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RINGKASAN 
 

Ampas tahu merupakan hasil samping dalam proses pembuatan tahu 
berbentuk padat dan diperoleh dari bubur kedelai yang diperas (Hidayat dan 
Suhartini, 2005). Selama ini, limbah ampas tahu hanya dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak dan menjes saja. Padahal, Cahyono (2004) menyatakan bahwa 
limbah ampas tahu dapat diolah menjadi kerupuk ampas tahu yang bernilai 
ekonomi tinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon perempuan terhadap 
pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu, menganalisis 
minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu, dan menganalisis 
hubungan antara respon perempuan dengan minat perempuan untuk berwirausaha 
kerupuk ampas tahu. 
 Penelitian ini dilakukan di Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, 
Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada bulan April – Mei 2008. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan jenis 
penelitiannya Explanatory Research. Sampel yang akan diambil adalah 
perempuan di Dusun Sidodadi yang mengikuti pelatihan pemanfaatan ampas tahu 
menjadi kerupuk ampas tahu. Variabel bebas berupa pengetahuan (X1), sikap (X2), 
dan keterampilan (X3), sedangkan variabel terikat adalah minat perempuan untuk 
berwirausaha kerupuk ampas tahu (Y). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa respon perempuan terhadap 
pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu pada aspek 
pengetahuan dikategorikan rendah dengan skor 43,75 %, aspek sikap dan 
keterampilan dikategorikan sedang dengan skor 71,625 % dan 56,93 %. Selain itu, 
minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu juga dikategorikan 
sedang dengan skor 75 %. Dari hasil perhitungan korelasi menunjukkan bahwa 
antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan terhadap minat perempuan untuk 
berwirausaha kerupuk ampas tahu mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan 
nilai faktor koreksi korelasi Spearman sebesar 0,58 (pengetahuan); 0,61 (sikap); 
dan 0,59 (keterampilan). 
 
 

Kata kunci: ampas tahu, kerupuk, respon dan minat berwirausaha. 
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SUMMARY 
 

 Tofu waste is result side in process making tofu to solid shape and get 
from soy porridge that of press (Hidayat and Suhartini, 2005). During, tofu waste 
only use for cattle food and menjes. Whereas, Cahyono (2004) said that tofu waste 
is can to manner become tofu waste chips that high value economic. 
 The aim of the research are to analyze womens response to the training 
benefit of tofu waste become tofu waste chips, analyze womens interest to 
entrepreneur tofu waste chips, and analyze the correlation between womens 
response with womens interest to entrepreneur tofu waste chips. 
 The research was held in Sidodadi Sub Village, Wandanpuro Village, 
Bululawang District, Malang Regency on April-Mei 2008. The method of this 
research was survey method with kind of research Explanatory Research. The 
sample that will be taken is women in Sidodadi Sub Village that follow the 
training benefit of tofu waste become tofu waste chips. The independent variable 
are cognitive (X1), affective (X2), and psicomotoric (X3), whereas dependent 
variable is womens interest to entrepreneur tofu waste chips. 

The result calculation to show that womens response to the training benefit 
of tofu waste become tofu waste chips in ognitive is low with score 43,75 %, 
affective and psicomotoric are average with score 71,625 % and 56,93 %. 
Womens interest to entrepreneur tofu waste chips is average with score 75 %. 
From the result calculation of correlation to show that correlation between 
cognitive, affective, and psicomotoric are toward womens interest to entrepreneur 
tofu waste chips have correlation that enough strong with score correlation 
spearman are 0,58 (cognitive); 0,61 (affective); and 0,59 (psicomotoric). 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ampas tahu merupakan hasil samping dalam proses pembuatan tahu 

berbentuk padat dan diperoleh dari bubur kedelai yang diperas (Hidayat dan 

Suhartini, 2005). Keberadaan ampas tahu ini, kurang begitu dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Padahal, apabila ditinjau dari segi gizinya, ampas tahu mempunyai 

kandungan gizi yang cukup tinggi yaitu protein 23,5 % ; lemak 5,54 % ; 

karbohidrat 26,92 % dan serat kasar 16,53 % (Yudhawati, 1999). 

Dusun Sidodadi merupakan dusun yang memiliki beberapa produsen tahu, 

yaitu terdapat empat pabrik tahu dengan kapasitas produksi tiap harinya antara   

40 kg-200 kg kedelai. Ampas tahu yang dihasilkan setiap harinya tiap pabrik tahu 

berkisar 2-15 karung dan dijual tiap karungnya dengan harga Rp.12.000,00 hingga 

Rp 15.000,00. Limbah ampas tahu tersebut, hanya dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak dan menjes saja. Padahal, Cahyono (2004) menyatakan bahwa limbah 

ampas tahu dapat diolah menjadi kerupuk ampas tahu yang bernilai ekonomi 

tinggi.  

Selama ini, pengetahuan terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi 

kerupuk ampas tahu dapat dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya  

informasi-informasi tentang adanya teknologi dari pengolahan ampas tahu 

menjadi produk pangan. Sedangkan sikap terhadap kerupuk ampas tahu, selama 

ini adalah negatif. Hal ini dikarenakan tanggapan-tanggapan tidak baik tentang 

ampas tahu, yaitu menganggap ampas tahu hanyalah sebuah ampas yang tidak 



 

 

mempunyai gizi, karena kandungan gizinya sudah terserap oleh tahu. Padahal, 

pada proses pembuatan tahu tidak semua bagian protein bisa diekstrak, lebih-lebih 

jika menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional (Hidayat dan 

Suhartini, 2005). 

Melihat hal tersebut, untuk merubah perilaku terhadap pemanfaatan ampas 

tahu menjadi kerupuk ampas tahu, maka diperlukan suatu program pelatihan. 

Menurut Soedarmanto (1994), isi pelatihan adalah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang harus diberikan kepada para peserta pelatihan untuk mengubah 

perilaku kearah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara sistematik. 

Metode pelatihan adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memberikan isi 

pelatihan yang penting kepada para peserta dalam suatu program pelatihan.  

Program pelatihan ini ditujukan kepada perempuan yang tinggal disekitar 

pabrik tahu tepatnya di Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, Kecamatan 

Bululawang, Kabupaten Malang. Bapak Suhartoyo (Bapak Kepala Desa 

Wandanpuro), menyatakan bahwa perempuan di Dusun Sidodadi sebagian besar 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan masih tergantung kepada kepala keluarga 

dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal 

tersebut diperlukan suatu pemberdayaan perempuan agar mereka mampu 

mengembangkan dan memperkuat kemampuannya, yaitu dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan pelatihan yang meliputi berbagai keterampilan. Misalnya, 

pelatihan dalam pembuatan aneka produk olahan pangan yang bernilai ekonomis 

tinggi seperti kerupuk ampas tahu. Kegiatan pelatihan tersebut juga diarahkan 

kepada perempuan, agar mereka mampu untuk menciptakan lapangan kerja 



 

 

sendiri atau berwirausaha, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan 

pendapatan keluarganya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Program pelatihan yang dilakukan ini diharapkan dapat menimbulkan 

perubahan respon mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan perempuan 

terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. Selain itu juga 

dapat mempengaruhi minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

Perubahan respon (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) perempuan 

terhadap pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu serta 

minat untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu dapat dilakukan dengan mengukur 

dan menilai sejauh mana tingkat respon dan minat tersebut, sehingga dapat 

diketahui hubungannya antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan terhadap 

minat  perempuan untuk berwirausaha  kerupuk ampas tahu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang menjadi pokok dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah respon perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan ampas 

tahu menjadi kerupuk ampas tahu?. 

2. Bagaimanakah minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas 

tahu?. 

3. Bagaimanakah hubungan antara respon perempuan dengan minat  

perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu?. 

 

 



 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis respon perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan ampas 

tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 

2. Menganalisis minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

3. Menganalisis hubungan antara respon perempuan dengan minat 

perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan peluang usaha bagi produsen tahu guna meningkatkan nilai 

ekonomis ampas tahu. 

2. Memberikan peluang usaha bagi perempuan, khususnya bagi Ibu-Ibu 

rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

keluarganya. 

3. Meningkatkan keterampilan dalam mengolah limbah padat industri tahu 

menjadi produk makanan ringan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Respon 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan respon 

adalah “tanggapan, reaksi, atau  jawaban” (Poerwadarminto, 1994). 

Respon masyarakat dianggap sebagai suatu reaksi nilai umpan balik dari 

obyek atau sesuatu yang inderanya sangat beragam bentuk, sifat dan intensitasnya. 

Secara garis besar respon dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu respon 

positif dan respon negatif. Respon positif mengandung arti bahwa seorang 

individu memberikan tanggapan terhadap obyek atau benda dari peristiwa yang 

diinderanya, sedangkan respon negatif mempunyai pengertian sebaliknya yaitu 

individu tersebut tidak memberikan tanggapan sama sekali. Respon dapat 

diketahui dari aspek pengetahuan (cognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik) (Gibson dan Svanceivic, 1996). 

2.1.1 Pengetahuan (Cognitif) 

 Poerwanti (2000), menyatakan bahwa pengetahuan pada hakekatnya 

merupakan segala hal yang diketahui manusia tentang suatu obyek tertentu, 

termasuk didalamnya adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan 

rangkuman pengalaman fisik dan psikis manusia yang terdiri dari fakta, konsep, 

generalisasi atau teori yang memungkinkan manusia memahami fenomena yang 

terjadi disekitarnya atau memecahkan permasalahan. Aspek pengetahuan 

(kognitif) yaitu berhubungan dengan kegiatan otak, berupa proses berpikir 

mengenai suatu obyek tertentu. Pengetahuan yang dimiliki manusia secara 



 

 

langsung atau tidak langsung akan dapat memperkaya dan mempermudah 

kehidupan manusia, karena pada kenyataan pengetahuan merupakan sumber 

jawaban dari berbagai pertanyaan atau permasalahan yang muncul dalam 

kehidupan manusia.  

 Perkembangan pengetahuan seseorang terjadi melalui tiga tahap yang 

ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, antara lain: 

1. Tahap individu melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. 

2. Tahap individu mulai melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi 

verbal. 

3. Tahap simbolik dimana mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak 

dipengaruhi bahasa dan logika. 

Pengetahuan seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang 

akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Kartasapoetra (1988), menyatakan bahwa pengetahuan itu meliputi 

perubahan-perubahan dari apa yang mereka sekarang telah mengetahuinya, 

sehingga tadinya bersifat kurang menguntungkan menjadi sesuatu yang lebih baik 

dan lebih menguntungkan. 

2.1.2 Sikap (Afektif) 

 Aspek sikap (afektif) yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu 

dan membuat reaksi dengan cara tertentu. Sikap adalah kesiapan merespon secara 

konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. Sikap 

dibedakan menjadi dua yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif 



 

 

menunjukkan menerima, mengakui, menyetujui serta melaksanakan, sedangkan 

sikap negatif menunjukkan penolakan atau tidak menyetujui (Ahmadi, 1991). 

 Menurut Gerungan (1996) ada beberapa ciri-ciri sikap, diantaranya: 

1 Sikap bukan dibawa orang sejak dilahirkan, melainkan dibentuk atau 

dipelajari sepanjang perkembangan orang tersebut dalam hubungan dengan 

obyeknya. 

2 Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau 

sebaliknya sikap itu dapat dipelajari, karena itu sikap itu dapat berubah pada 

orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang 

mempermudah berubahnya sikap pada orang itu. 

3 Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu 

terhadap suatu obyek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau 

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas. 

4 Obyek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi sikap itu dapat berkenaan 

dengan satu obyek saja tetapi juga berkenaan dengan sederetan obyek-obyek 

yang serupa. 

5 Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat ini yang 

membeda-badakan sikap dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. 

2.1.3 Keterampilan (Psikomotorik) 

 Aspek keterampilan (psikomotorik) merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan keterampilan (skill) seseorang setelah ia menerima 



 

 

pengalaman belajar mengenai ide tertentu. Aspek psikomotorik merupakan 

kelanjutan dari aspek pengetahuan (cognitif) dan aspek sikap (afektif) (Nuryanti, 

2003). 

 

2.2 Minat Berwirausaha 

2.2.1 Minat 

 Minat adalah sesuatu yang menunjukkan kemampuan untuk memberi 

stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, suatu barang atau 

kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengalaman 

yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri dan minat tersebut menjadi suatu 

kegiatan dan hasil dari turut serta dalam kegiatan itu (Anonymous, 2004).  

Minat dibedakan menjadi minat subyektif dan minat obyektif. Minat 

subyektif adalah perasaan senang atau tidak senang pada suatu obyek yang 

didasarkan pada pengalaman. Minat obyektif adalah minat yang diterangkan 

sebagai reaksi menerima atau menolak pada obyek atau kegiatan sekitarnya 

(Blum, et al, 1990). 

 Cara untuk mengetahui minat seseorang adalah seperti yang dikemukakan 

oleh Super dan Crities dalam (Jones, 1993), dimana mereka menggunakan empat 

cara untuk mengetahui minat seseorang yaitu sebagai berikut: 

a. Dengan melihat pernyataan seseorang, apakah ia senang pada suatu obyek aau 

barang, aktivitas, tugas atau pekerjaan. 

b. Dengan melihat dan mengobservasi partisipasi seseorang kedalam suatu 

aktivitas atas suatu pekerjaan. 



 

 

c. Dengan menggunakan tes obyektif. 

d. Untuk mengukur atau melihat jawaban-jawaban seseorang dari sejumlah 

pertanyaan tentang aktivitas atau pekerjaan yang disenangi atau tidak 

disenangi, disini responden menjawab setiap item atau pertanyaan yang sesuai 

dengan minatnya. 

2.2.2 Berwirausaha 

 Longenecker (2001), menyatakan bahwa berwirausaha merupakan 

kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan sehingga dapat 

berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Fungsi berwirausaha adalah 

mengorganisasi dan menggabungkan berbagai jenis faktor produksi untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan mengacu 

pada pengertian tersebut, maka seseorang yang hendak memulai suatu usaha atau 

bisnis harus mempunyai jiwa kewiraswastaan sehingga mampu menggabungkan 

berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan 

oleh masyarakat. 

Definisi dari wirausaha adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda 

nilainya dengan penggunaan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko 

finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa 

moneter dan kepuasan pribadi (Wiratmo, 1996). Menurut Carlos, wirausaha 

adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil risiko dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sekarang banyak kesempatan untuk 

berwirausaha. Hal ini dikarenakan dengan berwirausaha maka seseorang tersebut 

akan mendapatkan laba yang bebas dari batasan gaji standar, mendapatkan 



 

 

kebebasan (bebas dari pengawasan dan aturan birokrasi organisasi), mendapatkan 

kepuasan menjalani hidup (bebas dari rutinitas, kebosanan). Sedangkan 

kelemahan berwirausaha adalah ketidakpastian pendapatan, risiko kehilangan 

investasi dan harus kerja keras dalam waktu yang lama (Helmi dan Sutarmanto, 

2004).  

Longenecker (2001), menyatakan karakteristik wirausaha adalah sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan akan keberhasilan 

Psikologi mengetahui bahwa tiap orang berbeda dalam tingkat kebutuhan 

akan keberhasilannya. Orang yang memiliki tingkat kebutuhan keberhasilan yang 

rendah, terlihat puas dengan status yang dimilikinya. Pada sisi yang lain orang 

dengan tingkat kebutuhan keberhasilan yang tinggi senang bersaing dengan 

standar keunggulan dan memilih untuk bertanggung jawab secara pribadi atas 

tugas yang dibebankan padanya. 

b. Keinginan untuk mengambil resiko 

Resiko yang diambil oleh wirausaha didalam memulai dan/atau 

menjalankan bisnisnya berbeda-beda. Dengan menginvestasikan uang miliknya, 

mereka mendapat resiko keuangan. Jika mereka meninggalkan pekerjaannya, 

mereka mempertaruhkan kariernya. Tekanan dan waktu yang dibutuhkan untuk 

memulai dan menjalankan bisnisnya mendatangkan resiko bagi kelurganya. Dan 

wirausaha yang mengidentifikasikan secara teliti kegiatan bisnis yang istimewa, 

menerima resiko fisik, sebagaimana mereka menghadapi kemungkinan terjadinya 

kegagalan. 



 

 

c. Percaya diri 

Orang yang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri merasa dapat 

menjawab tantangan yang ada didepan mereka. Mereka mempunyai pemahaman 

atas segala jenis masalah yang mungkin muncul. Penelitian menunjukkan bahwa 

banyak wirausaha yang sukses adalah orang yang percaya pada dirinya sendiri, 

yang mengakui adanya masalah didalam peluncuran perusahaan baru, tapi 

mempercayai kemampuan dirinya untuk mengatasi masalah tersebut. 

d. Keinginan kuat untuk berbisnis 

Banyak wirausaha memperhatikan tingkat keingintahuannya yang dapat 

disebut sebagai keinginan kuat untuk berbisnis dengan tujuan apapun, 

menciptakan ketabahan, dan kemauan untuk bekerja keras. 

 

2.3 Teknologi Pemanfaatan Ampas Tahu menjadi Kerupuk Ampas Tahu 

2.3.1  Ampas Tahu 

Ampas tahu adalah salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan kembali 

melalui daur ulang atau dikonversikan ke produk lain yang berguna. Limbah 

tersebut masih mengandung serat, karbohidrat, protein, lemak, asam organik, dan 

mineral. Ampas tahu merupakan hasil sampingan dalam proses pembuatan tahu 

yang berbentuk padat dan diperoleh dari bubur kedelai yang diperas. Ampas tahu 

masih mempunyai kandungan protein yang relatif tinggi karena pada proses 

pembuatan tahu tidak semua bagian protein bisa diekstrak, lebih-lebih jika 

menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional (Hidayat dan 

Suhartini, 2005).  



 

 

Tabel 1.  Kandungan Gizi Tiap 100 Gram Ampas Tahu 

Zat Gizi Jumlah 
Energi (kal) 414 
Protein (gr) 26,6 
Lemak (gr) 18,3 
Karbohidrat (gr) 41,3 
Kalsium (mg) 19 
Phospor (mg) 29 
Besi (mg) 4,0 
Vitamin A (SI) 0 
Vitamin B1 (mg) 0,20 
Vitamin C (mg) 0 
Air 9,0 

Sumber : Hidayat dan Suhartini (2005)  

 Ampas tahu juga mempunyai nilai PER (Protein Efficiency Ratiao) yang 

cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Nilai PER Ampas Tahu dan Beberapa Produk Kedelai 

Jenis Produk Nilai PER 
Kasein susu (sebagai pembanding) 2,86 
Ampas tahu 2,71 
Kedelai tanpa kulit ari 2,51 
Tahu (digumpalkan dengan asam asetat glasial) 2,51 
Susu kedelai 2,11 
Whey 1,93 

Sumber: Sutrisno, dkk (1995) 

 Ampas tahu mudah rusak dalam waktu singkat, karena kandungan airnya 

yang tinggi (sekitar 80%). Oleh karena itu waktu merupakan faktor pembatas 

penggunaan ampas tahu sebagai bahan baku, dan pengeringan diperlukan untuk 

menghindarinya. Setelah itu ampas tahu dapat diproses lebih lanjut menjadi 

tepung karena ampas tahu adalah salah satu bahan yang memungkinkan untuk 

dijadikan tepung. Pembuatan tepung ampas tahu meliputi pengeringan, 

penggilingan, pengayakan (Sutrisno, dkk, 1995). 

 



 

 

2.3.2  Kerupuk Ampas Tahu 

Ampas tahu dapat diolah menjadi kerupuk yang bernilai tambah lebih 

tinggi. Pembuatan kerupuk ampas tahu mudah dilakukan dan murah biayanya. 

Dalam pembuatan kerupuk ampas tahu, digunakan tapioka sebagai pengikat 

ampas. Garam, bawang putih, dan merica ditambahkan sebagai bumbu (Hidayat 

dan Suhartini, 2005). 

Proses pembuatan kerupuk ampas tahu antara lain: (Gigin, 2008). 

1. Pengukusan ampas tahu.  

 Ampas tahu diperas untuk mengurangi airnya. Pemerasan dapat dilakukan 

dengan tangan atau dipress dengan alat press. Setelah itu ampas tahu dikukus 

selama 30 menit. 

2. Persiapan bumbu. 

Adapun bumbu yang digunakan yaitu bawang putih (100 gr), garam (30 gr), 

merica (25 gr), Monosodium glutamat (20 gr), dan udang saih kering (50 gr) 

digiling sampai halus. 

3. Pengadonan 

Ampas tahu yang telah dikukus (2 kg) dicampur dengan tapioka (1 kg), dan 

bumbu. Kemudian diaduk sampai rata, licin dan kompak. Adonan ini dibentuk 

seperti silinder dengan diameter 5-6 cm dan panjang 20 cm. Adonan yang 

telah dibentuk ini disebut sebagai dodolan. 

4. Pengukusan dodolan 

Dodolan dikukus selama 2 jam sampai bagian tengah dodolan menjadi 

matang. Dodolan matang ini diangkat dan didinginkan. 



 

 

5. Pengangin-anginan. 

Dodolan matang diangin-anginkan selama 3-5 hari sampai dodolan mengeras 

dan mudah dipotong. 

6. Pengirisan 

Dodolan diiris tipis-tipis setebal 2-3 mm. Hasil pengirisan disebut kerupuk 

basah. 

7. Penjemuran 

Kerupuk basah dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering sampai kering. 

Kerupuk yang sudah kering akan gemersik jika diaduk-aduk, dan mudah 

dipatahkan. Hasil pengeringan disebut kerupuk kering.  

8. Pengemasan kerupuk kering 

Kerupuk kering dapat disimpan lama. Kerupuk ini harus disimpan didalam  

wadah yang tertutup rapat atau dikemas didalam kantong plastik yang diseal 

secara rapat. 

9. Penggorengan 

Kerupuk kering digoreng didalam minyak panas (170ºC) sambil dibalik-balik 

sampai kerupuk matang dan mekar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Kerupuk Ampas Tahu (Gigin, 2008). 

 

Ampas Tahu 
(2 kg) 

Dicampur 

Tepung Tapioka1 kg 
Garam 30 gr 
MSG 20 gr 
Bawang putih 100 gr 
Merica 25 gr 
Udang saih kering 50 gr 
Air  
 

Diaduk Sampai Kalis 

Adonan 

Dicetak dengan Plastik 

Dikukus 
(2 jam) 

Diangin-anginkan 
(3-5 hari) 

Diiris setebal 2-3 mm 

Dikeringkan 

Kerupuk Mentah 

Digoreng 

Kerupuk Ampas Tahu 

Dikemas 

Dikukus ± 30 menit 

Ampas Tahu Panas 



 

 

2.4 Penyuluhan  

Menurut Kartasapoetra (1988), penyuluh adalah orang yang mengemban 

tugas memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau mengubah cara berfikir, 

cara kerja, dan cara hidupnya yang lebih lama dengan cara baru yang lebih sesuai 

dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang lebih maju. Dengan 

demikian seorang penyuluh dalam kegiatan tugasnya yang diemban akan 

mempunyai peranan sebagai pendidik, sebagai pemimpin, dan sebagai penasihat. 

Penyuluhan merupakan sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan, 

menjadikan seseorang sadar atau yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan 

membawa kearah perbaikan (Soedarmanto, 1989). Penyuluhan dapat 

menampilkan dirinya sebagai penasehat, komunikator dan motivator dalam 

rangka proses alih ilmu dan teknologi, pembinaan keterampilan serta 

pembentukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kebutuhan dinamika 

yang membangun (Abbas,1995). 

Seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya dalam status 

berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk mendidik anak didiknya. Terjadi 

penerusan ilmu pengetahuan teknologi secara bertahap, dalam hal ini begitu juga 

dengan penyuluhan dalam statusnya mempunyai fungsi yang khas (Suprapto dan 

Fahrianoor, 2004).  

Konsep fungsi penyuluhan lebih menekankan pada aspek penyebaran 

informasi seperti juga dapat dicermati dari konsep Sistem Pengetahuan dan 

Informasi (Agricultural Knowledge and Information System), berguna untuk 



 

 

menganalisis cara-cara yang mendukung aktivitas masyarakat (Suprapto dan 

Fahrianoor, 2004).  

Menurut Soedaramanto (1989), metode penyuluhan adalah suatu cara-cara 

penyampaian materi secara sistematis sehingga materi mudah untuk dimengerti 

dan diterima oleh sasaran. Metode penyuluhan yang baik harus memiliki syarat 

sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan keadaan sasaran 

2. Cukup dalam kualitas dan kuantitas 

3. Tepat mengenai sasaran dan waktu 

4. Materi mudah diterima dan dimengerti 

5. Murah biayanya 

 

2.5 Pelatihan  

Menurut Nitisemito (1994), pelatihan adalah suatu kegiatan yang 

bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, 

keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan keinginan pihak yang 

bersangkutan. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dalam rangka 

meningkatkan kinerja profesionalisme dan atau untuk menunjang pengembangan 

karier dalam melaksanakan tugas (Anonymous, 2007). Pelatihan masyarakat 

merupakan salah satu kegiatan penyuluhan dalam rangka memberdayakan 

masyarakat khususnya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

masyarakat sasaran pelatihan. Berbeda dengan pendidikan umum yang 

diselenggarakan sekolah-sekolah, pelatihan masyarakat berorientasi kepada 



 

 

pemenuhan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapai masyarakat 

(Hidayat dan Suhartini, 2005). 

2.5.1 Fungsi Pelatihan  

Sebagai suatu sistem pendidikan maka pelatihan masyarakat berfungsi 

(Soedarmanto, 1999): 

1. Menimbulkan perubahan dalam pandangan serta sikap masyarakat (melalui 

peningkatan pengetahuannya). 

2. Memperbesar keterampilan masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya, 

keterampilan dalam hal ini adalah kecakapan dan keahlian didalam bidang 

teknologi dan organisasi. 

Timbulnya perubahan dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan 

masyarakat dalam usahanya disebabkan karena adanya penyerapan ilmu dan 

teknologi pertanian melalui kegiatan pelatihan. Dengan demikian jelaslah bahwa 

fungsi pelatihan tidak lain pula sebagai penghubung, penyampai ilmu dan 

teknologi baru dari sumbernya kepada masyarakat yang membutuhkannya 

(Soedarmanto, 1999). 

2.5.2 Metode Pelatihan 

Kusnadi (1999), menyatakan bahwa cara yang digunakan pelatih dalam 

menyampaikan materi pelatihan  adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan teknik komunikasi dapat dibedakan atas: 

a. Metode Langsung 

 Pelatih langsung berhadapan muka dengan sasaran tanpa melalui 

perantara. Pelatih secara langsung ini, sangat tepat dipilih bilamana pelatih 



 

 

sudah kenal dan akrab dengan sasaran, apalagi dalam suasana informal. 

Contoh tatap muka secara langsung, diskusi, ceramah, dilakukan kursus, 

demonstrasi, karyawisata, dan lain-lain. 

b. Metode Tidak Langsung 

  Dalam penyampaian pesan pelatih tidak langsung berhadapan atau 

bertatap muka dengan sasaran, melainkan melalui perantara atau media. 

Contoh publikasi cetakan, melalui radio, televisi, film, dan slide. 

2. Berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai, dapat dibedakan atas: 

a. Metode Perorangan  

  Dalam metode ini pelatih berhubungan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sasaran secara perorangan. Metode ini sangat efektif bila 

pelatih sudah akrab dengan sasaran. Contohnya kunjungan rumah, surat-

menyurat, kunjungan ke tempat usaha dan telepon. 

b. Metode Kelompok 

  Dalam metode ini, pelatih berhadapan dengan sekelompok sasaran. Pada 

prinsipnya tidak ada kriteria barapa jumlah sasaran dalam kelompok, tapi 

jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga dimungkinkan terjadi interaksi 

intensif antara anggota kelompok. Contoh diskusi kelompok, kursus, 

demonstrasi, dan karyawisata. 

c. Metode Massal 

Pelatih menyampaikan pesan kepada sasaran yang jumlahnya cukup besar 

(jauh melampaui jumlah sasaran dalam suatu kelompok). Contohnya 



 

 

ceramah umum, siaran radio dan televisi, surat kabar, penyebaran bahan 

tulisan, poster, dan lain-lain. 

3. Berdasarkan indera penerima yang digunakan sasaran, dapat dibedakan atas: 

a. Metode yang dilaksanakan dengan jalan memperhatikan 

Pesan disampaikan oleh pelatih ditangkap oleh sasaran melalui indera 

penglihatan, contohnya film, slide, poster dan lain-lain. 

b. Melalui indera pendengaran 

Pesan diterima sasaran ditangkap oleh indera pendengaran, contohnya 

siaran radio, telepon, pidato, dan ceramah. 

c. Melalui kombinasi penggunaan indera 

Mengingat bahwa penglihatan dan pendengaran paling dominan dalam 

menangkap pesan, maka dalam setiap penerapan teknik pelatih harus 

senantiasa memperhatikan sampai sejauh mana pesan mampu dilihat atau 

didengar oleh sasaran, contohnya demonstrasi hasil (dilihat, didengar dan 

diraba), pertunjukkan film, penggunaan media televisi dan lain-lain. 

  Penggunaan metode dikatakan efektif dan efisien apabila tujuan pelatihan 

tercapai, jumlah sasaran yang terjangkau banyak dalam segi waktu singkat dan 

dalam segi biaya murah. Soedarmanto (1992), berpendapat bahwa metode 

perseoranglah yang paling efektif, terutama digunakan untuk menggerakkan usaha 

dengan penerapan teknologi baru. 

2.5.3 Media Pelatihan 

 Media adalah semua bentuk dan saluran yang digunakan dalam proses 

penyampaian informasi atau pesan. Media pelatihan yaitu saluran yang dapat 



 

 

menghubungkan pelatih dengan masyarakat yang memerlukan pelatihan. Dengan 

demikian baik pelatih maupun masyarakat harus mengetahui saluran-saluran yang 

tepat bagi hubungannya tersebut. 

 Media pelatihan hendaknya memiliki sifat sebagai berikut (Kartasapoetra, 

1994): 

1. Dinamis dan dapat menyatukan berbagai pihak. 

2. Sederhana tetapi mapan dan tepat dalam penampilannya sehingga pelatih 

maupun sasaran tidak segan dan enggan untuk memanfaatkannya. 

3. Mudah diikuti dan diperoleh kedua belah pihak 

4. Memberikan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang praktis yang dapat 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

5. Murah pembiayaannya baik dipandang dari pihak pelatih maupun dari pihak 

masyarakat. 

6. Memberikan pengaruh yang positif. 

Secara umum media memiliki kegunaan yaitu memperjelas penyajian 

pesan agar tidak terlalu verbalistis, sikap pasif masyarakat dapat diatasi, karena 

media akan menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi langsung 

dengan lingkungan dan masyarakat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu 

dan daya indera, media mempunyai kemampuan untuk memberikan perangsang 

yang sama terhadap masyarakat.  

 

 

 



 

 

Media dan alat peraga dalam pelatihan dan komunikasi pertanian terbagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Media Cetak 

a. Gambar atau foto 

Media gambar atau foto dipakai secara meluas, hal ini disebabkan karena 

media gambar atau foto memiliki kelebihan diantaranya, sifatnya konkrit 

dan realistis dalam menyajikan materi pelatihan, dapat mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, daya tangkap indera, sederhana dan mudah 

dipahami, biaya murah. Kelemahannya antara lain: hanya bersifat visual 

(hanya mengandalkan indera penglihatan), gambar atau foto yang terlalu 

kompleks hasilnya kurang efektif bagi sasaran, jangkauannya relatif 

terbatas.  

b. Brosur 

Disajikan berupa buku, seringkali dalam teks ditampilkan gambar atau 

foto, selain sampul. Brosur yang ditujukan untuk sasaran yang 

berpendidikan rendah sampai menengah ditulis dalam bahasa yang mudah 

dipahami dan sederhana. 

c. Leaflet 

Media ini disajikan berupa selembar kertas lepas. Isinya langsung pada 

pokok persoalan. Bahasa yang sederhana, populer dan kadang dilengkapi 

dengan gambar atau foto. 

 

 



 

 

d. Folder 

Bahan publikasi dalam bentuk lipatan, biasanya 3 sampai 5 lipatan. Pada 

halaman muka biasanya dicantumkan gambar atau foto berwarna agar 

menarik. Isi folder langsung pada pokok persoalan. 

2. Media Elektronik 

a. Overhead Projector 

Media transparansi adalah visual proyeksi yang dibuat atas bahan 

transparan. Berbagai materi, pesan, gambar, grafik dapat ditampilkan pada 

media ini. Kelebihannya adalah pesan yang ditampilkan lebih jelas, 

komunikator dapat memberikan pesan sambil berhadapan dengan sasaran, 

menghemat waktu dan tenaga karena dapat dipakai berulang-ulang, 

penyajian pesan dapat dikontrol sepenuhnya oleh komunikator. 

Kelemahannya adalah memerlukan persiapan dan peralatan yang 

memadai, memerlukan kerja yang sistematis dalam penyajian pesan 

karena lembaran transparansinya terlepas satu sama lain. 

b. Radio 

Pesan hanya bisa ditangkap melalui indera pendengaran. Kelebihan media 

ini antara lain, harga yang relatif terjangkau oleh sasaran khususnya 

masyarakat, programnya lebih bervariasi, sifatnya portable, jangkauannya 

luas. Kelemahannya adalah sifat komunikasi hanya satu arah, hanya bisa 

ditangkap oleh indera pendengaran, penyiarannya bersifat sentral sehingga 

tidak dapat dikontrol. 

 



 

 

c. Televisi 

Merupakan media audio-visual, dimana pesan dapat ditangkap lewat 

indera pendengaran dan penglihatan. Jangkauannya luas mengingat cukup 

banyaknya sasaran. Kelemahannya adalah harganya relatif mahal serta 

sifat komunikasi hanya satu arah serta sentralistis sehingga tidak dapat 

dikontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terdapat di Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, 

Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Adapun dasar pertimbangan 

pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dusun Sidodadi merupakan dusun yang memiliki beberapa pabrik tahu dalam 

satu lingkungan. 

2. Limbah ampas tahu masih diolah sebagai pakan ternak dan menjes.  

3. Profesi perempuan di Dusun Sidodadi sebagian besar sebagai ibu rumah 

tangga yang masih tergantung kepada Kepala Keluarga dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya.  

 Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan April - Mei 2008. 

 

3.2 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995), metode penelitian survei yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

Explanatory Research, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa dengan menggunakan alat 

bantu statistik, sehingga penelitian ini juga dinamakan sebagai penelitian 

penjelasan. 



 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4 Batasan Masalah 

1. Pelatihan dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

perempuan terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 

Studi Pendahuluan 

Perumusan Masalah 

Studi Literatur 

Perumusan Metode Penelitian 
- Penentuan sampel 
- Penentuan metode pengumpulan data 
- Penentuan variabel dan skala pengukuran 
- Penentuan teknik analisa data 
 

Persiapan Pelatihan 

Pelaksanaan Pelatihan 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Pembahasan 

Kesimpulan 



 

 

2. Minat perempuan adalah keinginan perempuan untuk berwirausaha kerupuk 

ampas tahu 

3. Hubungan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan perempuan terhadap 

minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 

3.5 Penentuan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang mengikuti kegiatan 

pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. Hal ini 

dikarenakan perempuan tersebut memerlukan pemberdayaan melalui kegiatan-

kegiatan pelatihan untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuannya. 

Selain itu, perempuan tersebut sebagian besar adalah berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga, sehingga diharapkan mereka dapat mengisi waktu luangnya dengan 

berwirausaha, agar mereka tidak tergantung kepada Kepala Keluarga dalam 

mencukupi kebutuhan keluarganya.  

 

3.6 Definisi Operasional dan Kerangka Pemikiran 

3.6.1 Definisi Operasional 

Agar terjadi keseragaman dalam mengintepretasikan pengertian tentang 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Respon perempuan diartikan sebagai reaksi atau jawaban perempuan terhadap 

pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. Dalam hal ini 



 

 

dilihat dari perilaku perempuan yang meliputi pengetahuan (cognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). 

a. Pengetahuan (cognitif): Tingkat pengetahuan perempuan terhadap 

pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 

b. Sikap (afektif): Tingkat persetujuan perempuan terhadap pelatihan 

pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 

c. Keterampilan (psikomotorik): Kemampuan perempuan dalam menerapkan 

secara tepat, cepat, dan teliti mengenai kegiatan (materi) yang berkaitan 

dengan pelatihan. 

2. Minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu adalah keinginan 

perempuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri yaitu dengan 

berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

3. Hubungan respon perempuan dengan minat perempuan untuk berwirausaha 

kerupuk ampas tahu adalah hubungan pengetahuan (cognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik) perempuan terhadap keinginan perempuan 

untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

Variabel yang diukur terdiri dari variabel bebas atau  variabel independent 

(X) dan variabel terikat atau variabel dependent (Y). Dalam penelitian ini variabel 

bebas atau variabel independent (X) berupa respon perempuan terhadap 

pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu yang meliputi pengetahuan 

(X1), sikap (X2), dan keterampilan (X3). Sedangkan untuk variabel dependent (Y) 

adalah minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 



 

 

3.6.2 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan penentuan variabel tersebut, maka dibuat kerangka pemikiran 

pada Gambar 3 berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran dalam Penelitian 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya. Pengumpulan data ini menggunakan cara: 

a. Kuisioner 

Kuisioner yang digunakan oleh peneliti berisi daftar pernyataan dengan 

alternatif jawaban yang diberi skor. Kuisioner tersebut berisi pernyataan-

pernyatan tentang respon  perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan ampas tahu 

menjadi kerupuk ampas tahu dan minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk 

ampas tahu. Pelaksanaan kuisioner dilakukan peneliti sebelum dan setelah selesai 

melakukan pelatihan.  

 

 

Pelatihan Pemanfaatan 
Ampas Tahu menjadi 
Kerupuk Ampas Tahu 

Respon Perempuan (X): 
1. Pengetahuan (X1)  
2. Sikap(X2) 
3. Keterampilan (X3) 

MinatPerempuan untuk 
Berwirausaha Kerupuk 

Ampas Tahu (Y) 



 

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada perempuan yang mengikuti 

kegiatan pelatihan. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk diskusi tentang materi 

yang telah disampaikan oleh pelatih.  

c. Observasi 

Observasi ini merupakan pengamatan peneliti secara langsung kepada 

obyek yang diteliti guna memperoleh data situasi sosial didaerah penelitian. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta berdasarkan pengamatan 

peneliti. Hasil dari observasi tersebut akan digunakan sebagai data pendukung 

dalam memperoleh informasi mengenai daerah penelitian. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen, pengumpulan data ini dengan menggunakan dokumentasi. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai kondisi daerah 

penelitian, ketentuan dalam pelaksanaan program dan lain-lain yang terkait 

dengan penelitian. 

 

3.8  Metode Analisis Data 

3.8.1 Metode Analisis Respon Perempuan terhadap Pelatihan Pemanfaatan 
Ampas Tahu menjadi Kerupuk Ampas Tahu dan Minat Perempuan 
untuk Berwirausaha Kerupuk Ampas Tahu 

 
Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu memaparkan keadaan di lapang dalam bentuk kalimat atau kata-

kata. Arikunto (1990), berpendapat bahwa analisis kualitatif tidak ditujukan untuk 



 

 

menguji suatu hipotesis, namun hanya ditujukan untuk menggambarkan suatu 

variable, keadaan, fenomena, dan fakta di lapang secara mendalam dan 

komprehensif.  

Analisis data kualitatif yaitu: 

1. Penyajian data diartikan sebagai kumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

2. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data disajikan dan dianalisis 

(Miles dan Huberman, 1992) 

Dalam menentukan respon perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan 

ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu dan minat perempuan untuk 

berwirausaha kerupuk ampas tahu, digunakan skala Likert. Sugiyono (2004), 

menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert 

digunakan untuk merumuskan pernyataan yang menyangkut tentang aspek-aspek 

respon, kemudian menentukan skor untuk setiap jawaban. Skor-skor tersebut 

digunakan untuk mengetahui tingkat tinggi, sedang atau rendahnya respon 

perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan kerupuk ampas tahu menjadi kerupuk 

ampas tahu dan mengetahui tingkat tinggi, sedang, atau rendahnya minat 

perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

Pengukuran variabel respon perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan 

ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu dilakukan dengan menggunakan tiga 

indikator, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setiap indikator 



 

 

mempunyai empat (4) skor untuk masing-masing pernyataan. Skor untuk 

indikator pengetahuan, yaitu 4 (sangat tahu), 3 (tahu), 2 (kurang tahu), dan 1 

(tidak tahu). Indikator sikap, yaitu 4 (sangat setuju), 3 (setuju), 2 (kurang setuju), 

dan 1 (tidak setuju). Sedangkan indikator keterampilan, yaitu 4 (sangat terampil), 

3 (terampil), 2 (kurang terampil), dan 1 (tidak terampil).  

Pengukuran variabel minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas 

tahu, juga dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk 

ampas tahu. Skor untuk minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas 

tahu, yaitu 4 (sangat berminat), 3 (berminat), 2 (kurang berminat), dan 1 (tidak 

berminat). 

Alasan digunakan empat (4) kategori jawaban tersebut adalah: 

a. Diharapkan memperoleh data yang lebih cermat dan tepat. 

b. Adanya kecenderungan individu untuk memilih yang letaknya ditengah. 

Dalam menentukan kriteria atau jenjang respon (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan) dan menentukan kriteria minat untuk berwirausaha, maka 

digunakan skala likert yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Menentukan banyaknya kelas 

Kelas yang ditetapkan dalam penelitian ini ada 3, yaitu: a) tinggi,             

b) sedang, c) rendah 

 

 

 



 

 

2. Menentukan kisaran 

Kisaran adalah selisih nilai pengamatan tertinggi dan nilai terendah, 

rumusnya yaitu: 

R = Xt - Xr …………………………………………………. (1) 

Keterangan: 
R = Kisaran 
Xt = Nilai pengamatan tertinggi 
Xr = Nilai pengamatan terendah 
 
3. Pembuatan selang dalam kelas 

Selang dalam kelas dilambangkan dengan I, ditentukan dengan rumus: 

 R 
I =   …………………………………………………. (2) 
 K 

 
Keterangan: 
R  = Kisaran 
K = Banyaknya kelompok kelas 
 
3.8.2 Hubungan Antara Respon dengan Minat Perempuan untuk  

Berwirausaha Kerupuk Ampas Tahu 
 

Untuk menganalisis hubungan antara respon dengan minat perempuan 

untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu, digunakan korelasi Rank Spearman (rs). 

Menurut Siegel (1988), untuk mengetahui tingkat hubungan dua himpunan skor 

yang diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal dapat dilakukan dengan tes 

koefisien korelasi Rank Spearman, dengan rumus sebagai berikut: 

rs  = 1 - 
NN

d i

−
�
3

26
 …………………………………………….. (3) 

Keterangan: 
rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman 
di = Jumlah kuadrat selisih Ranking X dan Y 
N = Jumlah Sampel 



 

 

  Jika terdapat ranking objek yang berangka sama pada variabel yang sama 

digunakan faktor koreksi sebagai berikut: 

  T = 
12

3 tt −
 …………………………………………………….. (4) 

Keterangan: 
T = Faktor koreksi 
t = Banyaknya observasi yang berangka sama 
12 = Angka konstan 
 
Sehingga jika terdapat jumlah besar angka yang sama maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

rs = 
� �

� � �−+
22

222

2 YX

dYX
      ………………………………………. (5) 

Keterangan : 

�� −
�
�
�

�
�
� −= xT

NN
X

12

3
2       …………………………………………. (6) 

�� −
�
�
�

�
�
� −= yT

NN
Y

12

3
2        …………………………………………. (7) 

 
Keterangan: 
rs  = Koefisien korelasi Rank Spearman 
di  = Jumlah kuadrat selisih Ranking X dan Y 
N  = Jumlah sampel 
�X 2 = Jumlah kuadrat Ranking X 
�Y 2 = Jumlah kuadrat Ranking Y 
Tx  = Faktor korelasi untuk X 
Ty  = Faktor korelasi untuk Y 
�T = Jumlah harga T untuk semua kelompok yang berlainan dan berangka                                                  
               sama 
 
 Jika besarnya n � 10, maka uji signifikansi terhadap nilai rs dapat dihitung 

dengan menghitung besarnya t terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus: 

21
2

s
s r

N
rt

−
−=         ………………………………………………………… (8) 



 

 

 Uji t dilakukan dengan menggunakan db = N – 2 pada selang kepercayaan 

95%. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : �s = 0 , berarti tidak terdapat korelasi antara respon perempuan terhadap 

                   minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu 

H1 : �s � 0 , berarti terdapat korelasi antara respon perempuan terhadap 

                   minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu 

 Untuk mengetahui signifikansinya, maka t hitung dibandingkan dengan t 

tabel pada taraf kepercayaan 95%. 

Jika thitung � ttabel, maka terima H0 dan tolak H1, artinya tidak terdapat korelasi 

antara variabel X dan Y. 

Jika thitung > ttabel, maka tolak H0 dan terima H1, artinya terdapat korelasi antara 

variabel X dan Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Daerah Penelitian 

4.1.1 Keadaan Perempuan di Dusun Sidodadi 

 Dusun Sidodadi merupakan salah satu dusun yang terdapat di Desa 

Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Jumlah perempuan di 

Dusun Sidodadi adalah 268 jiwa dari 530 jiwa penduduk yang tinggal di Dusun 

Sidodadi tersebut. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Perempuan di Dusun Sidodadi 

No. Kategori Usia (tahun) Jumlah (jiwa) 
1. Kanak-kanak 0 – 16   57 
2. Usia Produktif 17 - 45 195 
3. Usia Lanjut > 45   16 

 Jumlah  268 
Sumber: Data Profil Dusun Sidodadi  2008 

4.1.2 Potensi Limbah Pabrik Tahu 

 Ampas tahu yang dihasilkan pabrik tahu di Dusun Sidodadi tiap hari 

mencapai 1 – 7 karung, dengan kapasitas produksi kedelai tiap harinya antara     

40 kg – 200 kg. Sedangkan harga tiap karung ampas tahu mencapai                        

Rp. 12.000 – Rp. 15.000. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Pengusaha Pabrik Tahu di Dusun Sidodadi  

No. Nama Pemilik Kapasitas Produksi 
Kedelai/hari (kg) 

Ampas Tahu yang 
Dihasilkan/hari 

Harga Ampas 
Tahu/karung 

1. Hj. Sriyati 50 100 kg (2 karung) Rp. 15.000,00 
2. Yatmo 40 50 kg (1 karung)  Rp. 15.000,00 
3. Sukani 40 50 kg (1 karung) Rp. 12.000,00 
4. Imron 200 350 kg (7 karung) Rp. 13.000,00 

Sumber: Data Primer Dusun Sidodadi  2008 



 

 

 Ampas tahu yang dihasilkan, selama ini hanya digunakan sebagai pakan 

ternak dan menjes saja. Ampas tahu yang diolah menjadi pakan ternak tiap 

harinya ± 450 kg dan menjes tiap harinya ± 100 kg. Hal ini sesuai dengan data 

primer yang tercantum pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Jumlah Produksi Ampas Tahu yang Diolah menjadi Pakan Ternak dan  
              Menjes Tiap Hari 
 
No. Nama Pemilik Pakan Ternak Menjes 
1. Hj. Sriyati 75 kg 25 kg 
2. Yatmo 50 kg - 
3. Sukani 50 kg - 
4. Imron 275 kg 75 kg 
 Jumlah 450 kg 100 kg 

Sumber: Data Primer Dusun Sidodadi  2008 

 Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, menunjukkan bahwa 

limbah ampas tahu di Dusun Sidodadi sangat berpotensi untuk dijadikan produk 

pangan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Produk pangan yang 

dimaksud yaitu produk kerupuk ampas tahu. Pengolahan ampas tahu menjadi 

kerupuk ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (added value) dari 

ampas tahu. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Responden yang dipilih adalah perempuan yang mengikuti pelatihan 

pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. Hal ini dikarenakan, 

perempuan tersebut memerlukan pemberdayaan dalam kegiatan berwirausaha. 

Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

 

 



 

 

Tabel 6. Gambaran Karakteristik Responden 
No. Klasifikasi Responden Jumlah Persentase (%) 
1. Umur (Tahun) 

25 – 35 
36 – 46 
>46 

 
19 
4 
3 

 
73,08 
15,39 
11,53 

2. Tingkat Pendidikan 
SD 
SLTP 
SLTA 

 
5 

12 
9 
 

 
19,23 
46,16 
34,61 

 
3 Mata Pencaharian 

Ibu Rumah Tangga 
 

26 
 

 
100 

Sumber: Analisis Data Primer 2008 

 Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa usia responden sebagian 

besar antara 25-35 tahun. Pada usia tersebut, terdapat 73,08 % dengan jumlah 19 

orang dari 26 responden. Usia 25 – 35 tahun ini, merupakan usia yang masih 

tergolong dalam usia angkatan kerja. Artinya, bahwa diharapkan responden 

tersebut mempunyai minat untuk berwirausaha. 

 Responden yang mengikuti pelatihan sebagian besar berpendidikan SLTP 

dan SLTA, yaitu 12 orang berpendidikan SLTP dengan presentase 46,16 dan 9 

orang berpendidikan SLTA dengan presentase 34,61. Melihat tingkat pendidikan 

yang sudah mencapai SLTP dan SLTA, maka diharapkan pengetahuan responden 

terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk adalah tinggi. 

Pada Tabel 6 diketahui juga bahwa 100% perempuan di Dusun Sidodadi  

berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan mereka masih 

tergantung kepada kepala keluarga dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, 

sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka diharapkan mereka dapat mengisi 

waktu luangnya dengan berwirausaha untuk menambah pendapatan keluarganya. 



 

 

4.3 Pelaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Ampas Tahu menjadi Kerupuk 
Ampas Tahu 

4.3.1 Pelatihan I 

 Pelatihan I adalah pelatihan dalam pembuatan kerupuk ampas tahu serta 

perhitungan biaya pembuatan kerupuk ampas tahu. Pelatih menyampaikan materi 

tentang pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu secara langsung 

kepada para peserta pelatihan dengan dibantu alat peraga poster.  Pelatih juga 

memberikan brosur tentang materi pelatihan kepada peserta pelatihan, agar 

mereka lebih memahami materi yang disampaikan oleh pelatih. 

Penyampaian materi pelatihan meliputi pendahuluan, penjelasan tentang 

proses pembuatan kerupuk ampas tahu, perhitungan analisa biaya pembuatan 

kerupuk ampas tahu, dan penerapan keterampilan membuat kerupuk ampas tahu 

yang dilakukan secara langsung ditempat pelatihan.  

Pelatih memberikan teknik-teknik dasar membuat kerupuk ampas tahu 

kepada peserta pelatihan dan menunjukkan hasil dari uji coba yang telah dicoba 

pelatih sebelumnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam melaksanakan 

pelatihan. Pengangin-anginan dodolan kerupuk ampas tahu membutuhkan waktu 

1-2 hari, agar dodolan tersebut keras dan mudah diiris. Sedangkan 

pengeringan/penjemuran kerupuk basah membutuhkan waktu 2-3 hari. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pelatihan dalam sehari tersebut tidak cukup untuk 

diterapkan, sehingga pelatih memberikan sampel hasil dari pengangin-anginan 

dodolan dan pengeringan kerupuk ampas tahu secara langsung kepada peserta 

pelatihan. Sedangkan, pembuatan kerupuk basah (pengukusan ampas tahu, 

persiapan bumbu, pengadonan, pengukusan dodolan), penggorengan dan 



 

 

pengemasan dilakukan secara langsung ditempat pelatihan tersebut tanpa 

membawa sampel dari uji coba pelatih. Hasil dari kerupuk basah tersebut 

diberikan pelatih kepada peserta pelatihan untuk dicoba dirumah dan menyuruh 

mereka untuk melakukan uji coba sendiri dari tahap awal sampai tahap akhir 

dirumah. 

Selain itu, pelatih juga memberikan materi pelatihan tentang analisa biaya 

pembuatan kerupuk ampas tahu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keuntungan 

dari penjualan kerupuk ampas tahu pada tiap kali proses. Pada analisa biaya 

tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp 1500,00 dari selisih antara pendapatan 

dengan total biaya yaitu Rp. 19.600,00 - Rp. 18.100,00. Produk yang dihasilkan 

adalah 1960 gram dan  dikemas tiap bungkusnya 10 gr. Sedangkan harga jual per 

bungkusnya adalah Rp.100,00. 

Berdasarkan hasil analisa keuntungan dari penjualan kerupuk ampas tahu 

tersebut, maka pelatih juga menyuruh peserta pelatihan untuk menjual kerupuk 

ampas tahu. Hal ini juga membelajari peserta pelatihan untuk berwirausaha 

kerupuk ampas tahu. 

Penyebaran kuisioner dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan. Sebelum 

diadakan pelatihan, pelatih memberikan kuisioner I yaitu kuisioner tentang 

pengetahuan responden terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas 

tahu. Pengetahuan ini, dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

responden sebelumnya terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas 

tahu. Setelah dilakukan pelatihan pembuatan kerupuk ampas tahu, maka 

dilanjutkan dengan penyebaran kuisioner II yang berisi tentang sikap responden 



 

 

terhadap pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif atau negatif 

responden terhadap pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas 

tahu.  

4.3.2 Pelatihan II 

 Pelatihan II adalah kelanjutan dari Pelatihan I.  Pelatih mengulang kembali 

proses pembuatan kerupuk ampas tahu yang dilakukan secara langsung oleh 

peserta pelatihan ditempat pelatihan dan mengajari peserta secara satu persatu 

pelatihan dalam perhitungan biaya pembuatan kerupuk ampas tahu. Pengulangan 

ini bertujuan agar para peserta pelatihan lebih terampil dalam membuat kerupuk 

ampas tahu dan mengerti cara menghitung biayanya secara perorangan, sehingga 

pelatih tahu siapa saja yang benar-benar mengerti tentang perhitungan biaya 

tersebut. Selain itu, pelatih juga menanyakan tingkat keberhasilan para peserta 

pelatihan dalam menjual kerupuk ampas tahu yang telah dilakukan setelah 

diadakan Pelatihan I. 

Para peserta pelatihan sebagian besar kurang berhasil dalam menjual 

kerupuk ampas tahu. Hal ini dikarenakan produk kerupuk ampas tahu merupakan 

produk yang masih tergolong baru dipasaran, sehingga sangat mempengaruhi 

minat mereka dalam berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

Setelah materi disampaikan pelatih, maka dilanjutkan dengan penyebaran 

kuisioner III yaitu tentang keterampilan peserta pelatihan dalam pembuatan 

kerupuk ampas tahu, keterampilan peserta dalam menganalisa biaya pembuatan 

kerupuk ampas tahu, keterampilan peserta dalam menjual dan mempromosikan 



 

 

kerupuk ampas tahu. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuisioner IV yaitu 

tentang minat berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 

4.4 Respon Perempuan terhadap Pelatihan Pemanfaatan Ampas Tahu 
menjadi Kerupuk Ampas Tahu 

4.4.1 Pengetahuan (Kognitif)  

Pengetahuan perempuan tentang pemanfaatan ampas tahu menjadi 

kerupuk ampas tahu diukur dari sejauh mana perempuan mengetahui pemanfaatan 

ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. Pengetahuan perempuan tersebut diukur 

dari empat indikator. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Pengetahuan Perempuan terhadap Pelatihan Pemanfaatan Ampas Tahu 
menjadi Kerupuk Ampas Tahu 

 
No. Indikator Pengetahuan Skor 

Maks. 
Skor 

Observasi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1. Pengetahuan tentang 
pemanfaatan ampas tahu 
menjadi kerupuk ampas tahu 

 
4 

 
1,73 

 
43,25 

 
Rendah 

2. Pengetahuan tentang 
kandungan nutrisi ampas tahu 

4 1,61 40,25 Rendah 

3. Pengetahuan tentang alat dan 
bahan yang digunakan dalam 
membuat kerupuk ampas 
tahu 

 
4 

 
2,08 

 
52 

 
Sedang 

4. Pengetahuan tentang proses 
pembuatan kerupuk ampas 
tahu 

 
4 

 
1,58 

 
39,5 

 
Rendah 

               Total 16 7,00 43,75 Rendah 
Sumber: Analisis Data Primer 2008 

 Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 7, nilai rata-rata pengetahuan 

perempuan terhadap pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas 

tahu adalah sebesar 7,00 atau sebesar 43,75% dari skor maksimal yang dapat 

dicapai sebesar 16. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa pengetahuan 



 

 

perempuan terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu 

tergolong rendah. Dari Tabel diatas dapat diketahui juga bahwa pengetahuan 

perempuan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kerupuk 

ampas tahu tergolong sedang, yaitu sebesar 2,08 atau 52%. Hal ini dikarenakan 

sebelum dilakukan pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas 

tahu, sebagian kecil perempuan tersebut masih beranggapan bahwa alat dan bahan 

yang digunakan pada pembuatan kerupuk ampas tahu tidak sama dengan alat dan 

bahan yang digunakan pada pembuatan kerupuk-kerupuk yang lainnya, sehingga 

pengetahuan mereka terhadap alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

kerupuk ampas tahu adalah cukup mengetahui.  

Pengetahuan perempuan terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi 

kerupuk ampas tahu, kandungan nutrisi dari ampas tahu, dan proses pembuatan 

kerupuk ampas tahu masih tergolong rendah yaitu sebesar 1,73 atau 43,25%; 1,61 

atau 40,25%; dan 1,58 atau 39,5%. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukan 

pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu, sebagian besar 

perempuan masih mengganggap bahwa mereka ragu jika ampas tahu dijadikan 

kerupuk, sebab ampas tahu jika diolah menjadi kerupuk maka rasanya tidak akan 

enak, sedangkan kandungan nutrisinyapun juga tidak ada. Padahal, pada proses 

pembuatan tahu tidak semua bagian protein bisa diekstrak, lebih-lebih jika 

menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional (Hidayat dan 

Suhartini, 2005). Sedangkan rendahnya pengetahuan perempuan terhadap proses 

pembuatan kerupuk ampas tahu dikarenakan mereka masih belum mendapatkan 



 

 

pelatihan tentang pembuatan kerupuk ampas tahu secara langsung, sehingga 

wawasan mereka terhadap kerupuk ampas tahu masih kurang. 

4.4.2 Sikap (Afektif) 

 Sikap perempuan merupakan tingkat persetujuan, pandangan atau perasaan 

yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pengalaman yang 

mereka alami sehingga mereka akhirnya akan memberikan respon terhadap 

pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. Sikap perempuan 

terhadap pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu dapat 

dilihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Sikap Perempuan terhadap Pelatihan Pemanfaatan Ampas Tahu menjadi 
              Kerupuk Ampas Tahu 
 

No. Indikator Sikap Skor 
Maks. 

Skor 
Observasi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1. Sikap terhadap materi yang 
disampaikan pelatih pada 
pelatihan pemanfaatan kerupuk 
ampas tahu menjadi kerupuk 
ampas tahu. 

 
 
4 

 
 

3,30 

 
 

82,5 

 
 
Tinggi 

2. Sikap terhadap cara memasak 
yang diberikan secara langsung 
oleh pelatih pada saat membuat 
kerupuk ampas tahu. 

 
4 
 

 
3,53 

 
88,25 

 
Tinggi 
 

3. Sikap terhadap tekstur dari 
kerupuk ampas tahu. 

4 2,39 59,75 Rendah 

4. Sikap terhadap aroma dari 
kerupuk ampas tahu. 

4 2,47 61,75 Rendah 

5. Sikap terhadap rasa dari 
kerupuk ampas tahu. 

4 2,73 68,25 Sedang 

6. Sikap terhadap berwirausaha 
kerupuk ampas tahu. 

4 2,77 69,25 Sedang 

                Total 24 17,19 71,625 Sedang 
Sumber: Analisis Data Primer 2008 

 Berdasarkan Tabel 8 diatas, rata-rata sikap perempuan terhadap pelatihan 

pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu adalah sebesar 17,19 



 

 

dengan presentase 71,625 dari skor maksimal 24. Skor ini termasuk dalam 

kategori sedang.  

Sikap perempuan terhadap materi yang disampaikan pelatih dan cara 

memasak yang diberikan secara langsung oleh pelatih termasuk dalam kategori 

tinggi yaitu sebesar 3,30 atau 82,5% dan 3,53 atau 88,25%. Hal ini dikarenakan 

mereka sangat menyetujui adanya pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi 

kerupuk ampas tahu, sebab mereka jarang sekali mengikuti pelatihan tentang 

pemanfaatan limbah khususnya ampas tahu yang membutuhkan pengolahan lebih 

lanjut dalam bidang pangan.  Selain itu, cara memasak yang diberikan secara 

langsung oleh pelatih membuat mereka mengerti dan memahami serta bisa 

mempraktekkan secara langsung tentang pembuatan kerupuk ampas tahu.  

Pada Tabel 8 tersebut juga dinyatakan bahwa sikap perempuan terhadap 

tekstur dan aroma dari kerupuk ampas tahu adalah rendah, yaitu sebesar 2,39 atau 

59,75% dan 2,47 atau 61,75. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka 

beranggapan tidak setuju tentang tekstur dan aroma dari kerupuk ampas tahu. 

Tekstur dari kerupuk ampas tahu mereka nyatakan tidak menarik, karena masih 

terlihat kasar dan terdapat bintik-bintik ampas tahu. Begitu juga dengan aroma 

dari kerupuk ampas tahu. Aroma yang menyengat membuat mereka beranggapan 

tidak setuju terhadap kerupuk ampas tahu.  

Sikap perempuan terhadap rasa kerupuk ampas tahu dan berwirausaha 

kerupuk ampas tahu dikategorikan sedang, yaitu sebesar 2,73 atau 68,25% dan 

2,77 atau 69,25%. Hal ini dikarenakan hanya sebagian dari mereka yang 

menyukai rasa dari kerupuk ampas tahu. Sedangkan untuk berwirausaha kerupuk 



 

 

ampas tahu, mereka masih ada yang ragu untuk memasarkan dan mendapatkan 

keuntungan dari usaha kerupuk ampas tahu yang menurut mereka masih tergolong 

baru dipasaran. 

4.4.3 Keterampilan (Psikomotorik) 

 Keterampilan perempuan merupakan kemampuan perempuan dalam 

menerapkan secara tepat, cepat, dan teliti mengenai kegiatan (materi) yang 

berkaitan dengan pelatihan. Aspek keterampilan dilakukan setelah mereka 

menerima pengalaman belajar yang disampaikan oleh pelatih. Keterampilan 

perempuan dapat dilihat dari Tabel 9 berikut: 

Tabel 9. Keterampilan Perempuan terhadap Pelatihan Pemanfaatan Ampas Tahu 
menjadi Kerupuk Ampas Tahu 

 
No. Indikator Keterampilan Skor 

Maks. 
Skor 

Observasi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1. Keterampilan dalam 
membuat kerupuk ampas 
tahu. 

 
4 

 
3 

 
75 

 
Tinggi 

2. Keterampilan dalam 
menganalisa biaya 
pembuatan kerupuk ampas 
tahu. 

 
4 

 
2,15 

 
53,75 

 
Sedang 

3. Keterampilan dalam menjual 
kerupuk ampas tahu. 

4 1,5 37,5 Rendah 

4. Keterampilan dalam 
mempromosikan kerupuk 
ampas tahu. 

 
4 

 
2,46 

 
61,5 

 
Sedang 

               Total 16 9,11 56,93 Sedang 
Sumber: Analisis Data Primer 2008 

 Berdasarkan Tabel 9 diatas, rata-rata keterampilan perempuan terhadap 

pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu dikategorikan 

sedang dengan skor 9,11 atau 56,93%.  



 

 

Tingkat keterampilan perempuan dalam membuat kerupuk ampas tahu 

dikategorikan tinggi dengan nilai 3 atau 75%. Hal ini dikarenakan mereka 

menyukai kegiatan masak-memasak, selayaknya profesi mereka sebagai ibu 

rumah tangga. Sedangkan keterampilan dalam mempromosikan kerupuk ampas 

tahu dikategorikan sedang dengan skor 2,46 atau 61,5%. Hal ini dikarenakan 

mereka masih ada yang belum mampu untuk mempromosikan atau menyebarkan 

informasi kepada orang-orang yang masih belum mengenal adanya kerupuk 

ampas tahu. Selain itu, keterampilan dalam menganalisa biaya pembuatan 

kerupuk ampas tahu juga dikategorikan sedang dengan skor sebesar 2,15 atau 

53,75%. Hal ini dikarenakan mereka masih ada yang belum mengerti tentang 

perhitungan biaya atau mereka masih lemah dalam ilmu matematika, sehingga 

mereka beranggapan tidak mampu untuk menjual kerupuk ampas tahu dipasaran. 

Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya keterampilan mereka dalam menjual 

kerupuk ampas tahu yaitu sebesar 1,5 atau 37,5%. 

 

4.5 Minat Perempuan untuk Berwirausaha Kerupuk Ampas Tahu 

 Minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu adalah 

keinginan mereka untuk mendirikan usaha kerupuk ampas tahu. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 10 berikut. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 10. Minat Perempuan untuk Berwirausaha Kerupuk Ampas Tahu 
 

No. Indikator Minat Skor 
Maks. 

Skor 
Observasi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1. Minat berwirausaha kerupuk 
ampas tahu dikarenakan 
modal yang sangat murah 

 
4 

 
3,23 

 
80,75 

 
Sedang 

2. Minat berwirausaha kerupuk 
ampas tahu dikarenakan alat 
dan bahan mudah diperoleh 

 
4 

 
3,15 

 
78,75 

 
Sedang 

3. Minat berwirausaha kerupuk 
ampas tahu dikarenakan 
pemasaran sangat mudah 

 
4 

 
3,23 

 
80,75 

 
Sedang 

4. Minat berwirausaha kerupuk 
ampas tahu dikarenakan 
keuntungan sangat layak 

 
4 

 
2,39 

 
59,75 

 
Rendah 

               Total 16 12,00 75,00 Sedang 
Sumber: Analisis Data Primer 2008 

 Minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu dikategorikan 

sedang dengan skor 12 atau 75%. Hal ini dikarenakan hanya sebagian dari mereka 

yang menganggap modal pembuatan kerupuk ampas tahu sangat murah,  alat dan 

bahan dari pembuatan kerupuk ampas tahu mudah diperoleh dan menjualnyapun 

mudah, sehingga pernyataan tersebut dapat dikategorikan sedang atau cukup 

berminat untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 Pada Tabel 10 diatas juga dicantumkan rendahnya minat perempuan 

dikarenakan keuntungan yang sangat layak, yaitu dengan skor 2,39 atau 59,75%. 

Hal ini dikarenakan mereka tidak begitu yakin bahwa dengan berwirausaha 

kerupuk ampas tahu dapat menambah penghasilan keluarganya. Mereka tidak 

yakin penjualan kerupuk ampas tahu akan terjual 100% dan dapat mengembalikan 

modal usahanya, selain itu juga mereka tidak begitu yakin bahwa mereka benar-

benar memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, meskipun dari materi 

analisa biaya kerupuk ampas tahu (Lampiran  4) sudah jelas diketahui bahwa 



 

 

penjualan kerupuk ampas tahu akan memperoleh keuntungan yang sangat layak. 

Tapi, menurut mereka materi tentang analisa biaya kerupuk ampas tahu tersebut 

hanya sekedar teori saja, sedangkan pengaplikasiannya secara langsung di pasar 

belum tentu mencapai keuntungan tersebut karena produk kerupuk ampas tahu 

merupakan produk yang masih tergolong baru di pasar. 

 

4.6 Hubungan antara Respon dengan Minat Perempuan untuk Berwirausaha   
      Kerupuk Ampas Tahu 
 

Hubungan antara respon perempuan (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan) terhadap pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk 

ampas tahu dengan minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu 

dapat dilihat pada Tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Hubungan antara Respon dengan Minat Perempuan untuk Berwirausaha   
                Kerupuk Ampas Tahu 
 
No. Indikator rs thitung 

1. Pengetahuan 0,58 3,47 
2. Sikap 0,61 3,78 
3. Keterampilan 0,59 3,57 

Sumber: Analisis Data Primer 2008 
Catatan: 1. Perhitungan rs dapat dilihat pada Lampiran 13, 14, dan 15 

  2. ttabel � 0,05; db 24 = 1,711 
 

Pada Tabel 11, ditunjukkan bahwa indikator pengetahuan mempunyai nilai 

korelasi sebesar 0,58, indikator sikap mempunyai nilai korelasi sebesar 0,61, dan 

indikator keterampilan mempunyai nilai korelasi sebesar 0,59. Berdasarkan nilai 

korelasi tersebut, maka diperoleh hubungan yang cukup kuat antara respon 

dengan minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. Hal ini juga 

didukung oleh Andi (2007), yang menyatakan bahwa kriteria dari nilai korelasi 



 

 

spearman antara 0-0,55 adalah tidak kuat; 0,56-0,65 adalah cukup kuat; 0,66-0,75 

adalah kuat; 0,76-0,99 adalah sangat kuat dan 1 adalah sempurna. 

 Pengetahuan sangat berhubungan dengan minat untuk berwirausaha 

kerupuk ampas tahu. Tinggi rendahnya pengetahuan seseorang sangat 

berpengaruh terhadap minat seseorang dalam melakukan sesuatu. Hal ini juga 

ditunjang oleh Gibson dan Svanceivic (1996), bahwa pengetahuan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap tinggi atau rendahnya seseorang dalam menerima 

sesuatu yang baru. 

 Sikap juga mempunyai hubungan yang positif dengan minat untuk 

berwirausaha kerupuk ampas tahu. Semakin positif sikap seseorang, maka 

semakin tinggi juga minat mereka untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. Hal 

ini didukung oleh Rogers dan Shoumokers (1989), bahwa sikap mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap tinggi atau rendahnya seseorang dalam 

mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat 

reaksi dengan cara tertentu. Orang yang mempunyai sikap positif cenderung akan 

merespon  secara konsisten terhadap obyek atau situasi. 

 Selain itu, keterampilan juga mempunyai hubungan dengan minat 

berwirausaha kerupuk ampas tahu. Semakin tinggi keterampilan seseorang maka 

semakin tinggi juga minat seseorang untuk menjalankan sesuatu. Hal ini juga 

ditunjang oleh Gibson dan Svanceivic (1996), bahwa tinggi rendahnya tingkat 

keterampilan seseorang sangat berpengaruh besar terhadap minat seseorang untuk 

menjalankan sesuatu yang baru.  

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Respon perempuan terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk 

ampas tahu pada aspek pengetahuan dikategorikan rendah. Sedangkan sikap dan 

keterampilan perempuan terhadap pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk 

ampas tahu dikategorikan sedang. Selain itu, minat perempuan untuk 

berwirausaha kerupuk ampas tahu juga dikategorikan sedang. 

Hasil korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

cukup kuat antara respon (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dengan minat 

untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 

5.2 Saran 

 Kelemahan dari penelitian ini adalah keterbatasan waktu dalam 

melaksanakan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan hanya dua kali, sehingga 

peserta pelatihan masih kurang terlatih dalam menerapkan usaha kerupuk ampas 

tahu. Selain itu, kuisioner yang diberikan pelatih kepada peserta pelatihan, masih 

kurang memenuhi jawaban terhadap penelitian, sehingga data kuisioner yang 

diperoleh peneliti masih kurang lengkap.  

 Melihat hal tersebut, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

pelatihan harus dilakukan lebih dari dua kali agar peserta pelatihan lebih 

memahami materi yang disampaikan pelatih. Sedangkan isi dari kuisioner 

diharapkan lebih lengkap, agar jawaban dari hasil penelitian memenuhi standart. 
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Lampiran 1. Kegiatan Pelatihan di Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, 
Kec. Bululawang, Kab. Malang 

 

  

Gambar 1.  Pelatihan Pembuatan   Gambar 2.  Pelatihan Pembuatan  
  Kerupuk Ampas Tahu    Kerupuk Ampas Tahu 
 
 

  

Gambar 3.  Pelatihan Pembuatan   Gambar 4.  Peserta Pelatihan  
        Kerupuk Ampas Tahu 
 

   

Gambar 5.  Peserta Pelatihan  Gambar 6.  Peserta Pelatihan 

 



 

 

Lampiran 2. Daftar Nama dan Karakteristik Responden 

No Nama Responden Umur 
(Thn) 

Pendidikan Pekerjaan Alamat 

1. Lilik 43 SD Ibu Rumah Tangga Bululawang 
2. Atin 35 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
3. Sri Sunarti 33 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
4. Siti Cholifah 30 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
5. Prayit 50 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
6. Khusnul Khotimah 29 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
7. Ismawati 35 SMEA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
8. Solikha 40 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
9. Nurmaningsih 38 SMEA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
10. Minarsih 43 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
11. Sumini 29 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
12. Nurhayati 30 SD Ibu Rumah Tangga Bululawang 
13. Asmina 58 SD Ibu Rumah Tangga Bululawang 
14. Anggraeni 28 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
15. Sri Bawan 44 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
16. Kurniawati 32 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
17. Siti Thowilah 28 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
18. Nanik 28 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
19. Nurul 30 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
20. Siti Jamilah 25 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 
21. Sriyati 50 SD Ibu Rumah Tangga Bululawang 
22. Kusiani 28 SD Ibu Rumah Tangga Bululawang 
23. Fitri 25 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
24. Yani 26 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
25. Umi Kulsum 28 SLTA Ibu Rumah Tangga Bululawang 
26. Mahmuda 32 SLTP Ibu Rumah Tangga Bululawang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3. Daftar Kuisioner untuk Responden 
 

KUISIONER 
 
 

Yth. Ibu/Sdri Peserta Pelatihan 

Di Tempat 

 

 

Dengan hormat, 

Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya meminta Ibu/Sdri untuk 

meluangkan waktu guna menjawab pertanyaan yang telah disediakan dalam 

rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul Respon dan Minat Perempuan 

untuk Berwirausaha Kerupuk Ampas Tahu di Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, 

Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 

Mengingat begitu pentingnya jawaban yang Ibu/Sdri berikan, saya sangat 

mengharapkan agar kuisioner ini diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Atas perhatian, bantuan, dan kerjasamanya, saya sampaikan terima kasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

 

       Evita Ratnaningdiah Nukgrahani 

 

 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

Pilihlah salah satu jawaban yang telah tersedia dengan cara melingkari angka yang 

dipilih, apabila ingin mengganti jawaban cukup memberi tanda silang kemudian 

melingkari jawaban yang baru. 

 

 



 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama   : …………………………………………………………. 
Umur   : …………………………………………………………. 
Alamat   : …………………………………………………………. 
Pendidikan Terakhir : …………………………………………………………. 
Pekerjaan  : …………………………………………………………. 
 
 
III. Pertanyaan tentang Respon Perempuan terhadap Pelatihan 

Pemanfaatan Ampas Tahu menjadi Kerupuk Ampas Tahu 
 
No. Indikator Skor 
1. PENGETAHUAN 

Merupakan tingkat pengetahuan perempuan mengenai  
pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 
Pilihan jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut: 
4 = Sangat Tahu ; 3 = Tahu ; 2 = Kurang Tahu ; 1 = Tidak 
Tahu 
 

 1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

Saya sebelumnya sudah tahu tentang pemanfaatan ampas 
tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Tahu 
b. Tahu 
c. Kurang Tahu 
d. Tidak Tahu 
Saya sebelumnya sudah tahu tentang kandungan nutrisi 
yang terdapat pada ampas tahu. 
a. Sangat Tahu 
b. Tahu 
c. Kurang Tahu 
d. Tidak Tahu 
Saya sebelumya sudah tahu tentang alat dan bahan yang 
digunakan dalam membuat kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Tahu 
b. Tahu 
c. Kurang Tahu 
d. Tidak Tahu 
Saya sebelumya sudah tahu proses pembuatan kerupuk 
ampas tahu. 
a. Sangat Tahu 
b. Tahu 
c. Kurang Tahu 
d. Tidak Tahu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 

 

No. Indikator Skor 
2. SIKAP 

Merupakan tingkat persetujuan perempuan mengenai pelatihan 
pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 
Pilihan jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut: 
4 = Sangat Setuju ; 3 = Setuju ; 2 = Kurang Setuju ; 1 = Tidak 
Setuju 
 

 1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
  
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 

Saya setuju dengan materi yang disampaikan pelatih 
pada pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi 
kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
Saya setuju dengan cara memasak yang diberikan secara 
langsung oleh pelatih pada saat membuat kerupuk ampas 
tahu. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
Saya setuju dengan tekstur dari kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
Saya setuju dengan aroma dari kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
Saya setuju dengan rasa dari kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
Setelah mengetahui perhitungan analisa biaya 
pembuatan kerupuk ampas tahu, saya setuju dengan laba 
yang dihasilkan dari penjualan kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

No.  Indikator Skor 
 7 Saya setuju bahwa berwirausaha kerupuk ampas tahu 

dapat menambah penghasilan keluarga. 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Kurang Setuju 
d. Tidak Setuju 
 

 
 

4 
3 
2 
1 

 
3. KETERAMPILAN 

Merupakan kemampuan perempuan dalam menerapkan secara 
tepat, cepat, dan teliti mengenai kegiatan (materi) yang 
berkaitan dengan pelatihan pemanfaatan ampas tahu menjadi 
kerupuk ampas tahu. 
Pilihan jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut: 
4 = Sangat Terampil ; 3 = Terampil ; 2 = Kurang Terampil ;  
1 = Tidak Terampil 

 
 1.  

 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

Saya sangat terampil dalam membuat kerupuk ampas 
tahu. 
a. Sangat Terampil 
b. Terampil 
c. Kurang Terampil 
d. Tidak Terampil 
Saya sangat terampil dalam menganalisa biaya 
pembuatan kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Terampil 
b. Terampil 
c. Kurang Terampil 
d. Tidak Terampil 
Saya sangat terampil dalam menjual kerupuk ampas 
tahu. 
a. Sangat Terampil 
b. Terampil 
c. Kurang Terampil 
d. Tidak Terampil 
Saya sangat terampil dalam mempromosikan kerupuk 
ampas tahu kepada orang yang masih belum mengetahui 
adanya kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Terampil 
b. Terampil 
c. Kurang Terampil 
d. Tidak Terampil 

 
 
 
 

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

 
 
 



 

 

IV. Pertanyaan tentang  Minat Perempuan untuk Berwirausaha Kerupuk 
Ampas Tahu 

 
No. Indikator Skor 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 

Modal yang sangat murah, membuat saya berminat untuk 
berwirausaha kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Berminat 
b. Berminat 
c. Kurang Berminat 
d. Tidak Berminat 
Bahan dan Alat yang mudah diperoleh, membuat saya 
berminat untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Berminat 
b. Berminat 
c. Kurang Berminat 
d. Tidak Berminat 
Keuntungan yang sangat layak, membuat saya berminat untuk 
berwirausaha kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Berminat 
b. Berminat 
c. Kurang Berminat 
d. Tidak Berminat 
Pemasaran yang sangat mudah, membuat saya berminat untuk 
berwirausaha kerupuk ampas tahu. 
a. Sangat Berminat 
b. Berminat 
c. Kurang Berminat 
d. Tidak Berminat 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Proses Pembuatan dan Analisa Biaya Kerupuk Ampas Tahu 

 
 

PROSES PEMBUATAN KERUPUK AMPAS TAHU 
    

      

       
 
  

                                     
 
 

   
 
 
   
 
 

ANALISIS BIAYA 
 

 
Bahan-bahan: 
Ampas tahu 2 kg  =Rp.    600,00 
Tapioka 2 kg   =Rp. 4.200,00 
Udang kering 50 gr  =Rp. 1.500,00 
Bawang putih 100 gr  =Rp.    500,00 
Merica 25 gr  =Rp.      50,00 
Garam 30 gr  =Rp.    100,00 
MSG 20 gr  =Rp.      50,00 
Plastik   =Rp.    100,00 
Minyak goreng  =Rp. 6.000,00 
Minyak gas  =Rp. 3.500,00 
Peralatan   =Rp. 1  000,00 
Total Biaya  =Rp.18.100,00    
    

 
1. Produk yang dihasilkan adalah 1960 gr  
2. Apabila tiap bungkus dikemas menjadi 10 gr, berarti akan dihasilkan 196 bungkus. 
3. Jika harga tiap bungkus = Rp. 100,00 maka akan dihasilkan Rp.100,00 x 196 bks = Rp. 19.600,00 
Jadi Laba = Rp. 19.600,00 – Rp. 18.100,00 = Rp. 1.500,00 

 
  
 
 
 
 

  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 



 

 

Lampiran 5. Unsur Indikator Variabel Bebas Pengetahuan (X1) 

X1 No. 
A B C D 

Total Kategori 

1. 1 1 2 1 5 Rendah 
2. 1 1 2 1 5 Rendah 
3. 1 1 2 1 5 Rendah 
4. 4 3 3 3 13 Tinggi 
5. 1 1 2 1 5 Rendah 
6. 1 1 2 1 5 Rendah 
7. 2 2 2 2 8 Sedang 
8. 2 1 2 2 7 Rendah 
9. 2 2 2 2 8 Sedang 

10. 2 2 2 2 8 Sedang 
11. 1 1 2 1 5 Rendah 
12. 1 2 2 2 7 Rendah 
13. 2 2 2 2 8 Sedang 
14. 1 2 2 2 7 Rendah 
15. 2 2 2 1 7 Rendah 
16. 2 2 2 1 7 Rendah 
17. 1 1 2 1 5 Rendah 
18. 1 1 2 1 5 Rendah 
19. 1 1 2 1 5 Rendah 
20. 2 1 2 2 7 Rendah 
21. 2 2 2 2 8 Sedang 
22. 4 3 3 3 13 Tinggi 
23. 2 2 2 2 8 Sedang 
24. 2 1 2 2 7 Rendah 
25. 2 2 2 1 7 Rendah 
26. 2 2 2 1 7 Rendah 

Total 45 42 54 41 182  
Rata-
rata 

1,73 1,61 2,08 1,58 7,00 Rendah 

 
Keterangan: 
X1 = Pengetahuan    Tingkat Pengetahuan Tinggi = 11 – 13  
k = Skor Tertinggi = 4  Tingkat Pengetahuan Sedang = 8 – 10  
Xt = Nilai Tertinggi = 13  Tingkat Pengetahuan Rendah = 5 – 7  
Xr = Nilai Terendah = 5     
R = Xt - Xr = 13 – 5 = 8     
I =  R/k  =  8/4  = 2     
 
 
 



 

 

Lampiran 6. Persentase Pengetahuan Perempuan terhadap Pelatihan 
Pemanfaatan Ampas Tahu menjadi Kerupuk Ampas Tahu. 

 

1. Pengetahuan tentang pemanfaatan ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 1,73 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   1,73 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  43,25 %  
                        Skor Maksimal            4 
 

2. Pengetahuan tentang kandungan nutrisi ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 1,61 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   1,61 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  40,25 %  
                        Skor Maksimal            4 
 

3. Pengetahuan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kerupuk 
ampas tahu. 

 
Skor Observasi = 2,08 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,08 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  52 %  
                        Skor Maksimal            4 
 

4. Pengetahuan tentang proses pembuatan kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 1,58 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   1,58 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  39,5 %  
                        Skor Maksimal            4 
 
 

 
  

 



 

 

Lampiran 7. Unsur Indikator Variabel Bebas Sikap (X2) 
 

X2 No. 
A B C D E F 

Total Kategori 

1. 3 3 2 1 2 2 13 Rendah 
2. 3 3 2 2 1 2 13 Rendah 
3. 3 3 2 1 2 2 13 Rendah 
4. 4 4 4 3 3 3 21 Tinggi 
5. 3 3 2 1 2 2 13 Rendah 
6. 3 3 2 1 2 2 13 Rendah 
7. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
8. 3 3 2 1 2 2 13 Rendah 
9. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 

10. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
11. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
12. 3 3 2 2 3 3 16 Sedang 
13. 4 3 2 3 3 3 18 Sedang 
14. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
15. 4 4 4 3 3 3 21 Tinggi 
16. 4 4 4 3 3 3 21 Tinggi 
17. 4 3 2 3 3 3 18 Sedang 
18. 3 3 2 2 3 3 16 Sedang 
19. 3 3 2 2 3 3 16 Sedang 
20. 4 3 2 3 3 3 18 Sedang 
21. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
22. 4 4 4 3 3 3 21 Tinggi 
23. 4 4 4 3 3 3 21 Tinggi 
24. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
25. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 
26. 3 4 2 3 3 3 18 Sedang 

Total 86 92 62 64 71 72 447  
Rata-
rata 

3,30 3,53 2,39 2,47 2,73 2,77 17,19 Sedang 

 
Keterangan: 
X2 = Sikap    Tingkat Sikap Tinggi = 19 – 21  
k = Skor Tertinggi = 4  Tingkat Sikap Sedang = 16 – 18  
Xt = Nilai Tertinggi = 21  Tingkat Sikap Rendah = 13 – 15  
Xr = Nilai Terendah = 13     
R = Xt - Xr = 21 – 13  = 8     
I =  R/k  =  8/4  = 2     



 

 

Lampiran 8. Persentase Sikap Perempuan terhadap Pelatihan Pemanfaatan  
Ampas Tahu menjadi Kerupuk Ampas Tahu. 

1. Sikap terhadap materi yang disampaikan pelatih pada pelatihan pemanfaatan 
ampas tahu menjadi kerupuk ampas tahu. 

 
Skor Observasi = 3,30 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   3,30 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  82,5 % 
                        Skor Maksimal            4 
 

2. Sikap terhadap cara memasak yang diberikan secara langsung oleh pelatih 
pada saat membuat kerupuk ampas tahu. 

 
Skor Observasi = 3,53 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   3,53 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  88,25 % 
                        Skor Maksimal            4 
 

3. Sikap terhadap tekstur dari kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 2,39 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,39 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  59,75 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
4. Sikap terhadap aroma dari kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 2,47 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,47 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  61,75 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
 
 
 
 



 

 

5. Sikap terhadap rasa dari kerupuk ampas tahu 
Skor Observasi = 2,73 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,73 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  68,25 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
 
6. Sikap terhadap berwirausaha kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 2,77 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,77 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  69,25 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 9. Unsur Indikator Variabel Bebas Keterampilan (X3) 

X3 No. 
A B C D 

Total Kategori 

1. 3 1 1 2 7 Rendah 
2. 3 2 2 3 10 Tinggi 
3. 3 3 2 3 11 Tinggi 
4. 3 3 2 3 11 Tinggi 
5. 3 2 2 3 10 Tinggi 
6. 3 1 1 2 7 Rendah 
7. 3 2 2 3 10 Tinggi 
8. 3 1 1 2 7 Rendah 
9. 3 3 2 3 11 Tinggi 

10. 3 3 2 3 11 Tinggi 
11. 3 2 1 2 8 Sedang 
12. 3 2 1 2 8 Sedang 
13. 3 2 1 2 8 Sedang 
14. 3 2 1 2 8 Sedang 
15. 3 3 2 3 11 Tinggi 
16. 3 3 2 3 11 Tinggi 
17. 3 3 2 3 11 Tinggi 
18. 3 2 1 2 8 Sedang 
19. 3 2 1 2 8 Sedang 
20. 3 2 1 2 8 Sedang 
21. 3 2 1 2 8 Sedang 
22. 3 2 2 3 10 Tinggi 
23. 3 1 1 2 7 Rendah 
24. 3 1 1 2 7 Rendah 
25. 3 3 2 2 10 Tinggi 
26. 3 3 2 3 11 Tinggi 

Total 78 56 39 64 237  
Rata-
rata 

3 2,15 1,5 2,46 9,11 Sedang 

 
Keterangan: 
X3 = Keterampilan    Tingkat Keterampilan Tinggi = 10 – 11  
k = Skor Tertinggi = 4  Tingkat Keterampilan Sedang = 8 – 9  
Xt = Nilai Tertinggi = 11  Tingkat Keterampilan Rendah = 6 – 7  
Xr = Nilai Terendah = 7     
R = Xt - Xr = 11 – 7 = 4     
I =  R/k  =  4/4  = 1     
 
 
 
 



 

 

Lampiran 10. Persentase Keterampilan Perempuan terhadap Pelatihan 
Pemanfaatan Ampas Tahu menjadi Kerupuk Ampas Tahu. 

 

1. Keterampilan dalam membuat kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 3 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                     3 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  75 %  
                        Skor Maksimal            4 
 

2. Keterampilan dalam menganalisa biaya pembuatan kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 2,15 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,15 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  53,75 %  
                        Skor Maksimal            4 
 

3. Keterampilan dalam menjual kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 1,5 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                    1,5 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  37,5 %  
                        Skor Maksimal            4 
 

4. Keterampilan dalam mempromosikan kerupuk ampas tahu. 
 

Skor Observasi = 2,46 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,46 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  61,5 %  
                        Skor Maksimal            4 
 
 

 
  

 



 

 

Lampiran 11. Unsur Indikator Variabel Terikat Minat Berwirausaha (Y). 

Y No. 
A B C D 

Total Kategori 

1. 3 3 3 2 11 Rendah 
2. 3 3 3 2 11 Rendah 
3. 3 3 3 2 11 Rendah 
4. 4 4 4 3 15 Tinggi 
5. 3 3 3 2 11 Rendah 
6. 3 3 3 2 11 Rendah 
7. 4 3 4 4 15 Tinggi 
8. 3 3 3 2 11 Rendah 
9. 3 3 3 2 11 Rendah 

10. 4 4 4 3 15 Tinggi 
11. 3 3 3 2 11 Rendah 
12. 3 3 3 2 11 Rendah 
13. 3 3 3 2 11 Rendah 
14. 3 3 3 2 11 Rendah 
15. 4 4 4 3 15 Tinggi 
16. 4 4 4 3 15 Tinggi 
17. 3 3 3 2 11 Rendah 
18. 3 3 3 2 11 Rendah 
19. 3 3 3 2 11 Rendah 
20. 3 3 3 3 12 Sedang 
21. 3 3 3 3 12 Sedang 
22. 4 3 4 4 15 Tinggi 
23. 3 3 3 2 11 Rendah 
24. 3 3 3 2 11 Rendah 
25. 3 3 3 2 11 Rendah 
26. 3 3 3 2 11 Rendah 

Total 84 82 84 62 312  
Rata-
rata 

3,23 3,15 3,23 2,39 12,00 Sedang 

 
Keterangan: 
Y = Minat Berwirausaha    Tingkat Minat Berwirausaha Tinggi = 14 – 15  
k = Skor Tertinggi = 4  Tingkat Minat Berwirausaha Sedang = 12 – 13  
Xt = Nilai Tertinggi = 15  Tingkat Minat Berwirausaha Rendah = 10 – 11  
Xr = Nilai Terendah = 11     
R = Xt - Xr = 15 – 11 = 4     
I =  R/k  =  4/4  = 1     
  



 

 

Lampiran 12. Persentase Minat Perempuan untuk Berwirausaha Kerupuk  
Ampas Tahu. 

1. Minat berwirausaha kerupuk ampas tahu dikarenakan modal yang sangat 
murah. 

 
Skor Observasi = 3,23 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   3,23 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  80,75 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
2. Minat berwirausaha kerupuk ampas tahu dikarenakan alat dan bahan mudah 

diperoleh. 
 

Skor Observasi = 3,15 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   3,15 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  78,75 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
3. Minat berwirausaha kerupuk ampas tahu dikarenakan keuntungannya sangat 

layak.  
 

Skor Observasi = 3,23 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   3,23 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  80,75 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
 
4. Minat berwirausaha kerupuk ampas tahu dikarenakan pemasaran sangat 

mudah. 
 

Skor Observasi = 2,39 
Skor Maksimal = 4 
 
                        Skor Observasi                   2,39 
Persentase =   x 100 %  =          x  100 %  =  59,75 % 
                        Skor Maksimal            4 

 
 
 



 

 

Lampiran 13. Korelasi antara Pengetahuan (X1) dengan Minat  
Berwirausaha (Y) 
 

No. X1 Y Rangking X1 Rangking Y di (X1 – Y) di2 
1. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
2. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
3. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
4. 13 15 25,5 23,5 2 4 
5. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
6. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
7. 8 15 21,5 23,5 - 2 4 
8. 7 11 14 9,5 4,5 20,25 
9. 8 11 21,5 9,5 12 144 

10. 8 15 21,5 23,5 - 2 4 
11. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
12. 7 11 14 9,5 4,5 20,25 
13. 8 11 21,5 9,5 12 144 
14. 7 11 14 9,5 4,5 20,25 
15. 7 15 14 23,5 - 9,5 90,25 
16. 7 15 14 23,5 - 9,5 90,25 
17. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
18. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
19. 5 11 5 9,5 - 4,5 20,25 
20. 7 12 14 19,5 - 5,5 30,25 
21. 8 12 21,5 19,5 2 4 
22. 13 15 25,5 23,5 2 4 
23. 8 11 21,5 9,5 12 144 
24. 7 11 14 9,5 4,5 20,25 
25. 7 11 14 9,5 4,5 20,25 
26. 7 11 14 9,5 4,5 20,25 

Total 182 312 351 351 0 966,5 
Rata-
rata 

7,00 12,00 13,5 13,5 0 37,17 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Perhitungan: 
 
 t3 – t       23 – 2  63 – 6         93 – 9      93 – 9  
Tx =   =         +    +            +       
  12         12    12            12        12 
                         

            = 0,5 + 17,5 + 60 + 60 = 138 
 

t3 – t       23 – 2  63 – 6          183 – 18     
Ty =   =         +    +   = 0,5 + 17,5 + 484,5 = 502,5            
  12         12    12             12      
 

n3 – n          263 – 26           
�x2 =   -  �Tx  =           -  138  =  1462,5 – 138 = 1324,5 
   12         12 
 

n3 – n          263 – 26           
�y2 =   -  �Ty  =           -  502,5  =  1462,5 – 502,5 = 960 
   12         12 
 
 �x2 + � y2 - �di2 1324,5 + 960 – 966,5        1318 
rs =           =      =           =  0,58 
    2� �x2 . � y2       2�1324,5 . 960       2255,2         
 

thitung  = 21
2

s
s r

n
r

−
−

 =  0,58 = 2)58,0(1
226

58,0
−

−
   = 3,47  

 
ttabel 0,05 ; db = 24 = 1,711 
 
Kesimpulan: 

thitung > ttabel , maka tolak H0 dan terima H1 terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara pengetahuan dengan minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas 

tahu. 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 14. Korelasi antara Sikap (X2) dengan Minat Berwirausaha (Y) 

 
No. X2 Y Rangking X2 Rangking Y di (X2 – Y) di2 
1. 13 11 3,5 9,5 -6 36 
2. 13 11 3,5 9,5 -6 36 
3. 13 11 3,5 9,5 -6 36 
4. 21 15 24 23,5 0,5 0,25 
5. 13 11 3,5 9,5 -6 36 
6. 13 11 3,5 9,5 -6 36 
7. 18 15 15,5 23,5 -8 64 
8. 13 11 3,5 9,5 -6 36 
9. 18 11 15,5 9,5 6 36 

10. 18 15 15,5 23,5 -8 64 
11. 18 11 15,5 9,5 6 36 
12. 16 11 8 9,5 -1,5 2,25 
13. 18 11 15,5 9,5 6 36 
14. 18 11 15,5 9,5 6 36 
15. 21 15 24 23,5 0,5 0,25 
16. 21 15 24 23,5 0,5 0,25 
17. 18 11 15,5 9,5 6 36 
18. 16 11 8 9,5 -1,5 2,25 
19. 16 11 8 9,5 -1,5 2,25 
20. 18 12 15,5 19,5 -4 16 
21. 18 12 15,5 19,5 -4 16 
22. 21 15 24 23,5 0,5 0,25 
23. 21 11 24 9,5 14,5 210,25 
24. 18 11 15,5 9,5 6 36 
25. 18 11 15,5 9,5 6 36 
26. 18 11 15,5 9,5 6 36 

Total 447 312 351 351 0 882 
Rata-
rata 

17,19 12,00 13,5 13,5 0 33,92 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Perhitungan: 

 t3 – t       33 – 3  53 – 5          63 – 6     123 – 12 
Tx =   =         +    +            +   
  12         12    12           12        12 
   

= 2 + 10 + 17,5 + 143 = 172,5 
 

t3 – t       23 – 2  63 – 6          183 – 18     
Ty =   =         +    +   = 0,5 + 17,5 + 484,5 = 502,5            
  12         12    12             12      
 

n3 – n          263 – 26           
�x2 =   -  �Tx  =           -  172,5  =  1462,5 – 172,5 = 1290 
   12         12 
 

n3 – n          263 – 26           
�y2 =   -  �Ty  =           -  502,5  =  1462,5 – 502,5 = 960 
   12         12 
 
 �x2 + � y2 - �di2 1290 + 960 – 882              1368          
rs =           =     =            =  0,61 
 2� �x2 . � y2       2�1290 . 960       2225,7 

thitung  = 21
2

s
s r

n
r

−
−

 =  0,61 = 2)61,0(1
226

61,0
−

−
   =  3,78 

ttabel 0,05 ; db = 24 = 1,711 

Kesimpulan: 

thitung > ttabel , maka tolak H0 dan terima H1 terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara sikap dengan minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas tahu. 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 15. Korelasi antara Keterampilan (X3) dengan Minat      
                        Berwirausaha (Y) 

 
No. X3 Y Rangking X3 Rangking Y di (X3 – Y) di2 
1. 7 11 3 9,5 -6,5 42,25 
2. 10 11 16 9,5 6,5 42,25 
3. 11 11 22,5 9,5 13 169 
4. 11 15 22,5 23,5 -1 1 
5. 10 11 16 9,5 6,5 42,25 
6. 7 11 3 9,5 -6,5 42,25 
7. 11 15 22,5 23,5 -1 1 
8. 7 11 3 9,5 -6,5 42,25 
9. 11 11 22,5 9,5 13 169 

10. 11 15 22,5 23,5 -1 1 
11. 8 11 9,5 9,5 0 0 
12. 8 11 9,5 9,5 0 0 
13. 8 11 9,5 9,5 0 0 
14. 8 11 9,5 9,5 0 0 
15. 11 15 22,5 23,5 -1 1 
16. 11 15 22,5 23,5 -1 1 
17. 10 11 16 9,5 6,5 42,25 
18. 8 11 9,5 9,5 0 0 
19. 8 11 9,5 9,5 0 0 
20. 8 12 9,5 19,5 -10 100 
21. 8 12 9,5 19,5 -10 100 
22. 11 15 22,5 23,5 -1 1 
23. 7 11 3 9,5 -6,5 42,25 
24. 7 11 3 9,5 -6,5 42,25 
25. 10 11 16 9,5 6,5 42,25 
26. 10 11 16 9,5 6,5 42,25 

Total 237 359 351 351 0 966,5 
Rata-
rata 

9,11 11,96 13,5 13,5 0 37,18 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Perhitungan: 

 t3 – t       53 – 3  53 – 5          83 – 8       83 – 8  
Tx =   =         +    +            +   
  12         12    12           12        12 
   

= 10 + 10 + 42 + 42 = 104 
 

t3 – t       23 – 2  63 – 6          183 – 18     
Ty =   =         +    +   = 0,5 + 17,5 + 484,5 = 502,5            
  12         12    12             12      
 

n3 – n          263 – 26           
�x2 =   -  �Tx  =           -  104  =  1462,5 – 104 = 1358,5 
   12         12 
 

n3 – n          263 – 26           
�y2 =   -  �Ty  =           -  502,5  =  1462,5 – 502,5 = 960 
   12         12 
 
 �x2 + � y2 - �di2 1358,5 + 960 – 966,5         1352 
rs =           =          =         =  0,59 
 2� �x2 . � y2  2�1358,5 . 960             2283,9 

thitung  = 21
2

s
s r

n
r

−
−

 =  0,59 = 2)59,0(1
226

59,0
−

−
   =  3,57 

ttabel 0,05 ; db = 24 = 1,711 

Kesimpulan: 

thitung > ttabel , maka tolak H0 dan terima H1 terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara keterampilan dengan minat perempuan untuk berwirausaha kerupuk ampas 

tahu. 
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