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ABSTRAK 

Dwi Ringga Edwid Dian Negara. Pengaruh Kemampuan Bersaing Terhadap 
Pendapatan Usaha Pada Industri Garmen di Perkampungan Industri Kecil (PIK) 
Pulogadung Jakarta. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang Pengaruh Kemampuan Bersaing Terhadap Pendapatan Usaha Pada Industri 
Garmen di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan pada Pengusaha PIK Pulogadung selama dua bulan terhitung sejak Maret 
2012 sampai dengan April 2012. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Metode survey dengan pendekatan korelasional 
merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data 
yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut 
sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan 
antara variabel. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah dari keseluruhan Industri 
Garmen di PIK Pulogadung Jakarta yang berjumlah 78 pengusaha. Sampel yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah setengah dari populasi yaitu sebanyak 40 
pengusaha garmen dari total 78 pengusaha. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu teknik acak sederhana, teknik ini digunakan dengan pertimbangan 
bahwa seluruh populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih 
dan dijadikan sampel. 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 9,58 + 0,77X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors 
menghasilkan Lhitung < Ltabel, karena Lhitung <  Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji hipotesis terdiri dari uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung > Ftabel, artinya persamaan regresi tersebut berarti, uji linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung <  Ftabel, artinya persamaan regresi tersebut linier, serta 
perhitungan koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat keterikatan hubungan 
antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung > ttabel. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 24,55% hal ini berarti bahwa variasi pendapatan 
usaha 24,55% dijelaskan oleh kemampuan bersaing dan sisanya dijelaskan oleh 
faktor lain.  

Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat pengaruh antara kemampuan 
bersaing terhadap pendapatan usaha pada industri garmen di PIK Pulogadung 
Jakarta. 
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ABSTRACT 
 

DWI RINGGA EDWID DIAN NEGARA. The Correlation  Between 
Competiting Strategy and Selling Volume of Craftsmen Tempe at Primkopti, East 
Jakarta. Thesis, Jakarta: Economics Education Study Program, Economics 
Cooperation Education of Consentration, Economics and Administration 
Department, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2012. 

This study aims to gain information and knowledge based on the data or the 
fact that valid or invalid, true and trustworthy about how much the relationship 
between competiting strategy and selling volume of craftsmen tempe at Primkopti, 
East Jakarta The research was conducted at craftsmen tempe in East Jakarta for 
three months from October 2011 to December 2011. 

This study uses a survey method with the correlational approach. Survey 
method with the correlational approach is a study conducted in large and small 
populations studied but data is data from samples taken from this population that is 
found relativ events, distribution and relationships between variables. The 
population of the study were all craftsmen tempe at Primkopti, East Jakarta, 
amounting to 602 craftsmen. The population of the study is affordable tempe 
craftsmen in East Jakarta Primkopti that have the same criteria that is, the initial 
capital of Rp. 193 thousand with the old business has been running 20 years, 
recorded amounted to 358 craftsmen tempe. The sample used for this study is 25% 
of the population reached as many as 90 craftsmen tempe of 358 craftsmen. The 
sample by using proportional random sampling technique, this technique is used 
with the consideration that the entire population has the same opportunities and 
chances to be selected and sampled. 

The resulting regression equation is Y = 61.45 + 0.550 X. Test requirements 
analysis is the normality test error of estimated regression of Y on X with the test 
result Liliefors Lcount < Ltable, because Lcount < Ltable then the error estimate of Y on X 
is normally distributed. Hypothesis testing consists of generating regression test 
keberartian Fcount > Ftable, meaning that the mean regression equation, regression 
linearity test result Fcount < Ftable, meaning that the linear regression equation and 
correlation coefficient calculations to determine the level of attachment 
relationships between variables X and Y. Keberartian test is then performed by 
using a correlation coefficient of the t test and the resulting tcount > ttable. The 
coefficient of determination obtained by 43.39% this means that 43.39% of selling 
volume variation is explained by the competiting strategy and the rest explained by 
other factors. 

These results prove the existence of a positive between the Competiting 
Strategy and Selling Volume of Craftsmen Tempe at Primkopti, East Jakarta.  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Hal paling baik yang datang bersama sukses adalah pengetahuan bahwa kesuksesan itu 
tidak perlu ditunggu. 

 
Memang perubahan tidak menjamin keberhasilan, tetapi tidak ada 

keberhasilan yang bisa dicapai tanpa perubahan. 
 

Ketika kamu berharap yang terbaik tapi kamu hanya mendapat yang biasa, 
bersyukurlah kamu bukan yang terburuk. 

 
Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kalau suatu hal orang lain hanya belajar 
sekali sudah bisa melakukannya. Kita pun bisa walau harus mencoba 100 kali. 
Dan kalau orang lain belajar 10 kali baru bisa, belajarlah kita walau 10.00 kali, 

pasti berhasil. Masalahnya adalah terletak pada semangat dan kemauan. 
 
 
 

Pensiun menjadi mahasiswa  memerlukan usaha dan pengorbanan yang 
besar, terutama dalam penyusunan skripsi ini yang melalui perjalanan 

panjang dan penuh lika-liku. Skripsi ini kupersembahkan untuk ayah, 
ibu, kakak dan adikku serta untuk Dhelapan, sahabat yang selalu ada. 

 
 

-Dwi Ringga Edwid Dian Negara- 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima  

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang yang telah diperoleh, serta 

sanksi lainnya sesuai dengan norma yan berlaku di Universitas Negeri 

Jakarta. 
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