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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada akhir dasa warsa ini daerah-daerah telah tumbuh dengan 

sangat pesat dengan ditandai  oleh  tiga  hal.  Pertama,  jumlah  

pengangguran  dan  setengah  menganggur yang  besar  dan  semakin  

meningkat.  Kedua,  proporsi  tenaga  kerja  yang  bekerja pada sektor 

industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan  malahan  mungkin 

berkurang.  Ketiga,  jumlah  penduduk  dan  tingkat  pertumbuhannya  

sudah  begitu pesat  sehingga  pemerintah  tidak  mampu  memberikan  

pelayanan  kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga 

hal tersebut menjadi ciri khas dari  setiap  kota  yang  mengalami  

pertumbuhan  kegiatan  ekonomi  dengan  cepat. Studi  yang  dilakukan  

oleh Todaro (2011), dikatakan  bahwa sektor  informal pada umumnya 

ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang 

kegiatan  produksi  barang  dan  jasa,  berskala  kecil,  unit-unit  

produksinya  dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak 

menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan  teknologi  yang  dipakai  

relatif  sederhana.    Para  pekerja  yang  menciptakan sendiri  lapangan  

kerjanya  di  sektor  UKM  biasanya  tidak  memiliki  pendidikan formal.  

Pada  umumnya  mereka  tidak  mempunyai  ketrampilan  khusus  dan  

sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitasnya dan 

pendapatan mereka cenderung  lebih  rendah  daripada  kegiatan-kegiatan  

bisnis  lainnya.  Selain  itu, mereka  yang  berada  di  sektor  tersebut  juga  

tidak  memiliki  jaminan  keselamatan kerja  dan  fasilitas-fasilitas  

kesejahteraan  seperti  yang  dinikmati  rekan-rekan mereka di sektor lain. 

Kewirausahaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih baik dan bermutu. 

Kewirausahaan sangat besar peranannya di dalam perkembangan 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran mahasiswa, khususnya 

mahasiswa manajemen sangat besar maknanya bagi pengembangan 

ekonomi nasional. Dengan demikian seharusnya mahasiswa manajemen 

lebih memiliki niat untuk menjalankan bisnis dengan kemadirian tinggi. 

(Tjahjono, 2008:2) 

Peran kewirausahaan telah teruji dengan adanya krisis ekonomi 

yang melanda bangsa Indonesia. Kewirausahaan yang berbasis pada 

ekonomi rakyat ternyata mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Untuk itu 

perguruan tinggi sebagai lembaga yang menjadi salah satu panutan 

masyarakat dapat mendorong budaya berwirausaha. Perguruan tinggi 

diharapkan juga mampu menciptakan wirausahawan-wirausahawan yang 

handal, sehingga mampu meberi dorongan niat masyarakat khususnya 

mahasiswa untuk berwirausaha. Mahasiswa sebagai komponen masyarakat 



 

yang terdidik, sebagai harapan masyarakat dapat membuka lapangan kerja, 

dengan menumbuhkan niat berwirausaha.  (Tjahjono, 2008:2) 

Usaha kecil dan mengengah (UKM) merupakan kelompok usaha 

yang paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. 

Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah yang terus meningkat, 

tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar. Namun demikian 

usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) saat ini memiliki peran yang sangat besar 

terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi 

nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil 

survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM 

terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan 

hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM 

terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 2015 tercatat sebesar 62,71 persen 

dan pada Tahun 2016 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen..  

Hal ini mendapatkan perhatian dari pengamat ekonomi di 

Indonesia, dan bahkan ekonomi kerakyatan dan instansi-intansi pemerintah 

serta semua pihak yang mempunyai kepedulian atas kelangsungan ekonomi 

kerakyatan, setelah mengalami kegagalan terhadap system ekonomi 

konglomerasi pada waktu krisis moneter di Indonesia. Sehingga saat ini 

perhatian menjadi lebih terfokus pada para pengusaha kecil, menengah dan 

koperasi yang ternyata mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap 

survive dalam menghadapi perubahanperubahan dalam dunia usaha. UKM 

menjadi tumpuan bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia selama periode 

2011-2003, UKM ternyata mampu membuka lapangan kerja baru bagi 9,6 

juta orang, sementara usaha besar hanya mampu membuka lapangan kerja 

baru bagi 55.760 orang.  

Selain itu konstribusi UKM terhadap eksport non migas nasional 

sebesar 19,9%. Denga demikian bahwa pertumbuhan UKM di Indonesia 

sangatlah diperlukan. Dengan demikian Usaha kecil dan menengah 

merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan 

memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan 

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan 

stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. 

Ketersediaan bahan baku lokal bagi industri kecil dan menengah merupakan 

keunggulan tersendiri yang memungkinkan dapat beroperasi secara efisien. 

Pada sisi lain modal kerja yang dibutuhkan relative kecil, sehingga memberi 

peluang kepada masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha untuk mendirikan 

unit-unit usaha dengan kadar kecanggihan tehnik produksi yang terjangkau. 

Dalam batas-batas tertentu kegiatan industri kecil dan menengah dapat 



 

mengurangi sebagian beban import sehingga dalam kerangka strategis, hal 

ini dapat menghemat devisa.  

Selaras dengan program pembangunan ekonomi pemerintah 

indonesia, dimana titik tolak diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan 

pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, maka 

diperkirakan Indonesia memerlukan tambahan sekitar 20 juta unit usaha 

baru di luar sektor pertanian, dalam 15 tahun mendatang dalam rangka 

meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan 

kerja bagi penduduk Indonesia. Hal ini berarti harus menumbuhkembangkan 

1,3 juta unit usaha baru di Indonesia setiap tahunnya, padahal infrastruktur 

untuk mewujudkannya relatif sangat terbatas. Untuk periode tahun 2014 - 

2016 dicanangkan menumbuhkan 6 juta usaha UMKM baru di Indonesia.  

Pengembangan wirausaha baru terkait dengan upaya 

menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan 

masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk berwirausaha. Namun demikian pengembangan UKM harus disertai 

dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam berbagai 

aspek. Salah satu hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

pengusaha UKM di Indonesia adalah SLTA (44,1 persen), D-3 (7,4 persen), 

dan S-1 (17,9 persen) dan sisanya di bawah SLTA. Fakta ini sebenarnya 

menepis pandangan bahwa pendidikan UKM di Indonesia relatif rendah. 

Namun peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan terutama di bidang 

kompetensi SDM seperti knowledge, skill dan ability serta attitude dalam 

berwirausaha. Pengembangan SDM harus dilakukan tidak hanya kepada 

UKM sebagai pemilik usaha, tetapi juga para pekerjanya.  

Semangat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang 

didukung pengembangan teknologi menjadi penting dalam fokus penguatan 

SDM. Di sisi lain, penggunaan teknologi makin penting mengingat 60 

persen proses produksi UMKM masih dilakukan secara sederhana. Ini 

mengindikasikan bahwa penguasaan IPTEKS dan keahlian pemasaran oleh 

SDM UKM masih sangat terbatas. 

Propinsi Jawa Timur mulai banyak mengalami pertumbuhan 

ekonomi dan mempunyai stabilitas inflasi yang baik dalam beberapa tahun 

belakangan. Beberapa kabupaten di Jawa Timur tersebut yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi antara lain Mojokerto, Tuban, dan Gresik. Kabupaten 

Gresik termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh minat para 

investor yang mau menanamkan modal di kabupaten tersebut. Selain itu 

juga kabupaten Gresik juga cukup berhasil dalam mengembangkan ekonomi 

domestik nya melalui Usaha mikro kecil dan menengah. Hampir tersebar di 

semua kecamatan UMKM telah berjalan. 

Hal ini berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dan pendapatan 

yang didapat, demikian juga yang terjadi pada UKM Sentra keripik pisang 



 

di Dusun Ngebret, Desa Sukorejo, Kecamatan Cerme, Gresik  yang terdapat 

permasalahan dengan menurunnya penjualan yang dialami dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Pendapatan UKM Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

No Nama  Pendapatan Pendapatan Pendapatan 

    2015 2016 2015 

1 Mariono 140,000,000 60,906,150 70,093,850 

2 Karji 130,600,000 70,012,240 60,587,760 

3 Arifin 130,400,000 70,212,060 60,187,940 

4 Suwaji 100,800,000 60,182,060 40,617,940 

5 Sucipto 120,000,000 60,700,150 50,299,850 

6 Wiji 110,000,000 60,700,150 70,299,850 

7 slamet 130,400,000 70,221,330 50,178,670 

8 Suryadi 110,000,000 60,700,150 40,299,850 

9 Marli 100,400,000 70,221,330 30,178,670 

10 Pangat 100,800,000 60,169,700 40,630,300 

11 Wandi 110,400,000 60,809,330 40,590,670 

12 Sukimin 110,000,000 70,112,150 30,887,850 

13 Asep 130.400.000 70.558.250 40.300.000 

14 Basuki 110.400.000 50.250.000 40.600.500 

15 Joko 140.250.000 60.150.225 50.020.000 

16 Eko 130.000.000 60.110.000 50.000.000 

17 Mutiman 110.200.000 70.210.300 50.100.000 

18 Karjiono 140.500.000 60.450.225 50.210.000 

19 Marsum 110.200.000 70.200.500 60.350.000 

20 Mariono 150.750.000 60.552.000 50.300.000 

21 Subur 130.300.000 70.560.000 50.900.500 

22 Jamil 140.200.000 80.450.000 60.230.000 

23 Sujari 110.000.000 70.250.600 50.900.000 

24 Benyamin 130.400.000 70.450.400 60.450.500 

25 Munir 120.000.000 80.250.400 60.500.000 

26 Soleh 140.200.000 80.450.225 60.200.300 

27 Sutikno 130.200.000 60.450.500 50.520.000 

28 Bambang 120.000.000 70.200.500 50.850.500 

29 Sueb 110.500.000 90.750.200 70.560.200 

30 Yusuf 130.800.000 80.430.000 60.200.000 

31 Daus 120.200.000 60.800.500 50.800.600 

  Rata-rata 110,900,000 65,828,900 54,237,766 

      Sumber: Koperasi UKM Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 



 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pendapatan UKM Keripik 

di Desa Sukorejo Kab. Gresik mengalami fluktuasi dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 rata-rata pendapatan sebesar 

Rp. 110,900,000 sedangkan 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 

65,828,900, dan pada tahun 2015 juga kembali menurun sebesar Rp. 

54,237,766.  Penurunan pendapatan diduga kurangnya ketepatan 

menerapkan strategi yang dibuat yang kurang bisa diterapkan ke dalam 

praktik oleh pegawai karena strategi dan kemampuan manajemen dalam 

memasarkan produk petis tersebut. Selain itu kurangnya kreatiavitas 

dalam packaging, variasi produk dan memasarkan hasil produk membuat 

pendapatan UKM Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik mengalami 

penurunan. Wirausahawan harus sanggup menerima dan mengerjakan 

order yang sangat bervariasi dan membutuhkan keterampilan yang 

bermacam-macam dengan tetap berusaha untuk menekan biaya sehingga 

pada akhirnya bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Pada 

kenyataannya strategi bisnis yang telah diterapkan tersebut belum dapat 

meningkatkan kinerja baik dalam pertumbuhan penjualannya, 

pertumbuhan assetnya ataupun pertumbuhan keuntungannya (Suci, 2009 : 

54) 

Agar industri UKM Petis tersebut tetap bertahan, perusahaan harus 

menetapkan secara matang strategi persaingan perusahaannya. Salah satu 

bentuk strategi persaingan yang dapat diambil dan digunakan adalah 

strategi diferensiasi (Porter, 1980). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dipelopori oleh Ferdinand (2003) bahwa perusahaan harus menciptakan dan 

pengembangkan berbagai “point of differentiation” karena pelanggan selalu 

diposisikan sebagai pribadi yang cenderung untuk mencari “sesuatu yang 

berbeda” dari berbagai macam alternatif yang dihadapinya.  

Penelitian Giannias (1999) juga menyatakan bahwa diferensiasi 

merupakan suatu cara yang dapat membedakan produk dimana pelanggan 

dapat mengenalinya dari produk pesaing lainnya. Dalam hal ini, diferensiasi 

produk adalah suatu produk yang memiliki merek khusus bagi pelanggan 

dengan karakteristik atau keunikan yang dimiliki secara khusus dari suatu 

produk tersebut yang dapat dibedakan dengan produk lainnya secara fisik. 

Disamping itu, penelitian Giannias (1999) menambahkan bahwa pelanggan 

hanya menggunakan satu jenis diferensiasi produk jika kualitas yang 

dimiliki sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Untuk dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas produk sesuai 

dengan yang diharapkan salah satunya bisa tercapai dengan dukungan 

kinerja karyawan yang baik. Kinerja karyawan merupakan hasil / produk 

yang telah dicapai karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya pada 

periode tertentu. Berhasil atau tidaknya mereka dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan perusahaan dapat memperlihatkan bagaimana 

kinerja mereka. Pencapaian kinerja yang baik dapat diperoleh melakuki 



 

kekuatan sumber daya manusianya. Salah satu program peningkatan SDM 

tersebut adalah melalui pelatihan dan pengembangan yang diberikan 

kepada seluruh karyawan 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul “Analisis 

Kinerja Usaha Pada Industri Kecil Menengah Keripik di Desa 

Sukorejo Kab. Gresik”. 

 
 

1.2.  Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelatihan, strategi bisnis, orientasi kewirausahaan dan 

kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja usaha pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik? 

2. Apakah pelatihan, strategi bisnis, orientasi kewirausahaan dan 

kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja usaha pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik? 

3. Manakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja usaha 

pada industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik? 
 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pelatihan, strategi bisnis, 

orientasi kewirausahaan dan kompetensi terhadap kinerja usaha pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pelatihan, strategi bisnis, 

orientasi kewirausahaan dan kompetensi terhadap kinerja usaha pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang dominan  terhadap strategi bisnis 

pada industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 
 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

industri kecil di Kabupaten Gresik. 

b. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan bahan masukan bagi 

penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. 

 

 



 

c. Bagi Peneliti  

Penyusunan tesis ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir 

serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan di lapangan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini berisikan fakta atau temuan serta penelitian yang telah 

dilakukan peneliti terdahulu yang berhubungan dan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

Suci (2009)  dengan judul : Peningkatan Kinerja Melalui Orientasi 

Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen, dan Strategi Bisnis (Studi pada 

Industri Kecil Menengah Bordir di Jawa Timur) 

Dengan tingginya orientasi kewirausahaan yang dimiliki akan lebih mudah 

untuk meningkatkan kemampuan manajemen Industri Kecil Menengah. 

Orientasi kewirausahaan dapat dilaihat melalui: keinginan untuk mencapai 

tujuan (need for achievement), Keyakinan bahwa keberhasilan itu adalah 

karena usaha dari diri sendiri (internal locus of control), rasa percaya diri 

(self reliance), dan keterbukaan (extroversion). Sedangkan kemampuan 

manajemen Industri Kecil Menengah terwujud dalam: kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan untuk tepat waktu, kemampuan untuk 

mengambil keputusan, kemampuan untuk mengenali, menentukan dan 

memecahkan masalah, kemampuan memotivasi karyawan, kemampuan 

mendelegasikan pekerjaan, kemampuan menetapkan tujuan dan mengartikan 

visi, kemampuan memperhatikan lingkungan, kemampuan membuat team 

kerja, dan kemampuan menyelasaikan konflik.  

Sriyana, Jaka (2010) dengan judul : Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah (UKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul  

Pembangunan  dan  pertumbuhan  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  

merupakan  salah satu  motor  penggerak  pertumbuhan  ekonomi.  Salah satu 

karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju 

pertumbuhan yang tinggi adalah kinerja UKM mereka yang sangat efisien, 

produktif dan memiliki  tingkat  daya  saing  yang  tinggi.  Dari  hasil kajian,  

maka  diperoleh  beberapa  masalah  yang  dihadapi  oleh  UKM  di  

Kabupaten bantul, Provinsi DIY, antara lain: (1) pemasaran, (2) modal dan 

pendanaan, (3) inovasi dan  pemanfaatan  teknologi  informasi,  (4)  

pemakaian  bahan  baku,  (5)  peralatan produksi,  (6)  penyerapan  dan  

pemberdayaan  tenaga  kerja,  (7)  rencana  pengembangan usaha, dan (8) 

kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Berkaitan dengan 

berbagai masalah yang dihadapai UKM, maka diperlukan strategi untuk 

mengatasinya. Untuk  mengembangankan  UKM  tentu  saja  tidak  hanya  

dibebankan  pada  UKM  sendiri namun  harus  memperoleh  dukungan  

seluruh  stake-holders.  Dukungan  termaksud diharapkan  datang  dari  

asosiasi  pengusaha,  perguruan  tinggi,  dinas/instansi  terkait  di lingkungan  

pemerintah  kabupaten/kota  dan  provinsi.  Di  samping  itu  diperlukan 



 

kebijakan  pemerintah  yang  mendorong  pengembangan  UKM.  

Pengembangan  UKM  di Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta  pada  dasarnya  

adalah  percepatan  transformasi  UKM dari fase formasi menuju fase 

stabilisasi. 

Subaedi (2010) dengan judul : Kompetensi  SDM  UKM  dan Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja UKM di  Surabaya   

Pelaksanaan pengembangan Kompetensi SDM UKM diperlukan data 

kongkrit bagaimana profil Kompetensi SDM UKM yang kita miliki saat ini 

dan apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja. Oleh karena itu untuk 

memenuhi data dan informasi konkrit  tersebut perlu dilakukan kajian yang  

mendalam melalui suatu penelitian di bidang ini. Sampel sebanyak 150 orang 

diambil dari sejumlah unit Usaha yang bergerak dibidang Manufaktur seperti 

produksi kerajinan, makanan, tas, sepatu, kerupuk, garmen dan sebagainya di 

Kota Surabaya yang telah dibentuk klaster oleh Dinas Koperasi Kota 

Surabaya tahun 2008 

Hasil analisa korelasi menunjukkan bahwa kompetensi SDM UKM memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kinerja UKM. Hal ini juga didukung oleh 

hasil analisa determinasi. Pengaruh variabel pengetahuan ternyata tidak 

sigjifikan terhadap kinerja UKM karena nilainya negatif dan sangat kecil, 

akan tetapi dua variabel alinnya yaitu ketrampilan dan kemampuan memiliki 

pengaruh yang signifikan sehingga kedua variabel ini perlu diperhatikan 

dalam mengembangkan meningkatkan kinerja UKM. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1.  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

Pengertian Sumber Daya Manusia. Menurut Flippo (1996 : 53), 

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pelepasan sumber daya manusia oleh organisasi dan masyarakat. 

Ada 4 (empat) filosofi penting dalam konsep manajemen sumber 

daya manusia yaitu : 1) sumber daya manusia dalam perusahaan 

dipandang sebagai investasi yang jika dikembangkan dan dikelola secara 

efektif akan memberikan imbalan bagi organisasi atau perusahaan dalam 

bentuk produktivitas yang lebih besar. 2) kepuasan sumber daya manusia. 

3) lingkungan kerja organisasi atau perusahaan. 4) keseimbangan tujuan 

perusahaan dan kebutuhan sumber daya manusia (Flippo, 1996 : 55) 

Menurut Simamora (1999 : 3) Manajemen adalah proses 

pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, 

koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. 



 

Sedangkan manajemen sumber daya manusia sendiri menurut 

(Simamora 1999 : 3) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, 

pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau 

kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut 

desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, 

pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi 

karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Manajemen sumber 

daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang 

secara langsung mempengaruhi sumber daya manusia, orang-orang yang 

bekerja bagi organisasi.  

Menurut French dikutip dari buku Handoko (1996 : 3) adalah 

pengakuan dan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu 

maupun organisasi. 

Sementara itu pendapat lain yang dikemukakan oleh Nawawi 

(2001 : 42) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses 

mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar 

potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencapaian 

tujuan organisasi (perusahaan). 

Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan suatu 

gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber 

daya yang potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi 

pengembangan dirinya. Manajemen sumber daya manusia dianggap 

sebagai suatu gerakan yang mencerminkan pengakuan adanya peranan 

vital dan semakin pentingnya sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi, adanya tantangan-tantangan yang semakin besar dalam 

pengelolaan sumber daya manusia, serta terjadinya pertumbuhan ilmu 

pengetahuan dan profesionalisme di bidang manajemen sumber daya 

manusia. 

Dari beberapa pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah pengetahuan terhadap 

pentingnya suatu tenaga kerja. Organisasi sebagai sumber daya manusia 

yang vital bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan pemanfaatan 

sebagai fungsi dan kegiatannya untuk menjamin bahwa mereka digunakan 

secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, organisasi, dan 

masyarakat. Prosesnya diawali dari perencanaan sampai pemutusan 

tenaga kerja termasuk didalamnya adalah pengembangan tenaga kerja. 

Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mempelajari dan 

mengembangkan berbagai jalan agar manusia bisa diintegrasikan secara 

efektif kedalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 

 



 

2.2.2. Kecenderungan/ Trend Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia terus berkembang sejalan 

dengan kemajuan dan tantangan jaman. Suatu perkembangan yang patut 

diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia adalah 

ditemukannya kecenderungan-kecenderungan baru yang akan berdampak 

sangat positif terhadap perkembangan dan efektivitas organisasi. Menurut 

Gomes (2011 : 13) telah ditemukan kecenderungan/ trend di dalam 

organisasi, yakni: 

a. Meningkatnya bobot fungsi sumber daya manusia. 

b. Meningkatnya pengembangan manajemen. 

c. Integrasi program sumber daya manusia. 

d. Meningkatnya perhatian terhadap sikap-sikap pekerja. 

e. Meningkatnya perhatian terhadap kultur dan nilai organisasi. 

Ad a. Meningkatnya bobot fungsi sumber daya manusia. 

Banyak organisasi yang memikirkan secara menyeluruh tentang para 

pekerjanya. Ada kecenderungan yang pasti ke arah pemikiran dan 

perencanaan bagi efektivitas pemakaian sumber daya manusia. Hal 

ini menempatkan fungsi sumber daya manusia menjadi perhatian 

utama (mainstream). 

Ad b. Meningkatnya pengembangan manajemen. 

Kebanyakan organisasi yang menyadari bahwa jika mereka ingin 

lebih efektif berhubungan dengan sumber daya manusianya, maka 

para manajer akan diberi beban tugas yang lebih banyak, dan untuk 

itu mereka perlu dididik dan dikembangkan untuk melaksanakan 

pekerjaan. Hal ini didorong oleh tekanan-tekanan persaingan yang 

dirasakan. Kecepatan perubahan yang begitu cepat menuntut para 

manajer selalu memperbaharui dan terlatih pada basis-basis yang 

teratur. Hal ini menuntut adanya pendidikan bagi mereka mengenai 

bagaimana menjalankan tugas-tugas itu semua dengan baik. 

Organisasi/ instansi juga menyadari bahwa suatu program 

pengembangan manajemen untuk mempertahankan budaya dan nilai 

organisasi/ instansi, termasuk di dalamnya gaya dan falsafah 

manajemen.  

Ad c. Integrasi program sumber daya manusia. 

Berbagai bagian dari sistem sumber daya manusia sedang 

diintegrasikan ke dalam suatu gestalt sumber daya manusia juga 

diintegrasikan ke dalam sistem manajemen dan perencanaan 

organisasi. Informasi yang berasal dari sistem manajemen 

performansi akan menjadi dasar penilaian performansi dan 

pengembangan program pendidikan organisasi. Karena arus data dan 

berbagai aspek dari program sumber daya manusia itu menjadi 

begitu terkait. Mereka saling bertukar gagasan, pemikiran, dan 



 

informasi secara rutin, serta bekerja sama demi hasil yang terbaik 

bagi organisasi dan para pekerjanya. 

Ad d. Meningkatnya perhatian terhadap sikap-sikap pekerja. 

Meningkatnya  tingkat pendidikan, perubahan kebutuhan dan nilai-

nilai dari para pekerja, persepsi dan harapan-harapan baru mereka 

mengenai kerjanya hanya merupakan alasan mengapa organisasi-

organisasi perlu lebih dekat pada para pegawainya dan melibatkan 

lebih banyak mereka. Organisasi-organisasi juga menyadari untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pekerja, memotivasi dan 

mengkomunikasi secara lebih efektif.  

Ad e. Meningkatnya perhatian terhadap kultur dan nilai organisasi. 

Banyak organisasi yang merumuskan nilai-nilai mereka dan 

mengembangkannya berdasarkan sejarah dan tradisi mereka sendiri. 

Karena organisasi-organisasi bergerak lebih cepat dari struktur unit 

fungsional dan hierarkis, maka memerlukan pelekat untuk 

menyatukan organisasi yang lebih baik untuk membantu organisasi-

organisasi itu agar dapat bekerja sama secara lebih lancar. Mereka 

membangun berdasarkan sejarah dan tradisi mereka, 

mengidentifikasikan kelebihan-kelebihannya yang membuat mereka 

unik dan berbeda. Para ahli sumber daya manusia mempunyai 

peranan yang sangat penting untuk dimainkan dalam semua hal. 

 

2.2.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Setelah mengetahui pengertian dari manajemen personalia, kita 

dapat mengetahui fungsi dari manajemen personalia yang terdiri dari dua 

kelompok fungsi, yaitu : 

A. Fungsi Karyawan 

Fungsi karyawan adalah fungsi yang wewenang dan 

kepemimpinan terhadap personalia lainnya. Dalam fungsi karyawan ini 

terdapat unsure-unsur sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan 

Menentukan dahulu program personalia yang akan membantu 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

2. Pengorganisasian 

    Merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan jika perusahaan 

telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para 

karyawan, maka manajer personalia haruslah membentuk organisasi 

dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, 

personalia dan factor-faktor fisik 

a. Pengarahan  



 

Mengusahakan atau membuat agar karyawan dengan rela bekerja 

secara efektif dan efisien melalui perintah dan pemberian motivasi 

dalam pelaksanaannya. 

b. Pengawasan 

Membandingkan pelaksanaan dengan rencana serta mengamati 

dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu 

menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. 

 

B. Fungsi Operasional 

Fungsi operasional adalah fungsi yang tidak mempunyai 

wewenang terhadap orang lain, tetapi hanya menerima suatu tugas 

dan menjalankan  di bawah pengawasan karyawan. Adapun unsur-

unsur yang terdapat dalam fungsi ini adalah : 

1. Pengadaan tenaga kerja 

Merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang 

tepat dari tenaga kerja yang diperlukan. 

2. Pengembangan  

Peningkatan ketrampilan karyawan melaui training yang 

diperlukan untuk pencapaian prestasi kerja yang tepat. 

3. Kompensasi 

Merupakan fungsi yang dirumuskan sebagai balas jasa yang 

layak diperlukan. 

4. Integrasi  

Yaitu usaha untuk mengadakan keselarasan antara kepentingan 

individu karyawan dengan kepentingan perusahaan, sehingga 

karyawan dapat bekerja dengan baik. 

5. Pemeliharaan  

Merupakan usaha untuk menjaga dan memperbaiki berbagai 

macam kegiatan untuk menciptakan kondisi kerja yang baik. 

 

Penerapan manajemen sumber daya manusia bertujuan 

mendayagunakan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan secara efisien dan efektif. Maksud dari 

daya guna di sini adalah untuk penggunaan sumber tenaga manusia dalam 

suatu perusahaan dengan menempatkan tenaga manusia yang layak dan 

menjamin kerja yang efektif, dengan kata lain manajemen personalia 

bertujuan agar setiap karyawan dalam organisasi dapat bekerja sama 

dengan rekan-rekannya guna merealisir tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien. 
 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

2.2.3.1 Pengertian Usaha Kecil  

Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan 

menengah memegang peranan penting, terutama bila dikaitkan dengan 

jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah 

tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil 

menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk memeratakan hasil-hasil 

pembangunan yang telah dicapai. Adapun yang menjadi bagian dari usaha 

kecil dan menengah adalah : sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor 

perdagangan, sektor perdagangan, sektor pertambangan, pengolahan, 

sektor jasa, dan lainnya.  

Ada beberapa pengertian usaha kecil dan menengah dari berbagai 

pendapat (Tambunan,1999), antara lain :  

a. Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia 

No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil 

(KUK) adalah usaha yang  memiliki total asset Rp60 juta (enam ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. 

Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha 

swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi 

nilai Rp600 juta.  

b. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha 

kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri 

tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal 

untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan 

resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan 

usahanya dimiliki warga Negara Indonesia. 

c. Sedangkan berdasarkan UU No.10/1995 tentang usaha kecil, yang 

dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil 

informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, 

dan belum berbadan hukum, dan usaha kecil tradisional yaitu usaha 

yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan 

dengan seni budaya. 
 

2.2.3.2. Pengertian Usaha Menengah  

Yang dimaksud dengan usaha menengah adalah kegiatan 

ekonomi yang mempunyai criteria:  

a. asset Rp10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau 



 

b. omset tahunan Rp50 milyar Sedangkan dalam Konsep Inpres UKM, 

yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria:  

1) asset Rp50 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha  

2) omset Rp250 milyar  

 

2.2.3.3 Karakteristik Usaha Kecil  

Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai 

berikut:  

a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak 

mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala 

pembukuan tidak di up to date, sehingga sulit untuk menilai kinerja 

usahanya  

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat 

tinggi  

c. Modal terbatas  

b. Pengalaman managerial dalam mengelola perusahaan masih sangat 

terbatas  

c. Skala ekonomi yag terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan mampu 

menekan biaya mencapai titik efisiansi jangka panjang  

d. kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat 

terbatas 

e. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, 

mengingan keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk 

mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti 

sistem administrasi standard dan transparan.  

 

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil menyiratkan adanya 

kelemahan-kelemahan yang bersifat potensial terhadap timbulnya masalah. 

Hal ini menyebabkan berbagi masalah internal terutama yang berkaitan 

dengan pendanaan tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.  

 

2.2.3.4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha kecil  

a. Keunggulan Usaha Kecil  

Dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil memiliki beberapa 

potensi dan keunggulan komparatif, yaitu:  

1) Usaha kecil beroperasi menebar diseluruh pelosok dengan berbagai 

ragam  bidang usaha. Hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul 

untuk memenuhi  permintaan yang terjadi di daerah regionalnya. 

Bisa jadi orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas pada orientasi 

produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Untuk 

ini diperlukan suatu keputusan managerial yang menuntut kejelian 

yang tinggi. Dengan penyebaran usaha kecil, berarti masalah 



 

urbanisasi dan kesenjangan desa –kota minimal dapat ditekan. 

Setidaknya mengurangi konsentrasi intensitas lapangan kerja pada 

daerah tertentu yang akan menimbulkan efek urbanisasi serta 

masalah sosial yang lain.  

2) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap 

pada tingkat yang rendah. Sebagin besar modal terserap pada 

kebutuhan modal kerja, karena yang dipertaruhkan kecil. 

Implikasinya, usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk  

masuk atau keluar dari pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi 

dapat dihentikan sewaktu-waktu, jika kondisi perekonomian yang 

dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya 

nilai aktiva tetapadalah muda meng-up to date-kan produknya. 

Sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi 

terhadap gejolak perekonomian internasional.  

3) Sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan padat karya yang 

disebabkan penggunaan teknologi sederhana. Persentase distribusi 

nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian 

distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan 

usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dan 

karyawan yang menyebabkan sulitnya terjadi Pemutusan hubungan 

Kerja (PHK). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil 

memiliki fungsi sosial ekonomi.  
 

b. Kelemahan Usaha Kecil  

Kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami 

kerugian. Beberapa resiko di luar kendali wiraswastawan, seperti 

perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dan masalah tenaga 

kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung 

menghasilkan pendapatan yang tidak teratur, pemilik mungkin tidak 

memiliki profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu 

sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi 

keluarga untuk berekreasi. Bagian penting dalam hidup ini kadangkala 

harus dikorbankan untuk mengoperasikan suatu bisnis agar bisa sukses.  
 

 

2.2.4. Kinerja Industri Kecil 

2.2.4.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja (business performance) adalah merujuk pada tingkat 

pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu.. 

(Stam, 2008:102) yang dimaksud dengan kinerja adalah persepsi kinerja 

individual anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yaitu antara lain : 

1. Perencanaan 

Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan 

perusahaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

baik dari lingkungan intern maupun ekstern perusahaan dan 



 

mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian 

tujuan. 

2. Investigasi  

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan 

dan rekening, mengukur hasil, dan analisa pekerja. 

3. Koordinasi  

Proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada 

satuan-satuan yang terpisah untuk mengaitkan dan menyesuaikan 

program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

4. Supervisi 

Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan, 

membimbing melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan 

dan memberikan tugas kepada bawahan. 

5. Pengaturan Staff 

Mempertahankan angkatan kerja, merekrut, mewawancarai dan 

memilih pegawai baru, menempatkan dan mempromosikan dan mutasi 

pegawai. 

6. Negosiasi 

Pembelian, melakukan kontrak atau tawar menawar dengan penjual. 

7. Perwakilan 

Mewakili atasan bila tidak bisa hadir, dan dapat memberikan keputusan 

asalkan sudah disetujui atasan. 

 

2.2.4.2.  Pengertian Kinerja Industri Kecil 

Secara lisan dan tulisan, banyak pihak menggunakan istilah yang 

berbeda untuk membahas industri kecil ini. Di samping digunakan istilah 

industri kecil (small industry), ada sejumlah istilah lain yang bermakna 

sama, seperti : usaha kecil (small business), perusahaan kecil (small 

enterprise atau small firm), usaha skala kecil (small scale busines ) dan 

lain-lain. Ada yang menyatakan industri kecil adalah sektor, sedangkan 

industri kecil adalah subsektor. Anggapan ini sebaiknya diabaikan saja 

karena semua istilah itu pada dasarnya memiliki kadar yang sama.  

Pendefenisian industri kecil menurut lembaga atau departemen-

departemen adalah (Purnama, 2003, 107).  :  

1. Badan Pusat Statistik mendefenisikan industri kecil adalah sebuah 

perusahaan yang mempekerjakan 5-10 orang tenaga kerja.  

2. Bank Indonesia mendefenisikan industri kecil adalah sebagai usaha 

yang memiliki asset maksimal Rp 600.000.000 di luar tanah dan 

bangunan.  

3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefenisikan industri 

kecil sebagai industri yang mempunyai nilai investasi seluruhnya 

sampai dengan Rp 200.000.000 di luar tanah dan bangunan. Hal ini 



 

sesuai dengan surat keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No.254/MPP/Kep/7/1987 tanggal 28 Juni 1987.  

4. Undang-Undang No.9 tahun 1999 tentang Usaha Kecil.  

 

Di dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1999 di tetapkan bahwa 

usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai asset neto ( tidak 

termasuk tanah dan bangunan ) yang tidak melebihi Rp 200 juta, atau 

penjualan per tahun tidak lebih besar dari 1 milyar.  

Kinerja (business performance) adalah merujuk pada tingkat 

pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu.. 

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

kinerja industry kecil adalah  (Stam, 2008:102): 

1.   pertumbuhan penjualan,  

2. pertumbuhan lapangan kerja, 

3. pangsa pasar,  

4. keuntungan kotor, 

5. marjin laba bersih,  

6. inovasi dalam produk dan layanan,  

7. kecepatan dalam mengembangkan produk dan layanan baru,  

8. kualitas produk dan jasa, 

9. pengendalian biaya, dan  

10. kepuasan pelanggan 

 

2.2.5. Pelatihan Kerja 

  Pelatihan kerja atau training adalah proses sistematik pengubahan 

perilaku karyawan suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan 

organisaional. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan yang mana 

karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, keahlian, 

kemampuan, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 

  Pelatihan biasanya terfokus pada panyediaan bagi para karyawan 

keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan-

kelemahan dalam kinerja mereka. Dalam pelatihan diberikan instruksi 

untuk mengembangkan keahlian-keahlian yang dapat langsung terpakai 

pada pekerjaan. 

  Menurut Henry. S (2001 : 345) pelatihan kerja adalah serangkaian 

aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, 

pengetahuan ataupun perubahan sikap seseorang. Pelatihan berkenaan 

dengan perolehan keahlian atau pengetahuan tertentu. Program-program 

pelatihan berusaha mengajarkan kepada para peserta bagaimana 

menunaikan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan tertentu. 

  Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dalam dua situasi : (1) Pada 

saat pekerjaan mewajibkan individu-individu supaya memiliki keahlian-



 

keahlian, pengetahuan, atau sikap yang berbeda dari atau disamping yang 

saat ini dimiliknya. (2) Ketika kemajuan di dalam organisasi 

mensyaratkan individu agar memiliki keahlian, pengetahuan atau sikap 

yang berbeda atau yang baru. 

 

2.2.5.1. Manfaat-manfaat Pelatihan 

Pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektifitas 

dan efisiensi  organisasi. Beberapa manfaat nyata yang diambil dari 

program pelatihan kerja adalah: 

 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai 

standar-standar kinerja yang dapat diterima. 

 3. Menciptakan sikap,loyalitas dan kerja sama yang lebih menguntungkan 

 4. Mengurangi jumlah biaya dan kecelakaan kerja  

5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

mereka.  

  Manfaat-manfaat ini membantu baik individu maupun organisasi. 

Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang penting dalam 

perencanaan karir dan sering dipandang sebagai penyembuh penyakit-

penyakit organisasional. Seperti produktivitas anjlok, pada saat 

ketidakhadiran dan perputaran karyawan tinggi dan juga menakala 

kalangan karyawan menyatakan ketidak puasannya. 

  Menurut  Kusriyanto (2002: 10) Pelatihan kerja untuk menambah 

pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan pekerja mempunyai 

dampak paling langsung terhadap produksi atau ini menjadikan 

pertumbuhan yang terus menerus. Bila perusahaan alur 

menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai, maka perusahaan wajib 

untuk menjelaskan mengenai tujuan yang akan dicapai . Setelah para 

pegawai mengetahui maka tinggal melanjutkan upaya yang diperoleh 

dari pelatihan yang disertai dengan desain penilaian, sejauh mana 

sasaran program tercapai demi prestasi dan produktivitas perusahaan. 

 

2.2.5.2. Jenis-jenis Pelatihan 

Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan, jenis-jenis pelatihan 

yang dapat digunakan dalam organisasi, adalah : 

 

 1. Pelatihan-pelatihan keahlian  

  Pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang kerap dijumpai di 

dalam organisasi-organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, 

kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. 

 2. Pelatihan ulang 

  Pelatihan ulang adalah subset pelatihan keahlian-keahlian , 

pelatihan ulang berupaya memberikan kepada karyawan keahlian-



 

keahlian yang mereka butuhkan untuk mengejar tuntutan-tuntutan yang 

berubah dari pekerjaan mereka. 

           3. Pelatihan fungsional silang 

  Pada dasarnya organisasi telah mengembangkan fungsi-fungsi 

kerja yang terspesialisasi dan detesis-detesis pekerjaan yang rinci. 

Sungguhpun begitu organisasi-organisasi dewasa ini lebuh menekankan 

keahlian banyak hal daripada spesialisasi. 

          4. Pelatihan tim 

  Dewasa ini terdapat tekanan yang menguat terhadp kinerja tim. 

Tim manajemen, tim riset dan satuan tugas temporer merupakan 

karakteristik yang lazim dalam banyak organisasi. Tim adalah 

sekelompok individu yang bekerja bersama demi tujuan bersama. 

        5. Pelatihan kreativitas 

  Pelatihan kreativitas adalah didasarkan pada asumsi bahwa 

kreativitas dapat dipelajari. Terdapat beberapa cara untuk mengajarkan 

kreativitas, yang semuanya berusaha membantu orang-orang 

memecahkan masalah dengan kiat baru. Salah satu ancangan yang lazim 

dipakai adalah brain storming yang mana para partisipan diberikan 

peluang untuk mengeluarkan gagasan-gagasan sebebas mungkin. 

 

2.2.6. Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi kewirausahaan adalah perilaku wirausahawan dalam 

mengelola usahanya (Patel, 2009:5). Dalam konteks bisnis, menurut 

Thomas W. Zimmerer (1996) “Entrepreneurship is the result of a 

disciplined,systematic process of applying creativity and innovations to 

needs and opportunitiesin the marketplace”.  Kewirausahaan adalah hasil 

dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi 

dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. 

Dahulu, kewirausahaan diangap hanya dapat dilakukan melalui 

pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak 

lahir (entrepreneurship are bom notmade), sehingga kewirausahaan tidak 

dapat dipelajari dan diajarkan. Sekarang, kewirausahaan bukan hanya 

urusan lapangan, tetapi merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari          

dan diajarkan. "Entrepreneurship are not only born but also made”,         

artinya kewirausahaan tidak hanya bakat  bawaan sejak lahir  atau  urusan 

pengalaman lapangan, tetapi juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang 

yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya 

melalui pendidikan. Memang menjadi entrepreneur adalah orang-orang 

yang mengenal potensi (traits) dan belajar mengembangkan potensi untuk 

menangkap peluang serta mengorganisir usaha dalam mewujudkan cita-

citanya. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha yang sukses, memiliki 

bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenal 

segala aspek usaha yang akan ditekuninya. 



 

Dilihat dari perkembangannya, sejak awal abad ke-20 

kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara. Misalnya di 

Belanda dikenal dengan "ondernemer", di Jerman dikenal dengan 

"unternehmer". Di beberapa negara, kewirausahaan memiliki banyak 

tanggung jawab antara lain tanggung jawab dalam mengambil keputusan 

yang menyangkut kepemimpman teknis, kepemimpinan organisasi dan 

komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, 

pembelian, penjualan, pemasangan iklan, dan lain-lain. Kemudian, pada 

tahun 1950-an pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara 

seperti di Eropa, Amerika, dan Canada. Bahkan sejak tahun 1970-an 

banyak universitas yang mengajarkan "entrepreneurship" atau "small 

business management" atau "new venture management". Pada tahun 1980-

an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan 

kewirausahaan. Di Indonesia, pendidikan kewirausahaan masih terbatas 

pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. 

Sejalan dengan tuntutan perubahan yang cepat pada paradigma 

pertumbuhan yang wajar (growth-equity paradigm shift) dan perubahan ke 

arah globalisasi (globalization paradigm shift) yang menuntut adanya 

keunggulan, pemerataan, dan persaingan, maka dewasa sedang terjadi 

perubahan paradigma pendidikan (paradigm shift). Menurut Soeharto 

Prawirokusumo (1997: 4) pendidikan kewirausahaan telah diajarkan 

sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen (independent 

academic dicipline), karena: 

(1) Kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata 

(distinctive), yaitu ads teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 

(2) Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi venture start-up dan 

venture-growth, ini jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan 

manajemen umum (frame work general management courses) yang 

memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha (business 

ownership). 

(3) Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek 

tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda (ability to create new and different things). 

(4) Kewirausahaan merupakan slat untuk menciptakan pemerataan 

berusaha dan pemerataan pendapatan (wealth creation process an 

entrepreneurial endeavor by its own night, nation's prosperity, 

individual self-reliance) atau kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur. 

Seperti halnya ilmu manajemen yang awalnya berkembang di 

bidang industri, kemudian berkembang dan diterapkan di berbagai bidang 

lainnya, maka disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya 

mengalami evolusi yang pesat. Pada mulanya kewirausahaan berkembang 

dalam bidang perdagangan, namun kemudian diterapkan di berbagai bidang 



 

lain seperti industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan institusi-

institusi lain seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga 

swadaya lainnya. Dalam bidang-bidang tertentu, kewirausahaan telah 

dijadikan kompetensi inti (core competency) dalam menciptakan 

perubahan, pembaharuan, dan kemajuan. Kewirausahaan tidak hanya dapat 

digunakan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek tetapi juga sebagai kiat 

kehidupan secara umum dalam jangka panjang untuk menciptakan peluang. 

Di bidang bisnis misalnya, perusahaan sukses dan memperoleh peluang 

besar karena memiliki kreativitas dan inovasi. Melalui proses kreatif dan 

inovatif, wirausaha menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa. Nilai 

tambah barang dan jasa yang diciptakan melalui proses kreatif dan inovatif 

banyak menciptakan berbagai keunggulan termasuk keunggulan pesaing. 

Perusahaan seperti Microsoft, Sony, dan Toyota Motor, merupakan contoh 

perusahaan yang sukses dalam produknya, karena memiliki kreativitas dan 

inovasi di bidang teknologi. Demikian juga di bidang pendidikan, 

kesehatan dan pemerintahan, kemajuan-kemajuan tertentu dapat diciptakan 

oleh orang-orang yang memiliki semangat, jiwa kreatif dan inovatif. David 

Osborne & Ted Gaebler (1992) dalam bukunya "Reinventing Goverment" 

mengemukakan bahwa dalam perkembangan dunia dewasa ini dituntut 

pemerintah yang beliwa kewirausahaan (entrepreneurial government). 

Dengan memiliki kewirausahaan, maka birokrasi dan institusi akan 

memiliki motivasi, optimisme, dan berlomba untuk menciptakan cara-cara 

baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan adaptif. 

Meskipun sampai sekarang ini belum ada terminologi yang persis 

sama tentang kewirausahaan (entrepreneurship), akan tetapi pada umumnya 

memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak dan 

ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras 

untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam. dunia usaha yang nyata dan 

dapat mengembangkannya dengan tangguh (Peter F. Drucker, 1994). 

Menurut Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and 

different thing). Bahkan, entrepreneurship secara sederhana sering juga 

diartikan sebagai prinsip atau kemampuan wirausaha (Ibnu Soedjono, 1993; 

Meredith, 1996; Marzuki Usman, 1997). Istilah kewirausahaan bermula 

dari terjemahan entrepreneurship, yang dapat diartikan sebagai "the 

backbone of economy", yaitu syaraf pusat perekonomian atau sebagai "tail 

bone of economy", yaitu pengendali perekonomian suatu bangsa (Soeharto 

Wirakusumo, 1997: 1). Secara epistimologi, kewirausahaan merupakan 

nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (start-up phase) atau suatu 

proses dalam mengerjakan suatu yang baru (creative) dan sesuatu yang 

berbeda (innovative). Menurut Thomas W Zimmerer (1996: 51), 

kewirausahaan adalah "applying creativity and innovation to solve the 

problems and to exploit opportunities that people face everyday". 



 

Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk 

memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang 

dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, 

inovasi, dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara 

kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Kreativitas, oleh 

Zimmerer (1996: 51) diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan 

ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan 

persoalan dan menghadapi peluang (creativity is the ability to develop new 

ideas and to discover new ways of looking at problems and opportunities). 

Sedangkan, inovasi diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan 

kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang 

untuk berfikir meningkatkan dan memperkaya kehidupan (innovation is the 

ability to apply creative soluvasitions to those problems and opportunities 

to enhance or to enrich people's live). Menurut Harvard's Theodore Levitt 

yang dikutip Zimmerer (1996: 51), kreativitas adalah thinking new things 

(berpikir sesuatu yang baru), sedangkan inovasi adalah doing new things 

(melakukan sesuatu yang baru). Keberhasilan wirausaha akan tercapai 

apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama 

yang dilakukan dengan cara yang baru (thinking and doing new things or 

old thing in new ways. Menurut Zimmerer (1996: 51), ide kreatif akan 

muncul apabila wirausaha melihat sesuatu yang lama dan memikirkan 

sesuatu yang baru atau berbeda (look at something old and think something 

new or different).  

Dari pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan (entrepreneurship) adalah suatu kemampuan (ability) dalam 

berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, 

tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses dalam menghadapi tantangan 

hidup. 

Istilah entrepreneurship, sebenarnya berasal dari kata entrepreneur. 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (1977:2), istilah ini pertama kali 

digunakan oleh Cantilon dalam Essai sur la nature du commerce (1755), 

yaitu sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah 

dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. 

Dalam konteks manajemen, pengertian entrepreneur adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya 

seperti finansial (money), bahan mentah (materials), dan tenaga kerja 

(labor), untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses 

produksi, atau pengembangan organisasi usaha (Marzuki Usman, 1997:3). 

Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur 

(elemen-elemen) internal yang meliputi kombinasi motivasi, visi, 

komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan untuk 

memanfaatkan peluang usaha. Menurut Sri Edi Swasono (1978: 38), 

dalam konteks bisnis, wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua 



 

pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, 

inovator, penanggung risiko, yang mempunyai visi ke depan, dan 

memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. 

Rumusan entrepreneur yang berkembang sekarang ini sebenarnya 

banyak berasal dari konsep Schumpeter (1934). Menurut Schumpeter, 

entrepreneur merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-

kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk 

praktik. Inti dari fungsi pengusaha adalah pengenalan dan pelaksanaan 

kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang perekonomian. 

Kemungkinan-kemungkinan baru yang dimaksudkan oleh Schumpeter 

adalah: Pertama, memperkenalkan produk baru atau kualitas baru suatu 

barang yang belum dikenal oleh konsumen. Kedua, melakukan suatu 

metode produksi baru, dari suatu penemuan ilmiah baru dan cara-cara 

baru untuk menangani suatu produk agar menjadi lebih mendatangkan 

keuntungan. Ketiga, membuka suatu pemasar baru yaitu pasar yang belum 

pernah ada atau belum pernah dimasuki cabang industri yang 

bersangkutan. Keempat, pembukaan suatu sumber dasar baru, atau 

setengah jadi atau sumber-sumber yang masih harus dikembangkan. 

Kelima, pelaksanaan organisasi baru (Yuyun Wirasasmita, 1982: 33-34). 

Menurut Schumpeter (1934), fungsi pengusaha bukan pencipta 

atau penemu kombinasi-kombinasi baru (kecuali kalau kebetulan), tetapi 

lebih merupakan pelaksana dari kombinasi-kombinasi yang kreatif. 

pengusaha tersebut biasanya memiliki sikap yang khusus seperti sikap 

pedagang, pemilik industri, dan bentuk-bentuk usaha lainnya yang sejenis. 

Schumpeter mengemukakan dua tipe sikap dari dua subjek ekonomi, yaitu 

sikap pengusaha kecil biasa dan sikap pengusaha benar-benar. Sikap 

pengusaha yang benar-benarlah yang kemudian berkembang lebih cepat. 

Kewirausahaan (entrepreneurship) muncul apabila seseorang 

berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses 

kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang 

berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. 

Oleh sebab itu, wirausaha adalah orang yang memperoleh peluang dan 

menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang itu" (Bygrave, 

1995). 

Untuk mengukur orientasi kewirausahaan (entrepreneurial 

orientation) digunakan indikator yang dikembangkan dari penelitian Patel 

(2009:5) yang terdiri dari: 

1. Inovasi 

Inovasi  mengacu pada kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam 

dan mendukung ide-ide baru, kebaruan, eksperimentasi dan kreativitas. 

Ini menyiratkan kesediaan untuk melupakan kebiasaan lama dan 

mencoba ide-ide belum teruji. 

 



 

2. Proactive 

Proactiveness berhubungan dengan mengantisipasi dan bertindak 

terhadap masa depan keinginan dan kebutuhan di pasar, yang 

akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan 

pertama-penggerak persaingan 

3. Mengambil Resiko 

Mengambil Risiko adalah kesediaan untuk melepaskan diri dari jalan 

mencoba usaha ke wilayah yang tidak diketahui. Sebuah 

kecenderungan mengambil risiko menunjukkan kecenderungan untuk 

terlibat dalam proyek-proyek berisiko dan preferensi untuk berani 

bertindak untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.2.7. Strategi Bisnis 

Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha/ perusahaan dalam 

analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan 

(formulasi) strategi, pelaksanaan (implememtasi) rencana-rencana yang 

dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan 

evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi 

yang akan datang. Dimensi yang digunakan adalah (Suci, 2009:50): 

Para ahli perencana strategi percaya bahwa filosofi umum yang 

menggambarkan bisnis atau usaha perusahaan tercermin pada missi yang 

harus dapat diterjemahkan pada pernyataan dalam strategi bisnis yang 

ditetapkan.  

Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha/ perusahaan dalam 

analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan 

(formulasi) strategi, pelaksanaan (implememtasi) rencana-rencana yang 

dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan 

evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi 

yang akan datang. Dimensi yang digunakan adalah (Suci, 2009:50): 

1. Differintiatin adalah tindakan merancang satu set perbedaaan yang 

berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran 

pesaing, dengan indikator :  

a) Selalu memperkenalkan produk baru yaitu selalu 

menciptakan dan mengenalkan produk baru pada konsumen 

dalam rangka menguasai pangsa pasar 

b) Menciptakan produk yang berbeda yaitu selalu melakukan 

inovasi untuk membuat beda dengan produk pesaing. 

c) Melakukan riset pasar yaitu melakukan survey kepada 

konsumen dalam rangka mengetahui peta persaingan pasar. 

2. Low Cost adalah tindakan melakukan penekanan biaya untuk 

menghasilkan hasil yang maksimal, dengan indikator :  

a) Menekan biaya lebih rendah dari pesaing yaitu menekan biaya 

produksi agar dapat menghasilkan biaya produk yang murah. 



 

b) Produk dengan biaya efesien yaitu menggunakan elemen-

elemen produksi dengan biaya yang murah. 

c) Perbaikan koordinasi berbagai produk yaitu melakukan 

komunikasi dan koordinasi dengan semua divisi 

d) Pengoptimalan alat dan fasilitas produksi yaitu menggunakan 

alat-alat dan fasilitas yang tersedia dengan maksimal. 

e) Melakukan analisis biaya yaitu melakukan evaluasi atas biaya-

biaya produksi yang dikeluarkan. 

f) Peningkatan ketersediaan peralatan kerja  yaitu selalu 

memanfaatkan peralatan kerja yang dimiliki perusahaan. 

3. Focus Strategy adalah pemisahan pasar pada kelompok-kelompok 

pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, 

atautingkah laku mereka, dengan indikator : 

a) Fokus terhadap pelanggan tertentu  yaitu focus terhadap 

konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan. 

b) Fokus terhadap produk tertentu yaitu focus terhadap produk 

unggulan perusahaan 

c) Fokus terhadap segmen pasar tertentu yaitu focus terhadap 

jaringan pasar dan segmen atau pengelempokkan konsumen. 

 

2.2.8. Kompetensi 
Kompetensi menurut gambaran Spencer dan Spencer (1993) merupakan 

karakteristik dasar seorang pekerja yang menggunakan bagian kepribadiannya 

yang paling dalam, dan dapat mempengaruhi perilakunya ketika ia menghadapi 

pekerjaan yang akhirnya mempengaruhi  kemampuan untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya.  

Gambaran di atas sejalan dengan pandangan Johnson sebagaimana dikutip 

oleh Makmun (1996) bahwa kompetensi sebagai suatu penampilan yang rasional 

yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan penuh kesenangan. 

Omstein (1980) memberikan penjelaskan yang sama, bahwa kompetensi 

merupakan bagian spesifik dan perilaku yang dapat dijelaskan dengan 

pengelolaan yang diperlukan dalam suatu keseluruhan pengajaran atau dalam 

sistem penilaian . 

Selanjutnya Wenting ( 1996 ) mendefinisikan konsep kompetensi identik 

dengan kinerja yaitu sebagai “demonstrated ability ( including knowledge, skill, 

or attitudes ) to perform successfully a specific task to meet standard”. 

Kompetensi adalah kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan 

Kubr.A & Proponenko, (1989) Kompetensi terdiri atas technical 

competence dan behavioral competence. Technical competence berhubungan 

dengan pengetahuan, attitude, dan skill tentang struktur dan prosedur pekerjaan. 

Behavioral competence, berhubungan dengan keseluruhan aspek yang 

mempengaruhi seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. 



 

Berdasarkan definisi mengenai kompetensi itu, dapat dipahami bahwa 

kompetensi bukanlah gejala abstrak diluar konteks pekerjaan atau organisasi. 

Dengan demikian indikator kompetensi yang identik dengan kinerja meliputi 

knowledge, trait and attitude, skill and experience ( kubr,1989 ). Knowledge, atau 

pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang berkenaan dengan fakta, 

konsep, dan hubungan antar fakta ( retained information concerning facts, 

concepts, and relationship ). 

Attitude merupakan sesuatu yang unik pada setiap orang, dan diyakini 

sulit diubah terutama setelah menjadi dewasa. Tetapi, pengalaman menunjukkan 

bahwa attitude seseorang masih mungkin berubah dibawah situasi tertentu, atau 

dengan menciptakan suatu keadaan yang sesuai dengan tingkat pengalaman 

mereka dan memodifikasi kepribadiannya. 

Sedangkan Skill adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan 

dan attitude ke dalam situasi pekerjaan. Seperti conceptual skill, managerial skill, 

technical skill, leadership skill, analytical skill, communication and interpersonal 

skill, social and cultural skill. 

 

2.2.8.1. Unsur-unsur Kompetensi 

 Seperti halnya pendapat Kanter, kajian yang dilakukan Harianto (1998) 

mengenai pemahaman terhadap kompetensi manusia mengungkapkan unsur-

unsur berikut ini: 

1. Kemampuan intelektual. Unsur ini berhubungan dengan kemampuan 

profesional seseorang yang diwujudkan dalam bentuk :  

a. pengetahuan yang dianggap cerminan intelegensia yang dibangun 

melalui proses pendidikan; 

b.  keterampilan yang biasanya dikaitkan dengan talenta dan 

dikembangkan melalui pelatihan; 

c.  ability (kemampuan) yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan 

fisik dan daya tahan seseorang di dalam kegiatan kerja; 

d.  pengalaman yang diperoleh melalui pengalaman kerja yang 

relevan dan pemahaman yang mendalam atas kondisi lingkungan 

bisnis dan lingkungan kerja. 

2. Kompetensi jejaring kerja sama. Unsur ini terbentuk dari hubungan 

kerjasama di antara anggota organisasi, mitra kerja, dan pihak lain yang 

berkepentingan, mau memberikan komitmennya untuk maju bersama dengan 

orang-orang yang memiliki jejaring tersebut. 

3. Kompetensi kredibilitas. Unsur ini perlu dikembangkan secara 

berkelanjutan mengingat organisasi bereksistensi di dalam lingkungan yang 

terus berubah. 

 

2.2.8.2. Karakteristik Kompetensi 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Spencer dan Spencer (1993) bahwa ada lima 

karakteristik pembentuk kompetensi, yaitu watak, motif, konsep diri, 



 

pengetahuan dan keterampilan. Dua karakteristik yang disebut  terakhir 

cenderung kelihatan karena ada di permukaan, sedangkan tiga kompetensi 

lainnya lebih tersembunyi dan relatif sulit dikembangkan, meskipun berperan 

sebagai sumber kepribadian. 

Motif merupakan gambar diri seseorang mengenai sesuatu yang dipikirkan 

atau yang diinginkannya, dan memberikan dorongan untuk mewujudkan cita-

citanya atau memenuhi ambisinya ketika ia menduduki jabatan atau posisi baru. 

watak merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respons 

terhadap rangsangan situasi atau informasi. Konsep diri merupakan gambaran 

mengenai nilai luhur yang dijunjung tinggi seseorang serta bayangan diri atau 

sikap terhadap masa depan ideal yang dicita-citakan, dan diharapkan terwujud 

melalui kerja serta usahanya. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan fisik atau mental. Ketrampilan merupakan 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan fisik atau mental. 

Dengan memperhatikan pengertian kompetensi tersebut, menurut 

Makmun, dapat dimaklumi jika kompetensi dipandang sebagai pilar atau teras 

kinerja dari sesuatu profesi. Implikasinya, seseorang profesional yang kompeten 

harus dapat menunjukkan karakteristik utama berikut ini : 

1) Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional yang berarti 

ia harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia melakukan apa 

yang dilakukan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakan; 

2) Menguasai perangkat pengetahuan ( teori, konsep, prinsip, kaidah, 

hipotesis, dan generalisasi, data dan informasi ) tentang seluk beluk apa 

yang menjadi tugasnya; 

3) Menguasai keterampilan ( strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur 

dan mekanisme, sarana dan instrumen, dan sebagainya ) tentang cara 

bagaimana dan dengan apa harus melaksanakan tugas pekerjaannya; 

4) Memiliki daya ( motivasi ) dan citra ( aspirasi ) unggulan dalam 

melakukan tugas pekerjaannya dan berusaha mencapai yang sebaik 

mungkin; 

5) Memiliki kewenangan ( otoritas ) yang memancar atas penguasaan 

perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat 

didemontrasikan dan teruji sehingga memungkinkan memperoleh 

pengakuan pihak berwenang; 

6) Memahami perangkat persyaratan ambang tentang ketentuan kelayakan 

normatif, minimal kondisi dan proses yang dapat ditoleransi dari kriteria 

keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya. 

 

2.2.9. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Usaha Industri Kecil  

Salah satu program peningkatan SDM yang paling sering 

dilakukan oleh suatu organisasi yaitu melalui pelatihan. Dengan pelatihan 

diharapkan suatu organisasi atau perusahaan dapat memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja karyawan serta peserta pelatihan tersebut. Hasil dari 



 

pelatihan tersebut dapat dilihat dari perubahan perilaku, sikap dan 

pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki.  

Pelatihan dilakukan untuk mengetahui hasil pelatihan yang 

meliputi peningkatan pengetahuan spesifik ketrampilan dan perubahan 

sikap dalam bekerja. 

 

2.2.10. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha 

Industri Kecil  

Motivasi seseorang dalam berwirausaha, yaitu factor pull dan 

push. Faktorisasi dari pull berupa kemungkinan memperoleh keuntungan 

(finansial) yang lebih tinggi, hasrat untuk memperoleh tanggung jawab 

yang lebih tinggi serta kendali atas proses pengambilan keputusan dan 

hasrat untuk meningkatkan kemampuan individu. Sementara itu, faktor 

push lebih menekankan kepada motivasi diri pegawai untuk meninggalkan 

tempat bekerjanya dan memulai usaha baru atau hal yang bersifat  

‘menekan’ seseorang untuk mulai berwirausaha. Pengusaha yang 

mempunyai motivasi push lebih banyak yang berniat untuk menjual atau 

bahkan menutup usahanya. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari 

kinerja usaha yang buruk hingga keinginan untuk istirahat dari kegiatan 

usaha. Dengan demikian keberhasilan usaha sangat bergantung dari 

tingkat motivasi pengusahanya. Dengan kata lain orientasi wirausaha 

menentukan kinerja usaha. (Suci, 2009 : 50) 

Orientasi kewirausahaan yang tinggi juga diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja Industri Kecil Menengah. Oleh karena itu perlu 

dimiliki keyakinan bahwa keberhasilan ini karena usaha diri sendiri, rasa 

percaya diri yang tinggi dan keterbukaan untuk dapat meningkatkan 

penjualan, ataupun meningkatkan asset, meningkatkan pertumbuhan 

keuntungan (Suci, 2009 : 57). 
 

 

2.2.11. Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Usaha Industri Kecil  

Wirausahawan harus sanggup menerima dan mengerjakan order 

yang sangat bervariasi dan membutuhkan keterampilan yang bermacam-

macam dengan tetap berusaha untuk menekan biaya sehingga pada 

akhirnya bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Pada kenyataannya 

strategi bisnis yang telah diterapkan tersebut belum dapat meningkatkan 

kinerja baik dalam pertumbuhan penjualannya, pertumbuhan assetnya 

ataupun pertumbuhan keuntungannya (Suci, 2009 : 54) 

Dampak dari orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha kecil 

telah diteliti oleh Lee dan Tsang (2001 hal 599) di mana orientasi 

kewirausan terdiri atas unsur (1) need for achievement (2) internal locus 

of control (3) selfreliance dan (4) extroversion. Steward et al (2003) juga 

meneliti aspek kewirausahaan dengan unsur (1) achievement (2) 

innovation dan (3) risk terhadap goal orientation dengan membandingkan 



 

antara sikap wirausaha di USA dibandingkan dengan di sikap wirausaha 

di Rusia. Demikian pula Vitale, Giglierano dan Miles (2003 hal 4) 

menguji pengaruh orientasi kewirausahaan yang terdiri atas unsur (1) 

innovating, (2) acting proactively dan (3) managing risk terhadap 

performance atau growth.  

engan memiliki orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi akan 

memudahkan perusahaan untuk menganalisis lingkungan dan 

memformulasikan serta melaksanakan strategi bisnis, baik dalam bentuk 

strategi bisnis yaitu: Differensiasi, low cost, dan focus. Ketiga strategi 

bisnis tersebut bisa secara murni dipilih salah satu ataupun dengan 

dikombinasikan satu dengan yang lain untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan (Suci, 2009 : 58). 

 

2.3. Kerangka Konseptual 
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2.4. Hipotesis  

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa pelatihan, strategi bisnis, orientasi kewirausahaan dan 

kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

2. Bahwa pelatihan, strategi bisnis, orientasi kewirausahaan dan 

kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

3. Bahwa strategi bisnis berpengaruh paling dominan terhadap kinerja 

pada industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut. ( Nazir, 1998 : 126) 

Variabel beserta definisi operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pelatihan 

Pelatihan kerja (training) adalah proses sistematik pengubahan 

perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-

tujuan organisasional, pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan 

menunaikan pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik. Indikator yang 

digunakan adalah : 

1. Pengetahuan Spesifik 

2. Ketrampilan 

3. Perubahan dalam organisasi 

b. Strategi bisnis 

Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha/ perusahaan 

dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, 

perumusan (formulasi) strategi, pelaksanaan (implememtasi) rencana-

rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, 

serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam 

merumuskan strategi yang akan datang. Indikator yang digunakan 

adalah (Suci, 2009:50): 

1. Differintiatin adalah tindakan merancang satu set perbedaaan yang 

berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran 

pesaing, dengan indikator :  

2. Low Cost adalah tindakan melakukan penekanan biaya untuk 

menghasilkan hasil yang maksimal, dengan indikator :  

3. Focus Strategy adalah pemisahan pasar pada kelompok-kelompok 

pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, 

atautingkah laku mereka, dengan indikator : 
 

c. Orientasi kewirausahaan 

Orientasi kewirausahaan adalah perilaku wirausahawan dalam 

mengelola usahanya. Untuk mengukur orientasi kewirausahaan 

(entrepreneurial orientation) digunakan indikator yang dikembangkan dari 

penelitian Patel (2009:5) yang terdiri dari: 



 

1. Inovasi 

Inovasi  mengacu pada kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam 

dan mendukung ide-ide baru, kebaruan, eksperimentasi dan kreativitas. 

Ini menyiratkan kesediaan untuk melupakan kebiasaan lama dan 

mencoba ide-ide belum teruji. 

2. Proactive 

Proactiveness berhubungan dengan mengantisipasi dan bertindak 

terhadap masa depan keinginan dan kebutuhan di pasar, yang 

akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan 

pertama-penggerak persaingan 

3. Mengambil Resiko 

Mengambil Risiko adalah kesediaan untuk melepaskan diri dari jalan 

mencoba usaha ke wilayah yang tidak diketahui. Sebuah 

kecenderungan mengambil risiko menunjukkan kecenderungan untuk 

terlibat dalam proyek-proyek berisiko dan preferensi untuk berani 

bertindak untuk mencapai tujuan perusahaan. 
 

d. Kompetensi 

Adalah sebagai suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya 

berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat 

berhasil. Kompetensi SDM UKM dalam penelitian ini memfokuskan 

pada tiga hal pokok yaitu :  

1. Pengetahuan (Knowladge),  

2. Keterampilan (Skill)   

3. Kemampuan (Ability) 
 

e. Kinerja Usaha Industri Kecil 

Kinerja usaha adalah merujuk pada tingkat pencapaian atau prestasi 

dari perusahaan dalam periode waktu tertentu.. Adapun indikator-indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja usaha industri kecil 

adalah  (Stam, 2008:102): 

1. Pertumbuhan penjualan yaitu tingkat pertumbuhan penjualan 

perusahaan dari tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya 

2. Laba Bersih yaitu  keuntungan yang diperoleh perusahaan selama 

berproduksi 

3. Pengendalian Biaya yaitu penekanan biaya produksi yang 

dilakukan produksi. 

 

3.1.1. Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran yang digunakan ialah Skala Likert, yaitu skala 

jarak antara data satu dengan data yang lain sama tetapi tidak merupakan 

nilai nol absolut (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 105). Analisis 

dilakukan dengan meminta responden untuk menyatakan pendapatnya 



 

tentang serangkaian pertanyaan yang berkaitan obyek yang diteliti dalam 

bentuk nilai yang berada dalam 2 (dua) sisi.  

Tipe skala yang digunakan dalam mengukur variabel tersebut, 

baik itu variabel bebas maupun variabel terkait adalah menggunakan 

skala likert. Sedangkan pengukuran data menggunakan skala ordinal, 

dengan pola pertanyaan sebagai berikut : 

      

 1            7 
    Sangat tidak setuju     Sangat 

setuju 
 

3.2. Teknik Penentuan Sampel 

 a. Populasi 

  Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik Industri kecil menengah 

Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik yang berjumlah 44 orang. 

 b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi, yang mempunyai ciri dan 

karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah 

sampel harus merupakan representatif dari sebuah populasi, (Sumarsono, 

2002 : 44) Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian sensus 

karena seluruh anggota populasi merupakan sampel penelitian, sehingga 

besarnya sampel adalah sebanyak 31 orang. 
 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data. 

3.3.1.  Jenis Data. 

  Data Primer 

Data yang diperoleh  dari jawaban kuesioner yang diisi oleh Industri kecil 

menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik. 

3.3.2.  Sumber Data. 

Sumber data diperoleh dari Hasil penyebaran kuesioner atau jawaban dari 

Industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik. 

 

3.3.3.  Pengumpulan Data. 

          1. Teknik wawancara.   

Melakukan wawancara secara langsung dengan Industri kecil menengah 

Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik.      

2.  Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  

 

 

 



 

3.4.  Instrumen Penelitian 

3.4.1. Uji Validitas  

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menghitung 

korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total sebuah 

pertanyaan dalam suatu variabel. Perhitungan korelasi yang digunakan 

adalah korelasi pearson product moment (Sugiyono 2004 : 214) 

ditunjukkan dengan rumus : 

Rxy =             N ΣXY – (ΣX)( ΣY) 

          √{NΣX2 – (ΣY 2)}{N ΣY2 - ( ΣY2)} 

Dimana :  

Rxy = koefesien korelasi 

N   = banyaknya sampel 

X   = item dari variabel yang diuji 

Y   = jumlah skor semua item variabel yang diuji 

Suatu butir pertanyaan valid terdapat korelasi yang signifikan 

yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang kurang dari α = 0,05 

antara butir pertanyaan yang diukur validitasnya dengan skor total seluruh 

butir pertanyaan. 

Suatu butir pertanyaan adalah tidak valid jika nilai 

signifikansinya melebihi α = 0,05 atau tidak terdapat korelasi yang 

signifikansi antara butir pertanyaan tersebut dengan skor total seluruh 

butir pertanyaan. 
 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan realiabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan uji 

statistic Alpha Cronbrach. Suatu variabel dikatakan realiabel jika 

memberi nilan cronbrach alpha > 0,6 (Salimun, 2011). 
 

3.5.  Metode Analisis Data 

3.5.1. Regresi Linear Berganda 

a. Uji F (Uji secara serempak) 

Tujuan melakukan uji F adalah untuk menguji signifikasi secara 

simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui derajat atau pengaruh 

antara variabel-variabel bebasnya secara serempak atau bersama-sama 

dengan variabel tergantungnya yaitu preferensi merek ( Y ), maka 

digunakan koefisien korelasi berganda. 



 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

F = R2 ( N – m - 1)       (Sugiyono, 2003 : 224) 

         M(1 – R2) 

Keterangan : 

R2 = Koefesien determinasi 

N  = Banyaknya sampel 

M  = Banyaknya variabel bebas 

Pengujian integritas dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95 % atau 

α = 0,05 dengan kriteria sebagai berikut.  

Kriteria penolakan dan penerimaan Ho : 

1) Jika Fhit  > Ftab , maka Ho ditolak dan Hi diterima yang berarti 

variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

2) Jika Fhit  < Ftab , maka Ho diterima dan Hi ditolak yang berarti 

variabel bebas secara simultan memiliki pengganggu yang tidak 

signifikan terhadap variabel terikat. 
 

b. Uji t (Uji parsial) 

Tujuan melakukan uji t adalah menguji tingkat secara parsial. 

Digunakan untuk mengetahui secara signifikan tidak pengaruh variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t hitung  =  √  (r2)(n - 2) 

              1 -r     

Keterangan :  

1 = Korelasi parsial yang ditemukan 

n = Jumlah sampel 

t =  t hitung yang selanjutanya di konsultasikan dengan t tabel. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95 % atau α = 

0,05 dengan kriteria sebagai berikut : 

Kriteria penolakan dan penerimaan Ho : 

1) Jika Fhit  > Ftab , maka Ho ditolak dan Hi diterima yang berarti variabel 

bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

2) Jika Fhit  < Ftab , maka Ho diterima dan Hi ditolak yang berarti variabel 

bebas secara parsial memiliki pengganggu yang tidak signifikan 

terhadap variabel terikat. 

 
 
 
 
 
 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejerah singkat Kabupaten Gresik 

Kota Gresik terletak ditengah – tengah Kabupaten Gresik, tebentang 

pada 7o33’ Lintang Selatan dan 112o 28’ Bujur Timur, dengan luas 

wilayah 36,58 m2. 

Lokasi Kota Gresik yang berada di garis khatulistiwa mempunyai 

perubahan iklim sebanyak dua jenis, yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, 

sedangkan bulan Mei sampai September merupakan musim kemarau. 

Dengan Luas 36,58 m2 Kota Gresik per tanggal 16 Juni 2010 

mempunyai penduduk     198.059 yang terdiri dari  98.730 penduduk laki – 

laki dan 99.329 penduduk perempuan  yang tersebar dalam 3  (tiga).  

Kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gading Rejo dan 

kecamatan Bugul Kidul. 

Penduduk kota Gresik yang mayoritas beragam Islam, terdiri dari beberapa 

etnis, dengan berbagai macam mata pencaharian antara lain, nelayan, 

pedagang, Pegawai dan beberapa sektor non formal. 

 

4.1.2. Profil Keripik Singkong 

Produk yang dihasilkan ada tiga macam antara lain : 

• Kripik singkong asin gurih super 

• Kripik singkong asin standart 

• Kripik keju 

Pada awal kegiatan usaha perusahaan hanya memproduksi produk kripik 

singkong dengan rasa asin. Seiring dengan berjalannya waktu, produk 

berkembang dengan rasa yarig beraneka ragam yaitu kripik rasa keju 

danproduk ini merupakan produk dominan yang dihasilkan oleh Perusahaan 

Inti Sari Rasa, karena konsumen lebih menyukai kripik dengan rasa keju 

dari pada kripik singkong lainnya, 

 

 

 



 

4.1.2.1. Proses Produksi 

1. Pengupasan 

Proses pengupasan dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana 

berupa pisau ukuran besar yang panjangnya kurang Iebih 25-30 cm. 

Pengupasan singkong mentah ini menggunakan teknik arah kupas 

miring. Teknik pengupasan ini dilakukan untuk mencegah agar umbi 

tidak banyak terbawa oleh kulitnya. Teknik ini dimaksudkan untuk 

mencegah timbulnya keretakan pada umbi yang dapat menurunkan mutu 

kripik.  

2. Pencucian  

Singkong yang telah dikupas diletakkan dalam keranjang, selanjutnya 

dilakukan pencucian dengan menggunakan sikat dan air yang mengalir. 

Setelah bersih, singkong mentah diletakkan kedalam keranjang dengan 

tujuan untuk menurunkan kadar air pada saat pencucian. 

3. Penirisan Air 

Proses penirisan dilakukan dengan tujuan agar air yang digunakan pada 

saat pencucian tidak banyak terbawa pada saat pengorengan. Penirisan 

air dilakukan dengan cara sederhana yaitu menggunakan tampah dan 

ember. 

4. Pemotongan atau Perajangan 

Singkong yang telah bersih dan ditiriskan kemudian dirajang dengan 

menggunakan alat rajang sederhana yang terbut dari kayu dan pisau 

berukuran 10 x 20 cm. Pisau yang digunakan dihubungkan dengan tali 

yang terbuat dari karet ban yang menggantung di atap. Singkong yang 

akan dirajang diletakkan persis diletakkan disebelah pisau rajang.Alat 

perajang ini hanya dapat memproses buah singkong segar ukuran sedang 

dengan kapasitas maksimal untuk satu hari adalah 600 kilogram. 

Dibawah alat perajang diletakkan tampah untuk menampung hasil 

rajangan, dan tampah tersebut harus diputar agar hasil rajangan tidak ada 

yang menumpuk. 

5. Penggorengan, Penirisam dan pendinginan 

Proses penggorengan dilakukan dengan menggunakan kuali besar dan 

kompor dengan tekanan tinggi yang berukuran 150 kg/cm3. Pemberian 

bumbu dilakukan setelah terlihat perubahan warna pada singkong yang 

sedang digoreng. Campuran bumbu yang digunakan adalah garam, air 



 

dan bumbu penyedap dengan perbandinagan 20 liter air panas dan satu 

kilogram penyedap rasa. Campuran ini digunakan untuk membumbui 

tiga ton singkong mentah. Setiap kuali dapat menampung tujuh tampah 

yang berisi rajangan, kemudian diberi campuran bumbu sebanyak satu 

sendok sayur. 

6. Pemberian Essent 

Proses pemberian essent dilakukan dengan perbandingan tujuh kilogram 

kripik berbanding 100 kilogram essent. Agar merata, pencampuran 

essent dilakukan dengan menggunakan molen atau alat putar. Sejak awal 

produk ini dibuat, sudah beberapa kali mengalami penggantian essent 

rasa. Essent rasa yang pernah digunakan antaira lain rasa kaldu ayam 

dengan perbandingan dengan rasa pedas dan manis yang berbeda-beda, 

selain itu perusahaan mengunakan memproduksi kripik singkong dengan 

rasa jagung, pada saat sekarang perusahaan essent dengan rasa kaldu 

ayam pedas manis. 

7. Pengepakan 

Tahap yang dilakukan adalah pengepakan. Proses pengepakan dimulai 

dengan melakukan sortasi terhadap kripik singkong yang reject atau 

cacat, produk yang cacat dapat terjadi karena hangus, lengket dan 

hancur, dan kripik yang hangus dan hancur tidak dapat digunakan lagi, 

sedangkan kripik yang lengket masih dapat diolah kembali. Kripik yang 

lengket biasanya terjadi karena adanya singkong yang menempel pada 

saat dirajang. Kripik singkong yang lengket apabila tetap dikemas 

menyebabkan kripik cepat berjamur, oleh sebab itu kripik yang lengket 

biasanya diolah lagi dengan cara digoreng ulang sampai rajangan yang 

menempel pisah. Sortasi terhadap produk dilakukan bersamaan dengan 

proses pengepakan, tahapan yang dilakukan dalam pengepakan adalah 

pengisian, pengepresan, pengkardusan. Alat yang digunakan adalah 

sealer.  
 

 

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

   Gambaran statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

jawaban responden berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap unsur-

unsur yang ada pada setiap variabel.  



 

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. Dalam Tabel 4.1 terlihat bahwa dari 31 responden 21 

responden (67.7%) adalah laki-laki, 10 responden (32.3%) perempuan.  

Tabel  4.1 

Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Persentase 

Laki-Laki 21 67.7 

Perempuan 10 32.3 

Total 31 100 

 Sumber : Lampiran.  

b. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 31 orang responden 

diperoleh gambaran responden berdasar usia adalah sebagai berikut: 

Tabel  4.2 

Karakteristik Responden Berdasar Usia 

 

No 
 

Usia 

 

Jumlah 

 

Prosentase (%) 

1 < 26 th 2 6 

2 26 – 35 th 10 32 

3 36 – 45 th 9 30 

4 > 45 th 10 32 

 Total 31 100 

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia antara 26 sampai 35 tahun 

yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 32 %, sisa responden berusia dibawah 

26 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar  6% dan responden berusia antara 36 

sampai 45 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 30 %. Serta responden yang 

berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 10 orang responden atau 32%.  

 



 

4.3. Hasil Analisa Data 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1  Autokorelasi 

Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson d.  

Tabel 4.3. Data Autokorelasi  

  

Patokan : Angka D-W di bawah –2 ada autokorelasi (positif) 

Angka D-W di atas +2 ada autokorelasi (negatif) 

Angka Berada diantara –2 sampai +2 Tidak ada 

Autokorelasi 

 

Untuk asumsi klasik yang mendeteksi adanya autokorelasi di sini 

dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan hasil bahwa nilai Durbin 

Watson sebesar 2.230, hal ini menunjukkan TIDAK adanya gejala 

autokorelasi. 

 

4.2.1.2  Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinier pada 

model regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dilakukan dengan 

menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing 

variabel bebas dalam model regresi. 

 

 

 

 

Tabel 4.4 : Hasil Pengujian Multikolinieritas 



 

 

Sumber : Lampiran  

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian colliniearity 

statistics, nilai VIF pada seluruh variabel bebas lebih kecil dari 10, yang 

artinya seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak ada gejala 

multikolinier. 

 

4.3.1.3 Heteroskedastisitas 

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya 

heteroskedastisitas. Artinya, varians variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Hal ini bisa diindentifikasi dengan cara menghitung korelasi 

Rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas. 

Tabel 4.5 : Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada variabel X1, X2 dan X3, 

TIDAK mempunyai korelasi yang signifikan antara residual dengan 

variabel bebasnya,(nilai Sig lebih besar dari 0,05) maka hasil analisis ini 

dapat disimpulkan seluruh  variabel penelitian tidak terjadi 



 

Heteroskedastisitas.  

 

4.3.2. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas instrumen menunjukkan suatu stabilitas hasil 

pengamatan. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS yang memberikan fasilitas untuk 

mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbrach Alpha, yaitu 

dinyatakan dalam nilai  yang dapat dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbrach Alpha > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 2001 : 133).Dari hasil 

pengujian tersebut diperoleh nilai reliabilitas data dari masing-masing 

variabel seperti yang diuraikan dalam tabel berikut, dimana semakin 

tinggi nilai koefisien yang didapatkan maka reliabilitas data yang 

diperoleh juga semakin tinggi.     

Tabel 4.6. Reliabilitas Data Masing-masing Variabel 

Variabel Cronbach Alpha Standar Alpha Keterangan 

X1 0,809 0,60 Reliabel 

X2 0,827 0,60 Reliabel 

X3 0,706 0,60 Reliabel 

X4 0,784 0,60 Reliabel 

Y 0,862 0,60 Reliabel 

Sumber : Lampiran 3 

 

4.3.3. Uji Validitas (Validity test) 

Pengujian validitas dalam penelitian ini digunakan  rumus 

korelasi antara skor  item pertanyaan dari masing-masing variabel dengan 

jumlah skor  jawaban variabel yang bersangkutan. Apabila korelasi antara 

skor total dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan , maka dapat 

dikatakan  bahwa alat pengukur tersebut mempunyai validitas 

(Sumarsono, 2002 : 31). 

Dasar pengambilan keputusan menurut Santoso (2002:277) : 

 Jika r hasil positif, serta r hasil > 0.30, maka butir atau variabel 

tersebut valid. 



 

 Jika r hasil tidak positif,  serta r hasil < 0.30, maka butir atau variabel 

tersebut tidak valid. 

Koefisien korelasi masing-masing pertanyaan dari Variabel X1 

(pelatihan) yang menunjukkan nilai validitas dari pertanyaan yang 

bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.7. Validitas pertanyaan dari Variabel X1 (Pelatihan) 

Pertanyaan r hasil r tabel Keterangan 

1 0.670 0,30 Valid 

2 0.691 0,30 Valid 

3 0.582 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran  

 

Koefisien korelasi masing-masing pertanyaan dari Variabel X2 

(Strategi Bisnis) yang menunjukkan nilai validitas dari pertanyaan yang 

bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.8. Validitas pertanyaan dari Variabel X2 (Strategi Bisnis) 

Pertanyaan r hasil r tabel Keterangan 

1 0.792 0,30 Valid 

2 0.676 0,30 Valid 

3 0.652 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran  

 

Koefisien korelasi masing-masing pertanyaan dari Variabel X3 

(Orientasi Kewirausahaan) yang menunjukkan nilai validitas dari 

pertanyaan yang bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 



 

Tabel 4.9. Validitas pertanyaan dari Variabel X3 (Orientasi 

Kewirausahaan) 

Pertanyaan r hasil r tabel Keterangan 

1 0.553 0,30 Valid 

2 0.557 0,30 Valid 

3 0.455 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran  

Koefisien korelasi masing-masing pertanyaan dari Variabel X4 

(Kompetensi) yang menunjukkan nilai validitas dari pertanyaan yang 

bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.10. Validitas pertanyaan dari Variabel X4 (Kompetensi) 

Pertanyaan r hasil r tabel Keterangan 

1 0.505 0,30 Valid 

2 0.503 0,30 Valid 

3 0.721 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran  

 

Koefisien korelasi masing-masing pertanyaan dari Variabel Y 

(Kinerja) yang menunjukkan nilai validitas dari pertanyaan yang 

bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.10. Validitas pertanyaan dari Variabel Y (Kinerja) 

Pertanyaan r hasil r tabel Keterangan 

1 0.903 0,30 Valid 

2 0.837 0,30 Valid 

3 0.816 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran  

 

4.3.4. Uji Normalitas Data 

Dalam pengujian normalitas data dengan menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov dengan menggunakan program SPSS, dimana 

apabila nilai signifikansi (probabilitas) yang diproleh lebih besar dari nilai 



 

signifikansi yang telah ditetapkan dalam penelitian (5%) maka data 

tersebut telah terdistribusi normal. (Santoso, 2001 : 97) 

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data 

mengikuti distribusi normal adalah : 

 Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5%, maka 

distribusi adalah tidak normal. 

 Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5%, maka 

distribusi adalah normal. 

 

Tabel 4.11. Normalitas Data Masing-masing Variabel 

Variabel Kolmogorov-smirnov Z Keterangan 

X1 0.480 Normal  

X2 0.216 Normal 

X3 0.088 Normal 

X4 0.752 Normal 

Y 0.649 Normal 

Sumber : Lampiran  

 

Dari tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa nilai probabilitas setiap 

variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi 

dari data adalah mengikuti pola distribusi normal. 

 

4.3.5. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda  

Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti 

yang tercantum dalam Tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Koefisien Regresi 

 

Sumber : Lampiran 



 

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut, maka model regresi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

Y = XXXe 

Y =  6.993  + 0.501 X1  + 0.244 X+ 0.400 X+  0.558  X+e 

 

Dengan asumsi bahwa variabel X1, X2, X3, X4 adalah nol atau 

konstan maka nilai  Kinerja (Y) adalah sebesar 6.993      

Koefisien regresi untuk variabel Pelatihan (X1) diperoleh nilai           

0.501 mempunyai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan terjadinya 

perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi semakin besar nilai 

Pelatihan (X1) akan menaikkan  nilai  Kinerja (Y) dengan asumsi bahwa 

variabel yang lainnya adalah tetap. 

Koefisien regresi untuk variabel Strategi Bisnis (X2) diperoleh 

nilai 0.244 mempunyai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan 

terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi semakin 

besar nilai Strategi Bisnis akan menaikan  nilai Kinerja dengan asumsi 

bahwa variabel yang lainnya adalah tetap. 

Koefisien regresi untuk variabel Orientasi Kewirausahaan (X3) 

diperoleh nilai 0.400 mempunyai koefisien regresi positif, hal ini 

menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat. 

Jadi semakin besar nilai Orientasi Kewirausahaan akan menaikkan nilai 

Kinerja dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya adalah tetap. 

Koefisien regresi untuk variabel Kompetensi (X4) diperoleh nilai 

0.400 mempunyai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan terjadinya 

perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi semakin besar nilai 

Kompetensi akan menaikkan nilai Kinerja dengan asumsi bahwa variabel 

yang lainnya adalah tetap. 

 

4.3.6. Hasil Pengujian Uji F dan uji t 

Uji F digunakan untuk menguji cocok atau tidaknya model regresi 

yang dihasilkan dan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari uji F 



 

dan uji t adalah sebagai berikut : 

 

  Tabel 4.13 : Hasil Uji F  

 
 

Sumber : Lampiran  

    Berdasarkan uji F pada tabel 4.10 di atas menunjukkan tingkat 

signifikan untuk uji F sebesar 0,001. Karena nilai probabilitas < 0,05 (sig < 

5%),  berarti Pelatihan (X1), Strategi Bisnis (X2), Orientasi Kewirausahaan 

(X3) berpengaruh terhadap Kinerja (Y), sehingga model regresi yang 

dihasilkan adalah cocok atau sesuai dalam menerangkan Kinerja. 

 

  Tabel 4.11 : Hasil Uji t 

 

 

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa : 

  1. Variabel Pelatihan (X1) tingkat signifikan sebesar 0.004. Karena tingkat 

signifikan pada variabel ini lebih kecil dari 5% (sig < 5%). Hal ini 

berarti variabel Pelatihan (X1) secara parsial berpengaruh terhadap 

Kinerja. 

  2. Variabel Strategi Bisnis (X2) tingkat signifikan sebesar 0,032. Karena 

tingkat signifikan pada variabel ini lebih kecil dari 5% (sig < 5%). Hal 



 

ini berarti variabel Strategi Bisnis (X2) secara parsial berpengaruh 

terhadap Kinerja. 

  3. Variabel Orientasi Kewirausahaan (X3) tingkat signifikan sebesar 0.042. 

Karena tingkat signifikan pada variabel ini lebih kecil dari 5% (sig < 

5%). Hal ini berarti variabel Orientasi Kewirausahaan (X3) secara parsial 

berpengaruh terhadap Kinerja. 

  3. Variabel Kompetensi (X4) tingkat signifikan sebesar 0.034. Karena 

tingkat signifikan pada variabel ini lebih kecil dari 5% (sig < 5%). Hal 

ini berarti variabel Kompetensi (X3) secara parsial berpengaruh terhadap 

Kinerja. 

 

 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisa diatas menunjukkan bahwa pelatihan pada 

karyawan industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

sesuai dengan yang dibutuhkan dalam bekerja, ketrampilan yang didapat 

menjadi lebih terampil, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu 

mendapat perhatian yaitu mengenai pengetahuan yang spesifik dalam 

pelatihan. 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja usaha pada industri kecil menengah 

Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa  pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik, memiliki 

kecenderungan untuk melakukan inovasi, berani mengambil resiko, dan 

bertindak proaktif akan berdampak pada peningkatan kinerja industri kecil 

menengah tersebut. Pengaruh positif pada hipotesis ini mempunyai arti bahwa 

semakin tinggi derajat orientasi wirausaha yang diterapkan oleh industri kecil 

menengah maka akan semakin tinggi kinerja yang diperoleh industri kecil 

menengah tersebut. Hasil sesuai dengan teori Suci (2009 : 57) yang 

menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan yang tinggi juga diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja Industri Kecil Menengah. Oleh karena itu perlu 

dimiliki keyakinan bahwa keberhasilan ini karena usaha diri sendiri, rasa 

percaya diri yang tinggi dan keterbukaan untuk dapat meningkatkan 

penjualan, ataupun meningkatkan asset, meningkatkan pertumbuhan 



 

keuntungan. Serta teori  Motivasi seseorang dalam berwirausaha, yaitu factor 

pull dan push. Faktorisasi dari pull berupa kemungkinan memperoleh 

keuntungan (finansial) yang lebih tinggi, hasrat untuk memperoleh tanggung 

jawab yang lebih tinggi serta kendali atas proses pengambilan keputusan dan 

hasrat untuk meningkatkan kemampuan individu. Sementara itu, faktor push 

lebih menekankan kepada motivasi diri pegawai untuk meninggalkan tempat 

bekerjanya dan memulai usaha baru atau hal yang bersifat  ‘menekan’ 

seseorang untuk mulai berwirausaha. Pengusaha yang mempunyai motivasi 

push lebih banyak yang berniat untuk menjual atau bahkan menutup 

usahanya. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kinerja usaha yang 

buruk hingga keinginan untuk istirahat dari kegiatan usaha. Dengan demikian 

keberhasilan usaha sangat bergantung dari tingkat motivasi pengusahanya. 

Dengan kata lain orientasi wirausaha menentukan kinerja usaha. 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja usaha pada industri kecil menengah 

Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa  pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik, memiliki 

kecenderungan untuk melakukan inovasi, berani mengambil resiko, dan 

bertindak proaktif akan berdampak pada peningkatan kinerja industri kecil 

menengah tersebut. Pengaruh positif pada hipotesis ini mempunyai arti bahwa 

semakin tinggi derajat orientasi wirausaha yang diterapkan oleh industri kecil 

menengah maka akan semakin tinggi kinerja yang diperoleh industri kecil 

menengah tersebut. Hasil sesuai dengan teori Suci (2009 : 57) yang 

menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan yang tinggi juga diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja Industri Kecil Menengah. Oleh karena itu perlu 

dimiliki keyakinan bahwa keberhasilan ini karena usaha diri sendiri, rasa 

percaya diri yang tinggi dan keterbukaan untuk dapat meningkatkan 

penjualan, ataupun meningkatkan asset, meningkatkan pertumbuhan 

keuntungan. Serta teori  Motivasi seseorang dalam berwirausaha, yaitu factor 

pull dan push. Faktorisasi dari pull berupa kemungkinan memperoleh 

keuntungan (finansial) yang lebih tinggi, hasrat untuk memperoleh tanggung 

jawab yang lebih tinggi serta kendali atas proses pengambilan keputusan dan 

hasrat untuk meningkatkan kemampuan individu. Sementara itu, faktor push 

lebih menekankan kepada motivasi diri pegawai untuk meninggalkan tempat 

bekerjanya dan memulai usaha baru atau hal yang bersifat  ‘menekan’ 



 

seseorang untuk mulai berwirausaha. Pengusaha yang mempunyai motivasi 

push lebih banyak yang berniat untuk menjual atau bahkan menutup 

usahanya. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kinerja usaha yang 

buruk hingga keinginan untuk istirahat dari kegiatan usaha. Dengan demikian 

keberhasilan usaha sangat bergantung dari tingkat motivasi pengusahanya. 

Dengan kata lain orientasi wirausaha menentukan kinerja usaha. 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa strategi bisnis 

berpengaruh terhadap kinerja pada industri kecil menengah Keripik di Desa 

Sukorejo Kab. Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa wirausahawan pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik sanggup 

menerima dan mengerjakan order yang sangat bervariasi dan membutuhkan 

keterampilan yang bermacam-macam dengan tetap berusaha untuk menekan 

biaya sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. 

Pengaruh positif pada hipotesis ketiga memiliki arti bahwa pada 

kenyataannya strategi bisnis yang telah diterapkan tersebut dapat 

meningkatkan kinerja baik dalam pertumbuhan penjualannya, pertumbuhan 

assetnya ataupun pertumbuhan keuntungannya. Hasil ini sesuai dengan teori 

Kumar (1997) menunjukkan bahwa penerapan strategi yang murni (pure 

strategy) atau strategi yang telah dikombinasi datau dimodifikasi (Hybrid 

strategy) terhadap kinerja baik pada perusahaan ataupun industri. focus cost 

leadeship strategy menghasilkan kinerja terbaik pada industri rumah sakit. 

Focus cost leadeship strategy adalah kombinasi dari strategi low cost (overall 

cost leadership)  dengan strategi focus yang diambil dari strategi Generik 

Porter, yaitu overall cost leadership, differentiation dan focus yang disebut 

dengan strategi bisnis murni atau Pure, sedang yang kombinasi atau 

gabungan disebut dengan Hybrid Strategy.   Hasil ini tidak mendukung 

penelitian Hasyim, Wafa dan Sulaiman (2001) yang menyatakan bahwa 

kesuksesan perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan itu bisa 

berhubungan oleh faktor situasi lebih lanjut dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa tiga strategi generik Porter tidak hanya relevan pada 

perusahaan besar tapi pada SME’S. Selain itu hubungan antara strategi bisnis 

dan kinerja SME’S dimodernisasi oleh lingkungan. 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan dan pembahasan 

hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal untuk 

menjawab permasalahan sebagai berikut : 

a. Bahwa pelatihan, strategi bisnis, orientasi kewirausahaan dan kompetensi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pada industri kecil menengah 

Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

b. Bahwa pelatihan, strategi bisnis, orientasi kewirausahaan dan kompetensi 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pada industri kecil menengah 

Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

c. Bahwa pelatihan berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pada 

industri kecil menengah Keripik di Desa Sukorejo Kab. Gresik 

 

5.2 Saran 

           Sehubungan dengan permasalahan dari hasil analisa data yang telah 

disajikan dihasil penelitian,maka dapat dikemukakan beberapa saran yang 

bermanfaat, antara lain :  

a. Dalam rangka mengembangkan UKM memang seharusnya 

memperhatikan dari segi kompetensi SDM UKM yang terlibat dalam 

menjalankan usaha mereka sehingga UKM bisa exsis dan dapat 

bersaing dengan lebih baik baik secara nasional dan global.  

b. Banyak program pemerintah dalam meningkatkan UKM di Indonesia 

namun belum menyeluruh dalam pelaksanaan, dalam meningkatkan 

UKM hendaknya sangat memperhatikan dari segi kemampuan dan 

ketrampilan UKM sehingga memiliki kinerja yang lebih baik. 

c. Sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya, disarankan agar 

menggunakan variabel lain diluar penelitian ini seperti lingkungan 

dinamis. Lingkungan dinamis memiliki struktur organisasi yang lebih 

organic pada perusahaan kecil, kemudian struktur organisasi memiliki 



 

korelasi yang signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan kecil di lingkungan dinamis.  
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