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Abstract - The economic crisis of 1997-1998 negative impact on economic growh in indonesia. Economic crisis
causing unemployment to rise and lead to urbanization. Low levels of education and limited skills possed by the
urban migrants made the only choice to work and survive id to become street vendors. Until now. The high
increase in the number of street vendor in indonesia, especially in the city of tangerang shows the low
competitive ability of people to obtain formal employment. In studies using hypotesis from a sample of
questionnaires completed by respondents.
The results based on statistical analysis 0,5460 of corelation 0,482 meaning there is the influence of the
premises of product quality and customer satisfaction is strong enough in the direction (for positive results).
Correlation of both variables are signivicant because the number of significant of 0,000<0,05.
The magnitude of the numbers R square (r2) of 0,298 points can be used to see effect of product quality to
satisfaction (determinant coefisient), that number has meant that the effect of product quality to customer
satisfaction was 29,8% and the remained for other variables affected by 70,2%. The result of hypotesis testing T
count = 536, compared to the t table using 5% eror level is obtained t value table 1,960. So the t count > t table
(5,362 > 1,960), then Ho is rejected and Ha accepted.
Enterpreneurship shoult be fully supported by the souls of blod will mean a very strong desire to break into the
marketing of large-scale exsporters would suppose that the state agency with him.
Ready to offer defined contribution the real meaning of the business with a partner established a good
foundation and super power due diligent complete the appropriate product.
Key words: enterpreneurship, leadership enterpreneurship, atitude enterpreneurship, the necessities of life.

Pendahuluan
Tugas utama seorang pengelola yang berkaitan atau
meningkatkan kualitas adalah membuat keputusan
yang mampu meningkatkan kinerja sistem kualitas
organisasi. Dengan demikian tugas manajer dalam
organisasi bisnis global adalah membuat keputusan
yang berkaitan dengan masalah-masalah kualitas
sehingga organisasi bisnis diharapkan dapat
mencapai
tujuannya
seperti
meningkatkan
produktivitas, memperluas pangsa pasar (market
share) meningkatkan keuntungan, mengurangi
biaya, dan lain-lain, yang pada prinsipnya akan
meningkatkan kinerja bisnis dan industri itu dalam
situasi ekonomi yang sangat kompetitif.
Salah satu ciri yang paling menonjol dalam era
pasar bebas adalah bahwa produk (barang dan/jasa)
yang ditawarkan pada pasar global dapat berhasil
dari mana saja tanpa mengenal hambatan-hambatan
yang berarti pada pasar itu.
Tinjauan pustaka
Kewirausahaan yang sistematis
Secara
epistemologi
Wiraswastawan
“memindahkan sumberdaya ekonomi dari kawasan
produktifitas rendah kekawasan produktifitas yang
lebih tinggi dan hasil yag lebih besar.” Tetapi
definisi tersebut tidak menjelaskan kepada kita hal
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tersebut hampir dua ratus tahun yang lalu, timbul
kekacauan mengenai arti dari bisnis baru yang
menjadi sangat populer akhir-akhir ini pada sekolah
adalah merupakan kelanjutan dari pendidikan untuk
memulai bisnis kecil milik sendiri pernah diberikan
30 tahun yang lalu, tidak banyak perbedaan
drucker(21;2004).
Namun, tidak setiap bisnis baru dan kecil bersifat
wiraswasta, suami-istri yang membuka sebuah toko
makanan atau warung tegal yang baru, didaerah
pinggiran kota, pasti menghadapi resiko. Tetapi
apakah mereka itu wiraswasta? Apa yang mereka
lakukan dalah yang telah berulang kali mereka
melakukan sebelumnya. Mereka mengadu untung
dengan makin banyaknya orang yang suka makan
diluar rumah di daerah itu, tetapi mereka sama
sekali tidak menciptakan kepuasan baru atau
permintaan konsumen yang baru. Dilihat dari
perspektif ini, mereka sesungguhnya bukanlah
wiraswasta sekalipun usaha mereka itu juga
merupakan bisnis baru.
Setiap praktek berstandar pada teori, sekalipun
pelaku praktek itu sendiri tidak menyadari.
Kewirausahaan berstandar pada teori perekonomian
dan kemasyarakatan. Teori melihat perubahan
sebagai suatu yang wajar dan sehat. Dan ini melihat
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tugas utama dalam masyarakat- dan terutama dalam
perekonomian sebagai upaya dalam melaksanakan
sesuatu yang berbeda ( dengan cara yang berbeda)
dan tidak sekedar melaksanakan dengan lebih baik
sesuatu yang dilakuakan inilah yang menjadi dasar.
Dua ratus tahun yang lalu ketika ia mengemukakan
istilah enterpreneur, ini yang dimaksudkan sebagai
sebuah manifesto dan sebagai pernyataan penolakan
terhadap
tuduhan
kewiraswastaan
yang
membingungkan dan membuat kacau. Sebagaimana
dirumuskan oleh josep seph schumpeter tugasnya
adalah perombakan`kreatif .
Wirausaha melihat perubahan sebagai norma dan
sebagai sesuatu yang sehat. Biasanya, mereka tidak
membawa perubahan sendiri. Tetapi dalam hal ini
memberikan definisi wirausaha dan kewirausahaan
selalu mencapai perubahan, menanggapinya dan
memanfaatkannya sebagai peluang.
Mengukur potensi kewirausahaan
Keberhasilan wirausaha tidak ditentukan hanya
oleh suatu faktor, seperti menempati lokasi yang
strategis atau sumber modal yang memadai,
melainkan
ditentukan
oleh
kemampuan
menunjukan kemampuan manajemen yang baik
untuk mengelola perusahaan. Seorang wirausaha
harus senantiasa mengembangkan kesempurnaan
dalam berbagai hal demi keberhasilan yang
diinginkan.
Garis pedoman yang harus dipertimbangkan untuk
membantu
menjaga
obyektifitas
seorang
wirausahawan mas,ud(29;2004).
1. Pisahkan kepentingan pribadi dari pernyataan
dan pokok persoalan evaluasi. Yakni
kualifikasi
keberhasilan
seseorang
wirausahaan yang diperlukan.
2. Bersifat cermat dengan hal mengenai
pencapaian kepuasan diri dalam jawaban
karena akan menyebabkan kecenderungan
untuk lebih memilih memberikan jawaban
yang ingin diketahui dari pada jawaban yang
sah.
3. Jawaban positif atas pertanyaan harus
didasarkan atas prestasi atau keahlian dalam
pokok pertanyaan yang diajukan.
4. Selama menempuh latihan ini, perlu diingat
bahwa setiap orang dapat membuat kesalahan
wirausaha yang cermat tahu cara mengoreksi
kesalahan, dan belajar dari kesalahan tersebut
agar tidak terulang.
5. Mengakui apa yang tidak diketahui lebih
penting dari pada mengakui sesuatu yang
diketahui.
6. Meminta kepada teman yang dapat dipercaya
untuk menjawab pertanyaan, apakah jawaban
mereka sesuai dengan jawaban yang
diharapkan? Jika tidak, tidak, tidak perlu
dibantah karena mencari alasan dibaik
jawaban mereka lebih penting. Mungkin
mereka benar.

7.

Membut pertanyaan-pertayaan sendiri untuk
mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru
tentang diri pribadi.

Jalur karir wirausahawan
Menawarkan ide atau gagasan merupakan salah
satu upaya menjual suatu produk. Keberhasilan
seseorang
dalam
hidup
ditentukan
oleh
kemampuannya menjual ide. Hal ini ditentukan
oleh pengetahuan, pengalaman, inisiatif, dan
kecerdasan.
Setiap orang mempunyai potensi untuk menjual,
sejak dilahirkan seseorang telah dibekali potensi
menjual ide, dengan menangis seorang bayi
membujuk ibunya agar melakukan sesuatu
untuknya.
Mereka
yang
menyadari
mengembangkan potensi tersebut sehingga mampu
mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Sementaraa,
orang lain tidak memiliki potensi yang cukup untuk
mengembangkannya karena itu mereka tidak
mampu mengubah kondisi hidup secara signifikan.
Menjual adalah suatu seni untuk meyakinkan,
mempengaruhi, atau menggerakan orang lain agar
berpikir dan melakukan yang dianjurkan oleh
penjual. Seorang penjual memahami arti
pengembangan
pribadi,
kerjasama,
dan
meningkatkan komunikasi. Keberhasilan menjual
lebih ditentukan oleh nilai kepribadian dari pada
kecapakan. Proses menjua dimulai dengan menarik
perhatian, dan membangkitkan keinginan untuk
membeli kemudian diakhiri dengan penjualan
produk.
Keberhasilan karir seseorang dalam menjual suatu
produk ditentukn oleh personel selling, yakni suatu
aktifitas promosi pemasaran dalam bentuk
pendekatan tatap muka dengan calon konsumen
untuk menganjurkan agar pembeli produk yang
ditawarkan. Pengembangan karir untuk mencapai
keberhasilan
dalam
menjual
diperlukan
pengetahuan menjual (salesmenship). Orang yang
menguasai
pengetahuan
menjual
disebut
salesmaster.
Teknik salesmenship banyak didasari psikologi
banyak didasari psikologi. Seorang salesmaster
menguasai faktor-faktor sebagai berikut:
Daya observasi kemampuan untuk mengetahui
keadaan dan perasaan orang lain. Seorang
salesmaster
dapat
mengetahui
tanda-tanda
keasyikan atau kebosanan pada orang lain ketika ia
menawarkan suatu produk.
Daya empati kemampuan untuk menghayati
perasaan orang lain, seorang penjual/salesmaster
dapat ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau
kebangggan orang lain.
Daya komunikasi kemampuan untuk bertukar
pikiran dan pandangan, wawasan untuk memahami
orang lain. Seorang penjual sales master
mendengarkan lebih dahulu pendapat orang lain,
kemudian menanggapinya dengan tenang dan
menyampaikan pendapat pribadinya secara jujur
untuk menjernihkan suatu persoalan secara
intelektual.
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Untuk mencapai keberhasialan, seorang penjual
(salesmen) perlu memiliki beberapa karakter
sebagai berikut: Pandai berbicara,diplomatis,
periang, suka menolong, mempunyai wawasan,
bersikap sopan, berkepribadian, gigih dalam
berusaha, jujur dan rendah hati, sehat jasmani dan
rohani, percaya diri, bijaksana.
Etika wirausaha
Gejala tidak jujur dimasyarakat
Etika bisnis wirausahawan dengan berbagai jenis
bisnisnya hidupnya ditengah-tengah masyarakat.
Mereka berbaur menyatu, saling membantu bhkan
kadang-kadang saling menipu. Ada mereka yang
memang senang menipu, hidup dialam ketidak
jujuran, ada yang pernah kena tipu karena tidak
hati-hati, orang tidak jujur, kalaupun berhasil
biasanya hanya untuk sementara waktu, mereka
cepat hancur, jika mau abadi, hidup tenang,
disenangi oleh semua orang, maka hiduplah dengan
penuh kejujuran, jujur adalah modal dalam
kehidupan. Demikianlah perilaku pribadi dan
organisasi masing-masing anggota masyarakat tidak
sama, gejala mutakhir dari masyarakat kita ialah
sulit mencari orang jujur, oleh sebab itu seorang
wirausahawan harus berhati-hati, menutup segala
celah kemungkinan ditipu orang.
Merosotnya rasa solidaritas, tanggungjawab sosial,
dan tingkat kejujuran dikalangan kelompok bisnis,
dan anggota masyarakat, merupakan gejala umum,
dan meruntuhkan teori-teori solidaritas, likuiditas,
bonafiditas, yang menyangkut kepercayaan, bisa
dipercaya dari segi moral, segi keuangan, tetap bila
berjanji dsb.
Penipu-penipu atau saling menipu bisa terjadi
antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis,
konsumen dengan konsumen dan sebagainya.
Penipu dan pelanggaran etika lainnya banyak
terjadi seperti, permainan cek kosong, giro bilyet
yang ditolak, karena ketiadaan dana, atau kadangkadang membayar dengan cek/giro bilyet yang
rekeningnya sudah ditutup, utang tidak dibayar
kiriman barang tidak sesuai dengan contoh, janji
tidak ditepati, kiriman barang jumlahnya kurang
dari faktur, barang rusak, dan sebagainya.
Dalam dunia bisnis semua orang tidak
mengharapka memperoleh perlakuan tidak jujur
dari sesamanya. Praktek manipulasi tidak akan
terjadi jika dilandasi jika dilandasi moral yang
tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan
menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri.
Masalahnya ialah tidak ada hukum yang tegas
terhadap pelaggaran etika tersebut. Karena nilai
etika hanya ada dalam hati nurani seseorang. Etika
mempunyai kendali intern dalam hati, berbeda
dengan aturan hukum yang mempunyai unsur
paksaan ekstern. Akan tetapi orang-orang bisnis
yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam
akan mengetahui bahwa perilaku jujur aka memberi
kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik
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dalam dunia nyata sekarang apalagi dalam
kehidupan nanti diakhirat. Hendaknya kehidupan
dunia terutama dalam bisnis, tidak terlepas dari
kehidupan dihari kemudian itu. Kelompok
konglomerat yang sudah berhasil banyak
menyatakan bahwa modal dasar dari perkembangan
usahanya dimlai dari kejujuran. Apa bila sudah
bertemu pelaku bisnis dengan yang lainnya yang
jujur, mereka saling memberitah, dan akhirnya
mereka berkelompok dihati masing-masing menjadi
partner yang setia, dan mereka juga saling
menginformasikan jika menemukan pelaku bisnis
yang tidak jujur, agar terhindar dari penipuan.
Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan
dengan orang yang menginvestasi uang yang dalam
perusahaan, denga konsumen, pegawai, kreditur,
saingan dan sebagainya. Orang yang menanam
uang atau investor menginginkan manajemen dapat
mengelola perusahaan secara berhasil, sehingga
dapat menghasilkan keuangan bagi mereka.
Konsumen
mengingikan
agar
perusahaan
menghasilkan produk bermutu dan dapat dipercaya
dan dengan harga yang layak. Para karyawan
menginginkan agar perusahaan mampu membayar
balas jasa yang layak bagi kehidupan mereka,
memberikan kesempatan naik pangkat atau promosi
jabataan, pihak kreditur mengharapkan agar semua
utang perusahaan dapat dibayar tepat waktu dan
membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya
dan buat secara teratur. Pihak saingan
mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan
secara baik, tidak merugika dan menghancurkan
pihak lain.
Orang-orang bisnis mengharapkan bertindak secara
etis dalam berbagai aktivitasnya dimasyarakat.
Harus ada etik dalam menggunakan sumber daya
tersebut, apa akibat dari proses produksi yang ia
lakukan? Diharapkan orang bisnis memiliki standar
etik yang lebih tinggi di masyarakat, karena mereka
langsung berhadapan dengan masyarakat yang
selalu mengawasi kegiatan mereka.
Etika yang dimiliki oleh masing-masing individu
sebenarnya sebebarnya merupakan perkembangan
dari etik sejak dulu, yang dianut oleh dan
disampaikan kepada kita oleh orang tua,guru,
pimpinan agama, dan lingkungan kita secara
keseluruhan. Jadi etik yang digunakan oleh orang
bisnis tidak terlepas dari sumber-sumber yang
sama.
Etika bisnis menyangkut usaha membangun
kepercayaan antara anggota masyarakat dengan
perusahaan dan ini merupakan elemen sagat penting
buat suksesnya suatu bisnis dalam jangka panjang.
Jadi prinsipnya seorang wirausaha lebih baik
merugi dari pada melakukan perbuatan tidak
terpuji. Para pengusaha semaksimal mungkin harus
menghindar pertengkaran, apa lagi yang akan
menyebabkan putus hubungan, semua clain dari
relai sampai tingkat tertentu harus dilayani dengan
penuh toleransi. Harus dicari win-win solution pada
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setiap persengketaan. Cepat ganti barang baru, jika
terjadi clain yang benar, semua ini untuk menjaga
reputasi, nama baik perusahaan. Perbuatan yang
tidak terpuji, berlaku curang, tidak jujur tidak
menempati janji, akan meruntuhkan martabat
bisnisnya, sedangkan martabat atau reputasi adalah
satu kata magis yang harus dijunjung tinggi oleh
seorang wirausaha, yang akan merupakan
competitive advantage, keunggulan bersaing yang
abadi, dan menang selama-lamanya.
Menjunjung etika adalah suatu hal yang sangat
penting untuk melindungi reputasi perusahaan.
Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer
dalam keseharian kegiatan bisnis, namun harus
selalu dijaga terus menerus, sebab reputasi sebagai
perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu
pendek, tetapi akan terbentuk dalam jagka panjang.
Dan ini merupakan asset yang tak ternilai sebagai
goodwill bagi sebuah perusahaan. Suatu trademark
Sebab kegagalan
Alasan kegagalan

Pasar
banyak
sejenis

terlalu
padat
perusahaan

istimewa dalam competitive advantage
215;2005).

(buchari

Faktor-fakor penyebab kegagalan
Setiap orang memulai bisnis baru senantiasa
bersikap optimis. Tetapi optimisme itu pudar
bersama dengan kegagalan usaha. Ini terjadi pada
dua tahun pertama. Hanya sekitar 20% dari
perusahaan-perusahaan baru yang mampu bertahan.
Banyak alasan yang dikemukakan oleh para
usahawan pemula sehubungan dengan kegagalan
mereka, seperti terlalu banyaknya pesaing, tingkat
bunga bank yang tinggi, perekonomian yang tidak
menentu, dan berbagai alasan lain. Meskipun
demikian, sebenarnya alasan utama kegagalan
mereka adalah kesalahan manajemen yang mereka
terapkan. Kesalahan manajemen menempati
persentase tertinggi dalam kegagalan perusahaan,
yakni 90% :
Faktor yang perlu
Solusi
diperhatikan

Terlalu banyak pesaing
yang menawarkan produk
yang sama

Konsumen
melihat-lihat
membeli

Tidak ada pembeli

Lokasi kurag tepat, harga
tinggi/kualitas rendah

Laporan
pendapatan
menunjukan penurunan
laba/rugi

Mengubah perhatian
khususnya konsumen,
dan survey konsumen

Sulit melakukan
perubahan

Pemilik merasa cepat
puas

Lamban dan menurunkan
penjualan

Menerapkan program
baru

Kurang pengetahuan

Menyebabkan prestasi
manajemen yang rendah

Kesalahan yang terus
menerus terjadi pada
bidang yang kurang
diketahui

Menyelenggarakan
program pelatihan

Kekurangan modal

Perencanaan keuagan yag
buruk

Selalu kekuragan uang

Menguragi pengeluaran
dan memantau aliran kas

Tidak memiliki rencana
perusahaan

Manajemen buruk

Selalu mengalami kejutan
bisnis

Mengembangkan dan
menerapkan rencana
perusahaan

konsumen saat ini dan konsumen generasi berikut.
Hubungan antara asumsi konsumen dengan
kebutuhan, keinginan, permintaan, daya beli
Maslow menyatakan adanya hirarki kebutuhan yag
terdiri dari lima tingkatan, yang dimulai dari
kebutuhan yang paling utama yaitu kebutuhan fisik
seperti minum, pakaian, dan tempat tinggal sebagai
kebutuhan, serta kebutuhhan rasa aman, kebutuhan
untuk bersosialisasi, kebutuhan akan penghargaan
diri dan cinta, hingga kebutuhan akan aktualisasi
diri.
Kebutuhan dibagi dua:
Utama :kebutuhan yang diakui benar-benar ada dan
harus segera didapatkan, yang ditunjukan oleh
gejala-gejala acquired needs

hanya
tanpa

Iklan yang unik dan
berikan potongan harga

Lanjutan setelah kebutuhan utama terpenuhi maka
kebutuhan utama terpenuhi, maka kebutuhan
lainnya menjadi pertimbangan.
Jika kebutuhan tingkat pertama telah terpenuhi,
kebutuhan lainnya akan menyusul untuk segera
dipenuhi, kebutuhan yang belum terpenuhi akan
memunculkan desakan sehingga memacu seseorang
untuk mencari tahu cara kebutuhan itu dapat
dipenuhi. Ketika proses pencarian atau pemecahan
masalah kebutuhan ini menyebabkan ia bergerak
untuk mencari solusi atau masalah yang dihadapi,
dan jika informasi yang berkaitan dengan
pemecahan masalah telah didapat, maka secara
langsung kebutuhan itu dddiseeelesaikan dengan
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cara memperoleh alat pemuas/dengan aksesibility
terhadap pencapaian kebutuhan itu.
Hirakri kebutuhan maslow ternyata telah
membentuk struktur-struktur produk, mulai dari

produk yang diciptakan atas dasar pemenuhan
kebutuhan dasar hingga produk yang diciptakan
untuk pemenuhan kebutuhan lanjutan.

Acuan ini banyak dibahas dibidang perilaku
konsumen, strategi pengembangan produk menjadi
prioritaas utama, karena produk diciptakan terutama
untuk memenuhi kebutuhan fisik, dimana kemudia
inovasi produk itu bertujuan untuk mengejar
tingkatan kebutuhan konsumen selanjutnya.
Manusia adalah mahluk realitis. Ia akan mengejar
kebutuhan yang paling dasar, setelah tujuan utama
telah terpenuhi, kegiatan selanjutnya bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan pada jenjang yang
lebih tinggi.
Metode penelitian
Penelitian dilakukan dengan cara pengujian
hipotesis denga menggunakan teknik analisis
regresi liner berganda terhadap data primer yang
didapat langsung dari sejumlah sampel melalui
kuesioner yang diisi responden.

Jenis dan sumber data
Dalam penelitian ini jenis data dikumpulkan adalah
data primer dan data sekunder yang bersifat
kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari penumpang berupa jawaban terhadap
pertanyaan dalam kuesioner. Data sekunder adalah
data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti
dan dikumpulkan oleh pihak lain yang dengan
permasalahan penelitian ini.
Populasi dan metode pegambilan sampel
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
masyarakat kota tanggerang sebagai pelaku UKM
dalam bulan desember 2011. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode accidental sampling,
artinya sampel diperoleh dari wawancara pelaku
usaha pada saat pengambilan sampel dilakukan
pada pemilik usaha, karyawan & kepercayaan
pelaku usaha.
Untuk
menemukan jumlah sampel
yang
representatif, digunakan rumus seperti yang
dikemukakan cooper dan Emory (1995), yaitu:
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Dimana:
N
= ukuran sampel
Pq
= ukuran dispersi sampel, karena kita tidak
mengetahui nilai probabilitas proporsi
p dan q maka dapat diasumsikan bahwa
nilai p = 0,5 dan nilai q = 0,5 sehingga
diperoleh pq=0,25
σp
= standar eror, yaitu =0,051
dengan
menggunakan
tingkat
keyakinan 95% atau ά = 0,05 sehingga
Z tabel = 1,96 dan diasumsikan bahwa
proporsi populasi dihadapkan berada
pada interval 0,1 jadi 1,96 sehingga σp =
0,051

maka n = 0,25/(0,051)2 + 1 = 97.
Jadi dalam penelitian ini jumlah sampel yang
diambil dibulatkan menjadi 100, Sehingga masingmasing UKM diharapkan berimbang jumlah
respondennya.
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Metode pengumpulan data
Dalam usaha untuk mengumpulkan data yang
diperoleh, dilakukan 3 (cara) teknik pengumpulan
data yaitu:
1.
Kuesioner, yaitu menyebarkan daftar
pertanyaan langsung kepada responden yang
berisi tentang masalah yang akan diteliti
untuk diisi sesuai dengan keadaan yang
dialami/dirasakan oleh responden.
2.
Teknik observasi, yaitu mengamati secara
langsung obyek penelitian. Teknik ini
digunakan untuk melengkapi data diperoleh
dari teknik lain.
3.
Studi pustaka, yaitu melengkapi data dengan
buku-buku/jurnal dan teori-teori yang
berhubungan dengan penelitian yang akan
dilakuakan.
Metode analisis data
Data yang diperoleh dalam penelitian perlu
dianalisa agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang
tepat. Oleh karena itu perlu ditetapkan teknis
analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian yang
hendak dicapai, juga untuk menguji kebenaran
hipotesa (cooper dan emory,1995).
Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah
melakukan uji reliabilitas instrumen. Uji relibilitas
digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasl
pengukuran tetap konsisten bila diukur dua kali
atau lebih terhadap gejala yag sama menggunakan
alat ukur yang sama. Indikator untuk uji realibilitas
adalah cronbach alpha. Koefisien σ > 0,600
menunjukan instrumen yang digunakan reliabel
(nunally,1981). Dalam penelitian ini uji reliabilitas
dilakukan dengan menggunakan bantuan SPPS
13.00. hasil uji reliabilitas sangat tergantung pada
kesungguhan responden dalam menjawab semua
item pertanyaan penelitian. Apa bila data yang
sudah diuji memenuhi kriteria realibilitas, maka
dapat dilakuakan tahapan selanjutnya, yaitu uji
hipotesis.
Pada tahap kedua, alat uji yang digunakan
disesuaikan dengan model penelitian. Untuk
penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis regresi linier
berganda. Sebelum pengujian hipotesis, pengujian
terhadap asumsi penyimpangan klasik dilakuakan
terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data yag

akan dianalisis bebas dari multikolinearitas,
heterokedastisitas, dan autokorelasi. Pengelolaan
data secara statistik dilakukan dengan batuan
komputer, menggunakan SPSS.13.00.
Pembahasan masalah
Yayasan sahabat wanita membangun pusat
pengembangan komunitas perempuan ditangerang,
disini para perempuan mendapat pelatihan
manajemen keuangan, kesehatan anak,reproduksi.
Sebenarnya
partisipasi
perempuan
dalam
pertumbuhan eknomi, sangat besar mereka tidak
hanya turut aktif menurunkan tingkat kemiskinan
dikalanga
perempuan,
tetapi
berupaya
meningkatkan pendapatan rumah tangga dan
mendorong
pembangunan
ekonomi
secara
keseluruhan. Namun, peran mereka akan lebih
besar lagi jika pengetahuan dan keterampilan
mereka terus ditingkatkan wilson siahan keterangan
persnya (republika25/12).
Banyak pengusaha kecil bangkrut karena tidak bisa
mengelola keuangannya.penyaluran kredit usaha
rakyat untuk pelaku usaha kecil dan menengah
yang belum bankable menjadi salah satu program
pemerintah meningkatkan serapan tahun ini
menjadi 30 triliun. Pengamat ekomomi dari
universitas gajah mada (UGM) tony prasentiantono
keterangan persnya (republika30/1) menilai KUR
hanya sebagai program terobosan kejar target,
sehingga terkesan lebih mengejar aspek kuantitatif
tetapi lemah dari sisi kualitataif. karena itu, karena
itu ia mengatakan penyaluran kur bagi pelaku UKM
yang telah berlangsung selama ini masih perlu
dievaluasi lagi
Sedangkan keterangan pers aviliani pengamat
ekonomi dari institute for development of
economics and finance (indef) pemerintah harus
meningkatan pedampingan kepada pengusaha kecil
penerima KUR, pendampingan menjadi penting
agar mereka terhindar dari kegagalan. “saat ini
pemerintah belum serius mendampingi penerima
KUR”.
Pada umumnya pelaku usaha kecil penerima KUR
masih minim pengalaman. Sehingga, membuat
daya saing mereka rapuh ketika harus berhadapan
dengan pengusaha berpengalaman yang memiliki
model lebih besar. Oleh karenanya pendampingan
pemerintah menjadi hal yang tak bisa ditawar lagi.

Coefficient Correlationsa
Model
1

harga
Correlations

jasa

produk

harga

1.000

-.083

-.240

jasa

-.083

1.000

-.173

produk

-.240

-.173

1.000
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Covariances

harga

.017

-.001

-.004

jasa

-.001

.013

-.002

produk

-.004

-.002

.014

a. Dependent Variable: kepuasan

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

Collinearity Statistics

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

14.067

4.877

2.885

.005

produk

.626

.117

.482

5.362

.000

.905

1.105

jasa

.074

.114

.057

.649

.518

.954

1.049

harga

.193

.131

.131

1.477

.143

.926

1.079

a. Dependent Variable: kepuasan

Analisis statistik
Berdasarkan pengolahan data denga bantuan komputer program SPSS diperoleh sebagai berikut:
Model Summaryb
Model

R
.546a

1

Adjusted R
Square

R Square
.298

Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson

.276

2.417

1.960

a. Predictors: (Constant), harga, jasa, produk
b. Dependent Variable: kepuasan
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

238.386

3

79.462

Residual

560.854

96

5.842

Total

799.240

99

Sig.
.000a

13.601

a. Predictors: (Constant), harga, jasa, produk
b. Dependent Variable: kepuasan

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

14.067

4.877

produk

.626

.117

jasa

.074

harga

.193

Beta

Collinearity
Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

2.885

.005

.482

5.362

.000

.905

1.105

.114

.057

.649

.518

.954

1.049

.131

.131

1.477

.143

.926

1.079

a. Dependent Variable: kepuasan
Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi
antara kualitas produk bagi UKM terhadap
kepuasan pelanggan sebesar 0,482 korelasinya
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sebesar 0,546 artinya ada pengaruh antara kualitas
produk denga kepuasan pelanggan cukup kuat dan
searah (karena hasil positif) . searah artinya jika
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kualitas produk tinggi maka kepuasan pelanggan
juga tinggi, korelasi kedua variabel bersifat
signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000
< 0,05.
Besarnya angka R square (r2) sebesar 0,298 angka
tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh
kualitas produk terhadap kepuasan (koefisien
determinan), angka tersebut mempunyai maksud
bahwa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan
pelanggan adalah 29,8% dan sisanya dipengaruhi
variabel lain sebesar 70,2%.
Dari tabel koefisien dapat dikatakan:
1. Persamaan regresi
Y = 14,067 + 0,626 X1

Kesimpualan
kewirausahaan ibarat anak ayam kehilangan
induknya dengan perjuangan panjang penuh dengan
pengorbanan bermandikan kringat dan airmata
maupun darah tanpa suatu pendampingan krisis
moneter berskala nasional indonesia mengalami
dekade paska krisis pergerakan ekonomi berskala
makro mengalami depresi tetapi lihat saudarasaudari kita penuh dengan gliatnya dipasar becek
serta pasar kaget maupun pedagang kaki lima
mereka tetap eksis tanpa pendampingan secara
signifikansi. Sekarang para pahlawan kesiangan,
yang sudah kebakaran jenggot mulai merilis dengan
cara bermitra dan pendampingan dengan pinjama
lunak.
Kewirausahaan harus ditopang penuh dengan jiwajiwa blod will artinya keinginan yang sangat kuat
Referensi
Buchari alma2005 kewirausahaan menumbuhkan
jiwa kewirausahaan alfabeta
Davila 2009 profit-making innovation strategi
mengelola, mengukur dan memetik keuntungan
dari inovasi buhana ilmu populer (kelompok
gramedia).
Hermawan kartajaya 2007 boosting loyality
marketing performance mizan
John E Kennedy 2009 Marketing Communication
Taktik Dan Strategi buhana ilmu populer
(kelompok gramedia).

a)

14,067 artinya jika tidak ada pengaruh kualitas
produk dalam kepuasan pelanggan, maka
besarnya nilai kepuasaan sebesar 14,067.
b) 0,626 artinya jika nilai kualitas produk
bertambah sebesar satu satuan maka kepuasan
pelanggan bertambah sebesar 0,626.
2. Hasil uji hipotesis
T hitung = 5.362, dibandingkan dengan t
tabel yang menggunakan taraf kesalahan
5% diperoleh nilai t tabel 1,960. Jadi t
hitung > t tabel (5,362 > 1,960), maka Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya ada
pengaruh antara kualitas produk terhadap
kepuasan pelanggan terhadap hasil kinerja
pelaku usaha disektor mikro berskala kecil
sampai menengah.

perlu mendobrak ke pemasaran berskala eksportir
andaikan lembaga negara mau mendampinginya.
Siap memberikan defined offer artinya kontribusi
yang real antara pelaku usaha dengan bermitra
menancapkan pondasi yang kokoh super power dan
due diligent menyelesaikan produk tepat guna.
Hasil uji hipotesis
T hitung = 5.362, dibandingkan dengan t tabel yang
menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai t
tabel 1,960. Jadi t hitung > t tabel (5,362 > 1,960),
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada
pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan
pelanggan terhadap hasil kinerja pelaku usaha
disektor mikro berskala kecil sampai menengah.

Mas’ud
machfoedz
kewirausahaan
suatu
pendekatan kontemporer UPP AMP YKPN
jogjakarta
Robert T kiyosaki 2010 the cashflow quadrant
panduan ayah kaya menuju kebebasan finansial
gramedia pustaka utama
Vincent gaspersz 2007 team oriented problem
solving panduan kreatif solusi masalah untuk
sukses gramedia pustaka utama

Lampiran-lampiran
Regression
Variables Entered/Removed
Model

Variables Entered

1

harga, jasa,
produka

Variables
Removed

Method
. Enter

a. All requested variables entered.
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Model Summary
Model

R
.546a

1

Adjusted R
Square

R Square
.298

Std. Error of the
Estimate

.276

2.417

a. Predictors: (Constant), harga, jasa, produk

ANOVAb
Model

Sum of Squares

1

df

Mean Square

Regression

238.386

3

79.462

Residual

560.854

96

5.842

Total

799.240

99

F

Sig.

13.601

.000a

a. Predictors: (Constant), harga, jasa, produk
b. Dependent Variable: kepuasan

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

14.067

4.877

produk

.626

.117

Jasa

.074

Harga

.193

a. Dependent Variable: kepuasan
Lampiran
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Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

2.885

.005

.482

5.362

.000

.905

1.105

.114

.057

.649

.518

.954

1.049

.131

.131

1.477

.143

.926

1.079
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lampiran

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
produk
N
Normal Parametersa,,b

Mean
Std. Deviation
Absolute

Most Extreme Differences

Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

jasa

harga

kepuasan

100
29.02
2.188
.146

100
32.54
2.176
.139

100
23.89
1.927
.173

100
39.26
2.841
.097

.127
-.146
1.464
.028

.071
-.139
1.389
.042

.132
-.173
1.728
.005

.097
-.079
.973
.301

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Coefficient Correlationsa
Model
1

harga
Correlations

Covariances

jasa

produk

harga

1.000

-.083

-.240

jasa

-.083

1.000

-.173

produk

-.240

-.173

1.000

.017

-.001

-.004

jasa

-.001

.013

-.002

produk

-.004

-.002

.014

harga

a. Dependent Variable: kepuasan

Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions

Model

Dimensi
on

1

1

3.989

1.000

.00

.00

.00

.00

2

.005

28.623

.01

.03

.23

.83

3

.004

31.455

.01

.85

.28

.05

4

.002

47.152

.98

.12

.48

.12

Eigenvalue

Condition Index

(Constant)

a. Dependent Variable: kepuasan
Lampiran2
Regression
Variables Entered/Removed
Model

Variables Entered

1

harga, jasa,
produka

Variables
Removed

a. All requested variables entered.
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harga
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Model Summaryb
Model

R

1

Adjusted R
Square

R Square
.546

a

.298

Std. Error of the
Estimate

.276

Durbin-Watson

2.417

1.960

a. Predictors: (Constant), harga, jasa, produk
b. Dependent Variable: kepuasan

ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

238.386

3

79.462

Residual

560.854

96

5.842

Total

799.240

99

Sig.
.000a

13.601

a. Predictors: (Constant), harga, jasa, produk
b. Dependent Variable: kepuasan

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

Collinearity Statistics

Beta

14.067

4.877

produk

.626

.117

Jasa

.074

Harga

.193

t

Sig.

Tolerance

VIF

2.885

.005

.482

5.362

.000

.905

1.105

.114

.057

.649

.518

.954

1.049

.131

.131

1.477

.143

.926

1.079

a. Dependent Variable: kepuasan

Coefficient Correlationsa
Model
1

harga
Correlations

Covariances

jasa

produk

harga

1.000

-.083

-.240

jasa

-.083

1.000

-.173

produk

-.240

-.173

1.000

.017

-.001

-.004

jasa

-.001

.013

-.002

produk

-.004

-.002

.014

harga

a. Dependent Variable: kepuasan

Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions

Model

Dimensi
on

1

1

3.989

1.000

.00

.00

.00

.00

2

.005

28.623

.01

.03

.23

.83

3

.004

31.455

.01

.85

.28

.05

4

.002

47.152

.98

.12

.48

.12

Eigenvalue

Condition Index

(Constant)

produk

jasa

harga
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Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions

Model

Dimensi
on

1

1

3.989

1.000

.00

.00

.00

.00

2

.005

28.623

.01

.03

.23

.83

3

.004

31.455

.01

.85

.28

.05

4

.002

47.152

.98

.12

.48

.12

Eigenvalue

Condition Index

(Constant)

produk

jasa

harga

a. Dependent Variable: kepuasan

Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

34.34
-5.706
-3.169
-2.361

a. Dependent Variable: kepuasan
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Maximum
43.22
7.068
2.553
2.924

Mean
39.26
.000
.000
.000

Std. Deviation
1.552
2.380
1.000
.985

N
100
100
100
100

