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MOTTO

  
    
  
“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa
yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”
(Q.S.Al-An’am:132)

Jangan katakan pada Allah aku punya masalah, tapi
katakan pada maslah aku punya Allah yang Maha
Segalanya
_Ali Bin Abi Thalib_
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Modal Usaha dan
kreativitas terhadap Pengembangan Usaha penjahit pakaian di kecamatan Betara
Tanjung Jabung Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden yang diambil dari
masyarakat yang memiliki usaha penjahit pakaian di kecamatan Betara Tanjung
Jabung Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling
(mengambil semua data populasi). Metode pengumpulan data yang diginakan
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Analisis yang
menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas, koefisien Determinasi, Uji F, Uji T, Uji
Normalitas dan Sumbangan Efektif (SE%). Uji ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya pengaruh masing-masing variabel dependen. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa modal usaha memiliki pengaruh terhadap pengembangan
usaha, kreativitas memiliki pengaruh terhadap pengembangan usaha juga modal
usaha dan kreativitas memiliki pengeruh . Dari perhitungan uji parsial nilai modal
usaha memiliki nilai thitung > ttabel sebesar 2,450 > 2,037 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,020 < 0,05, nilai kreativitas memiliki nilai thitung > ttabel sebesar 6,194 >
2,037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,050, dan nilai modal usaha
dan kreativitas secata simultan terhadap pengembangan usaha memiliki nilai f hitung
> ftabel sebesar 65,229 > 3,29 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Kata Kunci: Modal Usaha, Kreativitas, Pengembangan Usaha
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shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pakaian adalah hal yang selalu dikenakan manusia dalam kehidupan
sehari-hari untuk menutupi aurat, memperindah tubuh dan mencegah dari
kepanasan maupun kedinginan. Sejak dahulu hingga sekarang pakaian
merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar sekali bagi manusia selain
papan dan pangan. Sebagai kebutuhan yang pokok sekali sehingga harus
dipenuhi. Namun seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin maju,
pakaian bukan sekedar untuk menutupi aurat saja, tapi juga menjadi alat untuk
memperhias tubuh manusia agar tampak lebih cantik dan menarik. Sehingga
manusia sekarang ini tidak hanya cukup memiliki satu atau dua pakaian saja,
mereka sering kali mempunyai puluhan pakaian untuk berbagai keperluan
seperti untuk pesta, bermain, bepergian, pengajian, dan lain sebagaianya.
Dalam ekonomi Islam, usaha penjahit pakaian ini tidak dilarang sebab
prinsip muamalah dalam semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan,
sepanjang tidak berisi elemen riba, maisir, gharar 1. Masalah pakaian mendapat
perhatian pula dalam pandangan Islam, sebagaimana perhatian agama terhadap
bidang-bidang kehidupan lainnya. Khusus dalam persoalan pakaian ini ada
baiknya diperhatikan pula beberapa ayat yang berkaitan dengan etika yang
diajarkan agama.2 Alangkah baiknya diperhatikan firman Allah dalam surat alA’raf ayat 31 yang berbunyi :
1 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana,
2007), hlm. 296.
2 QS. AlA’raf (7) : 31
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... 
Artinya : “Hai anak Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap
(memasuki) mesjid...”3
Selain bisnis pakaian jadi, terdapat juga bisnis dibidang jasa menerima
jahit pakaian (penjahit) yang memiliki peluang besar untuk menarik minat
masyarakat menggunakan jasa jahit pakaian. Hal itu dikarenakan kadang orang
sering menyukai model pakaian di suatu toko namun ukurannya tidak ada yang
pas dengan ukuran tubuh, selain itu banyak orang tidak mau jika mengenakan
pakaian yang pasaran atau banyak dipakai oleh orang lain. Oleh karena itu
mereka berlomba-lomba mencari jasa penjahit yang dapat mengerjakan
pakaian sesuai dengan keinginan mereka.
Faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan bisnis
adalah modal. Besar kecilnya modal akan berpengaruh terhadap perkembangan
usaha dalam pencapaian pendapatan.4 Selain modal kreativitas merupakan hal
penting yang harus dimiliki oleh para wirausahawan dalam menjalankan
usahanya. Apabila seorang wirausahawan tidak mempunyai jiwa kreativitas,
maka wirausahawan tersebut akan terkalahkan oleh pesaing-pesaingnya.
Kreativitas dipahami sebagai kemampuan melahirkan, mengubah, dan
mengembangkan gagasan, proses, produk, mode atau model dan pelayanan
serta perilaku tertentu.5 Keberhasilan seorang dalam mengembangkan usahanya
3 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-3,
hlm.139-140
4 Bambang Riyanto, Pembelanjaan Perusahaan, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm.48.
5 Dedi Purnama, dkk, “Pengaruh Pelatihan dan Kreativitas Terhadap Pengembangan
Usaha Pada Usaha pada Usaha Kecil dan Menengah di Perkampungan Industri Kecil
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terletak pada, apakah orang yang bersangkutan mampu berpikir kreatif atau
tidak.6
Usaha menjahit adalah usaha untuk mengubah tekstil menjadi pakaian
jadi yang bisa digunakan konsumen. Persiapan yang diperlukan adalah
kemampuan memahami keinginan konsumen untuk membuat pakaian yang
sesuai seleranya selain itu juga kekreatifan penjahit sangat dibutuhkan untuk
kepuasan konsumen dan pengembangan usaha. Biasanya hal ini akan menjadi
sarana promosi yang efektif untuk usaha penjahit. Kemampuan menjahit dan
memahami mode yang sedang trend menjadi modal utama yang diperlukan
untuk menggeluti usaha ini.7
Di kecamatan Betara, kabupaten Tanjung Jabung Barat, usaha penjahit
ini cukup berkembang, pada awalnya usaha ini hanya dijalankan oleh sebagian
ibu rumah tangga sebagai pengisi waktu luang dan hobi saja, tetapi hal ini
dijadikan sebagai sebuah sumber pendapatan karna banyaknya orang yang
membutuhkan jasa jahit ini, sehingga saat ini banyak orang yang tertarik untuk
menjalankan usaha menjahit. Dalam menjalankan usaha jasa jahit pakaian
banyak hal yang masih dirasa kurang oleh para penjahit, mulai dari modal
usaha berupa peralatan yang belum lengkap sehingga kemampuan kreativitas
mereka tidak berkembang dan ini membuat pengembangan usaha penjahit
terhambat.
Tabel 1.1
Pulogadung Jakarta Timur”, Jurnal Ilmiah Ekonosains, Vol. 15 No. 1, Maret 2017, hlm. 78-79.
6 Saiman, Leonardu, Kewirausahaan Teori, Praktik dan Kasus Kasus, (Jakarta: Salemba,
2009), hlm. 34.
7 Resti Aryani, “Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan
Keluarga Menurut Ekobnomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok)”, Skripsi,
2013, hlm. 1.
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Usaha Penjahit Pakaian yang ada di Kecamatan Betara
No
Nama Desa
.
1 Bunga Tanjung
2 Lubuk Terentang
3 Makmur Jaya
4 Mandala Jaya
5 Mekar Jaya
6 Muntialo
7 Pematang Buluh
8 Pematang Lumut
9 Serdang Jaya
10 Sungai Terap
11 Teluk Kulbi
12 Terjun Gajah
Jumlah Pengusaha
Sumber: Hasil Observasi

Jumlah Usaha
2
3
2
2
3
4
1
3
7
1
5
2
35

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah penjahit yang ada di kecamatan
Betara cukup banyak. Penjahit pakaian di kecamatan Betara

ini mulai

menjalankan usaha mereka dari kursus menjahit, belajar dengan keluarga,
mengikuti pelatihan secara gratis bahkan ada juga yang secara otodidak belajar
menjahit sendiri.
“Ibu Jamilah salah seorang penjahit di kecamatan Betara
mengatakan kendalanya selama menjahit pakaian, terutama masalah
modal dan sulit untuk mendapatkan perlengkapan jahit di desa,
hanya ada satu toko di kecamatan Betara menjual perlengkapan
menjahit yang lumayan lengkap, namun harganya sedikit lebih
mahal dari harga di kota, namun jika ingin ke kota juga harus
membutuhkan biaya tambahan lagi jika hanya ingin membeli sedikit
saja akan sangat rugi dan juga jika toko yang ada di kecamatan
tersebut tutup, maka pekerjaan menjahit akan tertunda karena tidak
adanya perlengkapan menjahit yang dibutuhkan seperti benang,
kancing dan sebagainya.”8
Adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh usaha penjahit pakaian
di kecamatan Betara ini yaitu modal usaha berupa peralatan seperti mesin jahit,
8 Wawancara dengan Ibu Jamilah, Penjahit Pakaian di Kecamatan Betara, 05 Oktober 2019
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mesin obras, mesin pelubang kancing, mesin neci dan peralatan menjahit
lainnya yang belum lengkap, dan juga perlengkapan menjahit yang sulit di
dapatkan di desa kecamatan ini, contohnya seorang penjahit hanya memiliki
mesin jahit saja dan untuk menyelesaikan pakaian yang ia jahit harus
membutuhkan mesin obras sehingga penjahitpun harus mengupahkan lagi agar
dapat menyelesaikan pakaian yang sesuai dengan pesanan pelanggannya. Agar
tidak kalah saing dengan penjahit lainnya, penjahitpun dituntut untuk selalu
menciptakan kreatifitas baru dan paham terhadap model pakaian yang sedang
trend dalam menjahit pakaian yang dapat selalu diminati masyarakat.
Berkembang atau tidaknya usaha penjahit ini dapat dilihat dari segi
pelanggan, kepuasan dari seorang pelanggan adalah hal yang sangat penting
untuk menjalankan sebuah usaha, pelanggan juga merupakan suatu promosi
yang sangat efektif. Untuk menarik minat pelanggan, penjahit harus bisa
mengembangkan kreativitas yang unik dan menarik, penjahit juga harus
mampu melengkapi peralatan dan perlengkapan dengan modal usaha yang
cukup besar.
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik
mengambil judul “Pengaruh Modal Usaha dan Kreativitas Terhadap
Pengembangan Uasaha Penjahit Pakaian Di Kecamatan Betara Tanjung
Jabung Barat”
B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan di
atas maka masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian
ini sebagai berikut:
1. Seberapa

besar

pengaruh

modal

usaha

secara

parsial

terhadap

pengembangan usaha pakaian di kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat?
2. Seberapa besar pengaruh kreativitas secara parsial terhadap pengembangan
usaha pakaian di kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat?
3. Seberapa besar pengaruh modal usaha dan kreativitas secara simultan
terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di Kecamatan Betara
Tanjung Jabung Barat?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal usaha secara parsial
terhadap pengembangan usaha pakaian di kecamatan Betara Tanjung
Jabung Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kreativitas secara parsial
terhadap pengembangan usaha pakaian di kecamatan Betara Tanjung
Jabung Barat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal usaha dan kreativitas
secara simultan terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di
Kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat
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D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian dan penulisan diharapkan mampu untuk
memberikan manfaat tersendiri. Untuk itu penulis berharap, mudah-mudahan
bermanfaat bagi penulis dan pembaca, yaitu antara lain:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan

bagi

peneliti agar nantinya dapat membandingkan teori dalam perkuliahan
dengan hal yang terjadi dalam dunia usaha yang nyata. Serta memberikan
pengalaman yang nyata untuk dapat memberi gambaran tentang pengaruh
harga, kualitas produk dan penilaian pelanggan terhadap kepuasan
pelanggan.
2. Bagi Penjahit
Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi selanjutnya untuk meningkatkan
laba usaha penjahit menjadi lebih baik lagi.
3. Bagi pihak lain
Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak
yang tertarik pada masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

E. Batasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup didalam pembahasan ini, maka
penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yang hanya akan
melakukan penelitian pada Usaha Penjahit yang ada di Kecamatan Betara.
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Mengenai modal usaha penjahit, kreativitas penjahit dan pengembangan usaha
dari usaha penjahit di Kecamatan Betara. Hal ini dilakukan agar pembahasan
tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga
penelitian ini lebih fokus dilakukan.
F. Landasan Teori
1. Modal Usaha
Modal dapat diartikan secara fisik dan bukan fisik. Dalam artian fisik
modal diartikan sebagai segala hal yang melekat pada faktor produksi yang
dimaksud, seperti mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksi, kendaraan
serta bangunan. Modal juga dapat berupa dana untuk membeli segala input
variabel untuk digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan output
industri.9 Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi
perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang
dan tenaga kerja.10
Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan
sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang
diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya
prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva
tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu modal keahlian adalah
keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan
suatu usaha.11

9 Muhammad Teguh, Ekonomi Industri, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 236.
10 Kasmir, Kewirausahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 91.
11 Kasmir,... hlm. 83.
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Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang
akan dijalankan. Dalam kenyataan sehari-hari kita mengenal adanya usaha
mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing
memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi jenis usahamenentukan
besarnya jumlah modal yang diperlukan. Hal lain yang memengaruhi
besarnya modal adalah jangka waktu usaha atau jangka waktu perusahaan
menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka
waktu yang lebih panjang memerlukan modal yang relatif besar pula.
Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha perlu dilakukan sebelu
usaha tersebut dijalankan.
Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan
usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran
finasial atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh
dari modal sendiri , bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan
lembaga keuangan non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia
sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi
perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.12
Modal Usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk untuk
berdagang, melepas uang dan sebagainya; harta benda(uang, barang, dan
sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang
menambah kekayaan.13 Jadi dapat disimpulkan modal usaha merupakan

12 Bambang Riyanto, Pembelanjaan Perusahaan, (Yogjakarta: BPFE, 2001), hlm.73.
13 Listyawan, Ardi Nugraha. 2011. “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan
Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri Kerajinan Perak Di Desa
Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul Universita Negeri Yogyakarta”.
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bagian penting dalam perusahaan, yang biasanya berupa sejumlah uang atau
barang yang digunakan dalam menjalakan usaha.
a. Jenis-Jenis Modal
Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya,
berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya : 14
a) Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi dua yaitu modal sendiri
dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pemilik
perusahaan. Sementara modal asing misalnya modal yang berupa
pinjaman bank.
b) Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal
abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, mobil, dan peralatan.
Sedangkan modal abstrak meliputi nama baik dan hak merk.
c) Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan
modal masyarakat. Contoh dari modal individu adalah rumah pribadi
yang disewakan. Sedang contoh modal masyarakat yaitu rumah sakit
umum milik pemerintah, jalan, jembatan.
d) Berdasarkan sifatnya modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti
mesin dan bangunan pabrik. Sedangkan modal lancar seperti bahanbahan baku.
Sementara itu, terdapat beberapa jenis modal yang dapat digunakan
untuk kegiatan usaha. Pada dasarnya kebutuhan modal untuk melakukan
usaha terdiri dari dua jenis yaitu:15
14 Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada
Media Grup, 2007), hlm. 71.
15 Kasmir, Kewirausahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 85.
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a) Modal investasi, dan
b) Modal kerja.
Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat
digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun.
Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli
aktiva tetap, seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan,
kendaraan, serta inventaris lainnya. Sedangkan modal kerja digunakan untuk
jangka pendek dan beberapa kali dalam satu proses produksi. Jangka waktu
modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun. Modal kerja digunakan
untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya
pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya.Kebutuhan modal, baik modal
investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumberdana yang
ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman ( modal asing). Modal sendiri
adalah modal dari pemilik usaha sedangkan modal asing adalah modal dari
luar perusahaan.16
b. Sumber-Sumber Modal
Pengertian masing-masing modal dilihat dari sumber asalnya dapat
diuraikan sebagai berikut:
a) Modal sendiri
Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik
perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan

16 Kasmir,... hlm. 86.
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perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.17 Kelebihan
modal sendiri diantaranya: 18
1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga
tidakmenjadi beban perusahaan.
2) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh
dari setoran pemilik modal.
3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang
relatif lama.
4) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang
ditanamkan pemilik akan tertanam lamadan tidak ada masalah
seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.
Kekurangan modal sendiri diantaranya:
1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu
sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dan calon pemilik
baru (calon pemegang saham baru) relatiflebih sulitkarena mereka
akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal
sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan
menggunakan modal asing.
b) Modal asing (pinjaman)

17 Kasmir,... hlm. 88.
18 Kasmir,... hlm. 90.
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Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh
dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.
Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan
menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi
dan komisi yang besarnya relatif.19 Kelebihan modal pinjaman
diantaranya:
1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal
pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan
layak,

perolehan

dana

tidak

terlalu

sulit.

Banyak

pihak

berusahamenawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki
prospek cerah.
2) Motivasi usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi
perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan
juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang
memberi pinjaman agar tidak tercemar.
Kekurangan modal pinjaman diantaranya:
1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.
Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai
berbagai kewajiban untuk membayar jasa, seperti bunga, biaya
administrasi, biaya provisidan komisi, materai, dan asuransi.
2) Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka
waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang
mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
19 Kasmir,... hlm. 89.
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3) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah
yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman
sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan
dibayar.
Kelebihan modal campuran, dapat mengatur komposisi modal
yang diperlukan secara seimbang. Artinya presentase modal pinjaman
disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri.20
c. Cara Memperoleh Modal Usaha
Dalam praktiknya pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara
gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pilihan apakah
menggunakan modal sendiri, modal pinjaman atau gabungan tergantung dari
jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. Biasanya
untuk usaha baru menggunakan modal sendiri. Karena sulitnya memperoleh
modal pinjaman terutama dari bank. Bank biasanya jarang memberikan
pinjaman untuk usaha baru, mengingat bank belum mengenal dan nasabah
belum berpengalaman. Namun, perusahaan dapat memperoleh pinjaman
dari perusahaan nonbank seperti leasing atau penggadaian.
Meminjam uang dalam dunia bisnis merupakan kenyataan umum
yang sulit untuk dihindari, meskipun seseorang mempunyai uang yang
cukup. Bahkan banyak perusahaan berpendapat bahwa pendanaan pinjaman
itu diperlukan. Pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun) seringkali
diperlukan untuk modal kerja dan dibayar kembali dengan dana diluar
penjualan. Pinjaman jangka panjang (1-5 tahun) digunakan untuk
20 Kasmir,... hlm. 90-91.
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membiayai pembelian properti atau perlengkapan, dengan aset yang dibeli
berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman. Sebagai pengusaha muslim, sudah
seharusnya peminjaman dilakukan di bank atau lembaga keuangan yang
menerapkan sistem syariah (bukan bank konvensional) karena bank atau
lembaga keuangan syariah bisa memberi kenyamanan dunia dan akhirat.21
Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin
memperoleh suatu modal sebagai berikut:22
a) Tujuan perusahaan
Perusahaan

perlu

mempertimbangkan

tujuan

penggunaan

pinjaman tersebut, apakah untuk modal investasi atau modal kerja,
apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal tambahan,
apakah untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak.
b) Masa pengembalian modal
Dalam

jangka

waktu

tertentu

pinjaman

tersebut

harus

dikembalikan ke kreditur (bank). Bagi perusahaan jangka waktu
pengembalian investasi juga perlu dipertimbangkan sehingga tidak
menjadi beban perusahaan dan tidak menganggu cash flow perusahaan.
Sebaliknya jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan.
c) Biaya yang dikeluarkan
Faktor biaya yang harus dikeluarkan harus dipertimbangkan
secara matang. Hal ini penting karena biaya merupakan komponen

21 Lantip Susilowati, Bisnis Kewirausahaan, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 52-53
22 Kasmir, Kewirausahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 87-88.
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produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga
jual dan laba.
d) Estimasi keuntungan
Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa yang
akan datang perlu menjadi pertimbangan. Estimasi keuntungan diperoleh
dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar
kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu
usaha. Oleh karena itu, perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya
sebelum memperoleh pinjaman modal.
d. Indikator Modal Usaha
Adapun indikator modal usaha adalah sebagai berikut:23
1) Struktur permodalan: modal sendiri dan modal pinjaman.
2) Pemanfaatan modal tambahan
3) Hambatan dalam mengakses modal eksternal di dalam menjalankan
usaha
4) Keadaan usaha setelah menambahkan modal terhadap pengembangan
usaha bisnis yang dijalankan berjalan lebih baik dibandingkan dengan
kondisi yang sebelumnya. “Modal usaha mutlak diperlukan untuk
melakukan kegiatan usaha, oleh karena itu diperlukan sejumlah dana
sebagai dasar ukuran finasial atas usaha yang digalakan. Sumber modal
usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga
keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank”.
23 Listyawan, Ardi Nugraha. 2011. “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan
Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri Kerajinan Perak Di Desa
Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul Universita Negeri Yogyakarta”.
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2. Kreativitas
Kreativitas

adalah

kemampuan

untuk

membuat

kombinasi-

kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur variabel
data variabel yang sudah ada sebelumnya.24 Kreativitas pembangkitan ide
yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu
sistem.25 Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru
dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi
kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan
berbeda.26
Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang
bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih
bersifat heuristic yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk atau
panduan yang tidak lengkap yang akan menuntun kita untuk mengerti,
mempelajari atau menemukan sesuatu yang baru. Memahami kreativitas
(daya cipta) akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat modul atau
perangkat tentang kewirausahaan. Perang sentral dalam kewirausahaan
adalah adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, misalnya:
sebuah organisasi baru, pandangan baru tentang pasar, niali-nilai corporate
baru, proses-proses manufacture yang baru, produk-produk dan jasa-jasa

24 Alma, Buchari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta,
2008), hlm. 69.
25 Timothy A. Matherly and Ronald E. Goldsmith, “The Two Faces of Creativity,”
Business Horizons, September-October 1985, hlm. 8.
26 Suryana, Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta:
Salemba Empat, 2003), hlm. 2.
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baru, cara-cara baru dalam mengelola sesuatu, cara-cara baru dalam
mengambil keputusan.27
Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda. Sedemikian beragam
definisi itu, sehingga pengertian kreativitas tergantng pada bagaimana orang
mendefinisikannya “creativity is a matter of defenition”. Tidak ada satu
definisi pun yang dianggap dapat mewakili pemahaman yang beragam
tentang kreativitas. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, sebagai
suatu “konstruk hipotesis”, kreativitas merupakan ranah psikologis
kompleks dan multidimensional, mengundang berbagai tafsiran yang
beragam. Kedua, definisi-definisi kreativitas memberikan tekanan berbedabeda, tergantung dasar teori yang menjadi acuan pembuat definisi.28
Kreativitas menurut Mac Kinnon adalah kombinasi dari berbagai
unsur

yang unik, sebuah kombinasi dimana seorang pemimmpin

memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam berbagai situasi,
pemecahan masalah hingga tuntas yang ditopang dengan pengetahuan.29
Oleh karena beragamnya pendapat akan pengertian kreativitas, maka
dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang atau
pengusaha untuk menghasilkan sesuatu produk yang berbeda, jasa yang
baru, kombinasi-kombinasi unik yang baru dari hal-hal yang sudah ada
sebelumnya yang berguna dan dapat dimengerti.
Gambar 1.1
27 Ernaini Hadiyati, “Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan
Usaha Kecil”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaaan, Vol. 13 No. 1, Maret 2011, hlm. 10.
28 Dedi Supriadi, Kreativitas, Kebudayaan dan Perkembangan Iptek (CV. Alfabeta:
Bandung, 1994), hlm. 6.
29 Stepen l. Yelon and Grace E. Weinstein, A Teacherr’s World: Psychology In The
Cassroom, (Michigan: McGraw-Hill, 1997), hlm. 232.
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Tahap Proses Kreatif

Inkubasi

PROSES
KREATIF

Persiapan

Penemuan
Ide

Pengujian

Tahap Persiapan. Proses kreatif pada tahap ini pada dasarnya
adalah pencarian informasi dengan berbagai cara, misalnya melalui
pendidikan dan pelatihan, membaca, mendengar, melihat, berdiskusi dengan
orang lain. Tujuannya adalah agar individu diperkenalkan pada berbagai hal
yang bersifat baru dan menantang untuk diketahui lebih lanjut.
Tahap Inkubasi. Pada tahap ini, setelah mendapatkan informasi
selengkap-lengkapnya, individu dikondisikan pada kondisi tertentu yang
memungkinkan dirinya untuk mendapatkan ide-ide beru mengenai sesuatu.
Setiap individu memiliki keragaman dalam hal kondisi alamiah seperti apa
yang dapat melahirkan ide-ide baru, seperti mendengarkan musik, berenang,
menyendiri, berdiskusi dengan teman atau berjalan-jalan.
Tahap Penemuan Ide.

Tahap ini biasanya terjadi setelah tahap

inkubasi terjadi, sekalipun pada peraktiknya tidak selalu harus berurutan
tahapnya. Penemuan Ide dapat muncul secara tiba-tiba atau bertahap dari
waktu ke waktu. Penemuan ide dapat dipicu oleh sejumlah kejadian
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eksternal dan internal dimana pola-pola pemikiran akhirnya berkoalisi
sedemikian rupa hingga menghasilkan pemahaman baru. Dewiq si pencipta
lagu hits maker yang dibawakan penyanyi-penyanyi papan atas tanah air
sering kali menemukan ide setelah mendapatkan curahan hati (curhat)
teman-temannya tentang kisah asmara hingga kehidupan berumah tangga.
Tahap Pengujian. Tahap ini merupaka tahap terakhir untuk
mewujudkan ide tentang sesuatu melalui serangkaian pengujian (verifikasi)
apakah ide yang telah dihasilakan memungkinkan untuk diimplementasikan
atau tidak.30
a. Hambatan Kreativitas
Setiap orang memiliki kreativitas, selama otak masih berfungsi,
kreativitas masih mengalir didalam diri seseorang. Lalu, jika demikian
mengapa banyak orang belum mampu memanfaatkan kreativitas mereka
secara optimal? Sambel (2008) menyatakan bahwa hambatan-hambatan
yang menghalangi munculnya kreativitas terdiri atas: 31
1) Rasa Takut. Perasaan takut gagal, takut salah, takut dimarahi, dan rasa
takut lainnya sering menghambat seseorang untuk berpikir kreatif.
2) Rasa Puas. Orang yang sudah puas akan prestasi yang diraihnya, serta
telah merasa nyaman dengan kondisi yang dijalaninya seringkali
terbutakan oleh rasa bangga dan rasa puas tersebut sehingga orang
tersebut tidak terdorang untuk menjadi kreatif mencoba yang baru,
belajar sesuatu yang baru, atau pun menciptakan sesuatu yang baru.
30 Tri Siwi Agustina, Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di
Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 30.
31 Tri Siwi Agustina,... hlm. 31.
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3) Rutinitas Tinggi. Rutunitas pekerjaan yang tinggi, seringkali menjadi
alasan menghambat tumbuhnya kreativitas. Oleh karena itu, untuk dapan
memenfaatkan kemampuan kreativitas yang dimiliki seorang individu
harus mau menyediakan waktu khusus, misalnya membaca buka,
mengikuuti seminar, pelatihan-pelatihan atau memperluas lingkungan
pergaulan.
4) Kemalasan Mental. Hambatan untuk berpikir kreatif.
5) Birokrasi. Proses pengambilan keputusan yang lama, atau karena proses
birokrasi yang terlalu berliku-liku, sering mematahkan semangat orang
untuk berkreasi atau pun menyampaikan ide dan usulan perbaikan.
6) Terpaku Pada Masalah. masalah seperti kegagalan, kesulitan,
kekalahan, kerugian memang menyakitkan. Tetapi bukan berarti usaha
kita untuk memperbaiki atau pun mengatasi masalah tersebut harus
terhenti.
7) Stereotyping. Lingkungan dan budayasekitas kita yang membentuk opini
atau pendapat umun terhadap sesuatu (stereotyping) bisa juga menjadi
hambatan dalam berpikir kreatif.
b. Melatih dan Mengembangkan Kreativitas
Berpikir kreatif merupakan kunci keberhasilan. Kreativitas bukanlah
monopoli profesi, usia, jenis kelamin atau suku bangsa tertentu, siapapun
dapat berpikir kreatif, karena kreativitas tidsak ditunkan atau diwariskan,
kreativitas dapat dipelajari atau dibuat. Menurut Robert Epstein (dikutip dari

22

jurnal psikologi popular tahun 2008) seorang penulis buku-buku kreativitas,
terdapat 4 (empat) cara untuk melatuh kreativitas dalam diri, yaitu:32
1) Capturing. jangan biarkan satu ide anda lewat begitu saja, betapa pun
anda merasa ide itu tidak terlalu istimewa. Mencatat setiap ide yang
dipunya agar tidak lupa dan hilang begitu saja.
2) Surrounding. Ide-ide kreatif tidak muncul begitu saja dari dalam otak
kita, melainkan hasil dari interaksi kita dengan lingkungan. Karena itu,
lingkungan fisik dan sosial anda pun sebisa mungkin harus penuh dengan
kreativitas pula.
3) Challenging. Kreativitas sering kali muncul mendadak saat menghadapi
hambatan atau rintangan. Menantang diri sendiri dengan mencoba
menyelesaikan permasalahan yang sulit bisa membantu mengeluarkan
ide-ide kreatif yang selam ini terpikirkan.
4) Broadening. Sangat penting bagi seseorang yang kreatif untuk memiliki
wawasan yang luas. Jangan sungkan untuk mempelajari hal-hal baru
yang mungkin tidak berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan.
Diperlukan pula pola pikir kreatif. Pola pikir kreatif dapat diterapkan
dalam berbagai hal terutama yang berbungan dengan pengambilan
keputusan atau pemecahan masalah. Berikut pola pikir kreativitas yaitu:
Berpikir semua bisa dilakukan dan hilangkan cara berpikir konservatif. Pola
berpikir konservatif ditandai dengan kekhawatiran untuk menerima
perubahan,

meski

perubahan

itu

menguntungkan.

Karena

ingin

mempertahankan gaya konservatif, perubahan ditanggapi secara dingin,
32 Tri Siwi Agustina,... hlm. 35.
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bahkan dipersepsikan sebagai ancaman. Karena merasa nyaman atau
diuntungkan dengan cara konservatif,ketika dituntut untuk mengubah pola
pikir, kita takut akan mengalami kerugian. Terdapat tiga cara untuk
mengurangi atau menghilangkan pola berpikir konservatif. Pertama,
terbuka terhadap masukan. Kedua, berpikir out of the box atau mencoba
berpikir diluar kebiasaan atau dalam bahasa jawa disebut “nyleneh”. Untuh
“memperkaya” diri, pola pikir juga menghadapi sesuatu yang berbeda dari
biasanya. Ketiga, harus proaktif. Kita dituntut “menjemput bola” dalam
menghadapi sesuatu, dan bukan “menunggu bola”. Bertindak proaktif
berarti membuat diri bebas memilih tindakan, tentu berdasarkan perhitungan
matang.
Kreativitas dibedakan dalam dua klasifikasi: kreativitas eksternal dan
kreativitas internal. 33
1) Kreativitas Eksternal
Kreativitas eksternal dapat didorong dengan melatih rasa keingintahuan
tentang perkembangan baru, ide baru, dan semua yang terjadi secara
sistematis. Sementara hal itu dilakukan, seorang wirausahawan
membangun gudang ingormasi tentang berbagai hal, termasuk fakta,
pesan, citra dan gambaran-gambaran, serta berbagai ragam ide. Ia akan
dapat memperoleh ide yang muncul secara tiba-tiba, menangkap ide
tersebut dan memanfaatkannya dengan cepat.

2) Kreativitas Internal
33 Mas’ud Machfoedz, Kewirausahaan: Metode, Manajemen, dan Implementasi,
(Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 99.
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Suatu ketika seorang wirausahawan akan mengalami ide yang melintas
secara tiba-tiba dalam pikiran saat ia terlibat dalam. Dalam upaya seperti
ini pikiran akan tertuju ke gudang informasi seperti yang tersebut dalam
uraian terdahulu. Pengetahuan dapat ditransfer atau disalurkan. Ia akan
tiba-tiba melihat cara-cara baru untuk memadukan ide dari berbagai
bidang yang berbeda untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik atas
problema atau untuk melakukan perbaikan pada produk atau jasa yang
telah ada. Kadang-kadang ide-ide ini menyusup secara tidak terduga
kedalam pikiran. Kemudian secara tidak disadari ia mendapatkan
jawaban atas pengamatan yang ia lakukan.
c. Indikator Kreativitas
Indikator Kreativitas Sebagai Berikut:34
1) Ingin tau
2) Optimis
3) Mencari solusi dalam masalah
4) Suka berimajinasi
3. Pengembangan Usaha
Pengembangan Usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha
atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan
kreativitas jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah
harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi
menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.35
34 Suryana, Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi
Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 42.
35 Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Semarang: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 66.
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Pengembangan Usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan
barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan
masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun akan meningkat pula
perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh
laba.36 Pengembangan merupakan proses persiapan analitis tentang peluang
pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan
intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai
upaya yang bertujuan memperluas usaha.37
Pengembangan usaha adalah cara atau strategi yang digunakan
dalam memperluas pasar sasaran dan mencapai keuntungan yang
semaksimal mungkin.38 Pengembangan usaha merupakan sekumpulan
aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara
mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber data menjadi
barang/jasa sesuai dengan keinginan konsumen.39 Pengembangan usaha
dapat

terlaksana dengan adanya keterampilan dalam manajerial,

peningkatan teknologi, penyediaan modal dan pemasaran.40 Daalam alqur’an juga menjelaskan tentang usaha:

   
   
......... 
36 Widaningsi, Ariyanti, Aspek Hukum Wirausaha, (Malang: POLINEMA PREES, 2016),
hlm. 90.
37 Afuah, Allan, Business Model : A strategic Management Approach, (New York:
McGraw-Hill, 2004), hlm.48.
38 Roger, The Essence of Service Marketing. New Jersey: Prenice Hall International, Ltd,
Englewood Cliffs, 2003, hlm. 76.
39 Afuah, Allan. Bussines Model: A Strategic Management Approach. New York:
McGraw-Hill, 2004, hlm. 48.
40 Isono et all, Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati, (Bandung:
Yayasan Akatiga, 2001), hlm. 57.
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Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu.”41
Adapun indikator pengembangan usaha adalah: 42
1) Peningkatan teknologi yang dapat mempermudah proses produksi.
2) Peningkatan Proses. Penjualan Proses penjualan mengalami peningkatan
seiring waktu berjalannya usaha dikarenakan penambahan modal serta
aktivitas produksi barang dan jasa semakin besar.
3) Pertumbuhan tenaga kerja Dengan berkembangannya usaha maka
kebutuhan akan tenaga (sumber daya) semakin meningkat sehingga akan
memerlukan pegawai/karyawan dalam menjalankan usahanya.
4) Pertumbuhan pelanggan. Dengan berkembangnya suatu usaha maka
pelanggan akan meningkat dikarenkan jumlah barang/jasa yang
dihasilkan semakin meningkat seiring dengan pangsa pasar yang menjadi
target pemasaran.

G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
41 Q.S. Al-Baqarah (2): 198
42 Rahcmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2002), hlm. 72.

27

Tabel 1.2
Hasil penelitian terdahulu tentang variabel
No
1

Nama
Dedi Perwana,
Siti Juhaeriah, I
Ketut
R.
Sudiarditha

2

Fitria Lestari

3

No

Judul
Pengaruh pelatihan
dan
kreativitas
terhadap
pengembangan
usaha pada usaha
kecil dan menengah
di
perkampungan
industri
kecil
Pulogadung Jakarta
Timur.
Pengaruh
Jiwa
Kewirausahaan dan
Kreativitas terhadap
Keberhasilan Usaha
pada Sentra Rajutan
Binong Jati Bandung

Hasil Penelitian
Terdapat pengaruh positif
antara
pelatihan
dan
kreativitas
terhadap
pengembangan usaha. Hal
ini berarti bahwa jika
kualitas
pelatihan
dan
kreativitas meningkat, maka
pengembangan usaha akan
meningkat.

Jiwa kewirausahaan dan
kreativitas secara bersamasama
memberikan
kontribusi atau pengaruh
terhadap keberhasilan usaha
sentra industri rajutan di
Binong
jati
Bandung.
Diantara
variabel
independen,
kreativitas
membari pengaruh yang
lebih
besar
terhadap
keberhasilan usaha sentra
industri rajutan di Binong
jati Bandung di banding
jiwa kewirausahaan.
Kartika
Putri, Pengaruh
Ada pengaruh modal usaha
Ari
Karakteristik
terhadap
pengembangan
Pradhanawarti
Kewirausahaan,
usaha, artinya semakin baik
dan
Bulan Modal Usaha Dan pengusaha mengelola modal
Prabawani
Peran
Business usaha yang dimiliki, maka
Development
Nama
Judul
Hasil Penelitian
Service
Terhadap semakin
baik
pula
Pengembangan
pengembangan usaha yang
Usaha (Studi Pada dilakukan..
Berdasarkan
Sentra
Industri penelitian ini menunjukkan
Kerupuk
Desa adanya pengaruh yang
Kedungrejo Sidoarjo diketahui melalui uji t,
Jawa Timur)
dengan hasil perhitungan uji
t dimana t hitung 5,105 > t
tabel
2,040.
Adapun
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4

Juanita
Pengaruh
Aisanawati dan Karakteristik
Raeni
Dwi Kewirausahaan Dan
Santy
Modal
Usaha
Terhadap
Pengembangan
Usaha Pada Sentra
Tahu
Cibuntu
Bandung

5

Endang
Purwanti

Pengaruh
Karakteristik
Wirausaha, Modal
Usaha,
Strategi
Pemasaran Terhadap
Perkembangan
Umkm Di Desa
Dayaan
Dan
Kalilondo Salatiga

besarnya pengaruh terlihat
pada hasil perhitungan
koefisien
determinasi
yakni0,457 atau sebesar
45,7%, hal ini menunjukkan
bahwa
modal
usaha
mempengaruhi
pengembangan
usaha
sebesar 45,7%, sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain selain modal
usaha.
Secara parsial Karakteristik
Kewirausahaan (X1) dan
Modal
Usaha
(X2)
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
Pengembangan Usaha (Y).
Dan
Secara
Simultan
Karakteristik
Kewirausahaan (X1) dan
Modal
Usaha
(X2)
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
Pengembangan Usaha (Y).
Terdapat
pengaruh
karakteristik usaha, modal
usaha
dan
strategi
pemasaran secara bersama
terhadap
perkembangan
UMKM di desa Dayaan dan
desa Kalilondo Salatiga

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelunya ialah
terletak pada tempat dan waktu penelitian, yang menjadikan Kecamatan Betara
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lokasi penelitiannya. Kecamatan
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipilih sebagai lokasi penelitian
wilayah dengan alasan yang strategis dan belum ada penelitian terkait hal ini.
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Kemudian persamaannya dapat dilihat dari kerangka teori yang bertujuan
untuk pengembangan usaha.
H. Kerangka pemikiran
Berdasakan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka
diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang
menyebabkan pengembangan uasah demi kelancaran usaha pada usaha penjahit
yang ada di kecamatan Betara. Adapun bagian kerangka pemikiran penelitian
ini yaitu sebagai berikut:
Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

Modal Usaha (X)
Pengembangan Usaha (Y2)

Kreativitas (Y1)

I. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta
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empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pengujian hipotesis akan
membawa kepada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis.43
Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
H1

= Diduga bahwa terdapat pengaruh antara modal usaha secara parsial
terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamtan Betara
Tanjung Jabung Barat.

H2

= Diduga bahwa terdapat pengaruh antara kreativitas secara parsial
terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamtan Betara
Tanjung Jabung Barat.

H3

= Diduga bahwa terdapat pengaruh antara modal usaha dan kreativitas
secara simultan terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di
kecamtan Betara Tanjung Jabung Barat.

Adapaun uji hipotesis statistik penelitian dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Ho

= Diduga bahwa modal usaha tidak berpengaruh secara parsial terhadap
pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamtan Betara Tanjung
Jabung Barat.

43 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
2012), hlm. 63- 64.
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H1

= Diduga bahwa terdapat pengaruh antara modal usaha secara parsial
terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamtan Betara
Tanjung Jabung Barat.

Ho

= Diduga bahwa kreativitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap
pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamtan Betara Tanjung
Jabung Barat.

H2

= Diduga bahwa terdapat pengaruh antara kreativitas secara parsial
terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamtan Betara
Tanjung Jabung Barat.

Ho

= Diduga bahwa modal usaha dan kreativitas secara simultan tidak
berpengaruh terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di
kecamtan Betara Tanjung Jabung Barat.

H3

= Diduga bahwa terdapat pengaruh antara modal usaha dan kreativitas
secara simultan terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di
kecamtan Betara Tanjung Jabung Barat.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
yaitu menekankan pada data-data numerika (angka) yang diolah dengan
metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada
penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan
kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis
nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan
kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada
umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar.44

B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena lokasi
dapat terjangkau serta memudahkan penulis dalam pengmpulan data dan
informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
C. Jenis dan Sumber Data
Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder
1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti
dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah
lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan
data

mengenai

pengaruh

kreativitas

dan

modal

usaha

terhadap

44 Dr. Saifuddin Azwar, MA., Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
hlm. 5
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pengembangan usaha penjahit pakaian di Kecamatan Betara Tanjung Jabung
Barat.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan, buku, dan majalah
berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel,
buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh
dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung
memberikan data pada pengumpul data.45
D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunya kualitasdan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.46 Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Usaha Penjahit di Kecamatan Betara, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yang berjumlah 35 usaha penjahit.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin memepelajari semua
yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu,
maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 47
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian atau beberapa dari Usaha Penjahit
yang ada di Kecamatan Betara.
Sebagai sebuah pedoman pengambilan sampel, apabila subjeknya
kurang dari 100, lebih baik diambil semua (total sampling). Tetapi jika jumlah

45 Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2015), hlm. 89.
46 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 117.
47 Sugiono,... hlm. 118.
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subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampel
yang digunakan adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini
adalah sampling populasi atau populasi sampel, dimana teknik ini digunakan
untuk menentukan sampel dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan
sampel.48
E. Teknik Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.49 Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah metode penelitian dimana peneliti melakukan
pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.
2. Wawancara
Wawancara ini dilakukan untuk memhami informasi secara detail
dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus maslah yang diteliti
melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dari opini subyek
penelitian.50
3. Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barangbarang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi , peneliti
menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
catatan harian, dan sebagainya sebagai sumber penelitiannya.51
4. Kuisioner
48 Sayuti Una. Pedoman Penulisan Srikpsi (Edisi Revisi), (Syariah Press, 2014)
49 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 37.
50 Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi, (Jambi Press, 2012), hlm.
252.
51 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2010), hlm. 201.
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Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner dapat berupa pertanyaanpernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara
langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.52
Metode ini dilakukan dengan mengajukan daftar pernyataan kepada
responden. Pernyataan-pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert.
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.53 Skala likert
pada penelitian menggunakan 5 alternatif jawaban. Skor yang diberikan
adalah sebagai berikut:
a. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.
b. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju
c. Skor 3 untuk jawaban kurang setuju atau ragu-ragu
d. Skor 4 untuk jawaban setuju
e. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju
F. Definisi Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu
nilai, keadaan, kategori atau kondisi. Variabel dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Variabel Bebas

(Independent

Valiable),

merupakan

variabel

yang

mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variabel modal usaha.
b. Variabel Terikat (Dependent Variable), merupakan variabel yang dapat
dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Dalam penelitian variabel bebas
bebas yang digunakan yaitu variabel pengembangan usaha.

52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), hlm. 142.
53 Sugiyono,... hlm. 893.
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G. Operasional Variabel
Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah
konsep/variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi (indikato)
dari suatu konsep/variabel. Dimensi indikator dapat berupa: prilaku, aspek,
sifat, atau karakteristik. Dengan demikian, definisi operasional bukan berarti
definisi/pengertian/makna seperti yang terlihat pada teori dibuku teks, namun
lebih

menekankan

kepada

hal-hal

yang

dapat

dijadikan

sebagai

ukuran/indikator dari suatu variabel, dan ukuran tersebut tidak abstrak namun
mudah diukur.54
Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dan variabel yang
digunakan pada penelitian ini, maka dapat dijelaskan operasional untuk tiaptiap variabel sebagai berikut:
Tabel 2.1
Operasional Variabel
N
o
1

Variabel
Modal
(X)

Definisi Variabel
Usaha Modal
adalah
sesuatu
yang
diperlukan
untuk
membiayai operasi
perusahaan
mulai
dari berdiri sampai
beroperasi. Modal
terdiri dari uang dan
tenaga kerja.

Indikator

Skala

1. Struktur
Interva
permodalan: modal l
sendiri dan modal
pinjaman.
2. Pemanfaatan
modal tambahan
3. Hambatan dalam
mengakses modal
eksternal di dalam
menjalankan usaha
4. Keadaan
usaha
setelah
menambahkan
modal
terhadap

54 Juliansyah Noor, Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet.1, hlm. 47.
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2

3
N
o

Kreativitas
(Y1)

Kreativitas adalah
kemampuan untuk
membuat
kombinasikombinasi baru atau
melihat hubunganhubungan
baru
antara
unsur
variabel
data
variabel yang sudah
ada sebelumnya.
Pengembangan Pengembangan
Usaha (Y2)
Usaha
adalah
tanggung jawab dari
Variabel
Definisi Variabel

1.
2.
3.
4.

pengembangan
usaha bisnis yang
dijalankan berjalan
lebih
baik
dibandingkan
dengan
kondisi
yang sebelumnya.
Ingin tau
Interva
Optimis
l
Mencari
solusi
dalam masalah
Suka berimajinasi

1. Peningkatan
Teknologi
2. Peningkatan
Indikator

setiap
pengusaha
Proses Penjualan.
atau wirausaha yang
Proses penjualan
membutuhkan
mengalami
pandangan kedepan,
peningkatan
motivasi
dan
seiring
waktu
kreativitas jika hal
berjalannya usaha
ini dapat dilakukan
dikarenakan
oleh
setiap
penambahan
wirausaha,
maka
modal
serta
besarlah
harapan
aktivitas produksi
untuk
dapat
barang dan jasa
menjadikan usaha
semakin besar.
yang semula kecil 3. Pertumbuhan
menjadi menengah
tenaga kerja
bahkan
menjadi 4. Pertumbuhan
sebuah usaha besar.
pelanggan

H. Uji Coba Statistik

Interva
l
Skala
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Analisis data yang dimaksud adalah analisis untuk melakukan
pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Datadata yang diperoleh, akan diolah dengan mengguanakan teknik kuantitatif.
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan rumus statistik. Adapun
model statistik yang digunakan adalah:
1. Uji Valid (Validitas)
Validitas adalah sejauh mana perbedaan yang didapat melalui alat
pengukur mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya diantara responden
yang diteliti.55 Validitas berkaitan dengan kesesuaian antara suatu konsep
dengan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.
2. Uji keandalan (Reliabilitas)
Suatu pengukur dipandang andal sepanjang pengukur tersebut
menghasilkan hasil-hasil konsisten. Reabulitas adalah yang mendukung
validitas dan merupakan syarat mutlak, tetapi tidak cukup bagi validitas
sendiri.56 Reabilitas berkaitan dengan keterandalan suatau indikator ini tidak
berubah-ubah atau yang disebut dengan konsisten. Artinya bila suatu
pengamatan dilakukan dengan perangkat yang sama lebih dari satu kali,
hasil pengamatan itu (seharusnya) sama. Bila tidak sama, dikatakan
perangkat ukur tersebut tidak reliabel.57
3. Regresi Linier Berganda
Metode regresi digunakan untuk menguji hubungan sekaligus
pengaruh dari variabel bebas (independent variabel) terhadap variabel
terikat (dependent variabel). Analisis regresi linier berganda ini bertujuan
55 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 129.
56 Muhammad,... hlm. 135.
57 Bambanag Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 104-105.
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untuk mengetahui pengaruh modal usaha dan kreativitas terhadap
pengembangan usaha penjahit pakaian. Persamaan regresi yang diharapkan
dalam penelitian ini:
Y = α +β1X1 + β2X2 + e
Keterangan:
Y
= Pengembangan Usaha
X1
= Modal Usaha
X2
= Kreativitas
α
= Konstanta
β1
= Koefisien regresi variabel modal usaha
β2
= Koefisien regresi variabel kreativitas
e
= pengganggu (error)

I. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berditribusi nornal atau tidak.58 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal.
Uji normalitas ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik KolmogorovSmirnov (K-S) dengan ketentuan jika nilai signifikan (Sig) > 0,05 maka data
berkontribusi normal.

J. Uji Hipotesis
1. Uji t
Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji secara individual
pengaruh satu variabel independen terhadap dependen. Jika nilai signifikan
yang dihasilkan uji t p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel. Cara lain
58 Syofian Siregar, Statistik Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2014), hlm.153.
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untuk menguji signifikan uji t adalah dengan membandingkan t statistik
dengan t tabel.
Jika 1 statistik > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara
parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.
2. Uji f
Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama
variabel

independen

terhadap

variabel

dependen.

Langkah-langkah

pengujian adalah:59
a. Jika nilai f hitung > f tabel maka variabel independen (bebas) secara
simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).
b. Sebaliknya, jika nilai f hitung < f tabel maka variabel independen (bebas)
secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).
3. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah suatu indikator yang menunjukkan
besarnya varians dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen.
Dalam hal ini koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya
varians variabel pengembangan usaha (Y) yang dapat dijelaskan oleh
variabel modal usaha dan kreativitas(X).
Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai dengan 1, dimana
semakin mendekati angka 1 angka koefisien determinasi maka pengaruhnya

59 Mochar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.
155.
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semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin mendekati angka 0 nilai koefisien
determinasi maka pengaruhnya sangat lemah.60

K. Uji Variabel Sumbangan Efektif (SE%)
Sumbangan efektif (SE) adalah ukuran sumbangan suatu variabel
prediktor atau variabel independen terhadap variabel kriterium (dependen)
dalam analisis regresi. Penjumlahan dari sumbangan efektif untuk semua
variabel independen adalah sama dengan jumlah nilai yang ada pada koefisien
determinasi atau R Square (R2).61 Apabila teknik analisis datanya hanya terdiri
dari satu sampai dua variabel bebas, kita menggunakan R Square, tetapi apabila
jumlah variabel bebasnya lebih dari 2 maka lebih baik mengguanakan Adjusted
R Square yang nilainya selalu lebih kecil dari R Square.62
Cara membaca atau menentukan nilai sumbangan efektif yaitu dengan cara
mencari nilai korelasi, regresi, dan koefisien beta, melalui spss. Rumus mencari
sumbangan efektif dengan rumus sebagai berikut:63
SE = β x koefisien korelasi x 100%
Setelah mendapatkan nilai yang telah di uji menggunakan spss maka ringkas
nilai tersebut menjadi satu tabel, dan masukkan nilai sesuai rumus yang
diminta. Maka akan dilihat berapa hasil nilai % yang diperoleh pengaruh
masing-masing variabel.

60Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0..., Hal 71
61 http://www.spssindonesia.com/2018/02/cara -menghitung-se-sr-regresiberganda.html di
akses pada tanggal 14 Oktober 2019.
62 http://dataolah.blogspot.com/2015/06/langkah-mencari -sumbangan-efektif.html
diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.
63 http://www.spssindonesia.com/2018/02/cara -menghitung-se-sr-regresiberganda.html di
akses pada tanggal 14 Oktober 2019.

BAB III
GAMBARAN UMUN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Penjahit Pakaian
Sejarah usaha penjahit pakaian berawal dari banyaknya masyarakat
yang ingin membuat pakaian sesuai keinginan mereka, pakaian jadi yang dijual
dipasar banyak yang tridak sesuai dengan keinginan masyarakat. Karna
banyaknya orang yang menginginkan pakaian sesuai dengan keinginan
masyarakat, hal ini membuat sebagian oran-orang tertarik untuk menggeluti
usaha ini, karna usaha ini merupakan peluang yang sangat besar dan banyak
dicari karna tidak semu orang bisa menjahit.
P-

B. Letak Geografis Kecamatan Betara
Kecamatan Betara adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam
wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi dengan luas wilayah
541,90 Km2.
Batas-batas Kecamatan Betara:
Utara

: Kec. Bram Itam

Timur

: Kec. Kuala Betara

Selatan

: Kab. Tanjab Timur

Barat

: Kec. Bram Itam
Pusat pemerintahan Kecamatan Betara terletak di Kelurahan Mekar

Jaya. Jarak pusat pemerintahan kecamatan Betara ke Ibukota kabupaten kurang
lebih 24 Km (jalan darat). Penduduk Kecamatan Betara tahun 2017 tercatat
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sebanyak 29.372jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 15.381jiwa dan
penduduk perempuan 13.991 jiwa. Perbannndingan penduduk laki-laki dan
penduduk perempuan (sex ratio) adalah 109.93 yang berarti bahwa penduduk
laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 108 jiwa penduduk
laki terdapat100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Betara
tercatat 51,6 jiwa per Km2, sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga
tercatat sebesar 4 jiwa.
C. Visi dan Misi Kecamatan Betara
1. Visi
Mewujudkan Kecamatan Betara yang BERSATU, (Bersih, Santun, Unggul)
2. Misi :
a. Membangun tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang Santun,
Inovatif, Tepat Waktu serta Sinergi dengan kemitraan para pemangku
kepentingan
b. Membangun Tata Kelola Administrasi & Keuangan yang Bersih, Efektif,
dan Transparan
c. Membangun Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan
tata kelola lingkungan yang Bersih, Nyaman, Sehat dan Tertib
d. Membangun perekonomian melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan
dan memanfaatkan potensi lokal
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D. Gambaran Umum Variabel Penelitian
Pengembangan usaha adalah cara atau strategi yang digunakan dalam
memperluas pasar sasaran dan mencapai keuntungan yang semaksimal
mungkin. Dalam penelitian ini pengembangan usaha dapat dipengaruhi oleh
modal usaha dan kreativitas, penelitian ini terfokus pada penjahit pakaian di
kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat.
Berdasarkan

hasil

pengamatan

peneliti

bahwa

faktor

dari

pengembangan usaha penjahit pakaian tidak hanya dipengaruhi oleh dua
variabel yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini. Pengembangan
usaha penjahit pakaian juga dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam hal ini
peneliti tidak meneliti hal tersebut.
Namun ada beberapa keterangan responden penjahit pakaian,
menyatakan bahwa dalam menjahit pakaian terdapat kesulitan mendapatkan
tambahan modal untuk membeli berbagi peralatan dan perlengkapan dalam
menjahit pakaian dan karena sediktnya toko yang menjual peralatan serta
perlengkapan menjahit di kecamatan Betara, perlengkapan dan peratan yang
dijual kurang lengkap serta harga yang ditawarkan juga sedikit lebih mahal.
Hal ini menyebabkan penjahit pakaian kesulitan untuk mengembangkan
kreativitas. Tentang pola, cara dan teknik dalam pembuatan pakaian yang
sesuai dengan keinginan pelanggan, karena setiap item pakaian membutuhkan
peralatan dan perlengkapam berbeda.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
pada pembahasan berikut disajikan deskripsi data yang telah
diperoleh salam penelitian. Data hasil penelitian diperoleh langsung dari
responden, yaitu dengan kuisioner penelitian, peneliti mengajukan
pernyataan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini berjumlah 35
responden. Dalam penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan
umum responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan
terakhir, alamat dan lama usaha secara lebih jelas disajikan dalam tabeltabel dibawah ini:
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Pengelompokkan karakteristik responden berdasarkan kategori
usia dibedakan menjadi 6 bagian yaitu: 20 s/d 25 tahun, 26 s/d 30 tahun,
31 s/d 35 tahun, 36 s/d 40 tahun, 41 s/d 50 tahun, dan 50 tahun ke atas.
Adapun pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Usia
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Golongan Responden
Responden
Berdasarkan Usia
20 s/d 25 tahun
2 orang
26 s/d 30 tahun
2 orang
31 s/d 35 tahun
5 orang
36 s/d 40 tahun
11 orang
41 s/d 50 tahun
9 orang
50 s/d 60 tahun
6 orang
Jumlah
35 orang
Sumber: Hasil Olahan Data 2019

Karakteristik
5,71%
5,71%
14,29%
31,43%
25,71%
17,15%
100%
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Dapat dilihat dari 35 responden, responden yang berumur 20 s/d
25 tahun berjumlah 2 orang dengan karakteristik 5,71%, 26 s/d 30 tahun
berjumlah 2 orang dengan karakteristik 5,71%, 31 s/d 35 tahun berjumlah
5 orang dengan karakteristik 14,28%, 36 s/d 40 tahun berjumlah 11 orang
dengan karkteristik 31,43%, 41 s/d 50 tahun berjumlah 9 orang dengan
karakteristik 25,71%, dan 50 s/d 60 tahun berjumlah 6 orang dengan
karakteristik 17,15%.
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan
menjadi dua bagian yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
N
o
1
2

Jenis Kelamin

Responden

Laki-laki
7 orang
Perempuan
28 orang
Jumlah
35 orang
Sumber:Hasil Olahan Data 2019

Karakteristik
20%
80%
100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah jenis
kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dengan karakteristik 20% hal ini
berarti menunjukkan jumlah jenis kelamin laki-laki lebih sedikit daripada
jumlah jenis kelamin perempuan yang berjumlah 28 orang dengan
karakteristik 80%.
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pengelompokkan

responden

berdasarkan

kategori

tingkat

pendidikan dibedakan menjadi lima bagian yaitu: SD/sederajat,
SMP/sederajat, SMA/sederajat dan D III. Adapun karakteristik responden
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No
1
2
3
4

Tingkat Pendidikan
Responden
SD/sederajat
15 orang
SMP/sederajat
8 orang
SMA/sederajat
11 orang
D III
1 orang
Jumlah
35 orang
Sumber:Hasil Olahan Data 2019

Karakteristik
42,86%
22,86%
31,43%
2,85%
100%

Berdasaekan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tingkat
pendidikan SD/sederajat berjumlah 15 orang dengan karakteristik
42,86%, SMP/sederajat berjumlah 8 orang dengan karakteristik 22,86%,
SMA/sederajat berjumlah 11 orang dengan karakteristik 31,43% dan D
III berjumlah 1 orang dengan karakteristik 2,85%.
d. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat
Responden dalam penelitian ini memiliki tempat tinggal berbedabeda di kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat. Adapun karakteristik
responden berdasarkan alamat akan disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Desa

Responden

Bunga Tanjung
2
Lubuk Terentang
3
Makmur Jaya
2
Mandala Jaya
2
Mekar Jaya
3
Muntialo
4
Pematang Buluh
1
Pematang Lumut
3
Serdang Jaya
7
Sungai Terap
1
Teluk Kulbi
5
Terjun Gajah
2
Jumlah
35
Sumber:Hasil Olahan Data 2019

Karakteristik
5,71%
8,57%
5,71%
5,71%
8,57%
11,43%
2,86%
8,57%
20%
2,86%
14,29%
5,71%
100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 35 responden, sebanyak 2 orang
(5,71%) tinggal di desa Bunga Tanjung, sebanyak 3 orang (8,57%)
tinggal di desa Lubuk Terentang, desa Makmur Jaya sebanyak 2 orang
(5,71%), Desa Mandala Jaya sebanyak 2 orang (5,71%), desa Mekar Jaya
3 orang (8,57%), desa Muntialo sebanyak 4 orang (11,43%), desa
Pematang Buluh sebanyak 1 orang (2,86%), desa Pematang Lumut
sebanyak 3 orang (8,57%), desa Serdang Jaya sebanyak 7 orang (20%),
desa Sungai Terap sebanyak 1orang (2,86%), desa Teluk Kulbi sebanyak
5 orang (14,29%) dan desa Terjun Gajah sebanyak 2 orang (5,71%).
e. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha
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Responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman lama usaha
yang berbeda-beda. Adapun karakteristik responden berdasarkan lama
usahanya akan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha
Lama Usaha
2-5 tahun
6-10 tahun
10-15 tahun
15-20 tahun
20-30 tahun
Jumlah

Responden
Karakteristik
6
17,14%
14
40%
6
17,14%
5
14,29%
4
11,43%
35
100%
Sumber:Hasil Olahan Data 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa 35 responden, sebanyak 6 orang
(17,14%) telah memulai usaha nya selama 1-5 tahun, sebanyak 14 orang
(40%) telah memulai usahanya selama 6-10 tahun, sebanyak 6 orang
(17,14%) telah memulai usaha nya selama 10-15 tahun, sebanyak 5 orang
(14,29%) telah memulai usaha nya selama 15-20 tahun dan sebanyak 4
orang (11,43%) telah memulai usahanya selama 20-30 tahun.

B. Hasil Uji Coba Statistik
1. Uji Validitas Instrumen
Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuisioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang aka diukur oleh kuisioner
tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya dengan
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membandingkan nilai rhitung dengan rtabel (dimana nilai rtabel sebesar 0,287).
Jika rhitung lebih besar dari rtabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.
Dalam penelitian ini peneliti mengguanakan data promer yang
diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada penjahit pakaian di
kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat sebanyak 35 responden. Berikut ini
adalah hasil dari 35 responden dengan memberikan 12 butir pertanyaan
yang dibagi menjadi 3 variabel yaitu variabel modal usaha, variabel
kreativitas dan variabel pengembangan usaha. Maka hasilnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
a. Validitas Modal Usaha (X1)
Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Modal Usaha (X1)
Item Pernyataan
1
2
3
4

R hitung
R minimum
0,926
0,287
0,835
0,287
0,779
0,287
0,721
0,287
Sumber:Olahan Hasil Data 2019

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pemgujian dapat diketahui dapat diketahui
bahwa 4 item pernyataan variabel Modal Usaha memiliki r hirung lebih
besar dibandingkan r minimum, maka seluruh item pernyataan dianggap
valid dan dapat digunakan dalan penelitian ini.
b. Validitas Kreativitas (Y1)
Tabel 4.7
Hasil Validitas Kreativitas (X2)
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Item Pernyataan
1
2
3
4

R hitung
R minimum
0,619
0,287
0,781
0,287
0,723
0,287
0,781
0,287
Sumber:Olahan Hasil Data 2019

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa 4 item
pernyataan variabel Kreativitas memiliki r hitung lebih besar
dibandingkan r minimum, maka seluruh item pernyataan dianggap valid
dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
c. Validitas Pengembangan Usaha (Y)
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pengembangan Usaha (Y)
Item Pernyataan
1
2
3
4

R hitung
R minimum
0,718
0,287
0,753
0,287
0,839
0,287
0,626
0,287
Sumber:Olahan Hasil Data 2019

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa 4 item
pernyataan variabel Kreativitas memiliki r hitung lebih besar
dibandingkan r minimum, maka seluruh item pernyataan dianggap valid
dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
2. Uji Reliabilitas
Uji reabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan
valid. Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau
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stabil dari waktu ke waktu, suatu data dikatakan reliabel jika Croncrach
Alpa lebih dari 0,6 semakin tinggi hasil yang diperoleh berbanding lurus
dengan reabilitasnya.

a. Uji Reabilitas Modal Usaha (X1)
Tabel 4.9
Hasil Uji Reabilitas Modal Usaha (X1)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,834
4

Sumber:Olahan Hasil Data 2019
Hasil pengujian terhadap reabilitas kuisioner menghasilkan angka
Cronbach’s Alhpa sebesar 0,834 hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari variabel

Modal Usaha teruji reabilitasnya sehingga

dinyatakan reliabel.
b. Uji Reabilitas Kreativitas (X2)
Tabel 4.10
Hasil Uji Reabilitas Kreativitas (X2)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,690
4

Sumber:Olahan Hasil Data 2019
Hasil pengujian terhadap reabilitas kuisioner menghasilkan angka
Cronbach’s Alhpa sebesar 0,690 hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
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pernyataan dari variabel

Modal Usaha teruji reabilitasnya sehingga

dinyatakan reliabel.

c. Uji Reabilitas Pengembangan Usaha (Y)
Tabel 4.11
Hasil Uji Reabilitas Pengembangan Usaha (Y)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,718
4

Sumber:Olahan Hasil Data 2019
Hasil pengujian terhadap reabilitas kuisioner menghasilkan angka
Cronbach’s Alhpa sebesar 0,718 hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari variabel

Modal Usaha teruji reabilitasnya sehingga

dinyatakan reliabel.
3. Uji Regresi Linier Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis linier berganda. Tujuannya yaitu untuk menguji hubungan sekaligus
pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap variabel
terikat (dependent variable) yang dipilih oleh penelitian , untuk mengetahui
apakah hubungan positif atau negatif ditentukan oleh koefesien arah regresi
yang berlambangkan b jika b positif maka hubungannya positif pula, atinya
semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Demikian sebaliknya.
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Tabel 4.12
Hasil Pengujian Persamaan Linier Berganda
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model

B

1 (Constant)
Modal Usaha
(X1)
Kreativitas (X2)

Std. Error
,102

1,359

,431

,149

,508

,157

Coefficients
Beta

t

Sig.

,075

,941

,440

2,890

,007

,494

3,241

,003

a. Dependent Variable: Pengembangan Usaha (Y)

Y = α + β1X1 + β2X2 + e
Y = 0,102+0,431 (XI) + 0,508 (X2) + e
Persamaan regresi linier tersebut dapat diinpertasikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta (α) sebesar 0,102 menunjukkan bahwa jika variabel
modal usaha dan kreativitas dianggap konsta atau sama dengn nol (0)
terhadap kinerja pekerja harian lepas adalah sebesar 0,102.
b. Koefesien regeresi modal usaha (X1) 0,431 menyatakan bahwa variabel
modal kerja terdapat hubungan positif dengan pengembangan usaha.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan modal usaha sebesar satu
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satuan akan menyebabkan kenaikkan nilai pengembangan usaha sebesar
0,431.
c. Koefisien regresi kreativitas (X2) sebesar 0,508 menyatakan bahwa
variabel kreativitas terdapat hubungan positif dengan pengembangan
usaha. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan kreativitas sebesar
satu satuan akan menyebabkan kenaikan pengembangan usaha sebesar
0,508.

C. Uji Normalitas
Penelitian ini menggunakan metode jalur untuk analisis datanya.
Sebelum melakukan analisis data dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik
multivariate normality (uji normalitas) yang dibantu dengan program SPSS.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji normalitas ini dilakukan
dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smimov (K-S) dengan
ketentuan jika nilai signifikan (Sig) > 0,05 maka data berditribusi normal.
Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

35
a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

,0000000
1,16175765

Absolute

,096

Positive

,086
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Negative

-,096

Test Statistic

,096
,200c,d

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil uji pada tabel 4.13 nilai distribusi dengan data yang sudah
diolah menggunakan Kolmogorov-Smirnov memberikan nilai Asymp.Sig
signifikan sebesar 0,200 atau 0,200> 0,05 sehingga dapat dikatakan distribusi
yang dihasilkan adalah normal.

D. Hasil Uji Hipotesis
1. Uji Parsial (Uji T)
Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini
mengguanakan tingkat signifikan 5% dan melakukan perbandingan antara
thitung dan ttabel. Jika nilai thitung > ttabel maka setiap variabel bebas yang diteliti
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai thitung
< ttabel maka setiap variabel bebas yang diteliti tidak berpengaruh terhadap
variabel terikat.
Tabel 4.14
Hasil Pengujian Uji T
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.
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1 (Constant)
Modal usaha
(X1)
Kreativitas (X2)

,339

1,390

,229

,094

,704

,114

,244

,809

,271

2,450

,020

,685

6,194

,000

a. Dependent Variable: Pengembangan Usaha (Y)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel
independen (modal usaha dan kreativitas) terhadap variabel dependen
(pengembangan usaha). Dapat dilihat dari nilai signifikan disetiap variabel.
a. Dari hasil perhitungan data tabel

4.14, modal usaha berpengaruh

signifikan terhadap pengembangan usaha karena Thitung > Ttabel yaitu 2,450
> 2,037 dan signifikan yang dihasilkan 0,020 < 0,05. Hal ini berarti
variabel modal usaha mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pengembangan usaha penjahit pakaian.
b. Dari hasil perhitungan data tabel 4.14, kreativitas berpengaruh signifikan
terhadap pengembangan usaha karena Thitung > Ttabel yaitu 6,194 > 2,037
dan signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti variabel
kreativitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengembangan
usaha penjahit pakaian.
2. Uji F
Uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama
variabel Independent (modal usaha dan krgvvitas) terhadap variabel
dependent (pengembangan usaha). Pengujian ini menggunakan tingkat
signifikan sebesar 5% dengan melakukan perbandingan antara Fhitung< Ftabel.
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Jika nilai Fhitung< Ftabel maka Ho di terima. Sebaliknya jika nilai F hitung> Ftabel
maka Ho ditolak.

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Uji F

ANOVAa
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1 Regression

187,082

2

93,541

Residual

45,889

32

1,434

232,971

34

Total

F
65,229

Sig.
,000b

a. Dependent Variable: Pengembangan Usaha (Y)
b. Predictors: (Constant), Kreativitas (X2), Modal usaha (X1)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F pada tabel 4.15 diatas diketahui
bahwa modal usaha dan kreativitas secara bersamaberpengaruh signifikan
terhadap pengembangan usaha karena nilai Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 65,229
> 3,29 nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan
0,05, maka hal ini berarti bahwa variabel modal usaha dan kreativitas secara
bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan
usaha.

3. Koefisien Determinasi
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Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya
variabel independen (modal usaha dan kreativitas) terhadap variabel
dependen (pengembangan usaha). Hasil koefisien determinasi dapat
ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model
1

R

R Square

,896a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,803

,791

a. Predictors: (Constant), Kreativitas (X2), Modal usaha (X1)

1,198

R

square (Koefisien Determinasi) = R2 = menjelaskan seberapa besar variasi
variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). R
square = 0,803 = 80,3% Pengaruh Modal Usaha dan Kreativitas
(independen)terhadap Pengembangan Usaha (dependen) adalah 80,3% maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Modal Usaha
dan Kreatinitas terhadap Pengembangan Usaha Penjahit Pakaian di
Kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat dan sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain sebesar 19,7%.

4. Uji Variabel Sumbangan Evektif (SE%)
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Uji variabel SE digunakan untuk menghitung berapa nilai % dari
masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil analisis regresi jalur
yaitu koefisien regresi, koefisien korelasi, dan R Square dapat diketahui
besarnya nilai yang akan kita hitung kedalam rumus (SE%). Berikut
merupakan ringkasan dari hasil uji yang telah dilakukan:

Tabel 4.17
Ringkasan Nilai Hasil Uji Regresi
Variabel

Koefisien Regresi
( Betax)

Koefisien
Korelasi

Modal Usaha
0,271
0,753
(X1)
Kreativitas
0,685
0,875
(X2)
Sumber: Data primer yang diolah 2019
Berdasarkan

hasil

analisis

pada

R Square
80,3%

masing-masing

hasil

uji

menggunakan spss dapat kita hitung menggunakan rumus yang telah
ditentukan, dan menghasilkan nilai sebagai berikut:
Sumbangan Efektif X1 = 0,271 X 0,753 X 100% = 0,204 = 20,4%
Sumbangan Efektif X2 = 0,685 X 0,875 X 100% = 0,599 = 59,9%
Tabel 4.18
Hasil Uji Sumbangan Efektif (SE)
SE
NILAI
Modal Usaha (X1)
0,204
Kreativitas (X2)
0,599
R Square
0,803
Sumber: Data primer yang diolah 2019
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Berdasarkan hasil perhitungan Sumbangan Efektif (SE) pada tabel
Hasil Uji Sumbangan Efektif (SE) diatas dapat dikatakan bahwa nilai
Sumbangan Efektif pada variabel modal usaha sebesar 0,204 atau 20,4%
dan kreativitas sebesar 0,599 atau 59,9% Maka dapat disimpulkan bahwa
nilai (%) yang menjadi variabel dominan adalah kreativitas sebesar 59,9%
dan sumbangan efektif total modal usaha dan kreativitas secara bersamasama sebesar 0,803 atau 80,3%
E. Pembahasan Penelitian
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel modal usaha
dan variabel kreativitas. Setelah diketahui hasil pengaruh variabel modal usaha
dan kreativitas terhadap pengembangan usaha, maka berikut ini hasil
pembahasan dalam penelitian ini:
1. Pengaruh antara Modal Usaha terhadap Pengembangan Usaha
Dari perhitungan uji parsial nilai modal usaha memiliki nilai thitung
sebesar 2,450 sedangkan nilai ttabel 2,037. Dengan demikian thitung > ttabel
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa modal usaha berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha. Hal
ini disebabkan karena penjahit merasa bahwa apabila modal usaha besar
untuk

menjalankan usaha atau penjahit dapat menggunakan modal

usahanya dengan baik maka penjahit dapat membuat usaha berkembang.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa modal usaha memiliki
pengaruh yang positif signifikan terhadap pengembangan usaha. Hal ini
dapat diartikan bahwa semakin tinggi modal usaha penjahit maka usaha
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penjahit akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila modal
usaha dari penjahit menurun atau sedikit maka usaha yang dijalankan akan
sulit berkembang
Berdasarkan teori yang telah ditemukakan sebelumnya bahwa Besar
kecilnya modal akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam
pencapaian pendapatan. Maka penelitian ini telah menunjukkan bahwa
definisi dari modal usaha dari penjahit pakaian telah tersampaikan kepada
penjahit sehingga penjahit dapat mempersiapkannya dengan baik, hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Endang Purwanti.
2. Pengaruh antara Kreativitas terhadap Pengembangan Usaha
Hasil perhitungan uji parsial nilai kreativitas memiliki nilai t hitung
sebesar 6,194 sedangkan nilai ttabel 2,037. Dengan demikian nilai thitung > ttabel
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan
bahwa kreativitas berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha
penjahit pakaian. Hal ini disebabkan karena penjahit merasa bahwa pakaian
yang di ciptakan sekreatif mungkin dan sesuai dengan perkembangan zakan
maka akan membuat masyarakat menyukai hasil dari kreativitas penjahit
tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas memiliki pengaruh
yang positif signifikan terhadap pengembangan usaha pada penjahit
pakaian. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik atau tinggi kreativitas
penjahit maka pengembangan usaha akan semakin tinggi pula. Hasil
penelitian ini membuktikan teori Saiman (2009) yang mengemukakan
bahwa “keberhasilan seorang dalam mengembangkan usahanya terletak
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pada, apakah orang yang bersangkutan mampu berpikir kreatif atau
tidak.Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa penelitian responden terhadap kreativitas yang
semakin baik akan menyebabkan semakin tingginya keputusan pembelian.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Dedi Perwana, Siti Juhaeriah dan I Ketut R. Sudiarditha.
3. Pengaruh modal usaha dan kreativitas terhadap pengembangan usaha
Modal usaha dan kreativitas berpengaruh positif secara simultan
terhadap pengembangan usaha, karna setiap penjahit yang memiliki modal
yang tinggi dan penggunaan modal dengan tepat dan kreativitas yang
ditanamkan secara positif pada dirinya pasti akan menghasilkan pakaian
yang bagus dan memuskan sehingga membantu dan mendorong usaha
penjahit pakaian dapat berkembang.
Hasil pengujian berdasarkan dari kuisioner yang telah diisi oleh para
responden dengan hasil pengolahan data pada tabel 4.15, diketahui bahwa
modal usaha dan kreativitas secara bersama berpengaruh signifikan terhadap
pengembangan usaha karena Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 65,229 > 3,29 nilai
signifikan yang dihasilakan 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan atau level
of 0,05. Karena Fhitung > Ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel modal
usaha dan kreativitas secara bersama-sama atau simultan

berpengaruh

terhadap pengembangan usaha.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal usaha memiliki
pengaruh yang positif signifikan terhadap pengembangan usaha melalui
kreativitas pada penjahit pakaian. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin
baik atau tinggi kreativitas penjahit pakaian maka perkembangan usaha juga

66

akan semakin baik dan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila kreativitas
penjahit menurun maka perkembangan usaha juga turun. Berdasarkan
penelitian

ini

pembentukan

maka
modal

pengembangan usaha.

kreativitas
usaha

memiliki

yang

peran

nantinya

penting

akan

terhadap

mempengaruhi

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Variabel modal usaha memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap

pengembangan usaha penjahit pakaian. Hal ini dapat diartikan bahwa
semakin baik pengusaha mengelola modal usaha yang dimiliki, maka
semakin baik pula pengembangan usaha yang dilakukan terhdap penjahit
pakaian di kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat.
2. Variabel kreativitas memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap
pengembangan usaha penjahit pakaian. Hal ini dapat diartikan bahwa
semakin baik pengusaha mengelola modal usaha yang dimiliki, maka
semakin baik pula pengembangan usaha yang dilakukan.
3. Variabel modal usaha dan kreativitas berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap pengembangan usaha penjahit pakaian di kecamatan
Betara Tanjung Jabung Barat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan data, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan
oleh pihak terkait supaya dapat meningkatkan usaha agar terus berkembang
melalui modal usaha, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan
variabel analisis yang berbeda agar bisa memperkaya hasil analisis mengenai
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan usaha . dan
diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi pihak kampus
sebagai bahan acuan sebuah penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
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pengembangan usaha , meskipun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna
dan tentunya masih banyak kekurangan.
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KUISIONER PENELITIAN
Dengan hormat,
Dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk memenuhi tugas
akhir, bersama ini peneliti menyampaikan kuisioner penelitian mengenai
“Pengaruh Modal Usaha dan Kreativitas Terhadap Pengembangan Usaha
Penjahit Pakaian di Kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat” adapun hasil
dari kuisioner ini akan digunakan sebagai bahan tugas akhir pada program sarjana
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Peneliti memahami waktu Bapak, Ibu, Saudara/i sangatlah terbatas dan
berharga, namun peneliti juga berharap kesediaan Bapak, Ibu, Saudara/i untuk
membantu penelitian ini dengan mengisi secara lengkap kuisioner yang terlampir.
Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan
Bapak, Ibu, Saudara/i telah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan
dalam kuisioner ini.
A. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia sesuai
dengan jawaban Bapak/Ibu/Sdr.
Isilah identitas diri saudara dengan keadaan yang sebenarnya:
a. Nama

:

b. Umur

: 1. 20 s/d 25 tahun

4. 36 s/d 40 tahun

2. 26 s/d 30 tahun

5. 41 s/d 50 tahun

3. 31 s/d 35 tahun

6. > 51 tahun
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c. Jenis Kelamin

: 1. Laki-laki

2. Perempuan

d. Pendidikan Terakhir

: 1. SD/Sederajat

4. D III

e. Lama Usaha

:

f. Alamat

:

2. SMP/Sederajat

5. S1

3. SMA/Sederajat

6. Lain-lain .......

B. PETUNJUK PENGISIAN
Berilah tanda () pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan
jawaban Bapak/Ibu/Sdr.
1. Sangat Setuju (SS)

: Dengan Skor (5)

2. Setuju (S)

: Dengan Skor (4)

3. Kurang Setuju (KS)

: Dengan Skor (3)

4. Tidak Setuju (TS)

: Dengan Skor (2)

5. Sangat Tidak Setuju (STS)

: Dengan Skor (1)

a. Variabel Modal Usaha
No
1
2
3
4

Pernyataan
Menjalankan usaha dengan modal
sendiri atau pinjaman
Memanfaatkan modal tambahan dengan
baik
Terhambatan dalam mengakses modal
eksternal di dalam menjalankan usaha
Keadaan usaha setelah menambahkan
modal terhadap pengembangan usaha
bisnis yang dijalankan berjalan lebih
baik dibandingkan dengan kondisi yang
sebelumnya.

SS
(5)

Jawaban Pilihan
S KS TS STS
(4) (3) (2) (1)
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b. Variabel Kreativitas
No
1
2

3
4

Pernyataan

SS
(5)

Jawaban Pilihan
S KS TS STS
(4) (3) (2) (1)

SS
(5)

Jawaban Pilihan
S KS TS STS
(4) (3) (2) (1)

Keingintahuan mendorong penjahit
untuk menciptakan ide kreativitas yang
baru
Yakin dalam melakukan usaha yang
sedang dijalankan, dan mempunyai
keyakinan jika produknya akan laku
dipasaran.
Mencari permasalahan yang sedang
terjadi di pasaran, dan cara baru yang
lebih baik.
Berimajinasi mencari variasi yang
berbeda dan menciptakan ide baru.

c. Variabel Pengembangan Usaha
No
1
2

3

4

Pernyataan
Peningkatan
teknoligi
dapat
mempermudah
dan
meningkatkan
produksi
Proses
penjualan
mengalami
peningkatan seiring waktu berjalannya
usaha dikarenakan penambahan modal
serta aktivitas produksi barang dan jasa
semakin besar.
Pertumbuhan tenaga kerja Dengan
berkembangannya
usaha
maka
kebutuhan akan tenaga (sumber daya)
semakin meningkat sehingga akan
memerlukan pegawai/karyawan dalam
menjalankan usahanya.
Pertumbuhan
pelanggan
Dengan
berkembangnya suatu usaha maka
pelanggan akan meningkat dikarenkan
jumlah barang/jasa yang dihasilkan
semakin meningkat seiring dengan
pangsa pasar yang menjadi target
pemasaran.
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Lampiran
A. Hasil Penelitian
Data Responden Penjahit Pakaian
Di Kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nama Penjahit
Muhana
Hana
Siti Hawa
Yeni Septiana Dewi
Jamilah
Siti Hamdana
Muji Asih
Siti Sulinah
Hayati
Sumini
Siti Absah
Ratnawati
Rosidah
Siti
Syarifah
Zahar
Rini
Amin
Nurazizah
Ismail
Sumi
Ali Yusuf
Nur Hayati
Mursalin
Ratna
Saripah
Hadijah
Sulek
M. Sahri
Basri
Winarsih
Zubaidah
Rahima
Fauziah
Nur Sidah

L/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
P
P
L
L
L
P
P
P
P
P

Alamat
Serdang Jaya
Serdang Jaya
Serdang Jaya
Serdang Jaya
Serdang Jaya
Teluk Kulbi
Teluk Kulbi
Serdang Jaya
Mandala Jaya
Teluk Kulbi
Bunga Tanjung
Lubuk Terentang
Lubuk Terentang
Makmur Jaya
Lubuk Terentang
Makmur Jaya
Bunga Tanjung
Muntialo
Mekar Jaya
Mekar Jaya
Mandala Jaya
Mekar Jaya
Sungai Terap
Muntialo
Muntialo
Muntialo
Teluk Kulbi
Pematang Buluh
Teluk Kulbi
Pematang Lumut
Pematang Lumut
Pematang Lumut
Terjun Gajah
Terjun Gajah
Serdang Jaya
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1. Skor Hasil Uji Coba (Tri Out) Angket Tentang Pengaruh Modal Usaha dan
Kreativitas Terhadap Pengembangan Usaha Penjahit Pakaian di Kecamatan
Betara Tanjung Jabung Barat.
a. Variabel Modal Usaha (X1)
No.
Res
p
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nomor Butir Angket
1

2

3

4

5
5
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
5
2
5
5
4
5
5
4
5
5
3
4
5
5
4
5
2
4
5

4
5
4
5
3
4
4
3
5
4
4
5
5
2
5
5
3
4
5
3
4
5
3
4
4
5
4
4
3
5
4

5
5
4
4
5
5
4
4
5
3
5
4
5
3
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
3
4
1
5
5

5
4
5
4
3
4
5
4
5
4
4
5
4
2
4
5
4
4
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
3
4
5

Total
19
19
17
18
15
18
18
15
20
15
18
19
19
9
19
20
15
17
19
15
19
19
14
18
18
19
15
18
9
18
19
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32
33
34
35

3
5
5
5

3
5
5
4

4
5
5
4

5
4
5
5

15
19
20
18

b. Variabel Kreativitas (X2)
No.
Res
p
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nomor Butir Angket
1

2

3

4

4
5
5
4
3
4
5
4
4
5
5
4
5
2
4
4
2
2
5
5
5
5
3
4
5
5
4
4
3
5
3
4
5
4

5
5
5
5
4
5
5
3
5
3
5
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
5
3
5
5
3
5
5

4
5
5
4
4
4
5
4
4
2
4
4
5
2
4
3
5
5
3
3
4
4
4
5
3
3
4
5
1
4
4
4
5
5

4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
5
4
5
2
4
4
4
5
4
2
4
4
4
3
5
5
4
4
2
5
5
4
4
4

Total
17
20
20
17
15
18
20
15
18
14
19
17
20
9
17
16
15
17
17
15
18
18
15
17
18
18
15
18
9
19
17
15
19
18
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35

4

5

4

4

17

c. Variabel Pengembangan Usaha (Y)
No.
Resp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
4
5
4
4
3
5
5
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
5
5
4
5
3
4
4
5
5
3
4
2
5
3
3
5
5
4

Nomor Butir Angket
2
3
5
4
5
5
5
5
4
4
4
3
3
4
3
5
2
2
3
5
3
3
4
5
4
4
4
5
1
2
5
4
3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
2
4
3
4
5
4
5
2
3
4
4
2
1
3
5
4
5
4
4
3
4
3
5
3
5

4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
5
4
4
3
5
4
4
5
4
3
4
5
5
5
5
4
3
5
3
4
5
4
5
5
4

Total
18
20
18
16
14
16
17
13
17
14
18
17
17
9
18
16
15
19
18
15
17
16
14
16
19
18
11
17
8
17
17
15
17
18
16
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B. Hasil Analisis Data
1. Hasil Uji Validitas
a. Variabel X1 (Modal Usaha)

Correlations
item_1
item_1

Pearson Correlation

item_2
1

Sig. (2-tailed)
N
item_2

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

item_3

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

item_4

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

skor_total

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

35
,754

**

item_3

,754

**

,659

skor_total
**

,926**

,596

,000

,000

,000

,000

35

35

35

35

1

**

**

,835**

,003

,004

,000

35

35

35

1

*

,357

,779**

,035

,000

,000
35

35

**

**

,659

item_4
**

,487

,487

,469

,000

,003

35

35

35

35

35

**

**

*

1

,721**

,596

,469

,357

,000

,004

,035

35

35

35

35

35

,926**

,835**

,779**

,721**

1

,000

,000

,000

,000

35

35

35

35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

,000

35
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b. Variabel X2 (Kreativitas)

Correlations
item_1
item_1

Pearson Correlation

item_2
1

Sig. (2-tailed)
N
item_2

,394

Sig. (2-tailed)

,019

skor_total

,394*

,073

,315

,619**

,019

,678

,066

,000

35

35

35

35

1

**

**

,781**

,004

,006

,000

35

35

35

1

**

,723**

,002

,000

,474

,454

35

Pearson Correlation

,073

**

Sig. (2-tailed)

,678

,004

35

35

35

35

35

Pearson Correlation

,315

,454**

,513**

1

,781**

Sig. (2-tailed)

,066

,006

,002

35

35

35

35

35

,619**

,781**

,723**

,781**

1

,000

,000

,000

,000

35

35

35

35

N
skor_total

item_4

35

N
item_4

*

Pearson Correlation

N
item_3

35

item_3

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,474

,513

,000

35
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c. Variabel Y (Pengembangan Usaha)
Correlations
item_1
item_1

Pearson Correlation

item_2
1

item_2

,297

Sig. (2-tailed)

,083

N
item_3

Pearson Correlation

,001

,066

,000

35

35

35

35

1

**

*

,386

,753**

,003

,022

,000

,488

35

35

35

35

**

**

1

,321

,839**

,060

,000

,488

,003

35

35

35

35

35

Pearson Correlation

,314

,386

*

,321

1

,626**

Sig. (2-tailed)

,066

,022

,060

35

35

35

35

35

,718**

,753**

,839**

,626**

1

,000

,000

,000

,000

35

35

35

35

N
skor_total

,083

,001

N
item_4

,718**

,545

35
,545

Sig. (2-tailed)

skor_total

,314

35

Pearson Correlation

item_4
**

,297

Sig. (2-tailed)
N

item_3

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji

Reabilitas
Reliability Statistics

a. Variabel Modal

Usaha (X1)

Cronbach's
Alpha

N of Items

,690

4

b. Variabel Kreativitas (X2)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,834

4

,000

35
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c. Variabel Pengembangan Usaha (Y)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,718

4

3. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model

B

1 (Constant)
Modal Usaha
(X1)
Kreativitas (X2)

Coefficients

Std. Error
,102

1,359

,431

,149

,508

,157

Beta

t
,075

,941

,440

2,890

,007

,494

3,241

,003

a. Dependent Variable: Pengembangan Usaha (Y)

4. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

35
a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

Sig.

,0000000
1,16175765

Absolute

,096

Positive

,086

Negative

-,096
,096
,200c,d
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b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

5. Uji Regresi

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

,896a

,803

,791

1,198

a. Predictors: (Constant), Kreativitas (X2), Modal usaha (X1)

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

187,082

2

93,541

45,889

32

1,434

232,971

34

F

Sig.
,000b

65,229

a. Dependent Variable: Pengembangan Usaha (Y)
b. Predictors: (Constant), Kreativitas (X2), Modal usaha (X1)

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

,339

1,390

Modal usaha (X1)

,229

,094

Kreativitas (X2)

,704

,114

a. Dependent Variable: Pengembangan Usaha (Y)

Coefficients
Beta

t

Sig.
,244

,809

,271

2,450

,020

,685

6,194

,000
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6. Korelasi

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Pengembangan Usaha

Pengembangan

Modal usaha

Usaha

(X1)

Kreativitas (X2)

1,000

,753

,875

Modal usaha (X1)

,753

1,000

,704

Kreativitas (X2)

,875

,704

1,000

.

,000

,000

Modal usaha (X1)

,000

.

,000

Kreativitas (X2)

,000

,000

.

Pengembangan Usaha

35

35

35

Modal usaha (X1)

35

35

35

Kreativitas (X2)

35

35

35

Pengembangan Usaha
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