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ABSTRAK
Tujuan adanya peneIitian ini adalah untuk meneliti
bagaimana kondisi keterampilan kewirausahaan dan
karakteristik individu serta keberhasilan usaha pada industri
genteng Jatiwangi dan menguji seberapa besar pengaruh
keterampilan kewirausahaan dan karakteristik individu
terhadap keberhasilan usaha. Dalam penelitian ini yang
menjadi objek yaitu para pelaku usaha industri genteng yang
berada di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang
terbilang 67 orang, memakai metode sampel jenuh, data yang
diterapkan di peneIitian ini yaitu data primer dengan cara
penyebarak kuisioner dan untuk Analisa menggunakan
Teknik regresi berganda dan sebelum di itu dilakukan maka
pertama diwajibkan dilakukan uji asumsi klasik dahulu
dilakukan. Hasil dari temuan ini terdapat pengaruh yang kuat
baik secara parsial maupun simultan pada uji R square
terdapat hasil 0,855 atau 85.5% dan sisanya sebesar 14,5%
dari variable yang tidak di teliti.
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1. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial dalam Perilakunya untuk menjaga kehidupanya
dan memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan melakukan berbagai usaha. Oleh sebab
itu setiap wirausahawan diharuskan agar dapat menggali potensi dan mencari celah
sebesar mungkin agar dapat tercapainya keinginan dan kebutuhan. Dengan menjalankan
usahanya tersebut wirausahawan harus memiliki Karakteristik individu yang memupuni
untuk berwirausaha seperti semangat yang besar, keinginan yang kuat dan tekad yang
bulat.
Industri genteng Jatiwangi adalah sebuah industri yang berada di Kecamatan
Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang memproduksi bahan bangunan yang memiliki
kualitas yang tidak kalah dengan industri genteng lain dan telah mampu bersaing di pasar
nasional bahkan telah bersaing di Asia bahkan Eropa. Akan tetapi pada saat ini industri
genteng Jatiwangi mulai kalah pamor dengan produk genteng modern, sehingga hal
tersebut membuat Sebagian pengusaha industri genteng jatiwangi tidak percaya diri
dalam melakukan usahanya, perkembangan potensi Industri geteng Jatiwangi menjadi
daya tarik penelitian dikarenakan pada saat ini industri genteng Jatiwangi mengalami
keterpurukan, jika hal tersebut dibiarkan akan membuat industri genteng yang berada di
Kecamatan jatiwangi ini mengalami penurunan yang sginifikan, oleh sebab itu peneIiti
ingin meneliti bagaimana besarnya pengaruh dari aspek keterampilan kewirausahaan
yang dimiliki pelaku usaha industri genteng jatiwangi, apakah keterampilan tersebut
sudah diimplementasikan secara penuh atau belum sehingga dapat berbengaruh terhadap
keberhasilan dalam usaha mereka dan kaitanya denga faktor sifat atau karateristik yg
dimiliki pelaku usaha itu sendiri, apakah mereka memiliki sifat yang optimis dalam
melakukan usahanya tersebut serta memiliki tekad yang kuat dalam melakukan usahanya
dan faktor minat dalam berwirausaha juga turut andil dalam mendapatkan keberhasilan
dalam usahanya itu apakah mereka berwirausaha atas keinginan sendiri atau ada faktor
lain yang membuat pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya, sehingga ditemukanlah
faktor yang membuat industri genteng yang berada di Kecamatan Jatiwangi ini
mengalami penurunan tiap tahunya.
Oleh sebab itu untuk memperoleh keberhasilan dalam menjalakan usahanya para
pelaku usaha di tuntut memiliki suatu keterampilan atau keahlian dalam menjalankan
usahanya dan di dukung pula oleh karakteristik individu yang dimiliki oleh para pelaku
usaha agar dapat menyikapi usahanya dengan baik. Karena itu untuk mengetahui dari
kontribusi dari kedua variable tersebut berhubungan dengan keberhasilan usaha makan
harus dilakukan suatu kajian khusus.
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2. KAJIAN LITERATUR
Keterampilan Kewirausahaan
Menurut ( Hisrich & Peters dalam Sunday Adeniyi (2010:59 ) mengatakan
bahwa “Keterampilan kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
membuat suatu terbarukan dengan melimpahkan usaha dan waktu yang diharuskan,
dengan perkiraan menyertai risiko psikis, sosial dan keuangan, dan menerima imbalan
yang dihasilkan dari kepuasan dan pribadi serta kemandirian”.
Menurut D. Made Dharmawati (2016:195), indikator keterampilan wirausaha
diantaranya, adalah :
1.
2.
3.
4.
5.

Keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi
Keterampilan memimpin dan mengelola
Keterampilan kreatif memberikan nilai tambah
Keterampilan konseptual
Keterampilan teknik usaha yang di lakukan

Karakteristik Individu
Menurut Cheng Ling Tai, dkk (2014:389) mendefinisikan Karakteristik individu
mencakup banyak tingkatan aspek seperti usia pasti mempengaruhi sikap, kebutuhan, dan
kebutuhan individu motivasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku
pengambilan keputusan mereka.
Berdasarkan Robins (2015:46), lndikator Karakteristik lndividu diantaranya
adalah:
1.
2.
3.
4.

Kemampuan (AbiIity)
Minat (lntrest)
NiIai (VaIue)
Sikap (Attitude)

Keberhasilan Usaha
Menurut Raeni Dwi Santy (2018:3), “Keberhasilan usaha adalah keadaan di
mana hasil bisnis tersebut meningkat. Kesuksesan bisnis adalah tujuan akhir sebuah
perusahaan, dan semua aktivitas di dalamnya dimaksudkan untuk meraih kesuksesan”.
Dwi dalam Hj Khairiyahtul dan Elrifadah (2011:854) Variabel keberhasilan
usaha akan diukur berdasarkan lima indikator yaitu:
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1.
2.
3.
4.
5.

Perluasan daerah pemasaran
Jumlah produksi
Perluasan usaha
Perbaikan sarana fisik
Pendapatan Usaha

Kerangka Pemikiran
Dalam lingkungan usaha yang semakin kompetitif keterampilan kewirausahaan
dan karakteristik individu pelaku usaha Industri genteng Jatiwangi dalam meraih
keberhasilan dalam usaha sangatlah penting. Namun untuk meraih keberhasilan dalam
usaha pengusaha harus memperhatikan faktor–faktor yang mempengaruhinya
diantaranya adalah keahlian dalam mengatur perusahaan dan minat serta tekad yang
sangat kuat sehingga presentase keberhasilan akan terus meningkat. Memerhatikan
keterampilan kewirausahaan sangatlah perlu untuk di lakukan oleh para pelaku usaha.
Hal tersebut di lakukan agar perusahaan dapat berjalan semestinya. Pelaku usaha
di tuntut untuk mampu menguasai keterampilan dalam melakukan usahanya tersebut,
seperti pelaku usaha harus dapat memberikan nilai tambah pada produk gentengnnya
tersebut agar dapat bersaing dengan produk lainya di pasar dan serta keterampilan dalam
mengelola usaha nya tersebut pada dasarnya pelaku usaha pasti mempunyai keterampilan
dalam berwirausaha akan tetapi faktor karakteristik individu yang dimiliki oleh pelaku
usaha industri genteng Jatiwangi sangat mempengaruhi hal tersebut. Karakteristik pribadi
setiap orang yang berbeda akan menunukan prilaku yang berbeda pula pula pada setiap
pelaku usaha, karena karakteristik individu dapat di lihat dari kebutuhan, sikap serta minat
dari setiap individu dalam melakukan kinerjanya. Seorang pelaku usaha yang memiliki
karakteristik yang bagus dan teladan maka akan membuat para pelaku usaha lebih mudah
dalam melakukan pekerjaanya. Begitupun sebaliknya, pelaku usaha yang memiliki
karakteristik yang buruk akan menghambat keberhasilan usaha yang akan di capainya.
Hipotesis
➢ H1 : Terdapat Pengaruh Keterampilan Kewirausahaan dan Karakteristik Individu
tehadap KeberhasiIan Usaha Industri genteng Jatiwangi.
➢ H2 : Terdapat Pengaruh Keterampilan Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha
Industri genteng Jatiwangi.
➢ H3 : Terdapat Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Keberhasilan Usaha Industri
genteng Jatiwangi
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3. METODE PENELITIAN
Objek PeneIitian
Objek penelitian yang dipakai untuk penggarapan penelitian yaitu, para pelaku
usaha industri genteng yang berada di wilayah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka, yang meneliti Pengaruh dari KeterampiIan Kewirausahaan (X1) dan
Karakteristik lndividu (X2) terhadap KeberhasiIan Usaha (Y).
Metode Penelitian
Dalam penggarapan penelitian ini yang digunakan oleh peneliti yakni metode
verifikatif dan deskriptif. melalui pendekatan Kuantitatif lantaran peneliti bertujuan untuk
menggambarkan atau mendeskriptifkan adakah pengaruh dari KeterampiIan
kewirausahan dan Karakteristik lndividu terhadap keberhasiIan Usaha pada Industri
Genteng Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri
yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.
(Sugiyono, 2012:21). Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam
Umi Narimawati dkk (2010:29) “Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya
apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah
dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.
TEKNIK PENENTUAN DATA
Populasi dan Sampel
Populasi di peneIitian ini yaitu pengusaha industri genteng pada Kecamatan
Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang terbilang 67 orang. Dalam penyusunan peneIitian
peneliti memilih teknik sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi didalam penelitian
ini kurang dari 100 yang dapat diartikan bahwa semua populasi dijadikan sampel.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Persamaan Regresi Linear Berganda
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Tabel 1
Koefisiensi Regresi Linier Berganda

Yˆ = -0,316 + 0,523 X1 + 0,522 X2

a = -0,316 artinya:

jika Keterampilan Kewirausahaan dan Karakteristik Individu
bernilai 0 satuan maka Keberhasilan Usaha bernilai -0,316.

b1 = 0,523 artinya:

jika Keterampilan Kewirausahaan meningkat senilai satu maka
Keberhasilan Usaha akan meningkat bernilai 0,523.

b2 = 0,522 artinya:

jika Karakteristik Individu meningkat sebesar satu maka
Keberhasilan Usaha akan meningkat bernilai 0,522.

Oleh sebab itu jika para pelaku usaha indsutri genteng Jatiwangi memiliki dan
menerapkan suatu Keterampilan Kewirausahaan secara maksimal dan Karakteristik
Individu yang baik yang dimiliki oleh pelaku usaha hal tersebut akan dapat meningkatkan
Keberhasilan usaha pada perusahaan nya.
UJl ASUMSl KLASlK
Uji NormaIitas
Tabel 2
Uji NormaIitas Data
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Table hasil pengoIahan data di atas dapat dilihat bila nilai signifikansi residual
senilai 0.200 > 0,05 bilamana dapat diartikan jika data sudah tergolong normal.

Uji MuItikoIinearitas
Tabel 3
Uji MuItikoIinearitas

Menurut table diatas, diperoleh VIF dikedua variable sebesar 4,632 dimana nilai
tersebut kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran asumsi
multikolinieritas dalam data penelitian.
Uji Heteroskedasiditas

Gambar 1 Scatterplot Uji Heteroskedasiditas
Dapat diperhatikan gambar di atas, telah didapati titik pola yang tampak
memencar dan tidak menyerupai bentuk pola tertentu atau memencar dibawah dan diatas
angka 0 dan Y, maka karena itu bisa diartikan tidak ditemukan masalah
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heteroskedastisitas.
ANALISIS KOEFISIEN KORELASI
Tabel 4
Koefisien Korelasi

Dapat dilihat table di atas, diketahui koefisien korelasi simuItan pada variable
Keterampilan Kewirausahaan dan Karakteristik Individu tehadap Keberhasilan Usaha
senilai 0,924. Nilai 0,924 menandakan hubungan simultan antara KeterampiIan
Kewirausahaan dan Karakteristik lndividu terhadap KeberhasiIan Usaha ada dalam
hubungan yang terbilang sangat kuat (interval 0,800 – 1,000).
ANALlSlS KOEFlSlEN DETERMlNASl
Tabel 5
Koefisiensi Determinasi

Dapat diketahui niIai koefisiensi determinasi atau R square senilai 0,855 atau
85,5%. ini memperlihatkan jika KeterampiIan Kewirausahaan dan Karakteristik lndividu
secara simultan menambahkan pengaruh kepada variable Keberhasilan Usaha senilai
85,5% untuk selebihnya sebesar 14,5% adalah hubungan pengaruh dari variable lainya
yang tidak dicantumkan dalam peneIitian ini.
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UJI HIPOTESIS
Uji Hipotesis secara ParsiaI ( Uji - t )
Tabel 6
Uji Hipotesis Parsial ( uji t )

1. Dari table diatas hasil didapatkan jumlah t hitung variable Keterampilan
Kewirausahaan yaitu 5,227, dan table distribusi T 1,998. Karena t hitung > t table
( 5,227 > 1,998 ) dan kemudian sig ( 0.000 < 0.05 ) yang dapat dijelaskan H0
tidak di terima dan Ha diterima, sebab itu bisa dikonklusikan jika ada pengaruh
terbilang positif antara Keterampilan Kewirausahaan dengan KeberhasiIan
Usaha di Industri genteng yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten
Majalengka.
2. Dari table diatas hasil didapatkan nilai t hitung untuk variable Karakteristik
Individu (X2) yaitu 4,001, dan tabel distribusi T 1,998. Karena t hitung > t table
( 4,001 > 1,998 ) dan kemudian sig ( 0.000 < 0.05 ) yang dapat dijelaskan H0
tidak di terima dan Ha diterima, sebab hal tersebut dikonklusikan jika ada
pengaruh terbilang positif antara Keterampilan Kewirausahaan dengan
KeberhasiIan Usaha di Industri genteng yang ada di wilayah Kecamatan
Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ini.
Uji Hipotesis Secara Simultan ( Uji f )
Tabel 7
Uji Hipotesis Simultan ( Uji F )
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Dapat di lihat tabel di atas, bahwa di lihat nilai F hitung senilai 188,185. Nilai
tersebut akan di bandingkan dengan nilai F tabel senilai 3,140. Dari angka diatas,dapat di
lihat nilai F hitung (188,185) > F tabel (3,140), jadi Ha diterima dan kemudian H0 tidak
di terima, dapat dikonklusikan ada pengaruh simultan dan signifikan dari Keterampilan
Kewirausahaan dan Karakteristik Individu terhadap KeberhasiIan usaha pada Industri
genteng pada wilayah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ini.

5. KESIMPULAN
Bersumber berlandaskan atas dapatan analisis penelitian serta pembahasan yang
diteliti, oleh karena itu peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1. Keterampilan Kewirausahaan pelaku usaha di Industri Genteng Kecamatan
Jatiwangi Kabupaten Majalengka tergolong cukup baik, dan masih perlu
perbaikan dalam indikator keterampilan kreatif memberikan nilai tambah.
Dikarenakan masih ada pelaku usaha yang belum memiliki keahlian dalam
memberikan nilai tambah
2. Karakteristik Individu pada Industri Genteng Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka tergolong baik, namun masih diperlukan perbaikan khususnya dalam
indikator Nilai. Di karenakan pada saat ini industri genteng jatiwangi mulai kalah
saing dengan produk2 genteng modern hal tersebut membuat Sebagian pelaku
usaha memiliki keraguan bahkan belum berani untuk mengambil suatu resiko dan
tidak percaya diri untuk mengambil subuah langkah.
3. Keberhasilan Usaha di Industri genteng di wilayah Kecamatan Jatiwangi
Kabupaten Majalengka ini tergolong cukup baik, dan masih perlu perbaikan
khususnya pada indikator perbaikan sarana fisik dan pendapatan.
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