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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM bidang industri 

batik di Kota Semarang sebanyak 30 unit Usaha. Dan berikut tabel 

mengenai identitas umum seluruh responden yang telah mengisi kuesioner 

dan diidentifikasi berdasarkan usia, jenis kelamin, bidang usaha, lama 

berdirinya usaha dan jumlah karyawan. 

 

4.1.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia 

Berikut adalah  tabel mengenai pengelompokan responden 

berdasarkan usia. 

                       Tabel 4 1Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia 

No Keterangan Jumlah (orang) 

1 25-35 Tahun 2 orang 

2 36-45 Tahun 5 orang 

3 46-55 Tahun 17 orang 

4 56-65 Tahun 6 orang 

Total 30 

 Sumber : Data primer, diolah  (2018) 

Pada tabel 4.1 menunjukan bahwa responden yang 

sekaligus merupakan pemilik UMKM sebanyak 2 orang adalah 

responden yang berumur dari 25 sampai dengan 35 tahun, 

sedangkan  5 responden memiliki umur kisaran 35 sampai dengan 

45 tahun. Reponden yang memiliki umur 45 sampai dengan 55 

sebanyak 17 orang dan 6 orang adalah responden yang berumur 55 

sampai dengan 65 tahun. 
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4.1.2 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel mengenai pengelompokan responden 

berdasarkan jenis kelamin. 

            Tabel 4 2 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 Laki-Laki 6 20 % 

2 Perempuan 24 80 % 

Total 30 100 % 

   Sumber : Data primer, diolah (2018) 

Pada tabel 4.2 menunjukan bahwa responden pemilik 

UMKM yang bergerak dibidang industri batik sebanyak 6 orang 

adalah laki – laki, sedangkan sisanya sebanyak 24 orang adalah 

perempuan. Dalam penelitian ini, perempuan menjadi pemilik 

UMKM yang lebih dominan dibandikan laki – laki. 

 

4.1.3 Pengelompokan Responden Berdasarkan Bidang Usaha 

Berikut adalah tabel mengenai pengelompokan responden 

berdasarkan bidang usaha yang di jalankan. 

             Tabel 4 3 Pengelompokan Responden Berdasarkan Bidang Usaha 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 Batik Cap 2 6.7 % 

2 Batik Cap dan Batik Tulis 28 93.3 % 

Total 30 100 % 

   Sumber : Data primer, diolah (2018) 

Dari tabel 4.3 menunjukan bahwa sebanyak 2 orang adalah 

responden yang bergerak di bidang industri batik cap sedangkan 

sisanya 28 orang adalah responden yang bergerak di bidang 

industri batik cap dan batik tulis. 
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4.1.4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Lama Berdirinya 

Usaha 

Berikut merupakan tabel pengelompokan responden 

berdasarkan lama berdirinya usaha yang dijalankan 

Tabel 4 4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Lama 

Berdirinya Usaha 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 1-5 Tahun 6 20 % 

2 6-10 Tahun 18 63.3 % 

3 11-15 Tahun 5 16.7 % 

   Sumber : Data primer, diolah (2018) 

Pada tabel 4.4 menunjukan bahwa sebanyak 6 industri batik 

sudah menjalankan usahanya kirsaran 1 tahun sampai 5 tahun 

sedangkan 18 industri batik sudah menjalankan usahanya 6 sampai 

dengan 10 tahun. Dan usaha yang sudah berdiri dari 10 tahun 

sampai dengan 15 tahun sebanyak 5 industri batik. 

 

4.1.5 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

yang dimiliki. 

Berikut merupakan tabel pengelompokan responden 

bersarkan jumlah karyawan yang dimiliki. 

Tabel 4 5 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jumlah 

Karyawan yang Dimiliki 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 1-5 orang 26 86.7% 

2 6-10 orang 2 6.7 % 

3 11-15 orang 1 3.3 % 

4 15-40 orang 1 3.3 % 

Sumber : Data primer, diolah (2018) 
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Pada tabel 4.5 menunjukan bahwa sebanyak 26 responden 

memiliki karyawan yang berkisaran antara 1 sampai dengan 5 

orang, 2 responden memiliki karyawan yang  berkisaran antara 6 

sampai 10 orang sedangkan  jumlah responden  yang memiliki 

karyawan kisaran 11 sampai dengan 15 orang dan 16 sampai 

dengan 40 orang yaitu masing - masing 1 responden. 

 

4.1.6 Analisis Deskripsi Tanggapan Responden 

4.1.6.1 Deskripsi Variabel Kreativitas  

Berikut adalah tabel menegenai hasil tanggapan responden  

terhadap kreativitas. 

Tabel 4 6  Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kreativitas 

Pern 

Yataan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 14 46.7   15 50 1 3.3 - - - - 30 

2 10 33.3 19 63.3 1 3.3 - - - - 30 

3 5 16.7 18 60.0 6 20.0 1 3.3 - - 30 

4 7 23.3 19 63.3 4 13.3 - - - - 30 

5 9 30.0 14 46.7 7 23.7 - - - - 30 

6 8 26.7 18 60.0 4 13.3 - - - - 30 

     Sumber : Data primer, diolah (2018) 

 

Pada Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa :  

1. Pernyataan ke – 1 terkait denan kemampuan responden 

dalam mempelajari hal – hal baru tentang batik yaitu 

responden sebanyak 46.7%  menyatakan sangat setuju, dan 

50% menyatakan setuju, adapun beberapa dari responden 

ingin mempelajari teknik membantik, motif- motif 

membatik yang sedang berkembang  serta belajar membatik 

dengan pewarna alam. Sedangkan 3.3% yang menyatakan 

netral. 
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2. Pernyataan  ke – 2 terkait dengan rasa yakin terhadap usaha 

dan produk batik yang ditawarkan bisa berhasil, responden  

sebanyak 33.3% menyatakan sangat setuju dan responden 

sebanyak 63.3%  menyatakan setuju. Hal ini karena 

sebagian dari responden memberikan penjelasan bahwa 

harus yakin dan berfikir positif terhadap usaha yang 

dijalankan dan produk apa yang di tawarkan. Sedangkan 

3.3% responden menyatakan netral. 

3. Pernyataan ke – 3 terkait dengan kemampuan beradaptasi 

pada perubahan dan perkembangan trend batik yaitu 

responden sebanyak 16.7% menyatakan sangat setuju dan 

63.3% menyatakan setuju. Dalam penelitian ini responden 

mampu menyesuaikan diri dengan permintaan konsumen 

seperti motif batik, bentuk batik dan produk-produk batik 

seperti dasi dan sepatu yang menggunakan motif batik. 

Sedangkan 20.0% responden menyatakan netral. 

4. Pernyataan ke – 4 terkait dengan kemampuan untuk 

mencari solusi ketika ada masalah di dalam usahanya, yaitu 

responden sebanyak 23.3% menyatakan sangat setuju dan 

responden sebanyak 63.3% meyatakan setuju dan sisanya 

13.3% menyatakan netral. Masing – masing responden 

biasanya memiliki masalah dalam menjalankan usahanya  

dan berusaha menemukan solusi dalam menyelesaikan 

masalahnya tersebut. Seperti pada saat negoisasi dengan 

konsumen untuk pesanan jumlah banyak dan permintaan 

yang diinginkan oleh konsumen, pada saat perubahan harga 

bahan baku, dan ketika pada saat ramai keluarga ikut 

membantu. 

5. Pernyataan ke – 5 terait dengan kemampuan untuk 

menciptakan desain produk batik yaitu responden sebanyak 

30% menytakan sangat setuju dan 46.7% menyatakan 
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setuju. Sedangkan 23.7% responden menyatakan netral. 

Sebagian responden mengatakan setiap usaha harus 

memiliki ciri khas tersendiri seperti motif blekok, lawang 

sewu dan tugu muda. 

6. Pernyataan ke - 6 terkait dengan membayangkan hal – hal 

unik tentang batik yaitu responden menyatakan sangat 

setuju sebanyak 26.7% dan responden sebnayak 60.0% 

menyatakan setuju. Responden membayangkan hal- hal 

unik seperti sepatu batik,tas laptop batik, weistbag batik dan 

cashing handphone batik. Karena berkhayal akan membuat 

mereka lebih kreatif lagi. Sedangkan 13.3%  responden 

menyatakan netral.  

Berdasarkan jawaban responden diatas melalui seluruh 

pernyataan, responden pada umumnya menjawab setuju 

dengan semua pernyataan, yang artinya para responden 

memiliki kreativitas untuk menemukan hal – hal baru 

tentang batik, optimis dalam menjalankan usaha batiknya. 

Responden juga bersikap fleksibel terhadap perubahan dan 

perkembangan batik terhadap permintaan konsumen. 

 

4.1.6.2 Deskripsi Variabel Inovasi Produk 

Berikut adalah tabel menegenai hasil tanggapan responden  

terhadap Inovasi Produk 

Tabel 4 7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Inovasi 

Produk 

Pern 

yataan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 8 26,7 22 73.3 - - - - - - 30 

2 8 26.7 11 36.7 11 36.7 - - - - 30 

3 9 30.0 14 46.7 7 23.3 - - - - 30 

    Sumber : Data primer, diolah (2018) 
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Pada Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa :  

1. Pernyataan ke – 1 terkait dengan menjadikan produk batik 

lebih beragam, yaitu responden sebanyak 26.7% 

menyatakan sangat setuju dan responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 73.3%. Mereka membuat produk batik 

lebih beragam seperti gamis batik, jilbab batik, kain lilit, 

dasi batik dan kain kain yang sisa (kain perca) dijadikan 

sebagai handycraft contohnya gantungan kunci dan kotak 

pensil. 

2. Penyataan ke – 2 terkait dengan menirukan produk batik 

dengan motif yang berbeda yaitu responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 26.7% dan menyatakan 

setuju sebanyak 36.7% . Responden tersebut mencontoh 

produk dari luar namun membuat produk batik tersebut 

dengan berbeda contohnya dasi dengan motif blekok dan 

gamis dengan motif lawang sewu. Sedangkan 36.7% 

reponden menyatakan netral menyatakan netral. 

3. Pernyataan ke – 3 terkait dengan kemampuan melihat 

peluang dan membuat produk bagi perusahan yaitu 

sebanyak 30.0% responden menyatakan sangat setuju dan 

46.7% menyatakan setuju. Sedangkan 23.3% menyatakan 

netral. Responden mengatakan setiap usaha harus bisa 

melihat peluang agar usaha tersebut memiliki ciri khas. 

Namun ada responden yang mampun melihat pelung tetapi 

untuk membuat produk baru belum bisa terlaksana. 

Berdasarkan jawaban responden diatas melalui seluruh 

pernyataan, responden sudah melakukan inovasi dengan cara 

membuat produk batik lebih beragam dengan berbagai motif – 

motif baru serta mereka mampu melihat peluang usaha yang 

mereka jalankan. 
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4.1.6.3 Deskripsi Variabel Keberhasilan Usaha 

Berikut adalah tabel menegenai hasil tanggapan responden  

terhadap Keberhasilan Usaha 

Tabel 4 8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Keberhasilan Usaha 

Pern 

yataan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 8 26.7  19 63.3 3 10.0 - - - - 30 

2 8 26.7 11 36.7 11 36.7 - - - - 30 

3 7 23.3 10 33.3 13 43.3 - - - - 30 

   Sumber : Data primer, diolah (2018) 

Pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa : 

1. Pernyataan ke – 1 terkait dengan modal yang bertambah 

untuk peningkatan usaha yaitu responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 26.7% dan 63.3% responden 

menyatakan setuju. Sedangkan 10.0%  menyatakan netral. 

Modal yang bertambah digunakan untuk peningkatan usaha 

seperti penambahan jumlah produksi, membeli peralatan 

dan perlengkapan batik, membeli bahan baku dan 

digunakan untuk perawatan alat – alat membatik. 

2. Pernyataan ke – 2 terkait dengan peningkatan pendapatan 

dari waktu ke waktu yaitu responden sebanyak 26.7% 

menyatakan sangat setuju dan 36.7% menyatakan setuju. 

Responden mengatakan setiap minggunya mengalami 

peningkatan pendapatan dan jika tidak ada peningkat 

pendapatan akan berhenti berwirausaha. Sedangkan 36.7% 

menyatakan netral. Responden yang menyatakan netral 

mengalami permasalah pada pendapatan karena sebagian 

responden hanya menjualkan produknya pada waktu waktu 
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tertentu saja contohnya pada saat ada pameran yang 

diadakan dari pemerintah.  

3. Pernyataan ke – 3 terkait dengan peningkatan penjualan dari 

waktu ke waktu yaitu 23.3% menyatakan sangat setuju dan 

33.3% menyatakan setuju. Untuk penjualan sebagian dari 

responden mendatangin sekolah-sekolah untuk menjual kain 

yang nantinya di jadikan seragam sekolah tersebut. Ada 

juga yang mengatakan setiap akhir pekan banyak yang 

membeli produknya.Sedangkan 43.3% menyatakan netral, 

karena kesulit dalam dalam penjualan. 

Berdasarkan jawaban responden diatas melalui seluruh 

pernyataan, pada umumnya reponden menyatakan bahwa 

mereka setuju dengan adanya keberhasilan usaha mereka, 

artinya ada peningkatan terhadap peningkatan modal, 

peningkatan penjualan dan peningkatan pendapatan dari waktu 

ke waktu. 

 

4.2 Hasil Analisis Kuantitatif 

4.2.1 Analisis Regresi  

Berikut ini (tabel 4.10) adalah hasil analisis regresi linier 

berganda antara kreativitas da inovasi produk terhadap keberhasilan 

usaha.  
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Tabel 4 9 Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.572 2.442  -1.463 .155 

Kreativitas (X1) .630 .066 .882 9.510 .000 

Inovasi Produk (X2) -.022 .113 -.018 -.199 .844 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y)    

  Sumber : Data primer, diolah (2018) 

Hasil penghitungan koefisien regresi berganda diatas 

memperlihatkan nilai koefisien konstanta (a) adalah sebesar -3,572 

koefisien variabel bebas (X1) adalah sebesar 0,630, (X2) adalah sebesar -

0,022, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y  = a + b1X1+b2X2 

Y =  -3,572 + 0,630 X1 – 0,022 X2 

Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai koefisien konstanta 

-3572. Kreativitas memiliki arah yang sama dengan variabel terikat yaitu 

keberhasilan usaha. Sehingga makin tinggi, kreativitas maka semakin 

tinggi keberhasilan usaha. Berbeda dengan variabel bebas lainnya, 

inovasi produk memiliki arah yang berbeda dengan keberhasilan usaha, 

sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan semakin rendah inovasi 

produk maka semakin tinggi keberhasilan usaha. 

 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

wirausaha batik di Kota Semarang. 

2. Inovasi produk berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

wirausaha batik di Kota Semarang. 
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3. Kreativitas dan inovasi produk secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pada wirausaha batik di Kota 

Semarang. 

 

4.2.2.1 Hipotesis Pertama 

H1 : Kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada wirausaha batik di Kota Semarang. 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa tingkat signifikan 

sebesar 0,00<0,05 artinya H1 diterima, bahwa kreativitas 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada wirausaha batik di 

Kota Semarang. Nilai koefisien kreativitas adalah positif yaitu 

sebesar 0,630 yang berarti bahwa kreativitas mempunyai 

hubungan positif dengan keberhasilan usaha wirausaha batik di 

Kota Semarang, dimana semakin tinggi kreativitas maka 

keberhasilan usaha wirausaha batik di Kota Semarang semakin 

tinggi. 

 

4.2.2.2 Hipotesis Kedua 

H2 : Inovasi produk berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada wirausaha batik di Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.9 diketahui bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,844 > 0,05, artinya H2 di tolak, bahwa 

inovasi produk tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

wirausaha batik di Kota Semarang. Nilai koefisien pada inovasi 

produk adalah negatif yang berarti bahwa keberhasilan usaha 

tidak mempunyai hubungan positif terhadap keberhasilan usaha 

wirausah batik di Kota Semarang. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin rendah inovasi produk makan 

semakin tinggi keberhasilan usaha wirausaha batik di Kota 

Semarang. 
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4.2.2.3 Pengujian Hipotesis ( Uji t )  

Uji t hitung dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui secara parsial apakah ada pengaruh variabel bebas 

yaitu kreativitas (X1) dan inovasi produk (X2) terhdap variabel 

terikat yaitu keberhasilan usaha (Y). Berikut adalah bentuk uji 

parsial / individu 

1. Ho1  = 0 Artinya tidak ada pengaruh dari variabel kreativitas 

(X1)  terhadap variabel keberhasilan usaha (Y) 

2. H1  ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel kreativitas (X1) 

terhadap keberhasilan usaha (Y) 

3. Ho2 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel inovasi 

produk (X2) terhadap keberhasilan usaha (Y) 

4. H2 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dari inovasi produk (X2) 

terhadap variabel keberhasilan usaha (Y) 

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

Ho1 diterima jika t hitung <t tabel, pada α=5% 

H1 diterima jika t hitung > t tabel, pada α=5% 

Ho2 diterima apabila t hitung < t tabel, pada α 5% 

H2 diterima apabila t hitung > t tabe, pada α 5% 

Tabel 4 10 Hasil Uji Parsial/ Uji Individual (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.572 2.442  -1.463 .155 

Kreativitas (X1) .630 .066 .882 9.510 .000 

Inovasi Produk (X2) -.022 .113 -.018 -.199 .844 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y)    

     Sumber : Data primer, diolah (2018) 
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Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa hanya terdapat 

satu variabel yang terbukti mempengaruhi keberhasilan usaha 

wirausaha batik di Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada variabel 

kreativitas, menunjukan bahwa perolehan hasil tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05 dan nilai t hitung dan t tabel, yaitu 9,510 > 2,042, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kreativitas 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha wirausaha batik di Kota 

Semarang. Dalam kasus ini, maka H1 diterima. Artinya, apabila 

variabel kreativitas di tingkatkan, maka keberhasilan usaha 

wirausaha batik di Kota Semarang akan meningkat juga. Dalam 

penelitian ini indikator – indikator kreativitas antara lain yaitu 

ingin mengetahui dan mempelajari hal- hal baru, rasa yakin 

terhadap usaha yang dijalankan, kemampuan berdaptasi pada 

perubahan dan perkembangan trend batik, kemampuan untuk 

memecahakan masalah dan mencari solusi, kemampuan 

menciptakan suatu desain produk serta kemampuan berimajinasi.  

Berdasarkan pengujian hipotesis pada variabel inovasi 

produk, menunjukan bahwa hasil tingkat signifikansi 0,844 > 0,05 

dan nilai dari t hitung dan t tabel yaitu -0,199 < 2,042. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini ternyata variabel 

inovasi produk tidak memberikan kontribusi atau tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada wirausaha batik di 

Kota Semarang. Dalam kasus ini Ho2 diterima dan H2 ditolak. 

Hasil tersebut dikarenakan adanya keterbatasan wirausaha batik 

dalam berinovasi produk. Faktor penyebabnya ialah masih 

lemahnya kemampuan dalam segi memproduksi batik dan masih 

kurangnya pengetahuan tentang teknik membatik. Seperti 

responden yang mengalami kegagalan dalam proses pewarnaan 

dan corak batik yang kurang rapi karena kurangnya pengetahuan 

tentang teknik membatik. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 
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inovasi produk yang banyak dilakukan responden adalah 

menjadikan produk batik itu lebih beragam. Maka hal ini 

menunjukan wirausaha masih memiliki keterbatasan untuk 

berinovasi. 

 

4.2.2.4 Pengujian Hipotesis  Ketiga (Uji F) 

H3 : Kreativitas dan inovasi produk secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada wirausaha batik di 

Kota Semarang 

Pada penelitian, uji hipotesis secara simultan digunakan 

untuk melihat besarnya pengaruh variabel kreativitas dan inovasi 

produk secara bersamaan terhadap variabel keberhasilan usaha. 

Berikut adalah bentuk uji simultan/ bersamaan. 

1. H03 = 0 artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh antara 

variabel kreativitas (X1) dan inovasi produk (X2) terhadap 

variabel keberhasilan usaha (Y) 

2. H3  ≠  0  Artinya secara bersama- sama ada pengaruh antara 

variabel kreativitas (X1) dan inovasi produk (X2) terhadap 

variabel keberhasilan usaha (Y). 

 

Kriteria pengambilan keputusannya 

Ho diterima apabila F hitung < Ftabel, pada α= 5% 

Ha diterima apabila F hitung > Ftabel, pada α =5% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

Tabel 4 11 Hasil uji F 

ANOVA 

Model. Sum of Squares. Df. Mean Square.      F Sig. 

Regresision 92.430 2 46.215 49.840 .000 

Residual 25.036 27 .927     

Total 117.467 29       

a. Predictors: (Constant), Inovasi Produk (X2), Kreativitas (X1) 

b. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 

 

    Sumber : Data primer, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat 

singnifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai dari F hitung sebesar 49,840 

lebih besar dari Ftabel yaitu sebesar 3,35. Sehingga dalam 

penelitian ini H3 diterima dan H03 ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari kreativitas dan 

inovasi produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha wirausaha batik di Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, artinya kemampuan 

responden untuk mengetahui dan mempelajari hal – hal baru serta 

sikap fleksibel, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan 

mencari solusi, suka berimajinasi memberikan dampak positif yaitu 

dengan adanya peningkatan modal, peningkatan pendapatan dan 

peningkatan penjualan dari waktu ke waktu. 

4.2.2.5 Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R) 

Berikut ini (tabel 4.12) adalah hasil uji koefisien 

determinasi antara kreativitas dan inovasi produk terhdap 

keberhasilan usaha. 
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Tabel 4 12 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .887a .787 .771 .96295 

a. Predictors: (Constant), Inovasi Produk (X2), Kreativitas (X1) 

 

Nilai R² (Koefisien determinasi) dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,787 menjelaskan bahwa variabel keberhasilan usaha 

dipengaruhi oleh kreativitas dan inovasi produk sebesar 78,7 % dan 

sisanya yaitu sebesar 21,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

kreativitas dan inovasi produk. Artinya kreativitas dan inovasi 

produk dalam menjelaskan variabel keberhasilan usaha cukup 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


