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ABSTRAK 

WIWIT SETIONINGSIH. Pengaruh Kemampuan Berwirausaha Terhadap 
Pendapatan Usaha Anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel di Jakarta 
Timur. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang Pengaruh Kemampuan Berwirausaha Terhadap Pendapatan Usaha 
Anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel di Jakarta Timur. Penelitian ini 
dilakukan pada anggota koperasi yang merupakan pengusaha meubel selama tiga 
bulan terhitung sejak September 2012 sampai dengan November 2012. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan regresi linier sederhana. Populasi penelitian ini adalah anggota 
Koperasi Industri Kayu dan Meubel Jakarta Timur sebanyak 134 pengusaha dan 
sampel yang digunakan adalah 30% dari jumlah populasi yakni 40 pengusaha 
dengan menggunakan sampel acak sederhana.   

Untuk mendapatkan data kedua variabel penelitian digunakan instrumen 
penelitian berbentuk kuesioner dengan model skala Likert pada variabel X 
(Kemampuan Berwirausaha) dan pada variabel Y (Pendapatan Usaha). Sebelum 
digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (construct validity) melalui proses 
validitas yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji 
realibilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil realibilitas instrumen variabel X 
(Kemampuan Berwirausaha) sebesar 0,846. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ=11,74 + 
0,476X menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu skor kemampuan berwirausaha 
akan mengakibatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 0,476 juta pada 
konstanta 11,74 juta.. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji liliefors pada 
taraf signifikan sebesar 0,05 menunjukkan bahwa Lhitung (0,111) <  Ltabel (0,140). 

Dalam uji hipotesis, uji keberartian koefisien regresi menggunakan tabel 
Analisis Varians (ANAVA) menghasilkan Fhitung (16,51) > Ftabel (4,10) yang 
berarti koefisien regresi tersebut signifikan. Dari hasil uji linearitas regresi 
menghasilkan Fhitung(-1,02) < Ftabel(2,12) yang menunjukkan bahwa koefisien 
regresi tersebut linier.  

Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment  menghasilkan rxy = 0,550. Hasil dari uji signifikansi koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (4,06) > ttabel (1,68). Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut bahwa terdapat pengaruh positif kemampuan 
berwirausaha dengan pendapatan usaha. Perhitungan koefisien determinasi 
diperoleh hasil 30,27%. Hal ini berarti variasi pendapatan usaha 30,27% 
ditentukan oleh kemampuan berwirausaha dan sisanya 69,73% ditentukan oleh 
faktor-faktor lainnya.  
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ABSTRACT 
 

WIWIT SETIONINGSIH. The Influence of Entreprenuer Ability To Revenue 
Cooperation Members Industry Wood dan Furniture at East Jakarta. Script, 
Jakarta: Economics Education Study Program, Economics Cooperation 
Education of Consentration, Economics and Administration Department, 
Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 

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 influence 
of entreprenuer ability to revenue cooperation members wood and furniture at 
East Jakarta The research was conducted cooperation members its furniture 
enterprenuer at East Jakarta for three months from September 2012 to November 
2012. 

This study uses a survey method with the ordinary least square approach. 
The population reseach was all cooperation members with total 134 
enterprenuers, with 30% from the population is 40 enterprenuer for sampling and 
used random sampling. 

Colecting X variable data (enterprenuer ability) adn Y variable data 
(revenue) using quesioner Likert scale model. Before that it has construct validity 
terst by validations prosess, that is correlation coefficient valuing score with the 
total score and realibility test using Alpha Crobanch formula. Reabiliy X variable 
(enterprenuer ability) is 0,846. That is instrument of effectiviness founding has so 
high reability. 

The analysis test by founding regression equation, that is  Ŷ=11,74 + 
0,476X, after that data normality test estimated galat by using liliefors formula 
and the result is Lcount (0,111) < Ltable (0,140) in significance level 0,05 so Lcount < 
Ltable that the mistake of prediction regression estimated galat has normal 
distribution. Coefficient regression significance test and result is Fcount (16,51) > 
Ftable (4,10), showing that it has significance regression. Regression linier test and 
result is, Fcount (-1,02) < Ftable (2,12), showing that it has coefficient regression 
linier. 

While regression linier, the result of product moment of correlations 
coefficient test is rxy = 0,550, countinued by using correlations coefficient 
significance test with t-test. Counting result is, tcount (4,06) > ttable (1,68). Its means 
there are significance and positive correlation between enterprenuer ability with 
revenue. Beside that, the result of determination coefficient test is 30,27% its 
means 30,27% revenue determined by enterprenuer ability and 69,73% by the 
others. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Ilmu tidak akan memberimu walau sebagiannya saja sampai engkau 

memberikan dirimu utuh kepada-Nya. 

Ilmu itu enggan menyambut orang yang sombong, laksana banjir 

yang malas mencapai tempat yang tinggi. 

Mari kita selalu rendah hati agar ilmu dan manfaat dapat kita miliki 

dari-Nya. Sang Rasyid. 

 

 

Seperti siklus hujan, apa yang diangkat ke langit akan menyebar 

diturunkan ke bumi dengan jumlah yang sama, 

Keseluruhannya mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan-Nya. 

Begitulah rezeki, ada saat, ada jumlah, ada tempat, dan ada pula 

sumbernya. 

Mari kita selalu ikhlas membumbung amal agar segala kebaikan 

rezeki menghujani seluruh yang tercinta. 

 

 

Segala upaya itu perlu masa dan masa yang dibutuhkan terkadang 

melampaui ketahanan diri kita.  

Karena itu, bersiaplah selalu menghadapi segala kendala upaya karena 

yang hebat itu bukan keberhasilan melainkan ketangguhan. 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta 

Yang selalu mendidik ananda hingga menjadi sarjana. 

Keduanya adalah motivasi terbesarku untuk meraih cita-cita. 

Tidak lupaku ucapkan terima kasih kepada teman-teman ekop 08 yang 

selalu memberikan semangat hingga terselesainya studi ini. 

 

 

-Wiwit Setioningsih- 
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