
PENGARUH KREATIVITAS DAN INOVASI TERHADAP 

PRODUKSI MEBEL DI KOTA BEKASI 

 

ANGGO LAKSONO 

8105145055 

 

 

 

 

 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi 

Universitas  Negeri Jakarta. 

 

PENDIDIKAN EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2019 

 

 



THE INFLUENCE CREATIVITY AND INNOVATION TO 

FURNITURE PRODUCTION IN BEKASI CITY 

 

ANGGO LAKSONO 

8105145055 

 

 

 

 

 

Skripsi is Written as Part Of Bachelor Degree In Education 

Accomplishment in State University Of Jakarta 

 

STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION 

FACULTY OF ECONOMICS 

STATE UNIVERSITY OF JAKARTA 

2019 

 

 

 



ABSTRAK 

ANGGO LAKSONO. 8105145055. Pengaruh Kreativitas dan Inovasi 

Terhadap Produksi Mebel di Kota Bekasi. Skripsi: Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kreativitas 

dan inovasi terhadap produksi mebel  di kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan 

selama 2 bulan terhitung dari bulan januari  hingga februari 2019. Penelitian ini 

menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasi. Pengumpulan data 

menggunakan teknik, kuesioner menggunakan responden sebanyak 75 perusahaan 

mebel data primer serta data sekunder. Dari hasil uji coba diperoleh nilai 

reliabilitas Kreativitas 0,900, 0,788 untuk inovasi, dengan demikian, instrument 

penelitian ini sangat reliabel untuk digunakan. Analisis data penelitian ini 

menggunakan software SPSS versi 22,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kreativitas secara simultan kreativitas dan inovasi memiliki pengaruh sebesar 

51%. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan kreativitas dan 

dorongan untuk menghasilkan inovasi yang baik untuk perusahaan. 
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ABSTRACT 

Anggo Laksono. 8105145055. The influence of Creativity and Innovation on 

Production Furniture in Bekasi. Thesis: Study Program of Economics, 

Faculty of Economics. Jakarta State University, 2019. 

This study aims to determine whether there is influence of creativity and 

innovation to the production of furniture in the town of Bekasi. The research was 

carried out for 2 months starting from January to February 2019.This study using 

survey method with corellation. Collecting data using the technique, using a 

questionnaire respondents as many as 75 companies furniture primary data and 

secondary data. From the test results obtained reliability value Creativity .900, 

.788 for innovation, therefore, is highly reliable research instrument to be used. 

This study data analysis using SPSS software version 22.0. The results showed 

that the simultaneous creativity creativity and innovation have an impact of 51%. 

The implication of this research is to increase creativity and drive to produce 

innovation that is good for the company. 
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