelangganya. Pelanggan merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan. Karena pelanggan 

merupakan aset yang dapat 

menentukan keberhasilan untuk 

mencapai tujuan perusahaan, 

mengingat pelanggan mencerminkan 

potensi pertumbuhan pada masa yang 

akan datang. Seiring dengan 

berkembangnya gaya hidup yang 

semakin pesat, peningkatan kebutuhan 

akan adanya laundry di jaman ini 

sangatlah pesat mengakibatkan 

ketatnya persaingan . Sehingga 

menuntut para pelaku bisnis untuk 

mampu memaksimalkan kinerja 

perusahaannya agar dapat bersaing di 

pasar perusahaan harus berusaha keras 

untuk mempelajari dan memahami 

kebutuhan dan keinginan 

pelanggannya. 

Pelanggan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Kerena pelanggan 

merupakan aset yang dapat 

menentukan keberhasilan untuk 

mencapai tujuan perusahaan, 

mengingat pelanggan mencerminkan 

potensi pertumbuhan pada masa yang 

akan datang. Perusahaan yang unggul 

adalah mereka yang dengan tangkas 

menyiasati perubahan bisnis dan dapat 

memanfaatkan peluang-peluang yang 

ada dengan sesuatu hal yang efektif 

dan efisien, salah satunya melalui 

komunikasi pemasaran secara baik 

bagi pelanggannya, sehingga 

hubungan antara produsen atau 

perusahaan dengan pelanggannya 

semakin erat dan harmonis. Salah satu 

strategi komunikasi penjualan 

pemasaran yang baik adalah dengan 

melakukan promosi. Promosi telah di 

defenisikan sebagai koordinasi dari 

semua penjual yang diprakarsai upaya 
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untuk mengatur saluran informasi dan 

persuasi untuk menjual barang dan 

jasa atau mempromosikan ide (Blech, 

2003;25). Pengertian promosi yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler 

(2000), promosi meliputi seluruh alat-

alat di dalam bauran promosi untuk 

melakukan komunikasi persuasif.  

Promosi merupakan salah satu 

strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menginformasikan 

serta mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan dan 

menjadi suatu keharusan bagi 

perusahaan untuk malakukan promosi 

dengan strategi yang tepat agar dapat 

memenuhi sasaran dengan efektif. 

Promosi yang dilakukan harus sesuai 

dengan kondisi perusahaan, dimana 

harus diperhitungkan jumlah dana 

yang tersedia dan besarnya manfaat 

yang diperoleh dari kegiatan promosi 

yang dijalankan oleh perusahaan. 

Karena promosi sangatlah penting bagi 

perusahaan untuk memperkenalkan 

produk barang atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada calon 

konsumen, sehingga calon konsumen 

tertarik untuk melakukan pembelian 

atas produk barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

 

Usaha laundry hadir membidik 

para konsumen yang tidak memiliki 

waktu ataupun malas  untuk mencuci 

ataupun menyetrika, membidik para 

mahasiswa bahkan digemari oleh 

kalangan rumah tangga yang lebih luas. 

Kesibukan rumah tangga membuat 

banyak orang merasa tak sempat 

mencuci. Bukan hanya tak sempat, 

sebagian besar dari mereka menganggap 

kegiatan cuci cukup menyengsarakan 

dan lebih baik mereka melakukan 

kegiatan lain yang lebih produktif. 

Mesin cuci sebagai salah satu 

perlengkapan laundry semakin mudah 

diimiliki oleh siapa saja dan dimana 

saja berada. Hal ini mengakibatkan 

ketatnya persaingan dalam bisnis ini, 

kemudahan dalam  mendapatkan 

mesin cuci dimana sekarang hampir 

setiap keluarga memiliki mesin cuci 

berimbas pada sepinya laundry. 

Ketatnya persaingan dalam bisnis 

laundry saat ini membuat para pemilik 

usaha tersebut bersaing dalam banyak 

hal agar dapat merebut pangsa pasar 

atau menciptakan peluang pasar baru 

untuk meningkatkan penjualan. . 

Peluang usaha laundry 

merupakan peluang usaha yang cukup 

banyak dikembangkan orang untuk 

saat ini. Laundry merupakan salah satu 

bentuk layanan jasa bagi mereka yang 

selalu menginginkan hidup untuk lebih 

mudah. Melirik dan mengembangkan 

peluang usaha laundry juga perlu 

analisa yang matang agar ke depan 

usaha laundry yang Pemilik usaha 

kembangkan tidak gulung tikar. Para 

mahasiswa atau pegawai kantor yang 

merasa cukup memiliki uang tentunya 

akan lebih suka untuk mencuci 



Page 4 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, September 2017 

pakaian mereka memakai jasa laundry 

karena lebih nyaman, mudah dan 

memanjakan. Lokasi lain yang bisa 

Pemilik usaha jadikan tempat 

mengelola bisnis laundry adalah 

kawasan sulit air bersih. Kawasan sulit 

air bersih sangat membutuhkan usaha 

laundry terutama bagi mereka para 

pendatang yang merasa risih dengan 

kondisi air yang tidak memadai. 

Suatu hal yang harus 

diperhatikan dalam persaingan adalah 

bagaimana setelah konsumen 

menerima dan merasakan manfaat atau 

nilai dari suatu produk, konsumen 

tersebut telah memiliki perilaku loyal, 

rasa puas dan komitmen terhadap 

produk tersebut (Mowen dan Minor, 

2002). Demikian pula dengan para 

pengusaha laundry di wilayah 

Kecamatan mendalo darat bersaing 

yang lebih agar mengarahkan 

konsumen maupun calon konsumen 

untuk berminat menggunakan jasa 

laundry mereka. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang 

sudah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah sikap mandiri, 

pengetahuan 

kewirausahaan, dan 

motivasi berwirausaha 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan 

dan parsial terhadap intensi 

wirausaha mahasiswa? 

2. Diantara variabel Sikap 

Mandiri, Pengetahuan 

Kewirausahaan dan 

Motivasi Berwirausaha, 

variabel manakah yang 

berpengaruh secara 

dominan terhadap intensi 

wirausaha Mahasiswa 

Penerima Dana PMW 

Universitas Jambi? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan 

yang ada, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh 

promosi terhadap keberhasilan 

usaha laundry di wilayah 

Kecamatan Mendalo darat 

Jambi? 

2. Variabel promosi mana yang 

paling berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha Laundry di 

wilayah Kecamatan Mendalo 

darat Jambi. 

Tinjauan Pustaka 

Promosi 

promosi dipandang sebagai 

arus informasi atau persuasi satu arah 

yang di buat untuk mempengaruhi 

seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran. Jadi promosi 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-promosi-tujuan-dan-bentuk.html
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merupakan usaha perusahaan  untuk 

menciptakan kesadaran, memberi 

tahukan membujuk dan mempengaruhi 

 konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk yang di 

tawarkan   perusahaan Swastha (2000: 

222). 

Bauran Promosi 

bauran promosi (promotion 

mix) juga disebut bauran komunikasi 

pemasaran (marketing communication 

mix) perusahaan merupakan paduan 

spesifik iklan, promosi penjualan, 

sarana pemasaran langsung, penjualan 

personal, dan hubungan masyarakat 

yang digunakan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan nilai pelanggan 

secara persuasif dan membangun 

hubungan pelanggan Kotler & 

Armstrong (2008, p. 116). 

Jasa 

Jasa (service) adalah suatu 

produk yang tidaknyata (intangible) dari 

hasil kegiatan timbal balik antara 

pemberi jasa (producer) danpenerima 

jasa (customer) melalui suatu atau 

beberapa aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan (Yoeti, 2001).  

Keberhasilan Usaha 

Keberhasilan usaha pada 

hakikatnya adalah keberhasilan dari 

bisnis dalam mencapai tujuannya. 

Keberhasilan usaha adalah tujuan 

utama dari sebuah perusahaan atau 

bisnis yang segala aktivitas di 

dalamnya ditujukan untuk mencapai 

suatu keberhasilan atau kesuksesan. 

Dalam pengertian umum, keberhasilan 

menunjukkan suatu keadaan yang 

lebih baik atau unggu daripada masa 

sebelumnya 

Hubungan Promosi terhadap 

Keberhasilan Usaha  

 

Dari beberapa definisi, teori 

dan penjelasan yang sudah 

dijelaskan, maka akan menjelaskan 

hubungan antara promosi terhadap 

keberhasilan usaha. Menurut 

Fandy Tjiptono (2008:219) 

Promosi merupakan salah satu 

faktor penentu suatu keberhasilan 

usaha. Betapapun berkualitasnya 

suatu produk, bila konsumen 

belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk itu akan 

berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah 

membelinya. Promosi berfungsi 

untuk merangsang konsumen agar 

melakukan pembelian sehingga 

dapat meningkatkan laba dalam 

suatu keberhasilan usaha. Kegiatan 

promosi memang sangat kompleks 

dan saling berkaitan antara yang 

satu dengan yang lainnya,sehingga 

kegiatan promosi dan hendaknya 

dikelola dengan baik untuk 

mencapai tujuan perusahaan, yaitu 

laba atau keuntungan yang 

semaksimal mungkin hal ini lah 

yang sangat berpengaruh terhadap 

suatu keberhasilan usaha. 
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Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

  

  H1  

 H2 

  H3  

 H4  

   

  H5 

   

 

 

 

Hipotesis 

H1:Promosi mempunyai 

pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap Keberhasilan 

usaha laundry di wilayah 

Kecamatan Mendalo darat, 

Jambi. 

H0:Promosi tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

Keberhasilan usaha laundry di 

wilayah Kecamatan Mendalo 

darat, Jambi 

Metode Penelitian 

Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) 

adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.Sampel 

merupakan bagian yang berguna 

bagi tujuan penelitian populasi dan 

aspek-aspeknya.Teknik penarikan 

sampel dalam hal ini menggunakan 

jenis Sampling Jenuh (sensus) 

yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Istilah lain dari 

sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel.Adapun yang 

menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah para pemilik 

usaha laundry yang berada di 

wilayah kecamatan mendalo darat 

jambi yng berjumlah 30 orang. 

Hasil Pembahasan Penelitian  

Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian Validitas 

Pada penelitian ini 

banyaknya sampel sebesar (n) = 50 

dan besarnya f dapat dihitung 50 – 

2 = 48, dengan df = 48 dan alpha 

0,05 di dapat       = 0,2787.  

       lebih besar dari         dan 

Keberhasilan 

Usaha (Y) 

Advertising 

(X1) 

Personal Selling 

(X2) 

Sales Promotion 

(X3) 

Direct Marketing 

(X4) 
Publicity 

(X5) 
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nilai positif maka butir pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan 

valid (Ghozali, 2013). 

Adapun hasil uji validitas diketahui 

bahwa semua pernyataan dalam 

masing – masing variabel telah 

berada di atas 0,2787 sehingga 

pernyataan – pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan program 

SPSS statistic versi 22.Tingkat 

reliabilitas suatu konstruk / 

indikator penelitian dapat dilihat 

dari hasil statistik cronbach alpha 

(α). Suatu indikator dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alpha > 0,60 dan apabila 

nilai alpha < 0,60 maka indikator 

penelitian tersebut tidak reliabel. 

Dari hasil pengolahan data 

diperoleh hasil mengenai variabel 

sikap mandiri memiliki nilai 

cronbach alpha sebesar 0,759, 

variabel pengetahuan 

kewirausahaan memiliki nilai 

cronbach alpha sebesar 0,767, 

variabel motivasi berwirausaha 

memiliki nilai cronbach alpha 

sebesar 0,763 dan variabel intensi 

wirausaha memiliki nilai cronbach 

alpha sebesar 0,770. Lebih besar 

dari 0,60 hasil tersebut 

menandakan bahwa pernyataan – 

pernyataan dalam keempat variabel 

tersebut telah reliabel. 

Analisis Data  

Metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. Dan 

menggunakan uji hipotesis yaitu 

uji F (simultan), uji t (parsial) dan 

uji koefisien determinasi.

Pembahasan 

Berdasarkan rumusan 

masalah yang ada, yaitu, Apakah 

sikap mandiri, pengetahuan 

kewirausahaan, dan motivasi 

berwirausaha berpengaruh positif 

dan signifikan secara simultan dan 

parsial terhadap intensi wirausaha 

mahasiswa  dan diantara variabel 

sikap mandiri, pengetahuan 

kewirausahaan dan motivasi 

berwirausaha, variabel manakah 

yang berpengaruh secara dominan 

terhadap intensi 

wirausahamahasiswa penerima 

dana PMW universitas jambi, dari 

hasil uji analisis yang telah 

dilakukan, penelitianini menjawab 

bahwasanyasikap mandiri, 

pengetahuan kewirausahaan, dan 

motivasi berwirausaha 

berpengaruh secara simultan 

terhadap intensi wirausaha 

mahasiswa penerima dana PMW 
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Universitas Jambi. Kemudian 

secara parsial penelitian ini 

menjawab bahwasanya variabel 

sikap mandiri, pengetahuan 

kewirausahaan dan motivasi 

berwirausaha berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap intensi 

wirausaha dengan nilai uji parsial 

masing-masing variabel yaitu 

variabel Sikap Mandiri dengan sig. 

0,040, variabel Pengetahuan 

Kewirausahaan dengan sig. 0,028, 

variabel Motivasi Berwirausaha 

dengan sig. 0,000. Dari tiga 

variabel sikap mandiri, 

pengetahuan kewirausahaan, dan 

motivasi berwirausaha, yang paling 

dominan dalam mempengaruhi 

intensi wirausaha mahasiswa 

penerima dana PMW Universitas 

Jambi adalah variabel motivasi 

berwirausaha. Hal ini diakibatkan 

oleh nilai signifikan variabel 

motivasi berwirausaha pada saat 

dilakukan uji t (Parsial) lebih kecil 

dari pada variabel lainya dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000, 

artinya motivasi berwirausaha 

mampu mempengaruhi intensi 

wirausaha sebesar 60,2%. 

Selanjutnya, jika dilihat dari 

analisis Uji Koefisien Determinan 

(  ), dapat disimpulkan bahwa 

sikap mandiri, pengetahuan 

kewirausahaan, dan motivasi 

berwirausaha berpengaruh 

terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa penerima dana PMW 

Universitas Jambi hanya sebesar 

37,5%. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Lokasi terhadap Keberhasilan 

Usaha Warnet di Muara Bulian 

diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel Promosi dengan sub 

variabel (advertising, personel 

selling, sales promotion, direct 

marketing dan publicity) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keberhasilan usaha (Y) 

usaha laundry di mendalo darat 

secara simultan dan parsial. 

2. Faktor yang paling berpengaruh 

dari variabel promosi terhadap 

keberhasilan usaha laundry di 

mendalo darat dapat dilihat dari 

besarnya pengaruh adalah sub 

variabel publicity, dimana variabel 

tersebut memiliki persentase lebih 

besar dibandingkan faktor lainnya, 

maka faktor publicity lebih 

berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha laundry di 

kecamatan mendalo darat. 

Selanjutnya, jika dilihat dari 

analisis Uji Koefisien Determinan 

(  ), secara bersama – sama 

variabel independent promosi 

(advertising, personel selling, 

sales promotion, direct marketing 
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dan publicity) terhadap 

keberhasilan usaha hanya sebesar 

63,7%. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini.  
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