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 ABSTRAK 

HELLEN OCTAVIA. “Hubungan Antara Perilaku Entrepreneur dengan 

Kinerja Usaha Kecil dan Menengah Pada Perkampungan Industri Kecil 

Jakarta Timur”. Skripsi. Jakarta: Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 

Februari 2015.  

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha usaha kecil dan menengah di 

Perkampungan Industri Kecil Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

agustus 2014 hingga oktober 2014. Metode penelitian yang dilakukan adalah 

metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah 

pengusaha UKM, sedangkan populasi terjangkaunya adalah pengusaha UKM 

yang berpendapatan sangat maju, maju dan sedang. Sampel yang diambil yaitu 

190 orang, yaitu 10% dari populasi terjangkau. Teknik pengambilan sampel 

dengan teknik acak sederhana. Berdasarkan persamaan model regresi linier 

sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 18,36 + 0,96X Selanjutnya uji 

persyaratan analisis yaitu menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 

dengan uji Liliers, diperoleh kesimpulan galat taksiran regresi Y atas X 

berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan 

bahwa Lo(0,0391) < Ltabel(0,06427). Pengujian hipotesis dengan uji keberartian 

regresi memperoleh Fhit (51,18) < Ftabel (4,17) yang menyatakan bahwa regresi 

berarti, serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhit (-6,52) < Ftabel 

(2,34).Uji koefisien korelasi dengan rumus product moment menghasilkan rxy 

sebesar 0,463. Kemudian uji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan 

uji-t memperoleh thitung sebesar 6,163 dan ttabel sebesar 0,167 karena thitung> 

ttabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

perilaku entrepreneur dengan kinerja UKM pada perkampungan industri kecil. Uji 

koefisien determinasi menghasilkan rxy2 sebesar 0,2140. Ini menunjukkan 

21,40% variansi variabel Y ditentukan oleh variabel X. 

Kata Kunci, Perilaku Entrepreneur, Kinerja UKM 
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ABSTRAK 

HELLEN OCTAVIA. “Relation Between Entrepreneur Wtih Performance Of 

Small And Middle Bussiness In  PIK East Jakarta”. Thesis. The  education of 

cooperative economic. Lecture advisor: Dra Rd Tuty Sariwulan, M.Si and Dicky 

Iranto, SE, M.Si .  

This research was conducted on enterpreneur of small and middle busssiness in 

pik jakarta timr for 3 (three) months from august 2014 until october 2014. 

Methods research is correlation survey methodn approuch. the population is 

untrepreneur of ukm, while the population of inaccessibility is entrepreneur of 

ukm who has very big, big, and small income. samples were taken 190 people, 

which is 10% of the populatyion affordable, sampling technique eith simple 

random technique. based on simple liniear regression model equations produce a 

form of regression Ŷ  = 18,36 + 0.96 X, futher analysis of test requirments that 

test normality of estimated regression error y over x with liliefors test, we 

conclude the estimated regressiin error y over x is normally distributed. This is 

evidances by calculation that show Lo(0,0391) < Ltabel(0,06427). Test hpothesis 

to test the significance of regression obtain Fhit (51,18) < Ftabel (4,17).  Which 

states that means regression is signifficance, and the regression linearity test 

which resulted in Fhit (-6,52) < Ftabel (2,34). Correlation coefficient test the 

product moment formula produce rxy of 0,463. The a signifficant correlation 

coefficient test using t test gain tcount 8,38 and 1,67 tttabel because t count > t 

table it can be concluded that there is a positive relationship between entrepreneur 

behavior with performance of ukm in pik jakarta timur. test yield coefficienyt of 

determination of rxy
2
 is 0,214 it shows 21,4% variance of vavaroriable Y is 

determined bt the vartiable X. 

Key Words, Entrepreneur Behavior, UKM Performance. 
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dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan diajukan nama 

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serta sanksi berupa 

pencabutan gelar, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

“Fainnama’al’usri yusro, innama’al’usri Yusro...” 

Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada 

kemudahan.. ( Al-Insyirah ; 6-7) 

 

 “Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahla wa anta taj’alul hazna idza 

syi’ta sahlaa” 

Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan 

apabila Engkau berkehendak, Engkau akan menjadikan kesusahan menjadi 

kemudahan.” 

 

“Bekerja keras itu pasti, tinggal kita yang memilih, mau kerja keras saat muda 

atau tua” 

 

“Percaya dirilah, sebab baik atau buruknya diri kita orang lain pasti 

berkomentar dan menilai dengan sudut pandang yang berbeda” 

 

“Jika kita disuruh memilih jalan, pilihlah jalan yang mendaki. Meskipun sulit, 

setidaknya kita tahu bahwa kita sedang bergerak naik” 

 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, 

shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW.  

Aku persembahkan skripsi ini untuk bapak dan mama terkasih, yang 

menbesarkan, menjaga dan merawatku dari kecil hingga sekarang dengan 

kasih sayang yang rukun,besar harapanku bila kalian panjang umur hidup 

rukun dan menyaksikan aku tumbuh dewasa dan dapat membahagiaakan 

kalian, dan menyaksikan sang adik yng berkebutuhan khusus tumbuh menjadi 

manusia yang mandiri.  

-Hellen Octavia-  
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