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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang gambaran perbandingan                  

( komparasi ) usaha rumah makan di jalan lintas Padang – Solok dan Padang Panjang - Solok, 
dilihat dari: 1) lokasi, 2) modal, 3) ketersediaan fasilitas pendukung 4) pendapatan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan sampel penelitian adalah seluruh pengusaha 
rumah makan di jalan lintas Padang – Solok dan Padang Panjang - Solok. Penarikan sampel 
dilakukan dengan teknik Total sampling dengan jumlah 51 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dan observasi lapangan, analisa yang digunakan adalah statistic 
deskriptif dengan memakai formula persentase. Penelitian ini menemukan: 1) terdapat kesamaan 
persebaran lokasi rumah makan di jalan lintas Padang – Solok dan Padang Panjang – Solok yaitu 
tersebar dan di beberapa titik pertigaan dan perempatan terdapat pengelompokkan. Namun bila 
dilihat dari lokasi terhadap pusat pelayanan lainnya, lokasi rumah makan di jalan lintas Padang – 
Solok lebih strategis dibanding lokasi rumah makan di jalan lintas Padang Panjang – Solok 
karena dekat persimpangan dan perkantoran. 2). Terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas 
pendukung seperti parkir, WC dan mushola antara rumah makan di jalan lintas Padang – Solok 
dan Padang Panjang – Solok. Dimana ketersediaan fasilitas pendukung rumah makan di jalan 
lintas Padang Panjang – Solok lebih banyak dibandingkan rumah makan di jalan lintas Padang - 
Solok 3). Terdapat perbedaan modal usaha rumah makan makan jalan Padang – Solok dan 
Padang Panjang – Solok. Rumah makan jalan lintas Padang – Solok memiliki rata- rata 
kebutuhan harian Rp.1.021.448 sedangkan rumah makan di jalan lintas Padang Panjang – Solok 
memiliki rata- rata kebutuhan belanja harian Rp.835.568 4). Terdapat perbedaan pendapatan 
rumah makan di jalan lintas Padang – Solok dan jalan lintas Padang Panjang – Solok. rata- rata 
pendapatan bersih per hari rumah makan di jalan lintas Padang – Solok Rp.387.000. sedangkan 
rumah makan di jalan lintas Padang Panjang – Solok memiliki rata- rata pendapatan bersih per 
hari Rp.276.000. 
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