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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran para pengusaha mengenai kompetensi manajerial dan 

keberhasilan usaha para pengusaha industri kecil Kota Sukabumi 

 

Objek dari penelitian ini adalah Pengusaha Industri kecil kota Sukabumi, untuk 

mendapatkan bukti-bukti mengenai kemampuan konsep, kemampuan berhubungan 

dengan orang lain dan kemampuan teknikal terhadap keberhasilan usaha para pengusaha 

Industri kecil kota Sukabumi, penulis melakukan survai dengan cara menyebarkan 

kuesioner. Total kuesioner yang dibagikan dan terkumpul adalah 116 eksemplar.  

4.2.1  Gambaran Umum Responden 

 Untuk mendapat gambaran mengenai para pengusaha industri kecil Kota 

Sukabumi, maka dilihat berdasarkan : jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan 

lamanya usaha. Setelah melihat hasil penyebaran kuesioner sebanyak 116 pengusaha, 

maka dapat diketahui gambaran umum para Pengusaha Industri kecil kota Sukabumi 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Para Pengusaha Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Jumlah % 

Pria 49 42,24 % 

Wanita 67 57,76 % 

Jumlah 116 100% 
Sumber : Data primer yang telah diolah   

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar para pengusaha 

adalah wanita yang merupakan pengusaha terbanyak sebesar 57,76% dan sisanya 

sebesar 42,24% adalah pengusaha pria. Hal ini menunjukkan bahwa para Pengusaha 

Industri kecil kota Sukabumi rata-rata didominasi oleh wanita, hal ini karena 

kebanyakan para pengusaha tidak menjadikan usaha yang dimiliki sebagai penghasilan 

primer, serta pria saat ini lebih banyak dituntut dan ingin untuk menjadi seorang 

karyawan dibandingkan wanita. 

Tabel 4.2 

Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

NO USIA JUMLAH PERSENTASE 

1 
<30 

24 

21% 
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2 
31-35 

29 

25% 

3 
36-40 

25 

22% 

4 
41-45 

18 

16% 

5 
46-50 

13 

11% 

 6 50> 7 

6% 

  Jumlah 116 100% 

Sumber : Data Lapangan 

 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat digambarkan bahwa mayoritas 

berusia antara 31 - 35 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 25 %.Sedangkan 

responden yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 6 %. Kondisi 

ini  menunjukkan bahwa rentang usia responden dari 6 kategori hampir merata. 

Tabel 4. 3  

Grafik tingkat pendidikan responden 

NO USIA JUMLAH PERSENTASE 

1 
SD 

23 
20% 

2 
SMP 

21 
18% 

3 
SMA 

48 
41% 

4 
Sarjana 

22 
19% 

5 
Master 

2 
2% 

  Jumlah 116 100% 

Sumber : Data Lapangan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan  mayoritas 

berpendidikan SMA yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 41 %,  sedangkan responden 

yang berjenjang pendidikan S2 masih sangat minim yaitu berjumlah 2 orang atau 

sebesar 2 %, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden berpendidikan 

menengah. 

4.2.2  Analisis Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing - masing pernyataan 

dengan dengan jumlah skor masing-masing variabel. Validitas didefinisikan sebagai 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 

Oleh karena itu, penulis menguji tingkat validitas kuesioner yang disebarkan kepada 
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para pengusaha. Hasil uji validitas digunakan dengan bantuan Program SPSS, masing - 

masing variabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan konsep (X1) 

 

 Pernyataan r hitung r table 

VAR00001 ,649 0,1809 Valid 

VAR00002 ,475 0,1809 Valid 

VAR00003 ,574 0,1809 Valid 

VAR00004 ,690 0,1809 Valid 

VAR00005 ,527 0,1809 Valid 

VAR00006 ,703 0,1809 Valid 

VAR00007 ,723 0,1809 Valid 

VAR00008 ,605 0,1809 Valid 

VAR00009 ,653 0,1809 Valid 

VAR00010 ,710 0,1809 Valid 

        Sumber: kuesioner (data diolah kembali) 

Tabel 4. 5  

Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan berhubungan 

dengan orang lain  (X2) 

Pernyataan r hitung r hitung r table 

VAR00001 ,418 0,1809 Valid 

VAR00002 ,425 0,1809 Valid 

VAR00003 ,517 0,1809 Valid 

VAR00004 ,396 0,1809 Valid 

VAR00005 ,373 0,1809 Valid 

VAR00006 ,406 0,1809 Valid 

VAR00007 ,459 0,1809 Valid 

VAR00008 ,383 0,1809 Valid 

VAR00009 ,507 0,1809 Valid 

VAR00010 ,501 0,1809 Valid 

VAR00011 ,348 0,1809 Valid 

VAR00012 ,246 0,1809 Valid 

       Sumber: kuesioner (data diolah kembali) 

 
Tabel 4. 6  

Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Teknikal (X3) 

Pernyataan r hitung r table Keterangan 
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VAR00001 ,563 0,1809 Valid 

VAR00002 ,556 0,1809 Valid 

VAR00003 ,569 0,1809 Valid 

VAR00004 ,642 0,1809 Valid 

VAR00005 ,525 0,1809 Valid 

VAR00006 ,650 0,1809 Valid 

VAR00007 ,637 0,1809 Valid 

VAR00008 ,481 0,1809 Valid 

VAR00009 ,557 0,1809 Valid 

VAR00010 ,584 0,1809 Valid 

VAR00011 ,549 0,1809 Valid 

VAR00012 ,336 0,1809 Valid 

VAR00013 ,329 0,1809 Valid 

VAR00014 ,275 0,1809 Valid 

 
Tabel 4. 7 

Hasil Uji Validitas Variabel Keberhasilan usaha(Y) 

Pernyataan r hitung r table Keterangan 

VAR00001 ,521 ,574 Valid 

VAR00002 ,381 ,573 Valid 

VAR00003 ,504 ,576 Valid 

VAR00004 ,477 ,648 Valid 

VAR00005 ,371 ,558 Valid 

VAR00006 ,534 ,657 Valid 

VAR00007 ,614 ,639 Valid 

VAR00008 ,600 ,517 Valid 

VAR00009 ,381 ,562 Valid 

VAR00010 ,435 ,565 Valid 

VAR00011 ,414 ,574 Valid 

VAR00012 ,587 ,356 Valid 

VAR00013 ,249 ,329 Valid 

VAR00014 ,339 ,278 Valid 

VAR00015 ,423 ,278 Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item 

pernyataan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari 0,1809 sehingga dapat 

dijelaskan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan 

dalam analisis data selanjutnya.  
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Dalam pengujian reliabilitas, langkah yang ditempuh yaitu sama dengan langkah 

pengujian validitas. Karena output keduanya bersamaan muncul.  

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,60. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan 

program SPSS: 

 

Tabel 4. 8 

Uji Reliabilitas Variabel Kemampuan konsep 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,890 ,892 10 

 
Tabel 4. 9 

Uji Reliabilitas Variabel Kemampuan berhubungan dengan orang lain 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,768 ,780 12 

 
Tabel 4. 10 

Uji Reliabilitas Variabel Kemampuan Teknikal 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,836 ,864 14 

Tabel 4. 11 

Uji Reliabilitas Variabel Keberhasilan usaha 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,834 ,834 15 

 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel 

karena nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha > 0,60 yaitu 0,890, 0,768, 0,863 

dan 0,834 dengan demikian dapat dikatakan semua item pernyataan reliabel.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada para pengusaha, maka 

dapat diketahui pernyataan para pengusaha mengenai kemampuan konsep, kemampuan 

berhubungan dengan orang lain, kemampuan teknikal dan keberhasilan usaha para 

pengusaha Industri kecil kota Sukabumi. Setiap jawaban dari para pengusaha diberi 

nilai berdasarkan skala likert.  

Adapun kriteria penilaian sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS)  =  5 

Setuju (S)   =  4 

Cukup setuju (CS)  =  3 

Tidak Setuju (TS)  =  2 

Sangat Tidak Setuju (STS) =  1 

 Selanjutnya dicari nilai skor dari setiap jawaban para pengusaha, untuk 

memudahkan penilaian tersebut, maka digunakan interval untuk menentukan panjang 

kelas interval, maka digunakan rumus menurut Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap 

jawaban responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka 

digunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval, maka digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2010;79) adalah sebagai berikut: 

 

 

       rentang 

p =  

banyak kelas interval     
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P     = Panjang Kelas Interval 

Rentang      = Data tertinggi – Data terendah 

Banyak Kelas Interval   = 5 

Berdasarkan rumus tersebut, maka panjang kelas interval adalah : 

8,0
5

)15(



P  

Maka Rentang skala dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 12 

Skala Interval  

No Interval Kelas Penilaian X1,X2 X3 Penilaian Y 

1 1,00 – 1,79 Sangat tidak efektif (STE) Sangat rendah (SR) 

2 1,80 – 2,59 Tidak Efektif (TE) Rendah (R) 

3 2,60 – 3,39 Cukup Efektif (CE) Cukup tinggi (CT) 

4 3,40 – 4,19 Efektif (E) Tinggi (T) 

5 4,20 – 5,00 Sangat Efektif (SE) Sangat tinggi (ST) 

 

 

4.2.3  Hasil Survey mengenai kemampuan konsep para pengusaha Industri 

kecil kota Sukabumi 

Tanggapan para pengusaha mengenai Kemampuan konsep dapat dilihat 

berdasarkan indikator yang terbagi dalam beberapa tabel berikut ini 

Tabel 4. 13 

Tanggapan para pengusaha mengenai memahami dan dapat merancang model bisnis 
No Item Pernyataan SS S CS TS STS jml Rata-rata 

1. Saya terdorong 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

mengenai model 

bisnis / 

pemahaman 

terhadap model 

bisnis saat ini 

untuk kemajuan 

8 40 17 19 32 321 2,77 
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perusahaan 

2. Sebagai 

pemimpin 

perusaahan saya 

harus 

memahami dan 

merancang 

model bisnis 

untuk kemajuan 

perusahaan  

6 46 14 20 30 326 2,81 

3. Perusahaan saya 

sudah memiliki 

model bisnis 

yang jelas 

8 24 26 22 36 294 2,53 

4. Kemajuan 

teknologi saat 

ini membantu 

saya dalam 

merancang 

model bisnis 

9 21 21 36 29 293 2,53 

 
Jumlah  31 131 78 97 127 1234 10,64 

 
Total  155 524 234 194 127 1234 2,66 

 
Persentase  12,55 42,43 18,95 15,71 10,28 100   

 Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruhnya menyatakan setuju mengenai  

memahami dan dapat merancang model bisnis yaitu sebanyak 42,45%, hanya 18,95% 

menyatakan tidak setuju dan 10,28% menyatakan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa memahami dan dapat merancang model 

bisnis dapat dikatakan cukup efektif, hal ini karena memiliki nilai rata-rata 2,66  yang 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 

 

Tabel 4. 14 

Tanggapan para pengusaha mengenai Memiliki pemikiran ke depan 

No Item Pernyataan SS S CS TS STS jml 
Rata-

rata 

5.  Setiap kegiatan 

yang saya lakukan 

harus mempunyai 

nilai yang tinggi  

8 25 13 43 27 292 2,52 

6. Merencanakan 

dengan 

mempertimbangkan 

8 18 24 35 31 285 2,46 
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nilai yang di dapat 

guna 

mengembangkan 

perusahaan 

7. Restrukturisasi 

kerangka kerja 

dapat memecahkan 

masalah  

6 19 21 42 28 281 2,42 

 
Jumlah  22 62 58 120 86 858 7,40 

 Total  110 248 174 240 86 858 2,47 

 Persentase  12,82 28,90 20,28 27,97 10,02 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan setuju mengenai  memiliki pemikiran ke 

depan yaitu sebanyak 28,90%, 27,98% menyatakan tidak setuju dan 10,02% 

menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

memiliki pemikiran ke depan dapat dikatakan tidak efektif, hal ini karena memiliki nilai 

rata-rata 2,47 yang berada pada interval 1,80 – 2,59. 

Tabel 4. 15 

Tanggapan para pengusaha mengenai Berfikir sistematis 

No 
Item 

Pernyataan 
SS S CS TS STS jml 

Rata-

rata 

8. Terdapat Visi 

Misi yang 

diketahui oleh 

setiap karyawan  

7 22 20 39 28 289 2,49 

9. Terdapat urutan 

dan proses 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

10 17 15 31 43 268 2,31 

10. Merumuskan 

masalah secara 

sistematis 

9 18 21 37 31 285 2,46 

 
Jumlah  26 57 56 107 102 842 7,26 

 Total  130 228 168 214 102 842 2,42 

 Persentase  15,44 27,08 19,95 25,42 12,11 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai berfikir 

sistematis yaitu sebanyak 15,44%, yang menyatakan setuju sebanyak 27,%08, yang 

menyatak kurang setuju sebanyak 19,95, 25,42% menyatakan tidak setuju dan 12,11% 
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menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berfikir sistematis dapat dikatakan tidak efektif, hal ini karena memiliki nilai rata-rata 

2,42 yang berada pada interval 1,80 – 2,59. 

 

 
Tabel 4. 16  

Rekapitulasi Tanaggapan para pengusaha untuk Variabel Kemampuan konsep 

 

Dari Tabel 4.16, dapat diketahui nilai rata-rata tanggapan para pengusaha 

mengenai kemampuan konsep adalah sebesar 2,53 artinya kemampuan para pengusaha 

Industri kecil kota Sukabumi dinilai tidak baik/tidak efektif karena mempunyai nilai 

rata-rata keseluruhan sebesar 2,53 yang berada pada interval 1,80 – 2,59, banyak faktor 

yang harus diperhatikan sehingga mampu meningkatkan kemampuan konsep di 

Pengusaha Industri kecil kota Sukabumi. 

4.2.4  Hasil Survey mengenai Kemampuan berhubungan dengan orang lain para 

pengusaha Industri kecil kota Sukabumi 

Berikut ini tanggapan para pengusaha mengenai indikator Kemampuan 

berhubungan dengan orang lain yang terbagi dalam beberapa tabel berikut. 

Tabel 4. 17 

Tanggapan para pengusaha mengenai Mengelola stakeholder 

No Item SS S CS TS STS jml Rata-

No 

pernyataan  
SS S CS TS STS Jumlah  

Rata-

rata 

Keterangan  

1 8 40 17 19 32 321 2,77 Cukup efektif 

2 6 46 14 20 30 326 2,81 Cukup efektif 

3 8 24 26 22 36 294 2,53 Tidak efektif 

4 9 21 21 36 29 293 2,53 Tidak efektif 

5 8 25 13 43 27 292 2,52 Tidak efektif 

6 8 18 24 35 31 285 2,46 Tidak efektif 

7 6 19 21 42 28 281 2,42 Tidak efektif 

8 7 22 20 39 28 289 2,49 Tidak efektif 

9 10 17 15 31 43 268 2,31 Tidak efektif 

10 9 18 21 37 31 285 2,46 Tidak efektif 

Jumlah 79 250 192 324 315 2934 25,29  

Total 395 1000 576 648 315 2934 2,53 Tidak efektif 

Persentase 13,46 34,08 19,63 22,09 10,74 100    
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Pernyataan rata 

11. Perusahaan ini 
bukan hanya 

untuk Saya 

sendiri 

melainkan 

untuk 

stakeholder 

17 53 17 17 12 394 3,40 

12. Perusahaan 

dipengaruhi 

oleh dukungan 

yang diberikan 

stakeholder 

kepada 

perusahaan 

18 56 24 2 13 403 3,47 

13. Terdapat 

hubungan baik 

dengan 

stakeholder 

dapat 

memajukan 

perusahaan 

18 52 25 11 10 405 3,49 

14. Menentukan 

stakeholder 

mana yang 

berpengaruh 

besar terhadap 

alokasi ekonomi 

perusahaan  

12 42 12 15 19 313 2,70 

 
Jumlah 65 203 78 45 54 1515 13,06 

 
Total 325 812 234 90 54 1515 3,27 

 
Persentase 21,45 53,60 15,45 5,94 31,16 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai mengelola 

stakeholder yaitu sebanyak 21,45%, 53,60% yang menyatakan setuju, 15,45% yang 

menyatakan cukup setuju, 5,59% menyatakan tidak setuju dan 31,16% yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengelola stakeholder dapat dikatakan tidak baik, hal ini karena memiliki nilai rata-rata 

3,27  yang berada pada interval 2,60 – 3,39. 

Tabel 4. 18 

Tanggapan para pengusaha mengenai memasarkan ide/gagasan 

No Item SS S CS TS STS jml Rata-
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Pernyataan rata 

15. Mempunyai 

hubungan yang 

baik dengan 

pelanggan 

memberikan 

keuntungan 

bagi perusahaan 

12 56 32 15 1 411 31,14 

16. Komunikasi 

lisan atau 

tulisan yang 

baik akan 

mempengaruhi 

karyawan 

13 60 28 13 2 417 31,19 

17. Usaha yang 

dipasarkan 

diterima dengan 

baik oleh 

konsumen 

14 61 18 8 15 399 3,44 

18. Usaha yang 

dilakukan sudah 

jelas dan sesuai 

target market 

perusahaan  

17 42 20 16 21 366 3,16 

 
Jumlah  56 219 98 52 39 1593 13,73 

 
Total  280 876 294 104 39 1593 3,43 

 
Persentase  17,58 54,99 18,46 6,53 2,45 100   

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai memasarkan 

ide/gagasan sebanyak 17,58%, 54,99% menyatakan setuju, 18,46% menyatakan cukup 

setuju, 6,53% menyatakn tidak setuju dan 2,45% menyatakan sangat tidak setuju. 

Secara keseluruhan indikator memasarkan ide/gagasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hal tersebut dapat dikatakan baik karena memiliki nilai rata-rata 3,43 yang berada pada 

interval 3,40 – 4,19. 
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Tabel 4. 19 

Tanggapan para pengusaha mengenai Mengembangkan sumber daya manusia dan peningkatan 

nilai 

No Item Pernyataan SS S CS TS STS jml 
Rata-

rata 

19. Memberikan 

pelatihan kepada 

karyawan guna 

mengembangkan 

sumber daya 

manusia 

perusahaan 

10 66 25 14 1 418 3,60 

20. Memberikan 

tantangan tugas 

kepada karyawan 

untuk 

memberikan 

peningkatan nilai 

8 59 35 12 2 407 31,11 

21. Memberikan 

fasilitas 

(koran,buku,radio, 

seminar,diskusi) 

untuk menambah 

pengetahuan 

karyawan  

15 27 26 27 21 336 2,90 

22. Perlunya 

memperhatikan 

nilai perusahaan 

guna 

meningkatkan 

nilai perusahaan 

15 55 22 12 12 397 3,42 

 
Jumlah  48 207 108 65 36 1558 13,43 

 
Total  240 828 324 130 36 1558 3,36 

 
Persentase  15,40 53,15 20,80 8,34 2,31 100   

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai 

mengembangkan sumber daya manusia dan peningkatan nilai yaitu sebanyak 15,40%, 

153,6% menyatakan setuju, 20,80% menyatakan cukup setuju, 8,34% menyatakan tidak 

setuju dan 2,31% menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa indikator mengembangkan sumber daya manusia dan peningkatan 

hal tersebut dapat dikatakan cukup baik/cukup efektif karena memiliki nilai rata-rata 

3,36 yang berada pada interval 2,60 – 3,39. 
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Tabel 4. 20 

Rekapitulasi tanggapan para pengusaha untuk variabel Kemampuan berhubungan dengan orang 

lain  

No SS S CS TS STS Jumlah  
Rata-

rata 
Keterangan  

11 17 53 17 17 12 394 3,40 Efektif 

12 18 56 24 2 13 403 3,47 Efektif 

13 18 52 25 11 10 405 3,49 Efektif 

14 12 42 12 15 19 313 2,70 Cukup efektif 

15 12 56 32 15 1 411 31,14 Efektif 

16 13 60 28 13 2 417 31,19 Efektif 

17 14 61 18 8 15 399 3,44 Efektif 

18 17 42 20 16 21 366 3,16 Cukup efektif 

19 10 66 25 14 1 418 3,60 Efektif 

20 8 59 35 12 2 407 31,11 Efektif 

21 15 27 26 27 21 336 2,90 Cukup efektif 

22 15 55 22 12 12 397 3,42 Cukup efektif 

Jumlah  169 629 284 162 129 4666 40,22   

Total  845 2516 852 324 129 4666 3,35 
Cukup 

efektif 

Persentase  18,11 53,92 18,26 6,94 2,76 100     

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata tanggapan para pengusaha 

mengenai kemampuan berhubungan dengan orang lain adalah sebesar 3,35 artinya 

kemampuan berhubungan dengan orang lain pengusaha Industri kecil kota Sukabumi 

dinilai cukup baik/cukup efektif, karena memiliki nilai sebesar 3,35 yang berada pada 

interval 2,60 – 3,39. Walau demikian masih terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan karena memiliki nilai di bawah rata-rata.  

 

4.2.5  Hasil Survey mengenai Kemampuan Teknikal para pengusaha Industri kecil 

kota Sukabumi 

Berikut ini tanggapan para pengusaha mengenai indikator Kemampuan Teknikal 

yang terbagi dalam beberapa tabel berikut. 

Tabel 4. 21 

Tanggapan para pengusaha mengenai Mampu mengintegrasikan dan mengelola sumber daya 

No 
Item 

Pernyataan 
SS S CS TS STS jml 

Rata-

rata 



74 
 

74 
 

23. Mencari sumber 

masalah dari 

ruang lingkup 

yang besar ke 

kecil 

15 28 8 20 45 296 2,55 

24. Menemukan 

elemen-elemen 

masalah yang 

ada kemudian 

menemukan 

tema atau pola 

umumnya 

11 47 5 23 30 334 2,88 

25. Memberikan 

motivasi kepada 

karyawan untuk 

kemajuan 

perusahaan 

20 22 13 16 45 304 2,62 

26. Terdapat 

kesepakatan 

kerja bersama 

(KKB) dengan 

karyawan agar 

kerja karyawan 

lebih efektif 

14 28 16 22 36 310 2,67 

27. Mendekatkan 

diri dengan 

karyawan dapat 

memajukan 

perusahaan 

10 37 16 21 32 320 2,76 

28. Seluruh 

karyawan 

memberikan 

sumbangan 

pemikiran dan 

melakukan 

berbagai jenis 

pekerjaan untuk 

tercapainya 

tujuan 

perusahaan 

12 26 20 24 34 306 2,64 

 
Jumlah  82 188 78 126 222 1870 16,12 

 
Total  410 752 234 252 222 1870 3,22 

 
Persentase  21,93 40,21 12,51 13,48 11,87 100   

Sumber : Data primer yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai mampu 

mengintegrasikan dan mengelola sumber daya yaitu sebanyak 21,93% menyatakan 

sangat setuju, 40,21% menyatakan setuju, 12,51% menyatakan cukup setuju, 13,48% 

menyatakan tidak setuju dan 11,87% menyatakan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator mampu mengintegrasikan dan 

mengelola sumber daya hal tersebut dapat dikatakan cukup baik/cukup efektif karena 

memiliki nilai rata-rata 3,22 yang berada pada interval 2,60 – 3,39. 

Tabel 4. 22 

Tanggapan para pengusaha mengenai Manajemen resiko 

No 
Item 

Pernyataan 
SS S CS TS STS jml 

Rata-

rata 

29. Membeli 

asuransi guna 

meminimlkam 

resiko bagi 

perusahaan 

13 37 16 25 25 336 2,90 

30. Mempunyai 

dana cadangan 

untuk 

mendanai 

biaya tak 

terduga 

6 39 22 23 26 324 2,79 

31. Pengendalian 

resiko 

dilakukan 

untuk 

mencegah atau 

menurunkan 

probabilitas 

terjadinya 

resiko atau 

kejadian yang 

tidak 

diinginkan 

10 22 17 19 48 275 2,37 

32. Mempunyai 

aset tidak 

hanya satu tapi 

dua akan 

mengurangi 

resiko 

13 9 20 23 42 249 2,15 

 
Jumlah  42 107 75 90 141 1184 10,21 

 
Total  210 428 225 180 141 1184 2,55 
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Persentase  17,69 36,06 18,96 15,16 11,88 100   

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai manajemen 

resiko yaitu sebanyak 18,117,691% menyatakan sangat setuju, 36,06% menyatakan 

setuju, 18,96% menyatakan cukup setuju, 15,16% tidak setuju dan 11,88% sangat tidak 

setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator manajemen resiko 

hal tersebut dapat dikatakan tidak baik karena memiliki nilai rata-rata 2,55 yang berada 

pada interval 1,80 – 2,59. 

 

Tabel 4. 23 

Tanggapan para pengusaha mengenai memimpin dan mengelola perubahan 

No 
Item 

Pernyataan 
SS S CS TS STS Jml 

Rata-

rata 

33. Perubahan 

merupakan 

suatu 

kebutuhan 

yang harus 

dihadapi  

9 39 39 19 28 384 3,31 

34. Mengerti 

tujuan 

perusahaan 

dan kondisi 

lingkungan 

sekitar dapat 

menghadapi 

suatu 

perubahan 

yang akan 

terjadi 

13 39 11 13 39 319 2,75 

35. Melibatkan 

karyawan 

dalam 

menghadapi 

suatu 

13 31 13 16 18 278 2,40 
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perubahan  

36 Terdapat 

dorongan bagi 

karyawan 

untuk 

melakukan 

perubahan  

11 37 19 18 31 327 2,82 

 
Jumlah  46 146 82 66 116 1308 11,28 

 
Total  230 584 246 132 116 1308 2,82 

 
Persentase  17,50 44,44 18,72 10,05 8,83 100   

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai memimpin 

dan mengelola perubahan yaitu sebanyak 17,50% menyatakan sangat setuju, 44,44% 

menyatakan setuju, 18,72% menyatakan cukup setuju, 10,05% menyatakan tidak setuju 

dan 8,83% yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa indikator memimpin dan mengelola perubahan hal tersebut dapat 

dikatakan cukup baik karena memiliki nilai rata-rata 2,82 yang berada pada interval 

2,60 – 3,39. 

Tabel 4. 24 

Rekapitulasi tanggapan para pengusaha untuk variabel Kemampuan Teknikal 

No  SS S CS TS STS jml 
Rata-

rata 
Ket 

23 15 28 8 20 45 296 2,55 Tidak efektif 

24 11 47 5 23 30 334 2,88 Cukup efektif 

25 20 22 13 16 45 304 2,62 Cukup efektif 

26 14 28 16 22 36 310 2,67 Cukup efektif 

27 10 37 16 21 32 320 2,76 Cukup efektif 

28 12 26 20 24 34 306 2,64 Cukup efektif 

29 13 37 16 25 25 336 2,90 Cukup efektif 

30 6 39 22 23 26 324 2,79 Cukup efektif 

31 10 22 17 19 48 275 2,37 Tidak efektif 

32 13 9 20 23 42 249 2,15 Tidak efektif 

33 9 39 39 19 28 384 3,31 Cukup efektif 

34 13 39 11 13 39 319 2,75 Cukup efektif 

35 13 31 13 16 18 278 2,40 Tidak efektif 

36 11 37 19 18 31 327 2,82 Cukup efektif 

Jumlah 170 441 235 282 479 4362 37,60   

Total  850 1764 705 564 479 4362 2,69 Cukup efektif 
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% 19,49 40,44 16,16 12,93 10,98 100     

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata tanggapan para pengusaha 

mengenai  Kemampuan Teknikal  adalah  sebesar  2,69  artinya kemampuan Teknikal 

Pengusaha Industri kecil kota Sukabumi dinilai cukup baik yang berada pada interval 

2,60 – 3,39. Walau demikian masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

karena memiliki nilai di bawah rata-rata.  

 

4.2.6  Hasil Survei mengenai Keberhasilan Usaha Pengusaha Industri kecil kota 

Sukabumi  

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan menyajikan 

hasil analisis dalam bentuk tabel keberhasilan usahaberdasarkan data yang telah 

terkumpul di atas dalam bentuk tabel berikut dibawah ini. 

Tabel 4. 25 

Tanggapan para pengusaha mengenai Modal 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

1. Terdapat kenaikan yang 

signifikan pada modal 

usaha saya dalam 

jangka waktu 6 bulan 

17 34 21 12 32 340 2,93 

2. Modal yang saya 

gunakan setiap tahun 

bertambah 

8 48 15 22 23 344 2,97 

 Jumlah 25 82 36 34 55 684 5,90 

 Total 125 328 108 68 55 684 2,95 

 Persentase 18,27 47,95 15,79 9,94 8,04 100   

Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan setuju mengenai modal yaitu 

sebanyak 18,27% menyatakan sangat setuju, 47,95% menyatakan setuju, 15,79% 

menyatakan cukup setuju, 9,94% yang menyatakan tidak setuju dan 8,04% yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

indikator modal dikatakan sedang/cukup tinggi karena memiliki nilai rata-rata 2,95 yang 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 
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Tabel 4. 26 

Tanggapan para pengusaha mengenai produksi 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

3. Terdapat peningkatan 

jumlah produksi dalam 

setiap bulan 

14 41 27 11 23 360 3,10 

4. Produk dapat diterima 

oleh pasaran 
18 27 17 21 33 324 2,79 

5. Peningkatan penjualan 

barang/jasa dalam 

setiap tahun 

17 38 12 26 23 348 3,00 

 Jumlah 49 106 56 58 79 1032 8,90 

 Total 245 424 168 116 79 1032 2,97 

 Persentase 23,74 41,09 16,28 11,24 7,66 100  

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai produksi 

yaitu sebanyak 23,74%, 41,09% menyatakan setuju, 16,28% menyatakan cukup setuju, 

11,24% menyatakan tidak setuju dan 7,66% menyatakan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator produksi hal tersebut dapat 

dikatakan cukup tinggi karena memiliki nilai rata-rata 2,97 yang berada pada interval 

2,60 – 3,39. 

Tabel 4. 27 

Tanggapan para pengusaha mengenai pelanggan 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

6. Terdapat peningkatan 

jumlah customer baru 

dalam setiap bulan 

11 29 31 32 13 341 2,94 

7. Terdapat repeat order 

pelanggan dalam setiap 

6 bulan 

16 43 22 26 9 379 3,27 

 Jumlah 27 72 53 58 22 720 6,21 

 Total 135 288 159 116 22 720 3,10 

 Persentase 18,75 40,00 22,08 16,11 3,06 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan sangat setuju mengenai pelanggan yaitu 

sebanyak 18,75%, 40,00% menyatakan setuju, 22,08% menyatakan cukup setuju, 

16,11% menyatakan tidak setuju dan 3,06% menyatakan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pelanggan hal tersebut dapat 
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dikatakan cukup tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,10 yang berada pada interval 

2,60 – 3,39. 

  
Tabel 4. 28 

Tanggapan para pengusaha mengenai Pengembangan 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

8. Melakukan ekspansi 

usaha ke luar kota 

Sukabumi 

11 47 18 28 12 365 3,15 

9. Perkembangan usaha 

saya dalam setiap tahun 

selalu meningkat 

19 4 71 15 7 361 3,11 

 Jumlah 30 51 89 43 19 726 6,26 

 Total 150 204 267 86 19 726 3,13 

 Persentase 20,66 28,10 36,78 11,85 2,62 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai 

pengembangan yaitu sebanyak 20,66%, 28,10% menyatakan setuju, 36,78% 

menyatakan cukup setuju, 11,85% tidak setuju dan 2,62% menyatakan sangat tidak 

setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pengembangan 

dapat dikatakan cukup tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,13 yang berada pada 

interval 2,60 – 3,39. 

Tabel 4. 29 

Tanggapan para pengusaha mengenai Daerah pemasaran 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

10. Peningkatan market 

share atau jangkauan 

pasar dalam 6 bulan 

22 32 26 21 15 373 3,22 

11. Cabang usaha yang 

saya jalani dalam setiap 

tahun selalu bertambah 

27 6 58 19 6 377 3,25 

 Jumlah 49 38 84 40 21 750 6,47 

 Total 245 152 252 80 21 750 3,23 

 Persentase 32,67 20,27 33,60 10,67 2,80 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai daerah 

pemasaran yaitu sebanyak 32,67%, 20,27% menyatakan setuju, 33,60% menyatakan 

cukup setuju, 10,67% menyatakan tidak setuju dan 2,80% menyatakan sangat tidak 
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setuju. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikaotr daerah pemasaran 

hal tersebut dapat dikatakan cukup tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,23 yang 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 

 
Tabel 4. 30 

Tanggapan para pengusaha mengenai sarana fisik 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

12. Saya melakukan 

perbaikan tempat usaha 

dalam setiap tahun 

9 44 17 29 17 347 2,99 

13. Terdapat sarana dan 

teknologi terbaru setiap 

tahun untuk menunjang 

usaha saya 

13 53 31 12 7 401 3,46 

 Jumlah 22 97 48 41 24 748 6,45 

 Total 110 388 144 82 24 748 3,22 

 Persentase 14,71 51,87 19,25 10,96 3,21 100   

 

 

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai sarana fisik 

yaitu sebanyak 14,71%, 51,87%% menyatakan setuju, 19,25% menyatakan cukup 

setuju, 10,96% tidak setuju dan 3,21% menyatakan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator sarana fisik dapat dikatakan 

cukup tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,22 yang berada pada interval 2,60 – 3,39. 

 
Tabel 4. 31 

Tanggapan para pengusaha mengenai ppendapatan 

No Pernyataan SS S CS TS STS Jml  
Rata-

rata 

14. Dalam setiap tahun 

pendapatan saya 

meningkat  

8 62 34 8 4 410 31,13 

15. Dalam setiap bulan 

pendapatan usaha saya 

selalu lebih dari target 

9 58 19 22 8 386 3,33 

 Jumlah 17 120 53 30 12 796 6,86 

 Total 85 480 159 60 12 796 3,43 

 Persentase 10,68 60,30 19,97 7,54 1,51 100   
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Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju mengenai pendapatan 

yaitu sebanyak 10,68, 60,30% menyatakan setuju, 19,97% menyatakan cukup setuju, 

7,54% menyatakan tidak setuju dan 1,51% menyatakan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pendapatan hal tersebut dapat 

dikatakan tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,43 yang berada pada interval 3,40 – 

4,19. 

Tabel 4. 32 

Rekapitulasi tanggapan para pengusaha mengenai keberhasilan usaha 

No  SS S CS TS STS 
Skor 

aktual 

Skor 

ideal  

Ket 

1 17 34 21 12 32 340 2,93 Sedang 

2 8 48 15 22 23 344 2,97 Sedang 

3 14 41 27 11 23 360 3,10 Sedang 

4 18 27 17 21 33 324 2,79 Sedang 

5 17 38 12 26 23 348 3,00 Sedang 

6 11 29 31 32 13 341 2,94 Sedang 

7 16 43 22 26 9 379 3,27 Sedang 

8 11 47 18 28 12 365 3,15 Sedang 

9 19 4 71 15 7 361 3,11 Sedang 

10 22 32 26 21 15 373 3,22 Sedang 

11 27 6 58 19 6 377 3,25 Sedang 

12 9 44 17 29 17 347 2,99 Sedang 

13 13 53 31 12 7 401 3,46 Tinggi 

14 8 62 34 8 4 410 31,13 Tinggi 

15 9 58 19 22 8 386 3,33 Sedang 

jumlah 219 566 419 304 232 5456 47,03  

total 1095 2264 1257 608 232 5456 3,14 Sedang 

% 20,07 41,50 23,04 11,14 4,25 100    

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata tanggapan para pengusaha 

mengenai keberhasilan usaha adalah sebesar 3,14 artinya keberhasilan usaha Pengusaha 

Industri kecil kota Sukabumi dinilai sedang, karena memiliki nilai 3,14 yang berada 

pada interval 2,60 – 3,39. Walau demikian masih terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan karena memiliki nilai di bawah rata-rata.  
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4.2.  Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujun untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Salah satu metode unutk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan 

metode Uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov.  

Tabel 4. 33 

Tabel Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 X3 Y 

N 116 116 116 116 
Normal Parametersa,b Mean 37,9138 3,3707 25,2931 47,0345 

Std. Deviation 11,82008 ,80790 9,04483 10,03899 
Most Extreme Differences Absolute ,049 ,308 ,074 ,119 

Positive ,036 ,201 ,063 ,055 
Negative -,049 -,308 -,074 -,119 

Kolmogorov-Smirnov Z ,528 1,316 ,800 1,283 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,943 ,083 ,545 ,074 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas 

(korelasinya 1 atau mendekati 1).  

Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu 

mempunyainilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka 

Tolerance lebih dari 0,1. 

 

Tabel 4. 34  

Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
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1 (Constant)   

X1 ,716 1,396 

X2 ,905 1,105 

X3 ,703 1,422 

a. Dependent Variable: Y 

 

Sumber: Hasil Pengelohan Data dengan SPSS 20 

Berdasarkan hasil nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.21, 

bahwa nilai tolerance ketiga variabel > 0,1 yaitu sebesar 0,716, 0,905 dan 0,703 dan 

nilai VIF semua variabel < 10 yaitu 1,396, 1,105 dan 1,422. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.  

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, 

atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah homokedastisitas.  

Untuk menguji heteroskedastisitas cara yang sering digunakan dalam 

menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, 

hanya dengan melihat scatterplot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau 

tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk scatter plot yaitu: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar dan dibawah angka 0 

kinerja karyawan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Gambar 1 

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  

4.3.  Pengaruh kompetensi manajerial terhadap keberhasilan usaha secara parsial 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian pengaruh Kemampuan konsep dan 

Kemampuan berhubungan dengan orang lain  terhadap keberhasilan usahadi Pengusaha 

Industri kecil kota Sukabumi, dapat dilihat dari hasil pengujian analisis secara parsial.  

 

4.3.1 Pengaruh kemampuan konsep terhadap keberhasilan usaha para 

pengusaha industri kecil Kota Sukabumi  

1. Regresi Linier Sederhana 

Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui dampak atau 

pengaruh yang terjadi pada variabel Kemampuan konsep yang diakibatkan oleh setiap 
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kenaikan atau penurunan variabel keberhasilan usaha. Berdasarkan tabel 4.35, maka 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut :    

Tabel 4. 35 

Uji regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1,937 ,187  10,348 ,000 

X1 
,501 ,070 ,558 7,175 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Konstanta sebesar 1,937 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan dalam 

kemampuan konsep maka keberhasilan usaha pengusaha industri kecil di kota 

Sukabumi sebesar 1,937. Koefesien regresi bertanda positif menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1 kali kemampuan konsep maka akan meningkatkan keberhasilan usaha 

sebesar 0,501. Namun sebaliknya, jika Kemampuan konsep turun 1 kali maka 

keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi akan menurun. 

 

2. Uji Koefisien Korelasi  

Untuk mengetahui hubungan Kemampuan konsep dengan keberhasilan usaha, 

dicari dengan bantuan SPSS. Berikut adalah hasil perhitungan korelasi pearson product 

moment:  

Tabel 4. 36 

Perhitungan korelasi 

Model Summaryb 

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 ,558a ,311 ,305 ,82226 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 

  

 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas, maka diperoleh nilai r sebesar 

0,558. Artinya kemampuan konsep memiliki hubungan yang sedang dengan 
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keberhasilan usaha Pengusaha industri kecil kota Sukabumi yang berada pada interval 

0,04 – 0,599. 

3. Koefisien Determinasi  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan konsep terhadap keberhasilan 

usaha pengusaha indsutri kecil kota Sukabumi berdasarkan nilai r square yaitu 0,311 

atau 31,1%, maka besarnya pengaruh kemampuan konsep terhadap keberhasilan usaha 

sebesar 31,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4. Pengujian Hipotesis  

 Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji t 

dengan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : t ≤ 0 ;  menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif antara Kemampuan konsep 

terhadap keberhasilan usaha. 

Hi : t > 0 ;  menunjukkan adanya pengaruh positif antara Kemampuan konsep terhadap 

keberhasilan usaha 

Kriteria uji : 

- Jika t hitung ≥ t tabel,  maka Ho ditolak dan Hi diterima, terdapat pengaruh positif antara 

Kemampuan konsep terhadap keberhasilan usaha. 

- Jika t hitung < t tabel,  maka Ho diterima dan Hi ditolak, tidak terdapat pengaruh positif 

antara Kemampuan konsep terhadap keberhasilan usaha. 

Untuk menentukan t hitung digunakan dengan bantuan SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4. 37 

Pengujian hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1,937 ,187  10,348 ,000 

X1 
,501 ,070 ,558 7,175 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai thitung 7,175 > t tabel 1,981 yang berarti Ho 

ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

kemampuan konsep terhadap keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota 

Sukabumi.   
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4.3.2 Pengaruh kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha para pengusaha industri kecil kota sukabumi  

1. Regresi Linier Sederhana 

Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui dampak atau 

pengaruh yang terjadi pada variabel Kemampuan berhubungan dengan orang lain yang 

diakibatkan oleh setiap kenaikan atau penurunan variabel keberhasilan usaha. 

Berdasarkan tabel 4.38, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut  

Tabel 4. 38 

Uji regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,504 ,363  4,148 ,000 

X2 ,492 ,105 ,403 4,705 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Konstanta sebesar menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan dalam 

kemampuan berhubungan dengan orang lain maka keberhasilan usaha pengusaha 

industri kecil kota Sukabumi sebesar 1,504. Koefesien regresi bertanda positif 

menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 kali kemampuan berhubungan dengan orang 

lain maka akan meningkatkan keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota 

Sukabumi sebesar 0,492. Namun sebaliknya, jika kemampuan berhubungan dengan 

orang lain turun 1 kali maka keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi 

akan menurun. 

2. Uji Koefisien Korelasi  

Untuk mengetahui hubungan Kemampuan berhubungan dengan orang lain 

dengan keberhasilan usaha, dicari dengan bantuan SPSS. Berikut adalah hasil 

perhitungan korelasi pearson product moment:  

Tabel 4. 39 

Uji Koefisien korelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the 
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Square Estimate 

 1 ,403a ,163 ,155 ,90656 

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: Y 

  

 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas, maka diperoleh nilai r sebesar 

0,403. Artinya Kemampuan berhubungan dengan orang lain memiliki hubungan yang 

sedang dengan keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi yang berada 

pada interval 0,40 – 0,599. 

 

3. Koefisien Determinasi  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kemampuan berhubungan dengan orang 

lain terhadap keberhasilan usaha berdasarkan nilai r square yaitu 0,163 atau 16,3%, 

maka besarnya pengaruh Kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha sebesar 16,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. Pengujian Hipotesis  

 Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji t 

dengan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : t ≤ 0 ;  menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif antara Kemampuan 

berhubungan dengan orang lain terhadap keberhasilan usaha. 

Hi : t > 0 ;  menunjukkan adanya pengaruh positif antara Kemampuan berhubungan 

dengan orang lain terhadap keberhasilan usaha 

Kriteria uji : 

- Jika t hitung ≥ t tabel,  maka Ho ditolak dan Hi diterima, terdapat pengaruh positif antara 

Kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha. 

- Jika t hitung < t tabel,  maka Ho diterima dan Hi ditolak, tidak terdapat pengaruh positif 

antara Kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha. 

Untuk menentukan t hitung digunakan dengan bantuan SPSS sebagai berikut: 
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Tabel 4. 40 

Pengujian hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,504 ,363  4,148 ,000 

X2 ,492 ,105 ,403 4,705 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 Dari tabel di atas menunjukkan nilai thitung 4,705 > t tabel 1,981 yang berarti Ho 

ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap keberhasilan usaha.   

 

4.3.3 Pengaruh Kemampuan Teknikal Terhadap Keberhasilan usaha para 

pengusaha Industri kecil kota Sukabumi  

1. Regresi Linier Sederhana 

Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui dampak atau 

pengaruh yang terjadi pada variabel Kemampuan berhubungan dengan orang lain yang 

diakibatkan oleh setiap kenaikan atau penurunan variabel keberhasilan usaha. 

Berdasarkan tabel 4.39, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut  

Tabel 4. 41 

Uji regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,043 ,213  9,583 ,000 

X3 ,400 ,070 ,470 5,683 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Konstanta sebesar menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan dalam 

kemampuan teknikal maka keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi 

sebesar 2,043. Koefesien regresi bertanda positif menyatakan bahwa setiap peningkatan 

1 kali kemampuan teknikal maka akan meningkatkan keberhasilan usaha pengusaha 
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industri kecil kota Sukabumi sebesar 0,400. Namun sebaliknya, jika kemampuan 

berhubungan dengan orang lain turun 1 kali maka keberhasilan usaha pengusaha 

industri kecil kota Sukabumi akan menurun. 

2. Uji Koefisien Korelasi  

Untuk mengetahui hubungan Kemampuan berhubungan dengan orang lain 

dengan keberhasilan usaha, dicari dengan bantuan SPSS. Berikut adalah hasil 

perhitungan korelasi pearson product moment: 

Tabel 4. 42 

korelasi pearson product moment 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 ,470a ,221 ,214 ,87451 

a. Predictors: (Constant), x3 

b. Dependent Variable: y 

  

 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas, maka diperoleh nilai r sebesar 

0,470. Artinya kemampuan teknikal memiliki hubungan yang sedang dengan 

keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi yang berada pada interval 

0,40 – 0,599. 

3. Koefisien Determinasi  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kemampuan berhubungan dengan orang 

lain terhadap keberhasilan usaha berdasarkan nilai r square yaitu 0,221 atau 22,1%, 

maka besarnya pengaruh Kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha sebesar 22,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4. Pengujian Hipotesis  

 Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji t 

dengan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : t ≤ 0 ;  menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif antara Kemampuan 

berhubungan dengan orang lain terhadap keberhasilan usaha. 

Hi : t > 0 ;  menunjukkan adanya pengaruh positif antara Kemampuan berhubungan 

dengan orang lain terhadap keberhasilan usaha 
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Kriteria uji : 

- Jika t hitung ≥ t tabel,  maka Ho ditolak dan Hi diterima, terdapat pengaruh positif antara 

Kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha. 

- Jika t hitung < t tabel,  maka Ho diterima dan Hi ditolak, tidak terdapat pengaruh positif 

antara Kemampuan berhubungan dengan orang lain terhadap 

keberhasilan usaha. 

Untuk menentukan t hitung digunakan dengan bantuan SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4. 43 

pengujian hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,043 ,213  9,583 ,000 

X3 ,400 ,070 ,470 5,683 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 Dari tabel di atas menunjukkan nilai thitung 5,683 > t tabel 1,981 yang berarti Ho 

ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

kemampuan teknikal terhadap keberhasilan usaha.   

4.4.  Pengaruh kompetensi manajerial terhadap keberhasilan usaha secara 

simultan 

1. Regresi Linier Berganda 

Hasil penelitian diperoleh nilai-nilai koefisien regresi untuk data besarnya 

pengaruh Kemampuan konsep, Kemampuan berhubungan dengan orang lain dan 

Kemampuan Teknikal sebagai variabel bebas dan keberhasilan usahasebagai variabel 

terikat (Y). Berikut hasil yang diperoleh : 

Tabel 4. 44 

Uji regresi berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,811 ,324  2,502 ,014 
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X1 ,354 ,077 ,394 4,598 ,000 

X2 ,304 ,093 ,249 3,266 ,001 

X3 ,165 ,074 ,194 2,243 ,027 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh seperti pada tabel 4.44 

diatas,sehingga dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut : 

Y = 0,811 + 0,354X1 + 0,304X2 + 0,165X3 

 Hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel dapat 

diinterpretasikan pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha pengusaha industri kecil 

kota Sukabumi sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 0,811 menyatakan bahwa jika variabel kemampuan konsep, 

kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan teknikal sama 

dengan nol, maka nilai constant bertanda positif (+) menunjukkan keberhasilan 

usaha sebesar 0,811. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan konsep, 

kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan teknikal tidak 

ditingkatkan maka tidak akan merubah keberhasilan usaha pengusaha industri 

kecil kota Sukabumi. 

2. Variabel kemampuan konsep memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 

0,354, hal ini berarti bahwa apabila nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya 

tetap (tidak berubah), maka setiap 1 kali kemampuan konsep ditingkatkan maka 

akan meningkatkan keberhasilan usaha sebesar 0,354. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan konsep mampu menjelaskan perubahan pada keberhasilan 

usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi. 

3. Variabel kemampuan berhubungan dengan orang lain memiliki koefisien regresi 

bertanda positif sebesar 0,304, hal ini berarti bahwa apabila nilai koefisien 

regresi variabel bebas lainnya tetap (tidak berubah), maka setiap 1 kali 

kemampuan berhubungan dengan orang lain ditingkatkan maka akan 

meningkatkan keberhasilan usaha sebesar 0,304. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berhubungan dengan orang lain mampu menjelaskan perubahan 

pada keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi 
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4. Variabel kemampuan teknikal memiliki koefisien regresi bertanda positif 

sebesar 0,165, hal ini berarti bahwa apabila nilai koefisien regresi variabel bebas 

lainnya tetap (tidak berubah), maka setiap 1 kali kemampuan teknikal 

ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan usaha sebesar 0,165. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan teknikal mampu menjelaskan perubahan pada 

keberhasilan usaha pengusaha industri kecil kota Sukabumi. 

2. Analisis Korelasi Berganda / Multiple Correlation 

 Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keeratan hubungan antara Kemampuan 

konsep, Kemampuan berhubungan dengan orang lain dan Kemampuan Teknikal dengan 

keberhasilan usaha, maka penulis melakukan pengujian pengaruh variabel X1, X2 dan X3 

terhadap Y dengan analisis korelasi berganda. Dengan menggunakan software SPSS 18 

diperoleh nilai korelasi antara Kemampuan konsep, Kemampuan berhubungan dengan 

orang lain dan Kemampuan Teknikal dengan keberhasilan usahasebagai berikut : 

Tabel 4. 45 

Uji Korelasi Berganda 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 ,641a ,411 ,395 ,76693 

a. a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan koefisien korelasi berganda (R) adalah 

sebesar 0,641. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara variabel kemampuan 

konsep, kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan teknikal dengan 

keberhasilan usaha termasuk kuat karena berada pada interval 0,600 – 0,799. 

 

3. Koefisien Determinasi 

Perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh atau kontribusi variabel kemampuan konsep, kemampuan berhubungan 

dengan orang lain dan kemampuan teknikal dengan keberhasilan usaha. Koefisien 

determinasi merupakan angka pengkuadratan dari koefisien korelasi. Adapun hasil 

analisis koefisien determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.43.  Koefisien 

determinasi multiple R² = 0,411 atau 41,1%, artinya keberhasilan usaha Pengusaha 
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Industri kecil kota Sukabumi dipengaruhi oleh kemampuan konsep, kemampuan 

berhubungan dengan orang lain dan kemampuan teknikal sebesar 41,1%,  sedangkan 

sisanya dapat disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain seperti pendidikan dan 

latihan. 

4. Pengujian Simultan (Uji F) 

 Pengujian secara simultan digunakan untuk mengetahui nilai yang memberikan 

kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Kita 

dapat menguji secara simultan apakah regresi berganda signifikan (nyata ataukah tidak). 

Dengan kata lain, kita akan menguji apakah hasil regresi berganda menunjukkan bahwa 

variabel kemampuan konsep, kemampuan berhubungan dengan orang lain dan 

kemampuan teknikal dengan keberhasilan usaha secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha ataukah tidak. Adapun hasil pengujian secara simultan / uji 

statistik F dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. 46 

pengujian simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46,012 3 15,337 26,076 ,000a 

Residual 65,876 112 ,588   

Total 111,888 115    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 Pengujian dilakukan dengan uji statistik, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan hipotesis statistik 

H0 : r1 = r2 = 0   :   artinya   kedua   variabel   bebas   secara   simultan  atau  

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

H0 : paling tidak ada satu r1 ≠ r2 ≠ 0   :  artinya  kedua  variabel  bebas  secara  

              simultan berpengaruh terhadap  

              variabel terikat 
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2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar  α = 5% dengan derajat kebebasan  (df = n 

– k+1) = 116 – (1+3) =112 

Dimana : 

R = nilai koefisien korelasi partial 

n  = jumlah sampel 

k  = jumlah variabel bebas  

3. Mencari nilai Fhitung, dimana nilainya tersebut dapat dilihat dari hasil tabel output 

ANOVA diatas, yaitu 26,076 

4. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas hipotesis yang diajukan, 

dengan kriteria pengujian : 

1. H0 ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel 

2. H0 diterima jika Fhitung < Ftabel 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah H0 

ditolak karena : Fhitung 26,076  > Ftabel  2,69 

Atau pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi : 

1. F sig < α , maka H0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

2. F sig  > α , maka H0 diterima, berarti variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

         Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan tingkat signifikansi adalah H0 

ditolak karena :F sig 0,00 < 0,05. 

           Dari kedua interpretasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel 

Kemampuan konsep, Kemampuan berhubungan dengan orang lain dan Kemampuan 

Teknikal dengan keberhasilan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan usaha.  

  

 

 

 

 

 

 

Daerah  

Penerimaan Ho 

Daerah Penerimaan Ha 
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Gambar 2 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) 

 

4.5.  Pembahasan pengaruh kompetensi manajerial (Kemampuan konseptual, 

kemampuan hubangan dengan orang lain, dan kemampuan teknikal) terhadap 

keberhasilan usaha 

 

Kondisi tingkat kompetensi manajerial para pengusaha peserta wirausaha baru 

Kota sukabumi dalam penelitian ini dapat dilihat dari variabel-variabelnya yaitu 

kemampuan konseptual (X1) nilai rata-rata sebesar 2,53 yang artinya kemampuan 

konsep yang terjadi para pengusaha peserta wirausaha baru Kota Sukabumi dinilai tidak 

baik/tidak efektif, kemampuan hubungan dengan orang lain (X2) nilai rata-rata sebesar 

3,35 artinya kemampuan berhubungan dengan orang lain para pengusaha peserta 

wirausaha baru Kota Sukabumi dinilai baik/efektif, dan kemampuan teknikal (X3) nilai 

rata-rata 2,69 artinya kemampuan teknikal para pengusaha peserta wirausaha baru Kota 

Sukabumi dinilai cukup baik. 

Kondisi tingkat keberhasilan usaha para pengusaha peserta wirausaha baru Kota 

Sukabumi dalam penelitian ini nilai rata-ratanya sebesar 3,14 yang artinya keberhasilan 

usaha dinilai dalam kategori sedang. Namun ada beberapa faktor yang memiliki nilai 

tinggi.  

Hasil penelitian dari 116 responden para pengusaha industri kecil Kota Sukabumi 

bahwa pengaruh langsung maupun tidak langsung kompetensi manajerial terhadap 

keberhasilan usaha para pengusaha industri kecil di Kota Sukabumi yang paling besar 

pengaruhnya secara parsial yaitu kemampuan konsep (X1) terhadap keberhasilan usaha 

(Y) sebesar 31,1% dan yang memiliki pengaruh paling kecil yaitu kemampuan 

berhubungan dengan orang lain (X2)  terhadap keberhasilan para pengusaha industri 

kecil Kota Sukabumi yaitu sebesar 16,3% sedangkan kemampuan teknikal (X3) 

terhadap keberhasilan usaha (Y) mempunyai pengaruh secara parsial sebesar 22,1%. 

2,69 26,076 
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Secara simultan keberhasilan usaha (Y) para pengusaha Industri kecil Kota 

Sukabumi dipengaruhi oleh kemampuan konsep(X1), kemampuan berhubungan dengan 

orang lain (X2) dan kemampuan teknikal (X3) sebesar 41,1%,  sedangkan sisanya dapat 

disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain seperti pendidikan dan latihan, motivasi, 

perilaku/karakteristik pengusaha. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan usaha dapat ditingkatkan 

dengan meningkat kompetensi manajerial para pengusaha peserta wirausaha baru Kota 

Sukabumi yang tercermin diantaranya melalui kemampuan konseptual, kemampuan 

hubungan dengan orang lain dan kemampuan teknikal. Kemampuan hubungan dengan 

orang lain pada penelitian ini dapat mempengaruhi keberhasilan usaha yang paling 

kecil, hal ini berdasarkan menggambarkan bahwa kemampuan berhubungan dengan 

orang lain tidak terlalu mempengaruhi keberhasilan usaha para pengusaha peserta 

wirausaha baru Kota Sukabumi. Kemampuan berhubungan dengan orang lain yaitu 

bagaimana seorang pengusaha memperhatikan hubungan dengan stakeholdernya, 

komunikasi bisnis, dan terutama hubungan dengan pelanggan. 

Kemampuan konseptual dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang besar 

daripada kemampuan yang lain, seorang pengusaha harus lebih meningkatkan 

kemampuan konseptualnya dibanding dengan kemampuan hubungan dengan orang lain 

dan kemampuan teknikal.  Seperti yang di ungkapkan Robert L. Katz yaitu kemampuan 

konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan , dan memadukan 

semua kepentingan serta kegiatan organisasi. 

Seorang Manajer yang sukses wajib memiliki 3 kompetensi manajerial Dasar 

yaitu kemampuan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain dan 

keterampilan teknis. Menurutnya, ketiga kompetensi manajerial tersebut diperlukan 

untuk dapat menerapkan 4 fungsi dasar dalam manajemen. Berdasarkan teori Robert L. 

katz tentang kompetensi manajerial ini, kemampuan teknik lebih penting bagi manajer 

yang berada di tingkatan manajemen yang lebih rendah dan kemampuan konseptual 

lebih signifikan dibutuhkan oleh manajemen tingkat tinggi atau manajemen puncak. 

Sedangkan kemampuan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills dianggap 

sama pentingnya bagi semua tingkatan manajemen. Para pengusaha sebagai manajemen 
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puncak dari sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan konseptual yang lebih 

tinggi, namun tidak bisa pula mengabaikan kemampuan yang lain. 

Robert L. Katz dalam Yuniarsih, dkk. Pula mengungkapkan (2013:13) yaitu 

kompetensi atau kemampuan dibutuhkan seorang manajer dalam memimpin perusahaan 

untuk sukses mencapai tujuan. Serta Sony Heru Priyanto (2009:59) seseorang yang 

memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kompetensi manajerial yang 

memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Maka semakin para pengusaha 

meningkatan kompetensi manajerial yang dimilikinya maka semakin besar pula 

keberhasilan usahanya. 

4.6.  Implikasi Manajerial 

Usaha kecil menengah atau industri kecil dalam suatu negara dapat membantu 

dalam meningkatkan ekonomi negara tersebut. Meningkatnya jumlah industri kecil 

dapat mengurangi jumlah pengangguran. Maka keberhasilan usaha para pengusaha 

indutri kecil dapat membantu meningkatkan ekonomi serta mengurangi pengangguran 

suatu negara. Kompetensi manajerial dalam berbagai peandangan dapat meningkatkan 

keberhasilan usaha para pengusaha. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam aspek praktis bagi para pengusaha secara khusus bagi 

para pengusaha yang terdaftar dalam wirausaha baru Kota Sukabumi yaitu untuk 

memberikan masukan peningkatan sumber daya manusia dalam meningkatkan 

kompetensi manajerial para pengusaha yang diharapkan dapat membantu para 

pengusaha dalam meningkatkan keberhasilan usahanya.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi manajerial berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha baik secara parsial maupun simultan. Namun dalam hal ini, 

variabel-variabel kompetensi manajerial masih perlu ditingkatkan agar dapat 

meningkatkan keberhasilan usaha. Hal ini dapat dilihat dari tabel rencana tindakan 

indikator/variabel berpengaruh pemecah masalah dalam tabel berikut. 

Tabel 4. 47 

Rencana tindakan Indikator/variabel berpengaruh pemecah masalah 

No. Indikator / Variabel Rencana Tindakan 

1 Kemampuan 

Konseptual (X1) 

Kemampuan konseptual merupakan kemampuan analisis 

umum, berfikir, nalar, kepandaian dalam membentuk 
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konsep, kreatifitas dalam mengembangkan ide, pemechan 

masalah, kemampuan untuk menganalisisa peristiwa-

peristiwa dan kecenderungan yang dirasakan, 

mengantisipasi perubahan- perubahan dan melihat peluang 

serta masalah yang potensial. 

Hal yang dapat meningkatkan kemampuan konseptual 

yaitu: 

- Mengikuti pelatihan wirausaha seperti wirausaha 

baru  

- Mengikuti berbagai komunitas bisnis di bidang 

usahanya 

- Menambah wawasan mengenai faktor eksternal 

apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan 

- Mengikuti perkembangan teknologi, karena saat 

ini perkembangan teknologi semakin maju dan 

cepat  

- Mempunyai business plan yang mudah dan 

terukur, karena sebagian besar pengusaha tidak 

mempunyai businessplan yang dapat menjadi 

ukuran dalam pencapaian target usahanya 

- Meningkatkan Pendidikannya kejenjang yang 

lebih tinggi agar peluang keberhasilan lebih 

meningkat karena saat ini pendidikan para 

pengusaha masih banyak lulusan SMA.     

2 Kemampuan 

Hubungan dengan 

orang lain 

Keterampilan atau kemampuan untuk mengerti perasaan 

orang lain, kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara 

jelas dan efektif, serta kemampuan unuk membuat 

hubungan yang efektif dan kooperatif.  

Hal yang dapat meningkatkan kemampuan hubungan 

dengan orang lain yaitu: 

- Mengetahui siapa saja yang menjadi stakeholder 

perusahaan yang dikelola dan tidak mengabaikan 

salah satunya, seperti mengabaikan lingkungan 

sekitar (warga, tetangga, dan lain-lain) 

- Mempunyai struktur organisasi serta memberikan 

jobdesk yang jelas kepada karyawan  

- Meminta pendapat atau ide pemikiran dari 

karyawan untuk kemajuan perusahaan 

- Para pengusaha perlu mengetahui komunikasi 

antara karyawan dengan pelanggannya, karena 
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tidak semua karyawan memiliki kemampuan 

komunikasi seperti yang diinginkan pengusaha 

3 Kemampuan teknikal Manajer membutuhkan keterampilan teknik yang cukup 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang menjadi 

tanggung jawabnya. Kemampuan teknikal adalah 

kemampuan dalam menggunakan alat-alat prosedur, dan 

teknik suatu bidang khusus. Walaupun dirasa cukup para 

pengusaha sebaiknya memperhatikan hal dibawah ini agar 

dapat meningkatkan kemampuan teknikal seorang 

pengusaha: 

- Meningkatkan kemampuan dalam membaca 

laporan keuangan, karena para pengusaha saat ini 

hanya melihat modal yang dikeluarkan dan laba 

yang didapat. 

- Pengusaha harus mampu memperhatikan dan 

mengelola resiko apa saja yang akan terjadi  

- Seorang pengusaha sebaiknya mampu dalam 

menghadapi segala perubahan,  

  

4 Keberhasilan Usaha Untuk meningkatkan keberhasilan usaha sebaiknya para 

pengusaha perlu mengevaluasi sejauh mana kompetensi 

manajerial yang dimilikinya, kemampuan konseptual dalam 

kompetensi manajerial para pengusaha perlu ditingkatkan 

karena sebagai seorang pengusaha yaitu sebagai pemimpin 

perusahan harus lebih mempunyai konsep serta 

pengetahuan usahanya.  

Selain itu pula para pengusaha harus mampu mengevaluasi 

perusahaannya dengan Balanced scorecard yaitu salah satu 

alat yang digunakan oleh manager untuk mengukur kinerja 

suatu bisnis yang dilihat dari empat perspektif. Keempat 

perspektif itu terdiri dari perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. 

 

 


