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Abstract : Perusahaan Yayamprek has been done the selling through reseller and personal 
selling. For the last two years, yayamprek has not been able to  make  sale improvement, This 
Company also had  1 reseller and a few of consumers. Poor work performance of  the crew was 
noticed in the company. The analysis of factors affecting their work performances were worth 
investigating to study that,so that they could improve their performances. The purpose of this 
research was to investigate some factors affecting the work performance of yayamprek's crew. 
This study was  and the data were gathered using  techniques. The informants of this present study 
involved three yayamprek's work partners and 1 yayamprek's facilitator lecture. This study found 
factors affecting the work performance of yayamprek's crew were ability,performance, work 
productivity, effort, initiative, and motivation. 
Keywords: Ability,Performance, Work Productivity, Effort, Initiative, and Motivation. 

 
Abstrak : Yayamprek telah melakukan penjualan melalui reseller dan personal selling. Selama 
dua tahun berjalannya usaha, usaha Yayamprek belum mengalami peningkatan penjualan dan 
hanya mempunyai 1 reseller dan beberapa konsumen personal selling, hal ini disebabkan oleh 
kinerja anggota yang belum optimal dan berpengaruh terhadap penjualan yang rendah. Anggota 
Yayamprek perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja anggota, agar 
dapat memperbaiki kinerja untuk meningkatkan penjualan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja anggota Yayamprek Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur dengan 4 informan yaitu 
3 rekan kerja Yayamprek dan dosen fasilitator Yayamprek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Yayamprek adalah kemampuan, disiplin, 
waktu kerja, input, upaya, inisiatif, dan motivasi.  
Kata Kunci : Kemampuan, kinerja, produktivitas kerja, upaya, inisiatif, dan motivasi.  

 

PENDAHULUAN 

Yayamprek adalah salah satu bisnis F&B yang mempunyai menu utama yaitu ayam 
geprek. Ayam geprek adalah sebuah makanan berat yang berasal dari daerah jawa tengah, 
ayam geprek Berbahan dasar ayam goreng tepung dan digeprek atau “diuleg” dengan 
menggunakan sambal dan disajikan bersama nasi putih dan lalapan sehingga menciptakan 
sebuah produk baru yang unik dan memiliki cita rasa yang khas. Target konsumen 
Yayamprek adalah masyarakat yang menyukai makanan pedas, dari umur 15 tahun 
keatas,terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa. Yayamprek mulai melakukan penjualan di 
semester 6. Sistem penjualan yang dilakukan Yayamprek yaitu melalui personal selling dan 
menitipkan produk kepada reseller. Yayamprek memiliki dua reseller yaitu reseller di kantin 
UC dan reseller di Gwalk. Pada awal penjualan, kantin UC memberikan hasil yang 
memuaskan, sehingga penjualan selalu meningkat setiap hari. Anggota mempunyai target 
untuk menambah reseller di semester 7.  
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