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BAB III 
OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi 

kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha industri genteng jatiwangi Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai 

variabel bebas (independent variable) yaitu Kompetensi Kewirausahaan yang 

terdiri dari competency to manage the business, competency to manage human 

resources, competency to promote the business, competency to manage sales 

efforts, competency to keep business records, competency to manage the finances, 

competency to manage customer credits and collection, dan  competency to 

protect the business. Masalah penelitian yang merupakan variabel terikat 

(dependent variable) yaitu  keberhasilan usaha yang terdiri dari laba 

(profitability), produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha, 

dan terbangunnya citra baik.  

Pada penelitian ini, objek yang dijadikan responden adalah pengusaha di 

industri genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Oleh 

karena itu akan diteliti pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap 

Keberhasilan usaha pada industri genteng Kecamatan Jatiwangi Kabupaten 

Majalengka. 

Pengumpulan informasi dari subjek penelitian hanya dilakukan satu kali 

dalam satu periode waktu, sehingga penelitian ini merupakan one-shot atau cross 
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sectional. Menurut Asep Hermawan (2009:19) “penelitian “Cross-Sectional” 

seringkali disebut penelitian sekali bidik (“One Snapshot”), merupakan penelitian 

yang pengumpulan datanya dilakukan pada suatu titik waktu tertentu.” 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Metode yang Digunakan 

Penelitian yang berupa deskriptif ini mempunyai maksud untuk 

mengetahui gambaran mengenai konsep kompetensi kewirausahaan terhadap 

keberhasilan usaha industri genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten 

Majalengka. Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan penjelasan dan bidang 

penelitian menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono 

(2010:11) menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungan antara satu 

dengan variabel yang lain”. Sedangkan menurut Asep Hermawan (2009:16) 

menyatakan bahwa “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan 

suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena.” 

Sedangkan Penelitian verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan 

data di lapangan. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:8) “Penelitian verifikatif 

pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan, dimana pengujian hipotesis tersebut 

menggunakan perhitungan statistik.”  
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Berdasarkan jenis penelitian tersebut yaitu penelitian deskriptif dan 

verifikatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Explanatory 

Survey. Maholtra (2010:96) menyatakan bahwa: 

Explanatory survey dilakukan untuk mengekplorasi siatuasi masalah, yaitu 
untuk mendapatkan ide-ide dan wawasan ke dalam masalah yang dihadapi 
manajemen atau para peneliti tersebut. Penjelasan penelitian dalam bentuk 
wawancara mendalam atau kelompok fokus dapat memberikan wawasan 
yang berharga. 

 
Berdasarkan pengertian tersebut penelitian yang digunakan dalam metode 

ini adalah informasi dari sebagian populasi yang dikumpulkan dengan tujuan 

untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang 

diteliti. Menurut Maholtra (2009:98) “Explanatory Survey ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi atau meneliti melalui masalah atau situasi untuk mendapatkan 

wawasan dan pemahaman.” Sedangkan Asep Hermawan (2009:173) menyatakan 

bahwa “survei merupakan prosedur penelitian untuk mengumpulkan data mentah 

(raw data) dalam jumlah besar dengan menggunakan kuisioner dan wawancara.” 

Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Riduwan (2012:49) yang dimaksud 

dengan penelitian survei adalah: 

Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 
yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 
tersebut, sehingga ditemukan kajadian-kejadian relatif, distribusi, dan 
hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

 
Survei informasi dari sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan 

secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi 

terhadap objek yang sedang diteliti. 
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini meliputi dua variabel inti, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu 

1. Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kompetensi kewirausahaan. 

2. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan usaha. 

Variabel yang dikaji meliputi variabel bebas (independent variabel) yaitu 

kompetensi kewirausahaan yang terdiri dari competency to manage the business 

atau kompetensi untuk mengelola bisnis, competency to manage human resources 

atau kompetensi untuk mengelola sumber daya manusia, competency to promote 

the business atau kompetensi untuk mempromosikan bisnis, competency to 

manage sales efforts atau kompetensi untuk mengelola penjualan, competency to 

keep business records atau kompetensi untuk membuat catatan bisnis, competency 

to manage the finances atau kompetensi untuk mengelola keuangan, competency 

to manage customer credits and collection atau kompetensi untuk mengelola 

kebijakan kredit pelanggan dan penagihan, competency to protect the business 

atau kompetensi untuk melindungi bisnis. Sedangkan variabel terikat (dependent 

variabel) adalah keberhasilan usaha yang terdiri dari laba (profitability), 
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produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha, dan 

terbangunnya citra baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 

TABEL 3.1  
OPERASIONAL VARIABEL 

VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

Variabel (X) 
Kompetensi 
Kewirausaha
an 

 “Entrepreneurial 
competencies are 
defined as 
underlying 
characteristics 
such as generic 
and specific 
knowledge, 
motivies, traits, 
self-images, 
social roles and 
skill which result 
in birth of 
venture, its 
survival, and/or 
growth.”  
(S. Anil Kumar, 
2008:80) 

    

competency 
to manage 
the business 
(X1) 

Kompetensi yang 
dimiliki seorang 
wirausaha untuk 
merencanakan 
tujuan dan 
sasaran bisnis, 
mengelola dan 
mengembangkan 
struktur bisnis, 
mengelola 
prosedur bisnis. 
(S. Anil Kumar, 
2008:84) 

Perencanaan 
tujuan dan 
sasaran bisnis 

• Tingkat 
pengetahuan  
tentang 
perencanaan 
tujuan bisnis 
dan sasaran 
bisnis 

Interval 
 
 
 
 

1 

Prosedur 
pengelolaan 
bisnis  

• Tingkat 
pengetahuan 
cara-cara 
pengelolaan 
bisnis yang 
baik 

Interval 
 
 
 
 

2 

Pengelolaan 
dan 
pengembanga
n struktur 
bisnis 

• Tingkat 
kemampuan 
dalam 
pengelolaan  
bisnis 

Interval 3 

competency 
to manage 
human 
resources 
(X2) 

Kompetensi yang 
dimiliki seorang 
wirausaha untuk 
menetukan posisi 
pekerjaan untuk 

Perkembanga
n karyawan 

• Tingkat 
pengetahuan 
kondisi dan 
perkembangan 
karyawan  

Interval 
 
 
 

4 
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VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

karyawan, 
memberikan 
pelatihan kepada 
karyawan, 
mengetahui 
perkembangan 
karyawan, 
mengevaluasi 
karyawan, 
bekerja sama 
menyelesaikan 
masalah. 
(S. Anil Kumar, 
2008:84) 

Penilaian 
karyawan 

• Tingkat 
kemampuan 
penilaian 
terhadap 
kinerja 
karyawan 

Interval 5 

Bekerja sama 
menyelesaika
n masalah 

• Tingkat 
kemampuan 
bekerja sama 
penyelesaian 
masalah 

Interval 6 

competency 
to promote 
the business 
(X3) 

Kompetensi 
untuk 
mempromosikan 
bisnis diperlukan 
oleh wirausaha 
agar wirausaha 
tersebut mampu 
membuat rencana 
promosi bisnis 
jangka panjang, 
mampu 
menggambarkan 
teknik yang 
digunakan untuk 
mempersiapkan 
iklan dan 
promosi, mampu 
menganalisis 
kegiatan promosi 
yang kompetitif, 
mampu 
mengevaluasi 
efektivitas 
promosi, 
(S. Anil Kumar, 
2008:84) 
 

Teknik 
persiapan 
iklan dan 
promosi 

• Tingkat 
frekuensi 
promosi yang 
dilakukan pada 
produk yang 
dihasilkan 

Interval 7 

Penilaian 
efektivitas 
promosi 

• Tingkat 
kemampuan 
mengevaluasi 
efektivitas 
promosi 

Interval 8 

• Tingkat  
pengetahuan 
dalam 
memperkirakan 
permintaan 
pelanggan 

Interval 9 

competency 
to manage 
sales efforts 
(X4) 

Kompetensi 
untuk mengelola 
penjualan usaha 
diperlukan oleh 
wirausaha agar 
wirausaha 

Pengembang
an rencana 
penjualan 
bisnis 

• Tingkat 
kemampuan 
dalam 
merencanakan 
penjualan 

Interval 10 

Pengembang • Tingkat Interval 11 
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VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

tersebut mampu 
mengembangkan 
rencana 
penjualan bisnis, 
mampu 
mengembangkan 
kebijakan dan 
prosedur untuk 
melayani 
pelanggan, dan 
mampu 
mengembangkan 
rencana pelatihan 
untuk para sales 
penjualan. 
(S. Anil Kumar, 
2008:85) 

an kebijakan 
dan prosedur 
untuk 
melayani 
pelanggan 

kemampuan 
dalam 
mengelola 
penjualan 

• Tingkat 
kemampuan 
melakukan 
evaluasi 
terhadap 
penjualan  

Interval 12 

competency 
to keep 
business 
records 
(X5) 

Kompetensi 
untuk membuat 
catatan bisnis 
diperlukan oleh 
wirausaha agar 
wirausaha 
tersebut mampu 
menggambarkan 
pembukuan, 
mampu memilih 
jenis catatan, 
jurnal dan buku 
besar yang akan 
digunakan dalam 
bisnis, dan 
mampu 
mengevaluasi 
catatan bisnis. 
(S. Anil Kumar, 
2008:86) 

Penggambara
n pembukuan 

• Tingkat 
kemampuan 
merencanakan 
pembukuan 
perusahaan 

Interval 13 

Pemilihan 
jenis catatan, 
jurnal dan 
buku besar 

• Tingkat 
frekuensi 
pencatatan 
untuk setiap 
pembelian yang 
dilakukan 
perusahaan 

Interval 14 

Penilaian 
catatan bisnis 

• Tingkat 
kemampuan 
mengevaluasi 
catatan bisnis 

Interval 15 

competency 
to manage 
the finances 
(X6) 

Kompetensi 
untuk mengelola 
keuangan 
diperlukan oleh 
wirausaha agar 
wirausaha 
tersebut mampu 
menganalisis 
masalah dalam 
pengelolaan 

Persiapan 
laporan 
keuangan 

• Tingkat 
kemampuan 
persiapan 
laporan 
keuangan 

Interval 16 

Penganalisaa
n rasio 
manajemen 
keuangan 

• Tingkat 
frekuensi 
pengaturan 
biaya yang 
dikeluarkan 

Interval 17 
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VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

keuangan, 
mampu 
menjelaskan 
bagaimana 
mempersiapkan 
laporan 
keuangan, dan 
mampu 
menganalisis 
rasio manajemen 
keuangan. 
(S. Anil Kumar, 
2008:86) 

untuk kegiatan 
distribusi 
barang 

• Tingkat 
frekuensi 
pengaturan 
biaya yang 
dikeluarkan 
untuk kegiatan 
produksi 
barang 

Interval 18 

competency 
to manage 
customer 
credits and 
collection 
(X7) 

Kompetensi 
untuk mengelola 
kredit pelanggan 
dan pengumpulan 
diperlukan oleh 
wirausaha agar 
wirausaha 
tersebut mampu 
mengembangkan 
berbagai kredit 
dan kebijakan 
penagihan, 
mampu 
mengelola 
informasi, 
sumber daya dan 
sistem yang 
berlaku untuk 
prosedur kredit 
dan penagihan. 
(S. Anil Kumar, 
2008:87) 

Pengembang
an kredit dan 
kebijakan 
penagihan 

• Tingkat 
frekuensi dalam 
memberikan 
fasilitas kredit 
kepada 
pelanggan 

Interval 19 

Persiapan 
rencana 
promosi 
kredit 

• Tingkat 
kemampuan 
dalam 
menyusun 
berbagai 
kebijakan 
kredit bagi 
pelanggan 

Interval 20 

Pengetahuan 
tentang 
informasi, 
sumber daya 
dan sistem 
prosedur 
kredit dan 
penagihan 

• Tingkat 
kemampuan 
dalam 
mengevaluasi 
program kredit 
dan kebijakan 
penagihan 

Interval 21 

competency 
to protect 
the business 
(X8) 

Kompetensi 
untuk melindungi 
bisnis diperlukan 
oleh wirausaha 
agar wirausaha 
tersebut mampu 
mempersiapkan 
kebijakan 
perusahaan, 
mampu untuk 
melakukan 
perlindungan 

Persiapan 
kebijakan 
perusahaan 

• Tingkat Usaha 
anda dalam 
menciptakan 
ide-ide atau 
gagasan baru 
guna 
memajukan 
usaha 

Interval 22 

Perlindungan 
bisnis 

• Tingkat 
kemampuan 
melakukan 
perlindungan 

Interval 23 
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VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

bisnis, mampu 
memberikan 
solusi pada 
kendala dalam 
bisnis. 
(S. Anil Kumar, 
2008:87) 

terhadap bisnis 
Penyelesaian 
kendala 
bisnis 

• Tingkat 
kemampuan 
pemberian 
solusi pada 
kendala dalam 
bisnis  

Interval 24 

Variabel (Y) 
Keberhasilan 
Usaha 

 Keberhasilan 
usaha pada 
hakikatnya 
adalah 
keberhasilan dari 
bisnis dalam 
mencapai 
tujuannya. 
(Henry Faizal 
Noor, 2007:397) 

    

Laba 
(Profitabilit
y) 
(Y1) 

Laba merupakan 
tujuan utama dari 
bisnis. 
Pendapatan suatu 
perusahaan 
berasal dari 
penjualan barang 
dan jasa yang 
dihasilkan atau 
diproduksinya. 
(Henry Faizal 
Noor, 2007:397) 

Pencapaian 
target laba 
usaha 

• Tingkat 
pencapaian laba 
perusahaan 

Interval 25 

Perkembanga
n laba 
perusahaan 

• Tingkat 
perkembangan 
pencapaian laba 
perusahaan 

Interval 26 

Pencapaian 
target volume 
penjualan 

• Tingkat 
kesesuaian 
antara target 
perusahaan 
dengan laba 
perusahaan 

Interval 27 

• Tingkat 
pencapaian 
target volume 
penjualan 
perusahaan 

Interval 28 

Produktivita
s dan 
Efisiensi 
(Y2) 

Besar kecilnya 
produktivitas 
suatu usaha akan 
sangat 
menentukan 
besar kecilnya 
produksi. (Henry 
Faizal Noor, 
2007:398) 

Pencapaian 
produktivitas 
perusahaan 

• Tingkat 
pencapaian 
produktivitas 
perusahaan 

Interval 29 

Perkembanga
n 
produktivitas 
perusahaan 

• Tingkat 
kesesuaian 
antara target 
perusahaan 
dengan 
produktivitas 
yang dihasilkan 

Interval 30 
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VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

Efisiensi • Tingkat 
pencapaian 
efisiensi yang 
dilakukan oleh 
perusahaan 

Interval 31 

• Tingkat 
pencapaian 
efisiensi 
pengelolaan 
aset produksi 
perusahaan 

Interval 32 

Daya saing 
(Y3) 

Daya saing 
adalah 
kemampuan atau 
ketangghuan 
dalam bersaing 
untuk merebut 
perhatian dan 
loyalitas 
konsumen.Suatu 
bisnis dapat 
dikatakan 
berhasil, bila 
dapat 
mengalahkan 
pesaing atau 
paling tidak 
masih bisa 
bertahan 
menghadapi 
pesaing. 
(Henry Faizal 
Noor, 2007:400) 

Kemampuan 
bersaing 
perusahaan 

• Tingkat 
keunggulan 
bersaing 
dengan 
perusahaan lain 

Interval 33 

• Tingkat 
keunggulan 
produk yang 
dihasilkan 
perusahaan 
dengan produk 
yang dihasilkan 
pesaing 

Interval 34 

Kesesuaian • Tingkat 
pencapaian 
kebutuhan 
pelanggan 

Interval 35 

• Tingkat 
pencapaian  
pemenuhan 
keinginan 
pelanggan 

Interval 36 

Kompetensi 
dan Etika 
Usaha 
(Y4) 

Kompetensi 
merupakan 
akumulasi dari 
pengetahuan, 
hasil penelitian, 
dan pengalaman 
secara kuantitatif 
meupun kualitatif 
dalam bidangnya 
sehingga dapat 
menghasilkan 
inovasi sesuai 
dengan tuntutan 

Kesesuian 
kompetensi 

• Tingkat 
pencapaian 
kesesuaian 
kompetensi 
yang dimiliki  

Interval 37 

• Tingkat 
pencapaian 
target 
perusahaan 
mengenai 
kompetensi dan 
etika usaha 
yang dimiliki 

Interval 38 
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VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

KONSEP 

VARIABEL 
INDIKATOR UKURAN SKALA 

NO 

ITEM 

zaman. 
(Henry Faizal 
Noor, 2007:401) 

Kesesuaian 
etika usaha 

• Tingkat 
pencapaian 
kepercayaan 
karyawan 
terhadap 
perusahaan 
dengan 
kompetensi dan 
etika yang 
dimiliki 
perusahaan 

Interval 39 

• Tingkat 
penerimaan 
masyarakat 
mengenai etika 
usaha yang 
dimiliki 

Interval 40 

Terbangunn
ya citra baik 
(Y5) 

Citra baik 
perusahaan 
terbagi menjadi 
dua yaitu, trust 
internal adalah 
amanah atau 
kepercayaan dari 
segenap orang 
yang ada dalam 
perusahaan dan 
trust external 
adalah timbulnya 
rasa amanah dari 
segenap 
stakeholder. 
(Henry Noor 
Faizal, 2007:407) 

Kepercayaan 
dari pihak 
internal 
perusahaan 

• Tingkat 
kepercayaan 
dari pihak 
internal 
perusahaan  

Interval 41 

Kepercayaan 
dari eksternal 
perusahaan 
atau 
stakeholder 

• Tingkat 
kepercayaan 
dari eksternal 
perusahaan atau 
stakeholder 

Interval 42 

• Tingkat 
kepercayaan 
dan kepuasan 
konsumen 
kepada kualitas 
pelayanan 
perusahaan 

Interval 43 

• Tingkat 
kepercayaan 
dari konsumen 
kepada produk 
yang dihasilkan 
perusahaan 

Interval 44 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang diperlukan dalam 

kegiatan penelitian. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. Asep Hermawan (2009:168) menyatakan bahwa: 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 
peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 
dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi 

 
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kuisioner 

yang disebarkan kepada sejumlah responden, sesuai dengan target sasaran dan 

dianggap mewakili seluruh populasi data penelitian, yakni survei pada pengusaha 

di industri genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majaengka. 

Maholtra (2009:120) mengungkapkan bahwa: 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 
untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapai, data ini dapat 
ditemukan dengan cepat dan tidak mahal. Dalam penelitian ini yang 
menjadi sumber data sekunder yaitu literature, artikel, jurnal serta situs di 
internet yang berkenaan dengan penelitian. 

 
Menurut Riduwan (2012:69) menyatakan bahwa “pengambilan data yang 

dihimpun langsung oleh peneliti disebut primer, sedangkan apabila melalui tangan 

kedua disebut sekunder.” Data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini ditunjukan pada Tabel 3.2 sebagai berikut: 

TABEL 3.2 
JENIS DAN SUMBER DATA 

No. Data Jenis Data Sumber Data 
1 Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia 
Sekunder www.indonesiafinancetoday.co

m  
2 Laju pertumbuhan industri 

pengolahan non migas 
(kumulatif) 

Sekunder Statistisk industri kementrian 
perindustrian 

3 Perbandingan pertumbuhan 
produksi industri 

Sekunder  Sumber: Berita Resmi Statistik 
Jawa Barat No.22/05/32/Th.XV 
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No. Data Jenis Data Sumber Data 
manufaktur besar dan 
sedang provinsi jawa barat 
dan nasional tahun 2013 (q-
to-q) 

 

4 Perbandingan pertumbuhan 
produksi industri mikro dan 
kecil provinsi jawa barat 
dan nasional tahun 2013 (q-
to-q) 

Sekunder  Sumber: Berita Resmi Statistik 
Jawa Barat No.22/05/32/Th.XV 
 

5 Distribusi persentase 
produk domestik regional 
bruto Kabupaten 
Majalengka atas harga 
berlaku tahun 2010-2012 

Sekunder BPS, Majalengka dalam angka 
2012 

6 Banyaknya perusahaan 
industri besar dan sedang 
menurut produksi utama 
dirinci per kecamatan tahun 
2012 

Sekunder Stat. produksi (survei industri 
besar/sedang) BPS Kab. 
Majalengka 

6 Perkembangan industri 
genteng jatiwangi 
Kabupaten Majalengka 
tahun 2009-2012 

Sekunder  Stat. produksi BPS Kab. 
Majalengka 

7 Unit usaha, tenaga kerja, 
jumlah produksi,  nilai 
produksi industri genteng 
jatiwangi  kecamatan 
jatiwangi tahun 2010-2012 

Sekunder Dinas Perindustrian dan 
Perdangan Kab. Majalengka 

8 Tanggapan responden 
terhadap kompetensi 
kewirausahaan  industri 
genteng jatiwangi 
kecamatan jatiwangi 

Primer Responden 

9 Tanggapan responden 
terhadap keberhasilan 
usaha industri genteng 
jatiwangi kecamatan 
jatiwangi 

Primer Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.2.4.1 Populasi  

Populasi adalah sejumlah objek yang dapat dijadikan sumber penelitian. 

Menurut Sugiyono (2010:115) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
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atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Riduwan (2012:54) menjelaskan bahwa “populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Penentuan populasi harus dimulai dengan penentuan secara jelas mengenai 

batasan populasi yang menjadi sasaran penelitiannya yang disebut populasi 

terbatas. Menurut Riduwan (2012:55) “Populasi terbatas adalah populasi yang 

mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat 

dihitung jumlahnya.” Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam 

penelitian ini adalah Pengusaha di Industri genteng jatiwangi Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebanyak 254 (Sumber: Stat. produksi  BPS 

Kab. Majalengka tahun 2012) 

3.2.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Riduwan (2012:55) 

menyatakan bahwa:  

Dalam melaksanakan penelitian, walaupun tersedia populasi yang terbatas 
dan homogen, adakalanya peneliti tidak melakukan pengumpulan data 
secara populasi, tetapi mengambil sebagian dari populasi yang dianggap 
mewakili populasi (representatif). Hal ini berdasarkan pertimbangan yang 
logis, seperti kepraktisan, keterbatasan biaya, waktu, tenaga dan adanya 
percobaan yang bersifat merusak (destruktif). 

 
Dalam penelitian ini tidak mungkin semua populasi dapat penulis teliti, hal 

ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: 

1. Keterbatasan Biaya 
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2. Keterbatasan Tenaga 

3. Keterbatasan waktu yang tersedia 

Oleh karena itu diperkenankan mengambil sebagian dari objek populasi 

yang ditentukan, dengan catatan bagian yang diambil tersebut mewakili yang lain 

yang tidak diteliti.  

Berdasarkan pengertian sampel yang dikemukakan di atas, maka sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, 

yaitu sebagian pengusaha pada industri genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi 

Kabupaten Majalengka. 

Untuk menetukan ukuran sampel digunakan rumus dari Taro Yamane 

yang dikutip oleh Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2012:44), yaitu ukuran 

sampel merupakan perbandingan dari ukuran populasi dengan persentase 

kelonggaran ketidaktelitian, karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang 

masih ditolerir atau diinginkan, maka taraf kesalahan yang ditetapkan adalah 

sebesar 10% adapun rumusnya adalah: 

 

n= 
�

�.���� 
 

 
Keterangan: 

n= Jumlah sampel 

N= Jumlah populasi 

d= Presisi yang ditetapkan 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  
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n = 
�

�.���� 
 = 

	
�
 	
�.(,�)���

 = 
	
�

 	
�.(,�)��
 = 

	
�
 �,
�

 = 71,75 ≈ 72 responden 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka ukuran sampel minimal dalam 

penelitian ini ditetapkan 72 responden. 

3.2.4.3 Teknik Penarikan Sampling 

Sampel merupakan sebagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Riduwan (2012:56) menyatakan “karena tidak semua data dan 

informasi akan diproses dan tidak semua data dan informasi akan cukup dengan 

menggunakan sampel yang mewakilinya.” Hal ini menunjukan bahwa sampel 

harus representatif dan dalam melakukan penelitian wajib mengerti tentang 

ukuran sampel, teknik sampling dan karakteristik populasi dalam sampel. 

Menurut Riduwan (2012:57) teknik penarikan sampel atau teknik 

sampling adalah: 

Suatu cara mengambil sample yang representatif dari populasi. 
Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 
diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat 
menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

 
Menurut Sugiyono (2010:117) Teknik sampling pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu  

Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability Sampling 
meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate 
stratified random, dan area random. Nonprobability sampling meliputi 
sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive 
sampling, sampling jenuh dan snowball sampling. 

 
Setelah memperoleh data dari responden yang merupakan populasi 

penelitian, penulis mengambil teknik simple random sampling atau pengambilan 

sample secara acak. Menurut Riduwan (2012:58) “Simple Random Sampling 
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adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak 

tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.”  

Teknik simple random sampling atau pengambilan sample secara acak 

digunakan karena populasi dianggap homogen pada pengusaha di industri genteng 

jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. 

Adapun langkah-langkah dalam menentukan sampel dengan menggunakan 

teknik simple random sampling sebagai berikut :  

1. Menentukan populasi dengan menginventarisasi pengusaha di industri 

genteng Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Dalam penelitian 

ini populasi berjumlah, 254 pengusaha. 

2. Menentukan ukuran sampel dari besarnya populasi, yaitu sebesar 72 

responden (hasil perhitungan menggunakan rumus dari Taro Yamane). 

3. Menentukan sampel yang dipilih dari populasi dengan cara memberi 

nomor atau mencatat nama-nama pengusaha yang terdapat dalam populasi. 

Kemudian kertas catatan-catatan tersebut digulung dan dimasukkan ke 

dalam kotak. Selanjutnya dikocok sampai merata dan sejumlah diambil 

sampel sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengolahan data mengacu pada cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Riduwan (2012:69) “metode 

pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data.” Untuk memperoleh data yang lengkap dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penelitian seperti berikut: 

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, 

makalah, situs web-site, majalah guna memperoleh informasi yang 
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berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

masalah dan variabel yang diteliti yang terdiri dari kompetensi kewirausahaan 

dan keberhasilan usaha 

2. Angket dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan kepada 

responden yaitu pengusaha di industri genteng jatiwangi Kecamatan 

Jatiwangti Kabupaten Majalengka. Dalam kuisioner ini penulis 

mengemukakan beberapa pertanyaan yang mencerminkan pengukuran 

indikator variabel X (Kompetensi kewirausahaan) dan Variabel Y 

(Keberhasilan usaha). Kemudian memilih alternatif jawaban yang telah 

disediakan pada masing-masing alternatif jawaban yang dianggap paling tepat. 

Langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun kisi-kisi angket atau daftar pertanyaan.  

b. Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawabannya. Jenis 

instrumen yang digunakan dalam angket merupakan instrumen yang 

bersifat tertutup, yaitu seperangkat daftar pertanyaan tertulis dan 

disertai dengan alternatif jawaban yang disediakan, sehingga responden 

hanya memilih jawaban yang tersedia.  

c. Menetapkan pemberian skor untuk setiap item pertanyaan. Pada 

penelitian ini setiap pendapat responden atas pertanyaan diberi nilai 

dengan skala interval. 

Langkah-langkah penyebaran angket adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun daftar pertanyaan. 

b. Setelah angket selesai, kemudian dilakukan penyebaran angket. 
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c. Penyebaran dilakukan dengan observasi langsung pada industri genteng 

jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. 

3. Studi literatur 

Studi Literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan 

dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang 

diteliti yang terdiri dari Kompetensi Kewirausahaan dan Produktivitas usaha. 

Studi literature tersebut didapat dari berbagai sumber, yaitu a) Perpustakaan 

UPI, Sekolah Manajemen Bisnis ITB, UNPAR b) Skripsi, c) Jurnal ekonomi 

dan bisnis d) Media cetak (majalah) e) Media Elektronik (internet). 

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena 

data merupakan gambaran dari variabel yang diteliti serta berfungsi membentuk 

hipotesis. Benar atau tidaknya sebuah data akan menentukan mutu hasil 

penelitian. Kebenaran data dapat dilihat dari instrumen pengumpulan data. 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu Valid dan 

Reliabel. 

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan alat bantu software komputer program SPSS (Statistical Product 

for Service Solutions) 21,0 for window. 

3.2.6.1  Pengujian Validitas 

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap 

produktivitas usaha, dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel 
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kompetensi kewirausahaan (X) ada pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha (Y), 

dengan menafsirkan data yang terkumpul dari responden melalui angket. 

Riduwan (2012:97) menyatakan bahwa “valid itu mengukur apa yang 

hendak diukur (ketepatan).” Menurut Maholtra (2009:282) “The Validation of 

scale may be defined as the extent to which differences in observed scale score 

reflect true differences among on the characteristic being measured”. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan 

fungsi ukuranya, atau memberikan hasil ukuran sesuai dengan makna dan tujuan 

diadakannya tes tersebut. 

Uji validitas dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item kuisioner 

yang valid dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan dengan mencari korelasi setiap 

item pertanyaan dengan skor total pernyataan untuk hasil jawaban responden yang 

mempunyai skala pengukuran interval. Adapun rumus yang dapat digunakan 

adalah rumus Korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai 

berikut: 

�
�� � � ∑ ���(∑ �) (∑ �)

�{� ∑ ��� (∑ �)�} {� ∑ ��� (∑ �)� }

 

Sumber : Sugiyono (2010:255) 

Keterangan: 

r = Koefesien validitas item yang dicari  
X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item  
Y = Skor total  
ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X  
ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y  
ΣX2  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X  
ΣY2  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y  
N  = Banyak responden 
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Keputusan pengujian validitas responden ditentukan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika 

rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel (rhitung≥rtabel) 

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid 

jika rhitung  lebih kecil rtabel (rhitung<rtabel) 

3. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 kasus dengan 

tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28), maka 

didapati nilai rtabel sebesar 0,374.  

TABEL 3.3 
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS  

KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN (X) 
No. Pernyataan rhitung rtabel Ket. 
Competency to manage the business 

1 
Pengetahuan tentang perencanaan tujuan dan sasaran 
bisnis 0,683 0,374 Valid 

2 
Pengetahuan tentang cara-cara pengelolaan bisnis 
yang baik 0,592 0,374 Valid 

3 
Kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan 
bisnis 0,454 0,374 Valid 

Competency to manage human resources 

4 
Pengetahuan tentang kondisi dan perkembangan 
karyawan 0,726 0,374 Valid 

5 
Kemampuan dalam  memberikan penilaian terhadap  
kinerja karyawan 0,751 0,374 Valid 

6 
Kemampuan bekerja sama dengan karyawan untuk 
menyelesaikan masalah 0,793 0,374 Valid 

Competency to promote the business 

7 
Frekuensi melakukan promosi pada produk yang 
anda hasilkan 0,636 0,374 Valid 

8 
Kemampuan mengevaluasi efektivitas promosi yang 
dilakukan 0,762 0,374 Valid 

9 
Pengetahuan bagaimana  memperkirakan permintaan 
pelanggan 0,622 0,374 Valid 

Competency to manage sales efforts 
10 Kemampuan merencanakan penjualan 0,819 0,374 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Ket. 
11 Kemampuan mengelola penjualan 0,774 0,374 Valid 

12 
Frekuensi melakukan evaluasi terhadap penjualan 
pada akhir periode 0,729 0,374 Valid 

Competency to keep business records 
13 Kemampuan merencanakan pembukuan 0,601 0,374 Valid 

14 
Frekuensi melakukan pencatatan untuk setiap 
pembelian yang dilakukan perusahaan 0,713 0,374 Valid 

15 Kemampuan mengevaluasi catatan bisnis 0,686 0,374 Valid 
Competency to manage the finances 

16 
kemamampuan mempersiapkan laporan keuangan 
yang akan digunakan 0,764 0,374 Valid 

17 
Frekuensi melakukan pengaturan biaya yang 
dikeluarkan untuk kegiatan distribusi barang 0,719 0,374 Valid 

18 
Frekuensi melakukan pengaturan biaya yang 
dikeluarkan untuk kegiatan produksi barang 0,821 0,374 Valid 

Competency to manage customer credits and collection 

19 
Frekuensi memberikan fasilitas kredit kepada 
pelanggan 0,394 0,374 Valid 

20 
kemampuan menyusun berbagai kebijakan kredit 
bagi pelanggan 0,385 0,374 Valid 

21 
Kemampuan mengevaluasi program kredit dan 
kebijakan penagihan 0,450 0,374 Valid 

Competency to protect the business 

22 
Frekuensi usaha dalam menciptakan ide-ide atau 
gagasan baru guna memajukan usaha 0,698 0,374 Valid 

23 
Kemampuan melakukan perlindungan terhadap 
bisnis 0,683 0,374 Valid 

24 
Kemampuan memberikan solusi pada kendala dalam 
bisnis 0,838 0,374 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 (Menggunakan SPSS 21.00 For Windows) 
 

Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat bebas (df) n-2 (30-2=28), maka diperoleh nilai rtabel   

sebesar 0,374, dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pertanyaan-

pertanyaan yang di ajukan kepada responden seluruhnya dinyatakan valid karena 

memiliki rhitung lebih besar dari rtabel sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut  

dapat dijadikan alat ukur terhadap konsep yang seharusnya diukur. 
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Berdasarkan Tabel 3.3 pada instrumen variabel kompetensi kewirausahaan 

dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada item pernyataan kemampuan 

memberikan solusi pada kendala dalam bisnis yang bernilai 0,838 sehingga dapat 

dirafsirkan bahwa indeks korelasinya sangat tinggi sedangkan nilai terendah 

terdapat pada item peryataan kemampuan menyusun berbagai kebijakan kredit 

bagi pelanggan yang bernilai 0,385 sehingga dapat ditafsirkan bahwa indeks 

korelasinya sedang. 

Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel keberhasilan usaha 

berdasarkan hasil perhitungan validitas item instrumen yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 21.0 for windows, menunjukkan bahwa item-item 

pertanyaan dalam kuesioner valid karena skor rhitung lebih besar jika dibandingkan 

dengan rtabel  yang bernilai 0.374. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.5 

yang disajikan sebagai berikut: 

TABEL 3.4 
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS  

KEBERHASILAN USAHA (Y) 
No. Pernyataan rhitung rtabel Ket. 
Laba 
25 Tingkat pencapaian laba perusahaan 0,676 0,374 Valid 
26 Tingkat perkembangan pencapaian laba perusahaan 0,722 0,374 Valid 

27 
Tingkat kesesuaian antara target perusahaan dengan 
laba perusahaan 0,380 0,374 Valid 

28 
Tingkat pecapaian target volume penjualan 
perusahaan 0,673 0,374 Valid 

Produktivitas dan Efisiensi 
29 Tingkat pencapaian produktivitas perusahaan 0,702 0,374 Valid 

30 
Tingkat kesesuaian antara target perusahaan dengan 
produktivitas yang dihasilkan 0,430 0,374 Valid 

31 
Tingkat pencapaian efisiensi yang dilakukan oleh 
perusahaan 0,835 0,374 Valid 

32 
Tingkat pencapaian efisiensi pengelolaan aset 
produksi perusahaan 0,799 0,374 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Ket. 
Daya saing 

33 
Tingkat keunggulan bersaing dengan perusahaan 
lain 0,679 0,374 Valid 

34 
Tingkat keunggulan produk yang dihasilkan 
perusahaan dengan produk yang dihasilkan pesaing 0,819 0,374 Valid 

35 
Tingkat pencapaian  pemenuhan kebutuhan 
pelanggan 0,830 0,374 Valid 

36 
Tingkat pencapaian  pemenuhan keinginan 
pelanggan 0,874 0,374 Valid 

Kompetensi dan Etika Usaha 

37 
Tingkat pencapian kesesuaian kompetensi yang 
dimiliki dengan kebutuhan perusahaan 0,810 0,374 Valid 

38 
Tingkat pencapaian target perusahaan mengenai 
kompetensi dan etika usaha yang dimiliki 0,709 0,374 Valid 

39 
Tingkat pencapaian kepercayaan karyawan terhadap 
perusahaan dengan kompetensi dan etika yang 
dimiliki perusahaan 

0,862 0,374 Valid 

40 
Masyarakat selalu menerima dengan etika usaha 
yang dimiliki 0,395 0,374 Valid 

Terbangunnya citra baik 

41 
Tingkat kepercayaan dari pihak internal 
perusahaan? 0,547 0,374 Valid 

42 
Tingkat kepercayaan dari eksternal perusahaan atau 
stakeholder 0,622 0,374 Valid 

43 
Tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen 
terhadap kualitas pelayanan perusahaan 0,687 0,374 Valid 

44 
Tingkat kepercayaan dari konsumen terhadap 
produk yang dihasilkan perusahaan 0,679 0,374 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 (Menggunakan SPSS 21.00 For Windows) 
 

Berdasarkan Tabel 3.4 pada instrumen variabel keberhasilan usaha dapat 

diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada item pernyataan tingkat pencapaian 

pemenuhan keinginan pelanggan yang bernilai 0,874 sehingga dapat dirafsirkan 

bahwa indeks korelasinya sangat tinggi sedangkan nilai terendah terdapat pada 

item peryataan tingkat kesesuaian antara target perusahaan dengan laba 

perusahaan yang bernilai 0,380 sehingga dapat ditafsirkan bahwa indeks 

korelasinya sedang. 
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3.2.6.2  Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan 

(keterandalan atau keajegan) alat pengumpul data yang digunakan. Reliabilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu alat instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrument 

tersebut sudah baik.  

Menurut Sugiyono (2010:172) menyatakan bahwa “hasil penelitian yang 

reliabel, bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.” Instrumen yang reliabel adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama.  

Jika suatu instrumen dapat dipercaya maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya juga. Pengujian reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua (split half) yaitu 

dilakukan dengan jalan membelah dua skor masing-masing jumalah item, yang 

dianalisis dengan rumus Spearmen Brown, yaitu: 

b

b
i r

r
r

+
=

1

2

   
 (Sugiyono, 2010:190) 

Keterangan: 

 
ir  =  Reliabilitas seluruh instrumen 

 rb     =  Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika koefisien internal seluruh item (ri) > r tabel dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel.  
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2. Jika koefisien internal seluruh item (ri)≤ r tabel dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada sebanyak 30 responden 

dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 (30-2=28) maka 

didapat nilai rtabel sebesar 0,374. Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang 

dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.0 for Windows diketahui bahwa 

semua variabel reliabel, hal ini disebabkan nilai rhitung lebih besar dibandingkan 

dengan nilai rtabel. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 3.5 berikut. 

TABEL 3.5 
HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel rhitung rtabel Keterangan 
1 Kompetensi 

Kewirausahaan 
0,953 0,374 

Reliabel 

2 Keberhasilan Usaha 0,952 0,374 Reliabel 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 (Menggunakan SPSS 21.00 For Windows) 
 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah dan 

menganalisis data dalam rangka pengujian hipotesis. Tujuan pengolahan data 

adalah untuk memberikan keterangan yang berguna, serta untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data 

diarahkan pada pengujian hipotesis serta menjawab masalah yang diajukan.  

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket 

ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian. 

Dalam penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:  
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1. Menyusun data  

Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan identitas responden, 

kelengkapan data serta isian data yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

2. Tabulasi data  

Penelitian ini melakukan tabulasi data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Memberi skor pada tiap item  

b. Menjumlahkan skor pada setiap item  

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian.  

Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh kompetensi kewirausahaan (X) 

terhadap produktivitas usaha (Y), dengan skala pengukuran menggunakan skala 

Semantic Defferential. Menurut Sugiyono (2010:132) menyatakan bahwa skala 

semantic defferential “digunakan untuk mengukur sikap, tetapi tersusun dalam 

garis kontinum yang jawaban “sangat positifnya” terletak di bagian kanan garis, 

dan jawaban yang “sangat negatif” terletak dibagian kiri garis, atau sebaliknya.” 

Data yang diperoleh adalah data interval, skala ini digunakan untuk mengukur 

sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.  

3.2.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi tanpa perlu diuji 

signifikasinya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, antara lain: 

a. Analisis Deskriptif Variabel X (Kompetensi Kewirausahaan) 

b. Analisis Deskriptif Variabel Y (Keberhasilan Usaha) 
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Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan kriteria penafsiran 

persentase yang diambil dari 0% sampai 100%. Penafsiran pengolahan data 

berdasarkan batas-batas disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut: 

TABEL 3.6 
KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 
No Kriteria Penafsiran Keterangan 
1 0% Tidak Seorangpun 
2 1% - 25% Sebagian Kecil 
3 26% - 49% Hampir Setengahnya 
4 50% Setengahnya 
5 51% - 75% Sebagian Besar 
6 76% - 99% Hampir Seluruhnya 
7 100% Seluruhnya 

Sumber: Moch Ali (1985:184) 
 

3.2.7.2 Analisis Data Verifikatif Menggunakan Path Analysis 

Analisis verifikatif dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik dan menitikberatkan pada pengungkapan perilaku 

variabel penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui 

hubungan korelatif dalam penelitian ini yaitu teknik analisis jalur (path analysis). 

Dalam memenuhi persyaratan digunakannya metode analisis jalur maka sekurang-

kurangnya data yang diperoleh adalah data interval. Analisis ini digunakan untuk 

menentukan besarnya pengaruh variabel eksogen dimensi kompetensi 

kewirausahaan  yang terdiri competency to manage the business, competency to 

manage human resources, competency to promote the business, competency to 

manage sales efforts, competency to keep business records, competency to 

manage the finances, competency to manage customer credits and collection, dan  

competency to protect the business (X1,X2,X3,X4 X5,X6,X7,X8) terhadap variabel Y 

keberhasilan usaha yang dirasakan pengusaha genteng Kecamatan Jatiwangi 
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Kabupaten Majalengka secara langsung maupun tidak langsung. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggambar struktur hipotesis pada Gambar 3.1. 

 

 

 
 
 

GAMBAR 3.1 
STRUKTUR  HUBUNGAN KAUSAL ANTARA X DAN Y 

Keterangan:  
X   : Kompetensi Kewirausahaan 
Y  : Keberhasilan Usaha   
ε  : Epsilon (Variabel lain) 
                  = Hubungan kausalitas 
 

Struktur hubungan Gambar 3.1 mengisyaratkan bahwa kompetensi 

kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Selain itu terdapat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara X (kompetensi 

kewirausahaan) dan Y (keberhasilan usaha) yaitu variabel residu dan 

dilambangkan dengan Є namun pada penelitian ini variabel tersebut tidak 

diperhatikan. 

Struktur hubungan antara X dan Y diuji melalui analisis jalur dengan 

hipotesis berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

kewirausahaan (X) yang terdiri dari: competency to manage the business (X1), 

competency to manage human resource (X2),  competency to promote the business 

(X3), competency to manage sales efforts (X4), competency to keep business 

records (X5), competency to manage the finances (X6),  competency to manage 

customer credits and collection (X7) dan  competency to protect the business (X8) 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu keberhasilan usaha. 

Y X 

ε  
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah

a. Menggambar struktur hipotesis

b. Selanjutnya diagram hipotesis di atas diterjemahkan ke dalam beberapa sub 

hipotesis yang menyatakan pengaruh sub variabel independen yang paling 

dominan terhadap variabel dependen. Lebih 

Gambar 3.3 berikut ini

DIAGRAM JALUR SUBSTRUKTUR HIPOTESIS
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Menggambar struktur hipotesis 

 

GAMBAR 3.2 
DIAGRAM JALUR HIPOTESIS 

Selanjutnya diagram hipotesis di atas diterjemahkan ke dalam beberapa sub 

hipotesis yang menyatakan pengaruh sub variabel independen yang paling 

dominan terhadap variabel dependen. Lebih jelasnya dapat terlihat pada 

Gambar 3.3 berikut ini. 

GAMBAR 3.3 
DIAGRAM JALUR SUBSTRUKTUR HIPOTESIS
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langkah sebagai berikut: 

Selanjutnya diagram hipotesis di atas diterjemahkan ke dalam beberapa sub 

hipotesis yang menyatakan pengaruh sub variabel independen yang paling 

jelasnya dapat terlihat pada 

 

DIAGRAM JALUR SUBSTRUKTUR HIPOTESIS 
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Keterangan: 

X1   = Sub variabel competency to manage the business 

X2   = Sub variabel competency to manage human resource 

X3   = Sub variabel competency to promote the business 

X4   = Sub variabel competency to manage sales efforts 

X5   = Sub variabel competency to keep business records 

X6   = Sub variabel competency to manage the finances 

X7   = Sub variabel competency to manage customer credits and collection 

X8   = Sub variabel competency to protect the business 

Y   = variabel keberhasilan usaha 

        = Hubungan kausalitas 

        = Hubungan korelasional 

ε     = faktor lain (epsilon) 

 

c. Menghitung matriks korelasi antar variabel bebas 

  R 1 = 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8  

 rX1X1 rX1X2 rX1X3 rX1X4 rX1X5 rX1X6 rX1X7 rX1X8  

  rX2X2 rX2X3 rX2X4 rX2X5 rX2X6 rX2X7 rX2X8  

   rX3X3 rX3X4 rX3X5 rX3X6 rX3X7 rX3X8  

    rX4X4 rX4X5 rX4X6 rX4X7 rX4X8  

      rX5X5 rX5X6 rX5X7 rX5X8  

       rX6X6 rX6X7 rX6X8  

        rX7X7 rX7X8  

         rX8X8  

 

d. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis 
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Menghitung matriks invers korelasi 

�1
−1= 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8  

 C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8  

  C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8  

   C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8  

    C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8  

      C5.5 C5.6 C5.7 C5.8  

       C6.6 C6.7 C6.8  

        C7.7 C7.8  

         C8.8  

e. Menghitung semua koefisien jalur melalui rumus 

     X1       X2      X3       X4      X1      X2     X3       X4             

ρ
Y

X

1 

  
 
= 

C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 

  rYX1  

 ρ
Y

X

2 

 

 

C2.2  C2.3  C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8   rYX2  

 ρ
Y

X

3 

 

  

 C3.3  C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8   rYX3  

 ρ
Y

X

4 

 

   

 C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8   rYX4  

 ρ
Y

X

5
 

  

   

 C5.5 C5.6 C5.7 C5.8   rYX5  
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 ρ
Y

X

6
 

  

   

  C6.6 C6.7 C6.8   rYX6  

 ρ
Y

X

7
 

  

   

   C7.7 C7.8   rYX7  

 ρ
Y

X

8
 

  

   

    C8.8   rYX8  

f. Hitung R2y (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8) yaitu koefisien yang 

menyatakan determinasi total X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, terhadap Y dengan 

menggunakan rumus: 

   
 

 rYX1  
 ........  
 rYX8  

   
R²y (X1........ X8)         =  [ ρ YX 1......... ρ YX 8]      

   
g. Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari setiap variabel  

1. Pengaruh (X1) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX 1 . ρ YX 1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.2) = ρ YX 1 . rX1.X2 . ρ YX 2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.3) = ρ YX 1 . rX1.X3 . ρ YX 3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.4) = ρ YX 1 . rX1.X4 . ρ YX 4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.5) = ρ YX 1 . rX1.X5 . ρ YX 5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.6) = ρ YX 1 . rX1.X6 . ρ YX 6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.7) = ρ YX 1 . rX1.X7 . ρ YX 7 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.8) = ρ YX 1 . rX1.X8 . ρ YX 8 

                       + 

Pengaruh total (X1) terhadap Y  =  ……………………. 
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+ 

2. Pengaruh (X2) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX2 .ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.1) = ρ YX2 . rX2X1 . ρ YX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.3) = ρ YX2 . rX2X3 . ρ YX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.4) = ρ YX2 . rX2X4 . ρ YX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.5) = ρ YX2 . rX2X5 . ρ YX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.6) = ρ YX2 . rX2X6 . ρ YX6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.7) = ρ YX2 . rX2X7 . ρ YX7 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2.8) = ρ YX2 . rX2X8 . ρ YX8 

 

Pengaruh total (X2) terhadap Y  =  ……………………. 

3. Pengaruh (X3) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX3 .ρ YX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.1) = ρ YX3 . rX3.X1 . ρ YX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.2) = ρ YX3 . rX3 X2 .ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.4) = ρ YX3 . rX3 X4 .ρ YX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.5) = ρ YX3 . rX3 X5 .ρ YX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.6) = ρ YX3 . rX3 X6 .ρ YX6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.7) = ρ YX3 . rX3 X7 .ρ YX7 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3.8) = ρ YX3 . rX3 X8 .ρ YX8 

 

Pengaruh total (X3) terhadap Y  = ……………………. 

4. Pengaruh (X4) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ  YX4 . ρ YX4 
Pengaruh tidak langsung melalui (X4.1) = ρ YX4 . rX4.X1 . ρ YX1 
Pengaruh tidak langsung melalui (X4.2) = ρ YX4 . rX4.X2 . ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4.3) = ρ YX4 . rX4.X3 . ρ YX3 
Pengaruh tidak langsung melalui (X4.5) = ρ YX4 . rX4.X5 . ρ YX5 

+ 
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+ 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4.6) = ρ YX4 . rX4.X6 . ρ YX6 
Pengaruh tidak langsung melalui (X4.7) = ρ YX4 . rX4.X7 . ρ YX7 
Pengaruh tidak langsung melalui (X4.8) = ρ YX4 . rX4.X8 . ρ YX8 

 

Pengaruh total (X4) terhadap Y  =  ………………...... 
 

5. Pengaruh (X5) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX5 .ρ YX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.1) = ρ YX5 . rX5X1 . ρ YX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.2) = ρ YX5 . rX5X2 . ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.3) = ρ YX5 . rX5X3 . ρ YX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.4) = ρ YX5 . rX5X4 . ρ YX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.6) = ρ YX5 . rX5X6 . ρ YX6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.7) = ρ YX5 . rX5X7 . ρ YX7 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5.8) = ρ YX5 . rX5X8 . ρ YX8 

 

Pengaruh total (X5) terhadap Y  =  ……………………. 

 
6. Pengaruh (X6) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX6 .ρ YX6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.1) = ρ YX6 . rX6X1 . ρ YX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.2) = ρ YX6 . rX6X2 . ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.3) = ρ YX6 . rX6X3 . ρ YX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.4) = ρ YX6 . rX6X4 . ρ YX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.5) = ρ YX6 . rX6X5 . ρ YX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.7) = ρ YX6 . rX6X7 . ρ YX7 

Pengaruh tidak langsung melalui (X6.8) = ρ YX6 . rX6X8 . ρ YX8 

 

Pengaruh total (X6) terhadap Y  =  ……………………. 

 

+ 

+ 
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7. Pengaruh (X7) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX7 .ρ YX7 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.1) = ρ YX7 . rX7X1 . ρ YX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.2) = ρ YX7 . rX7X2 . ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.3) = ρ YX7 . rX7X3 . ρ YX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.4) = ρ YX7 . rX7X4 . ρ YX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.5) = ρ YX7 . rX7X5 . ρ YX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.6) = ρ YX7 . rX7X6 . ρ YX6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X7.8) = ρ YX2 . rX7X8 . ρ YX8 

 

Pengaruh total (X7) terhadap Y  =  ……………………. 

 
8. Pengaruh (X8) terhadap Y 

Pengaruh langsung    = ρ YX8 .ρ YX8 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.1) = ρ YX8 . rX8X1 . ρ YX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.2) = ρ YX8 . rX8X2 . ρ YX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.3) = ρ YX8 . rX8X3 . ρ YX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.4) = ρ YX8 . rX8X4 . ρ YX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.5) = ρ YX8 . rX8X5 . ρ YX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.6) = ρ YX8 . rX8X6 . ρ YX6 

Pengaruh tidak langsung melalui (X8.7) = ρ YX8 . rX8X7 . ρ YX7 

 

Pengaruh total (X8) terhadap Y  =  ……………………. 

 

h. Menghitung variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut: 

)8,....2,(
21 XXXIYY R−=ερ  

i. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

+ 

+ 
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Rumusan Hipotesis operasional:

Ho : ρ YX1 = ρ YX2

Ha : Sekurang-kurangnya ada sebuah 

j. Statistik uji yang digunakan adalah: 

 

 

Hasil F

apabila Fhitung≥ Ftabel

pengujian secara individual, statistik yang digunakan

)(1( )...(
2

21

−
−

−
=

kn

R

p
t

xxxx

xx

ku

iu

t mengikuti distribusi t

3.2.8 Pengujian Hipotesis

Kriteria pengambilan keputusan pengujian hipotesis secara statistik dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis 

Sugiyono (2010:188) ialah:

1. Jika thitung ≥ ttabel, maka H

2. Jika thitung < ttabel, maka H

Pada taraf  kesalahan 0,

uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Secara statistik, hipotesis yang akan diuji 

dalam rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat 

ditulis sebagai berikut: 
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Rumusan Hipotesis operasional: 

YX2 = ρ YX3 = ρ YX4  = ρ YX5 = ρ YX6 = ρ YX7 

kurangnya ada sebuah ρ YXi ≠ 0, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Statistik uji yang digunakan adalah:  

Hasil Fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F

tabel, maka Ho ditolak dengan demikian dapat diteruskan pada 

pengujian secara individual, statistik yang digunakan adalah: 

1

)2)(

−
−+

k

CCC

p

ijjjii

xx ju  

t mengikuti distribusi t-Student dengan derajat kebebasan n-k-1. 

Pengujian Hipotesis 

Kriteria pengambilan keputusan pengujian hipotesis secara statistik dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis 

:188) ialah: 

maka H0 ditolak dan H1 diterima 

maka H0 diterima dan H1 ditolak 

kesalahan 0,05 dengan derajat kebebasan dk (n

uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Secara statistik, hipotesis yang akan diuji 

dalam rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat 

ditulis sebagai berikut:  
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 = ρ YX8 = 0 

4, 5, 6, 7 dan 8  

dibandingkan dengan tabel distribusi F-Snedecor, 

, maka Ho ditolak dengan demikian dapat diteruskan pada 

Kriteria pengambilan keputusan pengujian hipotesis secara statistik dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis menurut 

dengan derajat kebebasan dk (n-2) serta pada 

uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Secara statistik, hipotesis yang akan diuji 

dalam rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat 
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H0: ρ  0, artinya tidak 

kewirausahaan 

Ha : ρ  0,  artinya terdapat pengaruh yang positif 

kewirausahaan 

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y maka digunakan klasifikasi koefisien korelasi yang disajikan 

pada Tabel 3.7 berikut ini : 

P
INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI

Interval Koefisien
0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,000

Sumber: Sugiyono (2010:250)
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artinya tidak terdapat pengaruh yang positif 

kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha. 

artinya terdapat pengaruh yang positif 

kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha. 

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y maka digunakan klasifikasi koefisien korelasi yang disajikan 

berikut ini :  

TABEL  3.7 
PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN  

NTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,199 Sangat rendah 
0,399 Rendah 
0,599 Sedang 
0,799 Kuat 
1,000 Sangat kuat 

Sugiyono (2010:250) 
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terdapat pengaruh yang positif kompetensi 

artinya terdapat pengaruh yang positif kompetensi 

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y maka digunakan klasifikasi koefisien korelasi yang disajikan 

 
Hubungan 

 


