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Abstrak 
Jenis yang digunakan adalah penelitaian eksplanatori dengan lima variabel 

bebas yaitu : kekuatan pembeli (X1), pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi 
(X3), pendatang baru (X4) dan pemasok (X5). Serta variabel terikat yaitu : 
formalitas strategi (Y). Penelitian ini dilakukan pada UMKM produk olahan susu, 
keripik buah dan keripik tempe sanan yang ada di Malang. Dengan sampel yang 
didapat sebanyak 62 pemilik dari ketiga UMKM tersebut, yang bersekala rumah 
tangga, sekala kecil dan menengah. Sumber menggunkan data primer, dan 
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dan kuesioner. 
Analisis data yang digunakan adalah analisi secara simultan, parsial. Untuk 
mengetahui pengaruh variabel - variabel  tersebut terhadap formalitas perumusan 
strategi digunakan analisis regresi linier berganda. 

Dari penelitian ini didapatkan variabel – variabel baru yang berpengaruh 
secara simultan, yang mempengaruhi dalam formalitas perumusan strategi yaitu 
pembeli (X1), pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi (X3), pendatang baru (X4) 
dan pemasok (X5) variabel-variabel terebut yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap formalitas perumusan strategi (Y). Terdapat satu variabel dalam analisis 
secara parsial yaitu variabel pendatang baru (X4) yang tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap formalitas perumusan strategi, dan variabel barang subtitusi 
yang berpengaruh secara dominan terhadap formalitas perumusan strategi pada 
UMKM olahan susu, keripik buah dan keripik sanan di Malang. 
Kata kunci : Ketidakpastian lingkungan industri, Formalitas perumusan strategi 
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Abstract 

The research utilized explanatory research with five independent variables 
such as buyer (X1), existing competitors (X2), Substitute Goods (X3), new 
entrants (X4), and suppliers (X5). This research has one dependent variable 
which is formality of strategy (Y). This research was conducted on SME dairy 
products, fruit processed product, and Sanan tempe cracker in Malang. There 
were 62 samples comprising the third owner of SME from micro, small, and 
medium scales. Using both primary and secondary data source, the method of 
data collection was done through observation, interviews, and questionnaires. 
Data analysis used simultaneous, partial, and dominant analyses to determine the 
effect of independent variables on formality of strategy formulation based on 
multiple linear regression analysis. 

From this study, some new variables that significantly and simultaneously 
influence formality of strategy formulation (Y) simultaneously are buyers (X1), 
existing competitors (X2), Substitute Goods (X3), new entrants (X4) and suppliers 
(X5) There is one variable in partial analysis which is newcomers (X4) that does 
not have significant affect on the formality of strategy formulation. In fact, 
substitute goods dominantly affects the formality of strategy formulation on SMEs 
dairy product, fruit processed products, and Sanan tempe cracker in Malang. 
Keywords: industrial environments uncertainty, formality of strategy formulation  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada tahun 2015 memicu 
kontroversi di kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan Bisnis Indonesia. 
Pembentukan pasar tunggal oleh negara-negara ASEAN memicu persaingan 
bisnis antar pelaku usaha menjadi semakin kompetitif. Kondisi ini menuntut dunia 
bisnis untuk senantiasa berusaha mengikuti perkembangan terkait produk yang 
diciptakannya guna memenuhi pangsa pasar yang menuntut peningkatan kualitas 
pelayanan yang semakin baik. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah  Indonesia 
untuk siap membenahi diri dengan menciptakan daya saing global melalui 
produk-produk yang dihasilkan oleh industri berskala besar maupun usaha mikro 
kecil dan menengah (UMKM) untuk memenangkan persaingan global. 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah 
satu tulang punggung perekonomian dalam negeri. Hal ini dikarenakan UMKM 
memiliki potensi, peran dan kontribusi yang sangat penting dan strategis bagi 
pembangunan perekonomian nasional. Walaupun pendapatan UMKM  terbilang 
memiliki kontribusi lebih kecil dibandingkan dengan industri skala besar, namun 
sektor tersebut mampu bertahan dalam guncangan ekonomi baik mikro maupun 
makro. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia  
menyatakan bahwa UMKM di Indonesia adalah jumlah UMKM yang paling besar 
dibanding negara lain. Terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM yang mampu 
memberikan kontribusi sebanyak PBD 58,9% dan mampu menyerap 97,3% 
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tenaga kerja (Sumber : merdeka.com). Data jumlah unit usaha dan tenaga kerja 
tersebut menunjukkan bahwa UMKM semakin tumbuh dan mendominasi bentuk 
usaha masyarakat, bahkan Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di 
Indonesia yang memiliki 6.825.931 unit UMKM dan peneyerapan daya tenaga 
kerja sebesar 11.117.439 dan tersebar di 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur 
(Sumber ; dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Provinsi Jawa 
Timur). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006 jumlah UMKM kurang lebih mencapai 
4.200.000 unit, perbandingan jumlah UMKM dari tahun 2006-2012 mengalami 
peningkatan sejumlah kurang lebih 2.625.931. Hal ini semakin membuktikan 
bahwa UMKM dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di 
Indonesia (Sumber ; Surya Online 31 Mei 2013).   

Jawa Timur, Kota Malang merupakan salah satu Kota yang memiliki 
potensi besar dalam pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan  Kota Malang 
memiliki jumlah UMKM dan Koperasi yang cukup banyak dan berkualitas, 
unggul serta siap bersaing baik dalam negeri maupun skala internasional. Wilayah 
Malang Raya sendiri memiliki jumlah 515.838 unit UMKM dan 1.031.758 jiwa 
tenaga kerja. UMKM dan koperasi unggulan ini tersebar di berbagai sektor usaha 
seperti kerajinan, jasa, makanan olahan, konveksi, dan lain sebagainya (Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Meskipun 
perkembangan UMKM sudah terbilang baik, namun masih banyak faktor-faktor 
persaingan yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mencapai tujuan bisnisnya. 
Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk menganalisis lingkungan internal dan 
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eksternal bisnisnnya. Analisis tersebut biasa dikenal dengan analisis SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity, Threats). 

Sebagaimana yang diutarakan Firdausy (dalam Putri, 2007) untuk 
menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri rumah tangga atau industri 
kecil menengah tersebut, diperlukan adanya terobosan penerapan pasar baru, 
penetapan startegi yang jitu, peningkatan kualitas produk dan daya saing produk 
yang dihasilkan. Oleh karena itu setiap UMKM diharapkan untuk bisa 
menganaliasis lingkungan industri atau kekuatan kompetitif dengan baik agar 
UMKM bisa bersaing dengan UMKM atau industri berskala besar lainnya. 
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Porter (1990) bahwa lingkungan 
industri atau kekuatan kompetitif penting bagi UMKM sebagai upaya untuk 
mengevaluasi “peluang bersama”, diantara perusahaan atau UMKM yang sudah 
ada. Lingkungan industi yang dihadapi juga tergantung pada berbagai faktor, 
seperti : tipe industri, ukuran perusahaan dan sifat persaingan.  

 Porter (1990) mendefinisikan bahwa  kekuatan kompetitif merupakan 
upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu lingkungan 
industri,  dimana arena fundamental persaingan berlangsung. Sementara  menurut 
Udayana Jusuf et  al, 2013:7, strategi kekuatan kompetitif didefinisikan sebagai 
suatu upaya perusahaan atau UMKM mencapai posisi unggul dalam 
persaingannya dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis pada industri tertentu. 
Menurut Porter (1990) dalam Kuncoro (2005) terdapat lima faktor penting untuk 
menganalisis lingkungan  pada suatu perusahaan dan industri, yaitu : (1) faktor 
persaingan sesama pesaing dalam Industri yang sama, faktor ini memiliki konteks 
persaingan yang paling hebat karena produk yang akan dijual memiliki 
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keunggulan dalam persaingan ; (2) faktor potensi masuknya pesaing baru, secara 
keseluruhan datangnya pemain baru dalam sebuah industri akan membuat 
persaingan antara industri yang satu dengan industri yang lain semakin ketat yang 
pada akhirnya akan berdampak pada market share yang secara tidak langsung 
akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh suatu perusahaan ; (3) 
faktor potensi produk-produk pengganti, dengan hadirnya produk-produk 
pengganti meletakan daftar tertinggi untuk harga yang dapat dibebankan sebelum 
konsumen beralih ke produk pengganti, untuk itu  dengan adanya produk 
pengganti maka produk yang sudah tetap bisa bersaing dengan produk baru ; (4) 
faktor daya tawar penyedia input (pemasok), pemasok dapat mempengaruhi 
intensitas persaingan pada suatu industri, khususnya ketika terdapat sejumlah 
besar pemasok atau ketika perusahaan hanya dapat sedikit bahan mentah 
pengganti yang bagus atau ketika biaya peralihan dari bahan mentah yang lain 
yang sangat tinggi ; (5) faktor daya tawar konsumen (pembeli) ini dapat menjadi 
kekuatan terpenting yang mempengaruhi keunggualan kempetitif. Karena pembeli 
akan melihat dari segi kualitas produk, dan harga, maka dari itu suatu produk 
tersebut  harus mempunyai nilai lebih sebelum di tawarkan kepada pembeli atau 
konsumen. 

Setelah menganalisis lingkungan industri, UMKM juga harus 
memperhatikan formalitas (formality) UMKM agar  pelaku usaha bisa 
merumuskan perencanaan strategi bisnisnya. Hal ini dikarenakan fomalitas  dapat 
mempengaruhi persaingan dan perkembangan pada  UMKM dimasa yang akan 
datang. Oleh sebab itu perencanaan keputusan strategi dari suatu UMKM harus 
benar-benar diperhatikan. Formalitas (Formality) mengacu pada tingkat sejauh 
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mana tanggung jawab, wewenang, dan diskreksi (tindakan) dalam pengambilan  
keputusan yang ditentukan (Robbinson, 2013:9). Dalam sebuah bisnis formalitas 
merupakan suatu hal yang penting karena formalitas usaha yang semakin besar 
biayanya, akan berhubungan positif dengan keberhasilan perencanaan. Secara 
umum formalitas terbagi dalam beberapa jenis, terkait dengan ukuran perusahaan 
dan tahap perkermbangan perusahaan. Sebagaimana perusahaan-perusahaan kecil 
yang menganut model kewirausahaan, perusahaan-perusahaan ini umumnya 
berada dibawah kendali seorang individu dan menghasilkan produk atau jasa yang 
terbatas. Selanjutnya Robbins menjelaskan bahwa formalitas merupakan salah 
satu faktor penting yang dapat menunjang keunggulan bersaing dalam suatu 
UMKM, faktor yang menentukan seberapa besar formalitas dibutuhkan dalam 
manajemen strategik. Besar organisasi, gaya manajemennya yang dominan, 
kompleksitas lingkungannya, proses produksinya, masalahnya, serta tujuan sistem 
perencanaannya semua memainkan peran dalam menentukan tingkat formalitas 
yang sesuai. 

Metode mengevaluasi keberhasilan strategik juga terkait dengan formalitas. 
Beberapa perusahaan, khususnya yang berukuran kecil, mengikuti 
pola kewirausahaan (entrepeneurship). Pada dasarnya mereka dikendalikan oleh 
satu orang, dan mereka menghasilkan barang atau jasa yang jumlahnya terbatas. 
Dalam perusahaan seperti ini, evaluasi strategik bersifat informal, intuitif, dan 
terbatas. Perusahaan- perusahaan yang sangat besar, sebaliknya, membuat 
evaluasi strategik sebagai bagian dari sistem perencanaan formal yang 
menyeluruh. 
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 Perkembangan industri UMKM di Malang semakin hari semakin banyak, 
hal ini dikarenakan  potensi wisata di Malang semakin pesat dari tahun ketahun. 
Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Malang juga dipengaruhi oleh potensi 
wisata yang ada di kota Batu, kondisi ini membuat masyarakat menyadari bahwa 
potensi wisata yang ada di lingkungannya dapat memberikan peluang bagi mereka 
untuk mendirikan UMKM dengan beragam inovasi. Seperti yang kita ketahui 
bersama, UMKM yang ada di Malang menawarkan beragam olahan makan, 
minuman dan kerajinan. Seperti olahan susu sapi, olahan keripik tempe hingga 
olahan keripik buah dengan beragam varaiasi rasa dan produk olahan lainnya. Hal 
ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam memberikan sosialisasi, perbantuan 
permodalan, ketersediaan bahan baku yang melimpah dan kesadaran masyarakat 
untuk melakukan inovasi.  

Persaingan industri satu dengan yang lain merupakan salah satu hal wajar 
yang terjadi pada pasar, ancaman pendatang baru yang menawarkan produk-
produk dengan beragam inovasi, dan ketersediaan  produk-produk subtitusi yang 
beredar dipasaran ikut serta mempengaruhi keuntungan, dan strategi yang telah 
dibangun sebelumnya. Industri UMKM dituntut untuk selalu memperhatikan nilai 
atau ciri khas dari produk yang ditawarkan pada konsumen, karena hal itu dapat 
membantu pelaku industri UMKM mempertahankan eksistensinya ditengah- 
tengah persaingan yang semakin ketat. 

Melihat fenomena yang ada, jumlah UMKM di Malang semakin hari 
semakin tumbuh dan berkembang mengakibatkan persaingan antar usaha yang 
satu dengan yang lain cukup kompetitif. Beragam produk olahan UMKM dijual 
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dipasaran dengan harga yang terjangkau. Namun disini peneliti melihat produk-
produk yang hasilkan belum memiliki daya saing produk yang baik sehingga 
cenderung masih kalah dengan produk olahan pabrik dan produk-produk luar 
negeri yang memiliki kualitas yang bagus. Hal ini diindikasikan karena UMKM 
masih belum menguasai  perencanaan strategi yang baik. Jika UMKM tersebut 
pandai memaksimalkan kekuatan dan peluang, meminimalkan kelemahan dan 
acaman maka produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat dapat bersaing di 
pasaran. Oleh karena itu penting bagi pelaku UMKM untuk memperhatikan 
dengan benar faktor-faktor lingkungan industri dalam bisnisnya dan memutuskan 
strategi untu bisa bersaing. 

Penting bagi semua pelaku bisnis untuk jeli melihat persaingan industri 
yang ada, guna menentukan perumusan strategi yang  terbaik bagi perusahaan. Di 
sisi lain,  faktor-faktor dalam lingkungan industri akan menjadi sumber-sumber 
kegagalan jika perusahaan tidak bisa mengatasi kekuatan-kekuatan pada 
persaingan yang ada. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Warhes (1994) dalam 
Tobing (2006) perumusan strategi yang tepat dan akurat dalam kualitas layanan 
merupakan faktor penting untuk bisa bersaing dengan pesaing. Dimana pada 
akhirnya hal tersebut juga akan menentukan kegiatan perusahaan untuk lebih 
inovatif dan berprestasi.  

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas mengenai pentingnya faktor-
faktor keunggulan bersaing, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 
penelitian dengan judul 
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 “Pengaruh Faktor-Faktor Ketidakpastian Lingkungan Industri 
Terhadap Formalitas Perumusan Strategi (Studi Pada Sentra UMKM 
Olahan Susu sapi Malang, Keripik Tempe Sanan Malang, Keripik Buah 
Malang)”.  
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor ketidakpastian lingkungan industri mempunyai 
pengaruh terhadap formalitas perumusan strategi UMKM? 

2. Apakah faktor kekuatan  pembeli berpengaruh terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM? 

3. Apakah faktor pesaing yang ada berpengaruh terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM? 

4. Apakah faktor barang subtitusi  berpengaruh terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM? 

5. Apakah faktor pendatang baru berpengaruh terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM? 

6. Apakah faktor pemasok berpengaruh terhadap formalitas perumusan 
strategi UMKM? 

7. Dari kelima variabel bebas, manakah variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap formalitas perumusan strategi UMKM ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh ketidakpastian lingkungan 
industri terhadap formalitas perumusan strategi UMKM.  

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor kekuatan pembeli terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM. 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor pesaing yang ada terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM. 

4. Untuk mengetahui pengaruh faktor barang subtitusi terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM. 

5. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendatang baru terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM. 

6. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh pemasok terhadap formalitas 
perumusan strategi UMKM. 

7. Dari kelima variabel bebas, manakah variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap formalitas perumusan strategi UMKM  

1.4. Manfaat Penelitihan 
1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, 
keterampilan menulis yang relevan untuk meningkatkan kopetensi, 
keterampilan, kecerdasan intelektual, dan emosional. 
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2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 
atau lembaga terkait dalam mempertimbangkan ketidakpastian 
lingkungan sebagian dari pertimbangan formalitas perumusan strategi 

3. Bagi Fakultas 
Penelitian ini diharapkan sebagai wacana untuk penelitihan selanjutnya 
dan menambah wawasan tentang faktor-faktor keunggulan bersaing yang 
mempengaruhi kemampuan dalam industri. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Strategi  

Kata strategi berasal bahasa Yunani stratego (statos = militer dan ag = 
memimpin) yang berarti sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam 
membuat rencana untuk memenangkan perang. Istilah strategi, pada awalnya, 
sering digunakan oleh pihak militer sebagai salah satu senjata untuk 
memenangkan atau meraih sesuatu. Dengan strategi yang tepat dan sesuai, maka 
kesuksesan dan keberhasilan akan diraih  

Definisi strategi itu sendiri menurut Pearce dan Robinson (2008:6) adalah 
suatu rencana yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk 
berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran perusahaan. 
Jadi, strategi bersifat jangka panjang dan memiliki orientasi ke depan. Staregi 
merupakan suatu proses di mana kita menentukan prioritas yang berfungsi sebagai 
panduan bagi fungsi-fungsi organisasi. Michael Porter (2007:11) mengatakan 
bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk 
mengantarkan nilai yang unik. 

Dari berbagi pengertian-pengertian di atas mengenai pengertian strategi, 
secara umum dapat di definisikan bahwa strategi adalah rencana tentang 
serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang ada dalam perusahaan 
untuk menjamin keberhasilan perusahaan untuk mengarahkan langkah perusahaan 
sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Strategi juga dapat 
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membangun kerja sama antar unit dalam perusahaan agar bisa bekerja sama untuk 
mencapai tujuan perusahaaan. 

2.2 Pengertian Menajemen Strategi 

 Peace dan Robinson (2008:5) Mendefinisikan manajemen startegi sebagai 
satu kesatuan dan tindakan yang mengahasilkan formulasi dan implementasi yang 
dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. 

 Manajemen Strategi menurut Fred David (2011,5) merujuk pada 
perumusan, implementasi dan evaluasi strategi. Berdasarkan banyak pengertian 
yang di paparkan oleh pakar manajemen, nilai penting dalam proses manajemen 
strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang kemudian 
diformulasikan, implementasikan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
dan apa yang ditargetkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dengan demikian 
Manajemen Strategis melibatkan pembuatan rencana keputusan berjangka panjang 
dan rumit yang berorientasi pada masa depan sehingga dibutuhkan sumberdaya 
yang bersar dan partisipasi antar lini manajemen. 

2.3 Manfaat Manajemen Strategis 

Manfaat utama dari manajemen strategis adalah untuk membantu suatu 
organisasi/perusahaan merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui 
penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan 
rasional. Ini tentunya akan terus menjadi manfaat terbesar dari manajemen 
strategis.menurut Fred R. David (2011:23) manfaat manajemen strategis dibagi 
menjadi dua manfaat yaitu sebagi berikut: 
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1. Manfaat Finansial 

Dalam riset menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan 
konsep-konsep manajemen strategis akan menguntungkan dan berhasil 
daripada yang tidak. Bisnis yang menggunakan berbagai konsep 
manajemen strategis menunjukkan bahwa perbaikan yang signifikan 
dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan yang tanpa aktivitas perencanaan strategis yang 
sistematis. Perusahaan berkinerja tinggi cenderung untuk membuat 
perencanaan secara sistematis untuk mempersiapkan diri menghadapi 
fluktuasi di masa depan dalam lingkungan internal dan eksternal mereka. 
Perusahaan-perusahaan dengan sistem perencanaan yang mengadopsi teori 
manajemen strategis, biasanya menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
jangka panjang yang lebih baik relative terhadap industri mereka. 

Pada umumnya, perusahaan berkinerja tinggi membuat keputusan 
yang lebih cerdas dengan antisipasi yang  baik terhadap konsekuensi 
jangka pendek dan jangka panjang. Di sisi lain, perusahaan yang 
kinerjanya payah seringkali sibuk dengan berbagai aktivitas jangka pendek 
yang tidak mencerminkan perkiraan yang baik akan kondisi di masa yang 
akan datang. Para penyusun strategi pada organisasi-organisasi yang payah 
tersebut sering kali lebih terokupasi oleh upaya menyelesaikan berbagai 
persoalan internal dan memenuhi tenggang waktu kerja administratif.  
Mereka biasanya meremehkan kekuatan pesaing dan menganggap 
terlampau tinggi kekuatan perusahaan mereka sendiri. Mereka sering kali 
menyatakan bahwa kinerja yang buruk disebabkan oleh beragam faktor 
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yang tak terkontrol, seperti ekonomi yang lesu, perubahan teknologi, atau 
persaingan dari perusahaan asing. 

2. Manfaat Non-Finansial 

Selain untuk membantu perusahaan menghindari bencana 
keuangan, manajemen strategis menawarkan keuntungan-keuntungan 
nyata lain, seperti meningkatnya kesadaran akan ancaman eksternal, 
membaiknya pemahaman akan strategi pesaing, naiknya produktivitas 
karyawan, menurunnya resistensi pada perubahan, dan pemahaman yang 
lebih jelas akan relasi kinerja imbalan. Manajemen strategis meningkatkan 
kapabilitas pencegahan persoalan organisasi sebab ia mendorong interaksi 
antar manajer di semua level divisional dan level fungsional. Perusahaan-
perusahaan yang telah mendidik para manajer dan karyawan mereka, 
berbagi tujuan organisasional dengan mereka, memberdayakan mereka 
untuk membantu memperbaiki produk atau jasa, dan menghargai 
kontribusi mereka dapat berpaling kepada mereka untuk mendapatkan 
bantuan ketika menghadapi permasalahan karena interaksi ini. 

Selain memberdayakan manajer dan karyawan, manajemen 
strategis sering menciptakan keteraturan  dan disiplin pada suatu 
perusahaan yang dengan cara lain kacau. Ia bisa menjadi awal dari sebuah 
sistem manajerial yang efisien dan efektif. Manajemen strategis dapat 
membangkitkan kembali kepercayaan pada strategi bisnis yang saat itu 
dijalankan atau menunjukkan perlunya aksi-aksi korektif. Proses 
manajemen strategis menyediakan landasan untuk mengidentifikasi dan 
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merasionalisasi perlunya perubahan dilakukan oleh semua manajer dan 
karyawan di sebuah perusahaan, ia membantu mereka untuk melihat 
perubahan sebagai suatu peluang bukan sebagai ancaman. 

 Greenley menyatakan bahwa manajemen strategis menawarkan 
keuntungan-keuntungan berikut : 

1. Memungkinkan identifikasi, pemrioritasan, dan pemanfaatan peluang 
yang muncul. 

2. Menyediakan pandangan yang objektif tentang persoalan-persoalan 
manajemen. 

3. Mempresentasikan sebuah kerangka kerja untuk aktifitas koordinasi dan 
control yang lebih baik. 

4. Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang tidak 
menguntungkan. 

5. Memungkinkan keputusan-keputusan besar yang mampu mendukung 
tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik. 

6. Memungkinkan alokasi yang lebih efektif dari waktu dan sumber daya 
untuk mengejar peluang yang telah diidentifikasi. 

7. Memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih sedikit untuk 
memperbaiki kesalahan atau membuat berbagai keputusan. 

8. Menciptakan kerangka kerja bagi komunikasi internal antarpersonil. 
9.Membantu mengintegrasikan perilaku individual menjadi upaya 

bersama. 
10.Menyediakan landasan untuk mengklarifikasi tanggung jawab     

individual. 
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11. Mendorong hadirnya pemikiran ke depan. 
12. Menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan antusias 

untuk menangani persoalan dan peluang. 
13. Mendorong perilaku yang positif terhadap perubahan. 
14. Menciptakan kedisiplinan dan formalitas pada manajemen bisnis. 
 

2.4 Analisis Lingkungan Industri (Analisis Indusutri dan Pesaing) 
Setiap organisasi baik yang berukuran besar, sedang, ataupun kecil akan 

selalu bekomunikasi dengan lingkungannya, sebagai mana kita ketahui bahwa 
lingkungan akan selalu mengalami perubahan dengan seiring majunya 
perkembangan moderenisasi. Setiap organisasi dapat bertahan hidup jika 
organisiasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya. 
Untuk organissasi yang tidak memperhatikan akan adanya perubahan dan 
perkembangan di lingkungannya maka sebagai dampaknya organisasi akan 
mengalami kesulitan dalam bersaing dengan industri yang lainnya dengan 
produksi barang yang sama. 

Salah satu proses dalam perumusan strategi adalah menyusun faktor 
keberhasilan yang membahas tentang lingkungan strategis yang  meliputi  kondisi, 
situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam 
maupun luar suatu perusahaan atau organisasi. Perumusan strategi juga 
membutuhkan data-data mengenai informasi-informasi terkini mengenai kondisi 
suatu perusahaan atau organisasi, salah satunya mengenai lingkungan yang 
berpengaruh dalam kinerja perusahaan atau industri.  Secara umum analisis 
lingkungan yang strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan 
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mengujinya sesuai dengan bobot sejauh mana lingkungan dan rating daripada 
faktor tersebut mulai dari faktor yang terpenting sampai faktor yang kurang 
penting. 

Pada lingkungan industri dalam maupun lingkungan industri luar 
perusahaan dapat sangat berpengarauh dalam perkembangan perusahaan yang 
nantinya akan menentukan arah dan tindakan yang dapat berpengaruh pada 
penentuan strategi bagi perusahaan atau industri. Faktor-faktor dapat memberikan 
gambaran terhadap ancaman serta kesepakatan yang dapat dialami oleh 
perusahaan. 

Menurut Porter dalam Kuncoro (2006:25) terdapat  lima model kekuatan 
analisis kompetitif yaitu melalui pendekatan yang digunakan secara luas untuk 
mengembangkan strategi dalam industri. Berikut mengenai 5 kekuatan kompetitif 
adalah : 
2.4.1 Persaingan Sesama Pesaing Dalam Industri Yang Sama 

 Persaingan antara perusahaan biasanya memiliki konteks pesaingan 
yang paling hebat dari kelima jenis kekuatan kompetitif. Strategi yang 
dijalankan oleh sebuah perusahaan dapat berhasil tergantung dari sejauh mana 
perusahaan meraih keungulan bersaing dalam ketidakpastian lingkungan 
industri. Semakin tinggi persaingan antar perusahaan mengindikasikan 
profitabilitas masing-masing industri. Berikut faktor-faktor intensitas 
persaingan yang bergantung pada pertumbungan industry (industry growth) 
meliputi : Biaya tetap dan biaya penyimpanan. Deferensiasi produk, intensitas 
merk, biaya pengalihan ke barang lain. 
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  Menurut Porter (1990:16) faktor persaingan yang tajam diantara 
para pesaing yang ada merupakan akibat dari sejumlah faktor-faktor 
struktural yang saling berinteraksi, yaitu: 

1. Jumlah pesaing yang banyak atau seimbang  
Jika jumlah pesaing banyak memungkinan terjadinya  persaingan 
yang lebih besar dalam pangsa pasar yang ada.  Beberapa perusahaan 
mungkin akan beranggapan bahwa mereka dapat bergerak tanpa 
diketahui oleh lawan, bahkan jika hanya terdapat sedikit perusahaan 
akan membuat persaingan relatif seimbang dalam artian ukuran dan 
sumberdaya. Kondisi ini akan menciptakan ketidakstabilan karena 
perusahaan akan cenderung saling bertarung memenangkan 
keunggulan bersiang. 

2. Pertumbuhan Industri yang Lamban 
 Pertumbuhan industri yang lamban mengubah persaingan menjadi 

ajang perebutan bagi pasar untuk pertumbuhan-pertumbuhan yang 
ingin melakukan ekspansi. 

3. Biaya tetap atau biaya penyimpanan yang tinggi 
Biaya tetap yang tinggi sering kali menciptakan tekanan yang berat 
terhadap semua perusahaan untuk mengisi kapasitas yang sering kali 
membawa kepada penurunan harga yang cepat bila mana terjadi 
kapasitas berlebih. Situasi yang berkaitan dengan biaya tetap tinggi 
adalah dimana produk pada waktu, sangat sukar atau mahal untuk 
disimpan. Maka dari itu perusahaan akan berusaha untuk memotong 



18  

harga guna menjamin penjualan dan mengakibatkan perolehan laba 
yang rendah. 

4. Ketiadaan defernsiasi atau biaya peralihan 
 Bilamana produk atau jasa dipandang sebagai komoditas atau hampir 

seperti komoditas, maka pilihan pembeli banyak didasarkan atas 
harga dan pelayanan, dan desakan untuk persaingan harga dan 
pelayanan yang tajam bisa terjadi. Disisi lain, defarensiasi dan biaya 
peralihan produk dapat menciptakan lapisan pelindung terhadap 
perang persaingan. Deferensiasi ini dapat melindungi perusahaan 
karena pembeli mempunyai preferensi dan kesetiaan pada penjual 
tertentu. 

5. Penambahan kapasitas dalam jumlah besar 
Apabila skala ekonomis memaksa bahwa kapasitas harus 
ditingkatkan dalam jumlah besar, maka penambahan kapasitas 
tersebut dapat secara kronis merusak keseimbangan penawaran atau 
permintaan dalam industri, khususnya apabila terdapat resiko 
penambahan kapasitas yang mengelompok. 

6. Pesaing yang beragam 
Para pesaing yang berbeda dalam strategi, asal-usul, kepribadian, serta 
hubungan mereka dengan perusahaan induk mempunyai tujuan yang 
berbedadan strategi yang berkelainan untu bersaing dan akan terus 
menerus berhadapan satu sama lain dalam proses. Para pesaing sering 
kali menambah keragaman dalam industri karena situasi mereka yang 
berbeda dan seringkali karena tujuan tujuaian mereka yang berbeda. 
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Demikian pula halnya dengan pengusaha pemilik pabrik atau 
pengusaha jasa kecil, karena mereka mungkin sudah cukup puas 
dengan tingkat pengambilan atas modal yang telah ditanamkan yang 
dibawah normal guna mempertahakan kebebasan dalam kepemilikian, 
sedangkan tingkat pengembalian seperti itu tidak wajar dan disarankan 
tidak rasional oleh perusahaan pesaing yang sahamnya di miliki oleh 
umum. Dalam industri seperti ini, perusahaan kecil dapat 
mempengaruhi kemampuan perusahaan yang besar. Demikian halanya 
dengan perusahaan yang memandang suatu pasar sebagai saluran 
utama. Perbadaan dalam tata hubungan pada unit-unit usaha yang 
bersaing dengan perusahaan induk mereka merupakan sumber yang 
penting pula dari keragaman dalam industri. 

7. Taruhan strategis yang besar 
Persaingan dalam suatu industri menjadi makin tidak menentu jika 
sebuah perusahaan mempunyai taruhan yang besar untuk mencapai 
sukses dalam industri tersebut. Dalam situasi seperti ini, tujuan-tujuan 
dari sebuah perusahaan tersebut mungkin bukan sekedar beragam, 
melainkan malah mengurangi kestabilan karena sifat mereka yang 
ekspansionis dan bersedia mengorbankan kemampuannya. 

8. Hambatan pengunduran diri yang tinggi 
Hambatan pengunduran diri yang tinggi adalah faktor-faktor 
ekonomis, strategis, dan emosional yang membuat perusahaan tetap 
bersaing dalam bisnis meskipun mereka mungkin memperoleh laba 
atas investasi yang rendah, bahkan negatif. Sumber-sumber utama 
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hambatan pengunduran diri ini, antara lain harta khusus, biaya tetap 
pengunduran diri, tata hubungan strategis, hambatan emosional, serta 
hambatan pembatasan oleh pemerintah dan sosial. Apabila hambatan 
pengunduran diri tinggi, kelebihan kapasitas tidak akan keluar dari 
industri, dan perusahaan-perusahaan yang kalah dalam persaingan 
tidak menyerah kalah dari sebaliknya. 

2.4.2 Daya Tawar Konsumen (Pembeli) 
Dengan hadirnya produk-produk pengganti meletakan datar tertinggi 

untuk harga yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk 
pengganti. Besarnya tekanan kompetitif yang berasal dari pengembangan 
produk pengganti biasanya ditunjukan oleh rencana pesaing untuk 
memperluas kapasitas produksi, selain dari angka penjualan dan pertumbuhan 
laba mereka, ancaman barang subtitusi yang dapat dijelaskan oleh faktor-
faktor sebagai berikut, 1. Harga relative dalam kinerja barang subtitusi. 2. 
Biaya mengalihkan ke prosuk yang lain. 3. Kecenderungan pembelian untuk 
mensubtitusi. 4. Nilai guna. 

2.4.3 Potensi Produk-Produk Pengganti 

Dengan hadirnya produk-produk pengganti meletakan datar tertinggi 
untuk harga yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk 
pengganti.  Konsumen memiliki daya tawar yang semakin besar dan dalam 
kondisi-kondisi berikut adalah : pangsa pembeli yang besar, biaya 
mengalihkan ke produk lain yang relative kecil, banyaknya produk subtitusi, 
tidak atau minimnya deferensiasi produk. 
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2.4.4 Potensi Masuknya Pesaing Baru 
  Sebuah perusahaan tertarik masuk ke dalam satu industri  apabila industri 
tersebut memberikan banyak peluang dan keuntungan. Secara keseluruhan, 
datangnya pemain baru dalam sebuah industi akan membuat persaingan antara 
industri yang satu dengan industri yang lain akan menciptakan persiangan yang 
lebih ketat dan akhirnya akan berdampak pada market share yang secara tidak 
langsung akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh suatu 
perusahaan. Ketika ancaman perusahaan baru yang masuk kepasar kuat, 
perusahaan yang telah pada umumnya memperkuat posisi mereka dan mengambil 
tindakan untuk menghambat perusahaan baru tersebut untuk masuk. Berikut 
beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya rintangan memasuki 
suatu industri, skala ekonomi, diferensiasi produk, identitas merk, biaya 
penagihan, kebutuhan modal, akses terhadap distribusi, keunggulan biaya absolut, 
reaksi besaing. 
2.4.5 Daya Tawar Penyedia Input (Pemasok) 

 Daya tawar pemasok akan mempengaruhi intensitas persaingan di suatu 
industri, khususnya ketika terdapat sejumlah besar pemasok, atau ketika 
perusahaan hanya dapat sedikit bahan mmentah pengganti yang bagus, atau ketika 
biaya peralihan dari bahan mentah yang lain yang sangat tinggi. Artinya penyedia 
bahan baku ikut memonopoli harga maupun kualitas barang. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi kuat atau tidaknya kekuatan daya tawar penyedia input 
(pemasok) adalah industri pemasok didominasi hanya oleh sedikit perusahaan, 
pemasok hanya memiliki sedikit pengganti barang subtitusi, produk pemasok 
deferensiasikan, produk pemasok memiliki biaya pengalihan yang tinggi, 
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pemasok memiliki ancaman intergrasi ke depan lebih kuat, daya tawar pembeli 
atau konsumen, ketika konsumen berkosentrasi atau berbelanja atau membeli 
dengan volume besar, dan daya tawar mereka dapat memberikan kekuatan yang 
besar tentunya akan mempengaruhi intensitas persaingan didalam suatu industri. 

2.5 Formalitas (Formality) 
Agar dapat memenangkan  persaingan produk dalam pasar, maka kuliatas 

produk dari UMKM tersebut bisa memikat pembeli. Untuk itu formalitas 
(formality) juga harus di perhatikan oleh pemilik UMKM tersebut, agar strategi 
yang telah di tetapkan oleh pemilik bisa bersaing dengan UMKM lainnya. 
Definisi formalitas (formality) yaitu suatu UMKM atau perusahaan mengacu pada 
tingkat sejauh mana untuk memberikan tanggung jawab, wewenang, dan direksi 
dalam pengambilan keputusan strategis, Robbinson (2013:9).  

Formalitas merupakan pertimbangan yang penting dalam pengambilan 
keputusan strategis dalam suatu UMKM atau perusahaan, karena formalitas yang 
semakin besar biaya akan berhubungan positif dengan biaya, kelengkapan, 
akurasi, dan keberasialan perencanaan. Secara khusus, formalitas terikat dengan 
ukuran perusahaan dan tahap perkembangan perusahaan tersebut. Beberapa 
perusahaan, terutama perusahaan, perusahaan kecil, menganut model 
kewirausahaan (enterpreneurial mode), model ini pada umumnya di bawah 
kendali seorang individu dan mengasilkan produk dan jasa yang terbatas dengan 
demikian evaluasi strategis bersifat informal, intuitif, dan terbatas. Sementara itu 
perusahaan-perusahaan bersar membuat evaluasi strategis sebagian bagian dari 
sistem perencanaan formal yang menyeluruh, pendekatan yang demikian 
dinamakan model perencanaan (planning mode) oleh Henry Mintzberg. 
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Mintzberd juga memperkenalkan model ketiga, yaitu model adaptif (adaptive 
mode), yang umumnya ada pada perusahaan menengah yang berada dalam 
lingkungan yang stabil. 
2.6 UKMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

 Beberapa instansi dan lembaga bahkan Undang-Undang (UU) memberikan 
definisi Usaha Kecil Menengah (UMKM). Badan Pusat Statistik (BPS) 
memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Dalam usaha 
kecil kebanyakan memiliki jumlah tenaga kerja mulai 5 orang pekerja sampai 19 
orang pekerja, sedangkan untuk usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 
dengan 99 orang pekerja. 

 Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM), definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar.  

 Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikusai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau 
usaha besar dan memiliki pangsa pasar yang lebih luas.  

 Tantangan umum usaha kecil dan usaha mikro dalam usaha global adalah 
persaingan yang bersifat kompetitif. Kondisi tersebut mendorong setiap usaha 
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kecil untuk selalu bertahan dan meningkatkan kinerjanya upaya usaha kecil dan 
usaha mikro dalam mencapai daya tahan, daya saing berkelanjutan masih 
diihadapkan pada kelemahan yang klasik yang mana kelemahan tersebut sangat 
berdampak pada kemampuan dalam segi manajerial usaha kecil. Hal tersebut 
mengakibatkan pengusaha kecil tidak mamu menjalankan usahanya denga baik, 
secara lebih spesifik, maslah dasar yang dihadapi penngusaha kecil adalah 
Rafinaldy (dalam Ismawati 2015: 10): 

1. Rendahnya produktifitas 
2. Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya yang produktif 
3. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi 
4. Kurangnya kondusifnya iklim usaha diantaranya adalah: 

a. Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan  
b. Proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat  
c. Lemahnya koordinasi lintas instansi  

Disamping memiliki beberapa kelemahan menurut Rifinaldy (dalam 
Ismawati 2015:11) UMKM juga memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

1. Secara kuantitatif dan kulitatif pertumbuhan UMKM telah mencapai 
kemapanan dari tahun ke tahun dimana setiap tahunnya selalu 
mengalami kenaikan. 

2.  UMKM terbilang masih sangat terbuka pada pangsa pasar domestik 
maupun ekspor, kondisi ini memungkinkan produk-produk UMKM 
bisa terjual dengan angka yang relatif tinggi. Mengingat bahwa 
keanekargaman produk UMKM di Indonesia didukung oleh bahan 
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baku yang melimpah. Hal ini menjadi strategi yang cukup unggul 
untuk memenangkan keunggulan bersaing. 

3.  UMKM harus senantiasa mendapat perhatian pemerintah dalam 
kaitannya mensosialisasikan hak intelektual (HAKI dan Paten Produk). 
Sosialisasi ini bertujuan mendorong masyarakat selaku pelaku bisnis 
UMKM untuk memahami nilai-nilai hak intelektual dan hak paten 
produk. Dengan demikian diharapkan Indonesia bisa memiliki produk 
khas dari daerah yang memiliki kualitas unggul tanpa harus meniru 
dan ditiru oleh negara lain.  

4. UMKM diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitasnya secara 
optimal dan profesional, dengan cara tetap beraliansi dengan berbagai 
pihak termasuk dengan pengusaha besar.  Beberapa tahun terakhir 
banyak UMKM yang telah mencapai tahap kesuksesan melalui produk 
yang diciptakannya. Mayoritas  kesuksesan tersebut di latar belakangi 
oleh sikap berani dan  inovatif dalam pengembangan produk. 
Kemajuan teknologi turut menjadi latar belakang pengembangan 
UMKM yang lebih kreatif, hal ini terbukti dari peranan teknologi 
berbasis komputer yang kini mulai diperbantukan pada proses produksi 
agar lebih cepat, pemasaran yang optimal sampai dengan pelayanan 
yang diharapkan semakin baik. 

 

 
 



26  

Gambar 2.1 
           Model Lima Kekuatan Porter 
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sumber : Porter (2007) 
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2.7 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 
Judul 

Penelitian 
Alat 

Analisis Tujuan Hasil Penelitian 

Analisa 
Strategi 
Keunggulan 
Bersaing 
Perusahaan di 
PT. ILUFA 
Desa 
CangkringMala
ng Kecamatan 
Beji Kabupaten 
Pasuruan Jawa 
Timur 

SWOT, 
GEM, 
ETOP,SAP
,dan 
QSPM 
  
  

1.  Mengidentifik
asi sumberdaya 
yang ada di 
perusahaan baik 
SDA maupun 
SDM 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa lingkungan perusahaan 
mempengaruhi kegiatan 
perusahaan.  Hasil analisis faktor 
eksternal diperoleh 2,72. Hasil 
analisis faktor internal diperoleh 
skor 2,67. Hasil analisis swot 
perusahaan berada pada se I, dari 
matriks GE berada pada sel V dan 
dari analisis QSPM diperoleh 
strategi market development. 

2.  Menganalisa 
dan diagnosa 
faktor lingkungan 
internal dan 
eksternal 
3.  Menganalisa 
kekuatan, 
kelemahan, 
peluang, dan 
ancaman 
perusahaan 

Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
keunggulan 
bersaing 
industri di 
provinsi 
Gorontalo 

Survei 
Kuesioner 
Aplikasi 
SPSS 

Keunggulan 
bersiang ini 
berhubungan 
dengan tujuan 
industri untuk 
mencapai formasi 
terbaik dan 
strategi yang akan 
diterapkan agar 
suatu industri 
memiliki 
karakteristik yang 
unggul 

Hasil penelitian  menunjukkan 
bahwa faktor dominan yang secara 
signifikan berdasarkan penyebaran 
data dan pengolehan tahap 1 
dengan menggunakan metode The 
Law of Comperative Judgment 
(LCJ), pengolahan data 2 
mempengaruhi keunggulan 
bersaing IKM di Provinsi 
Gorontalo yakni sistim pengiriman 
(delivery), fokus pada konsumen 
(customer focus), biaya 
peningkatan kualitas (Quality 
Cost), penerapan teknologi baru 
(new Teknologi implementation), 
fleksibilitas produksi  (production 
Flexibility), kualitas produk 
(product  Quality), atribut produk 
(Product  Attribute), struktur 
organisasi ramping(Lean 
Organization), pengurangan 
kecacatan produk (Product  Defect 
Rate) dam produk Tahan Lama 
(Product Durability). 
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Lanjutan Tabel 2.1Tabel Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian  Alat 
Analisis Tujuan Hasil Penelitian 

Faktor-faktor 
persaingan dalam 
Industri Mebel dan 
pegaruhnya 
Terhadap Strategi 
Pemasaran Pada 
Sentra Kerajinan 
Mebel Di 
Kelurahan Bukir, 
Kecamatan 
Gadingrejo Kota 
Pasuruan 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mencari 
faktor-faktor 
apa saja yang 
mempengaru
hi persaingan 
dalam 
industri 
mebel dan 
bagaimana 
pengaruhnya 
terhadap 
strategi 
pemasaran 

Hasil penelitian ini di dapatkan 
faktor yang terdiri dari 
variabel-variabel baru yang 
terbentuk berdasarakan faktor 
loadingnya dalam analisis 
faktor  dan faktor-faktornya 
yaitu, pemasok, pesaing yang 
ada, pemsok, barang subtitusi, 
dan pembeli. Faktor –faktor 
tersebut mempengaruhi secara 
signifikan variabel dependen 
Stategi Pemasaran faktor 
pembeli adalah faktor yang 
berpengaruh dominan terhadap 
strategi pemasaran industri 
mebel di kelurahan bukir 
kecamatan Gadingrejo Kota 
Pasuruan. 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
mempengaruhi 
Keunggulan 
Bersaing Pada PT. 
Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
Medan 

SEM  

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menelaah 
pengaruh dari 
pengamatan 
lingkungan, 
kualitas 
layanan, dan 
implementasi 
strategi 
deferensiasi 
terhadap 
keunggulan 
bersaing 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa model 
telah memenuhi kriteria 
goodnes of fit dengan 
menggunakan metode 
Sructural Equation Modeling 
(SEM) yang melitputi ehi-
squte 59,010 dengan 
probability 0,113, RSMEA 
0,048 AGFI 0,860, TLI 0,959 
dan CFI 0,970. Dari hasil 
hipotesis di peroleh dari 
pengamatan lingkungan, 
kualitas layanan, kualitas 
layanan dan implmentasi 
strategi deferensiasi 
berpengaruh terhadap 
keunggulan bersaing. 
Sedangkan pengamatan 
lingkungan dan implementasi 
strategi deferensiasi tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas layanan 
namun memberikan tanda 
yang positif. 
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2.8 Kerangka Pikir dan Konseptual 

Berikut adalah kerangka pikir konseptial yang peneliti ambil. Penelitian 
ini diambil dari latar belakang, ketidakpastian lingkungan industri yang 
berpengaruh terhadap formalitas perumusan strategi, yang lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar berikut :  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Peneliti, 2016 

Latar belakang 

Kajian teori 

Variabel penelitian 
Dependen (x) X1 pembeli, X2 pesaing yang ada, X3 barang subtitusi, X4 pendatang baru, X5 pemasok 

Independen : Formalitas 

Hipotesis 

Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji Regresi Linear Berganda 

Hasil dan Pembahasan 
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2.9 Model Konsep dan Model Hipotesis 

2.9.1 Model Konsep 

Gambar 2.2 
Model Konsep 

  

 

 
Sumber : Peneliti, 2016 
2.9.2 Hipotesis  

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu 
untuk hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama yang 
signifikan antar variabel hasil analisis faktor eksplanatori terhadap penjualan. 
Sedangkan hipotesis harapan (H1) adalah dapat berpengaruh secara bersama –
sama signifikan antara variabel hasil analisis faktor eksplanatori terhadap 
Formalitas Perumusan Strategi.  

Gambar 2.3 
            Model Hipotesis  

  

 

 

 

Ketidakpastian 
Lingungan Industri 

 (X)  

Formalitas 
(Formality)  

(Y) 

Variabel –variabel hasil analisis 
lingkungan: 
Pembeli (X1) 

Pesaing yang ada (X2) 
Barang Subtitusi (X3) 
Pendatang baru (X4) 

Pemasok (X5) 

Formalitas 
(Formality) 

(Y) 

Sumber : Peneliti 2016 
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 Untuk konsep faktor-faktor lingkungan persaingan dalam struktur industri 
dapat diambil dari pendapat porter (1992:4) yaitu variabel  (X1) pembeli, (X2) 
pesaing yang ada, (X3) barang subtitusi, (X4) pendatang baru, (X5) pemasok dan 
formaliy (Y) 

 

 Keterangan : 

   = berpengaruh secara parsial  

   = berpengaruh secara simultan 

Berikut ini beberapa hipotesis berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan 
tujuan penelitian yang telah dibuat: 

1. H1 : Diduga pada variabel lingkungan industri berpengaruh secara simultan 
terhadap formality pada UMKM Produk olahan susu, keripik buah dan keripik 
tempe Sanan. 

2. H2 : Diduga pada variabel lingkungan industri berpengaruh secara parsial 
terhadap formality pada UMKM Produk olahan susu, keripik buah dan keripik 
tempe Sanan. 

3. H3 :  Diduga variabel barang subtitusi yang paling dominan mempengaruhi 
Formality pada UMKM Produk olahan susu, keripik buah dan keripik tempe 
Sanan 
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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori 
(penjelasan). Pemelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji 
hipotesis yang dirumuskan. 

 Menurut Widi (2010:48) penelitian eksplanatori (penjelasan) dilakukan 
pada suatu obyek untuk menjajaki sesuatu apabila pengetahuan penelitian 
terhadap obyek tersebut masih sangat sedikit atau terbatas, atau dilakukan untuk 
menyelidiki kemungkinan dilakukan suatu penelitian lanjutan yang lebih lengkap. 
Termasuk dalam jenis adalah kegiatan pengembangan atau penentuan suatu 
peralatan atau prosedur. Sifat penelitian ini masih sangat terbuka dan mencari-cari 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif yang prosesnya berawal dari teori selanjutnya dengan menggunakan 
logika deduktif diturunkan hipotesis penelitian yang disertai pengukuran dan 
operasional konsep. Kemudian generalisasi empiris yang berdasar pada statistik 
sehingga dapat disimpulkan sebagai temuan penelitian ini. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi objek pada penelitian ini yaitu di daerah Sanan, Malang. Penelitian ini 
juga menggunakan tiga jenis usaha mikro kecil menengah  (UMKM) dibidang 
Sentra keripik Sanan Malang, UMKM olahan susu sapi, dan industri keripik buah 
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dengan mengikuti pelatihan UMKM yang diadakan oleh Disperindag Jawa Timur. 
Keberadaan obyek ini sekaligus menunjukkan lokasi penelitian yang ketiganya 
merupakan lokasi yang banyak ditemui sebagai pusat oleh-oleh yang banyak 
dikunjungi wisatawan.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Sugiono (2011:80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas : 
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada 
di  ketiga industri UMKM Kota Malang, Jawa Timur yaitu UMKM Olahan Susu 
Sapi (19 UMKM), Keripik Buah (26 UMKM) dan Keripik Tempe (20 UMKM).  

3.3.2. Sampel 

 Sugiono (2011:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Mengingat bahwa jumlah populasi besar, 
keterbatasan waktu dan biaya sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari semua 
yang ada dalam populasi, maka teknik sampel yang digunakan adalah Random 
Sampling. Teknik ini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota/unsur 
yang tidak homogen atau acak dan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi ini (Sugiono, 2011:82).  Dalam penelitian ini jumlah populasi yang ingin 
diteliti tidak diketahui jumlah populasinya, sehingga dalam penentuan sample 
merujuk kepada pendapat yang dikenukakan oleh Roscoe (1982) dalam Sugiono 
(2011:90-91) yang mengusulkan dalam pengambilan sampel sebaiknya: 
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1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 
dengan 500 

2. Bila sampel dibagi menjadi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, 
pegawai negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel 
setiap kategori minimal 30 

3. Dalam penelitian multivariant (termasuk analisis regresi berganda), 
ukuran sampel yang diusulkan lebih baik beberapa kali (lebih baik 10 
kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel yang ingin deteliti. 

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana, yang menggunankan 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 
masing-masing antara 10-20 

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel bebas yang terdiri dari, pembeli, 
pesaing yang ada, barang subtitusi, pendatang baru, pemasok dan 1 variabel 
terikat yaitu formalitas strategi. Sehingga variabel dalam penelitian ini adalah 6. 
Kemudian mengkalikan variabel dengan angka 10 sebagai ketentuan dari teori 
Roscoe dan diperoleh hasil sebesar 60. Artinya,  setiap satu variabel diwakili oleh 
10 responden. Setelah melakukan pertimbangan yang baik peneliti menambahkan 
2 sampel lagi yang mana adalah pemilik UMKM, dikarenakan  kedua sampel 
tersebut telah memiliki pengalaman dibidang bisnis dan nilai tambah bagi 
penelitian ini. 

3.4 Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis menurut Bungin 
(2008:122), yaitu: 
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1. Data primer, data primer adalah yaitu data yang diperoleh dari sumber 
data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data yang 
dikumpukan dari penyebaran kuisioner pada pengusaha berskala 
industri kecil menengah pada ketiga industi tersebut di Kota Malang. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau 
sumber sekunder untuk melengkapi data primer.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Menurut Sugiono (2011:137) metode pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Kuesioner  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untu dijawabnya. Kuesioner ini akan memberikan sejumlah 
pertanyaaan yang berkaitan dengan permasalahaan penelitian kepada 
pengusaha berskala industri rumah tangga, kecil, dan menengah di ketiga 
industri tersebut. 

b. Observasi 
Obsevasi sebagai teknik pemgumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 
kuisioner. Sedangkan wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi 
dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-
obyek alam yang lain. 
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3.6 Variabel Peneliltian 

Variabel penelitian menurut Sugiono (2011:38) yaitu segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 
Variabel dalam penelitian yang penulis lakukan kali ini yaitu terdiri dari variabel 
bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

a. Variabel independen (variabel bebas) 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor. Dalam 
bahasa Indonesia sering disebut sebagi variabel bebas. Variabel bebas 
adalah merupakan variabel yang mempengarui atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

b. Variabel dependen ( variabel terikat ) 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 
Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel 
terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variabel bebas. 

Gambar 3.1  

Hubungan Variabel Bebas-Terikat 

 

 

 

 

Kekuatan Pembeli  (X1) 
Pesaing yang ada (X2) 
Barang subtitusi (X3) 
Pendatang baru (X4) 

Pemasok (X5) 
 (Variabel Bebas : Faktor 

Ketidakpastian Lingkungan 
Industri) 

Formalitas 
(formality) 

 (Variabel Terikat) 
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3.7 Definisi Operasional  
Pada dasarnya definisi opersional merupakan batasan dalam menjelaskan 

variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga penelitian menjadi terarah 
pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah lingkungan industri. Ketidakpastian lingkungan industri merupakan faktor 
yang mempengaruhi persaingan usaha. Adapun Faktor-faktor Ketidakpastian 
lingkungan menurut Kuncoro (2006:25) yaitu : 

1. Kekuatan Pembeli (X1) 
Kekuatan pembeli merupakan kemampuan pembeli untuk mengontrol 
dan mendapatkan posisi sebagai penawar dalam industri. Adapun 
indikator dari kekuatan pembeli yaitu: 
a. Kepekaan terhadap harga (X1.1), yaitu: kepekaan pembeli terhadap 

penawaran harga yang ditetapkan.  
b. Deferensiasi produk penjual (X1.2), yaitu: pembedaan produk yang 

dilakukan oleh penjual terkait dengan preferensi pembeli. 
c. Laba pembeli (X1.3), yaitu: keuntungan yang diterima oleh pembeli 

jika membeli barang pada suatu usaha membeli  dalam jumlah 
tertentu kepada suatu usaha atau apabila membeli dalam jumlah 
tertentu. 

d. Integrasi balik (X1.4), yaitu: kemampuan pembeli untuk menjadi 
pesaing baru yang potensial dalam persaingan.  

e. Informasi yang dimiliki pembeli (X1.5), yaitu: kemampuan pembeli 
dalam mengakses informasi terkait dengan usaha dan pola harga. ‘ 
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2. Pesaing yang ada (X2) 
Pesaing yang ada merupakan salah satu pesaing potesial bagi setiap jenis 
usaha. Pesaing yang adalah pihak-pihak yang berada didalam pasar 
bisnis. Adapun indikator dari pesaing yang ada, yaitu: 
a. Jumlah pesaing (X2.1), yaitu: jumlah pesaing yang berada didalam 

dalam pasar. 
b. Tingkat biaya tetap (X2.2), yaitu: total biaya tetap yang digunakan 

untuk memproduksi suatu produk. 
c. Deferensiasi produk pesaing (X3.3), yaitu: pembedaan atau klasifikasi 

yang dilakukan oleh pesaing terkait dengan ciri khas produk baik yang 
tampak secara fisik (Tangible) maupun tidak tampak (intangible). 

d. Besarnya kapasitas (X2.4), yaitu: besarnya kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu. 

e. Strategi yang beragam (X2.5), yaitu: variasi strategi yang dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. 

3. Produk substitusi (X3) 
Produk substitusi adalah produk yang memiliki kemampuan dalam 
menggantikan produk utama. Adapun indikator dari produk substitusi, 
yaitu: 
a. Harga produk (X3.1), yaitu: harga yang ditawarkan oleh barang 

subtitusi 
b. Mutu produk (X3.2), yaitu: berkaitan dengan kualitas produk 

subtitusi 
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c. Jumlah produk yang beredar (X3.3), yaitu: jumlah produk subtitusi 
yang beredar dalam pasar yang dapat dengan mudah diakses oleh 
konsumen produk industri tersebut. 

4. Pendatang baru (X4) 
Pendatang baru merupakan pesaing potensial yang sangat mempengaruhi 
keuntungan perusahaan. Adapun indikator dari pendatang baru, yaitu: 
a. Adanya calon potensial pendatang baru yang akan memasuki 

industri (X4.1), yaitu: potensi atau kemampuan calon pesaing baru 
untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu  

b. Merebut bagian pasar (X4.2), yaitu: kemampuan calon pesaing baru 
untuk merebut pangsa pasar atau konsumen dalam industri. 

c. Sumber daya yang besar (X4.3), yaitu: kemampuan calon pesaing 
baru untuk dapat memproduksi dengan kapasitas besar. 

5. Pemasok (X5) 
Pemasok adalah pihak yang mempengaruhi penyediaan bahan baku suatu 
perusahaan. Pemasok sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu 
bisnis karena termasuk salah satu pihak dalam mata rantai bisnis. Adapun 
indikator dari pemasok, yaitu: 
a. Konsentrasi pemasok (X5.1), yaitu: fokus pemasok yang 

terkosentrasi dalam melayani kebutuhan industri 
b. Bahan baku subtitusi (X5.2), yaitu: bahan baku lain yang dapat 

menggantikan manfaat bahan baku yang ditawarkan oleh pemasok 
c. Arti volume penjualan (X5.3), yaitu: arti penting volume penjualan 

kepada industri bagi pemasok. 
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Sementara variabel terikat (Y) adalah formalitas (formality). Formalitas 
(fomality) dalam UMKM juga harus diperhatikan untuk pengambilan keputusan 
strategi, agar strategi yang sudah diputuskan oleh UMKM bisa bersaaing di pasar 
dan juga produk UMKM tersebut bisa bersaing dengan produk yang lain, untuk 
itu salah satu model formalitas menurut Robbins (2013:9) yang peneliti ambil 
sebagai indikator penelitian yaitu : 

1. Formalitas model kewirausahaan (Y1) 
Formalitas model kewirausahaan adalah model formalitas yang dianut 
oleh perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM, yang pada umumnya 
perusahaan ini berada dibawah kendali seorang individu atau 
dikendalikan oleh satu orang. Adapun Indikator formalitas model 
kewirausahaan, meliputi: 
a. Pengambilan keputusan terkait dengan peluang, ancaman, kelemahan 

dan kekuatan(Y1.1), yaitu: pengambilan strategi bisnis yang selalu 
mempertimbangkan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan  

b.  Pengambilan keputusan dalam mengambil strategi bisnis (Y1.2), 
yaitu: pengambilan strategi bisnis yang membutuhkan saran dari 
beberapa orang saja. 
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Tabel 3.1 
Tabel Definisi Opersional 

Variabel Bebas 
(Faktor 

Ketidakpastian 
Lingkungan 

Industri) 
Indikator Item 

Kekuatan Pembeli 

Kepekaan terhadap 
harga 

Kepekaan pembeli yang ditawarkan terhadap harga 
jual 

Deferensiasi produk 
jual 

Penjualan produk yang ditentukan adanya ciri khas 
dari produk 

Laba pembeli Adanya kemudahan pembayaran terhadap pembeli 
atau pelanggan 

Integrasi balik Adanya keinginan suatu pembeli untuk membuka 
usaha sendiri 

Informasi yang 
dimiliki pembeli Pembeli mengetahui kondisi pasar 

Pesaing yang ada 

Jumlah pesaing Jumlah pesaing yang ada dalam industri 
Tingkat biaya tetap Total biaya tetap yang digunakan untuk 

memproduksi suatu produk 
Deferensiasi produk 
pesaing Penjualan produk sesuai dengan ciri khas 
Besarnya kapasitas Kemampuan pesaing dalam memproduksi 
Strategi yang 
beragam Penjulan produk yang mempunyai strategi 

Barang subtitusi 
Harga produk Menentukan harga jual dengan mempertimbangkan 

barang subtitusi 
Kualitas produk Mempertimbangkan kualitas produk lain 
Jumlah yang beredar Penjualan produk yang di tentukan oleh jumlah 

yang beredar di pasar 

Pendatang baru 
Kapasitas baru Adanya calon pasing untuk menambah jumlah 

produksi 
Merebut bagian pasar Kemampuan calon pendatang baru untuk merebut 

pasar 
Sumber daya yang 
besar 

Kemampuan calon pesaing dalam memproduksi 
jumlah besar 

Pemasok 
Konsentrasi pemasok Membeli bahan baku produk pada penjual tertentu 
Bahan baku subtitusi  Kesulitan dalam memproduksi dengan bahan baku 

lain 
Arti volume 
penjualan Membuka penjualan sendiri dengan produk sendiri  
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Lanjutan Tabel Definisi Operasioal 3.1 

Variabel Terikat Indikator Item 

Formalitas 
(formality) 

Pengambilan 
keputusan terkait 
peluang, acaman, 
kekuatan kelemahan 

Visi misi UMKM dan tujuan bisnis 
Mengambil keputusan strategi bisnis dengan 
mencari peluang dan acaman 
Sebelum mengambil keputusan strategi bisnis 
selalu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan 

Pengambilan 
keputusan dalam 
strategi bisnis 

Membuat tim dalam perusahaan untuk mengambil 
strategi bisnis 
Selalu berdiskusi dengan orang lain dalam 
mengambil keputusan strategi 
Melakukan waktu yang lama dalam merencanakan 
startegi bisnis 
Mengandalkan peramalan untuk mengambil 
keputusan 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
3.8 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
skala likert.  Menurut (Sugiono,2011:92), skala likert  digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut 
sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel 
yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 
dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban responden dalam kuisioner 
dibagi dalam beberapa sektor, yaitu : 

 
 
 
 

 



43  

Tabel 3.2  

Skala Pengukuran 

No Jawaban Notasi Nilai 
Skor 

1 Sangat Setuju SS 5 
2 Setuju S 4 
3  Cukup setuju CS 3 
4 Tidak Setuju TS 2 
5  Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

3.9 Uji Instrumen Penelitian 

 3.9.1. Uji Validitas 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pengujian instrumen, 
pertama yaitu uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat-tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen yang valid atau yang 
saling mempunyai validitas tinggi namun sebaiknya instrumen yang kurang valid 
mempunyai validitas rendah (Arikunto, 2002:144). Instrument pengumpul data 
dapat dikatakan valid jika mampu serta dapat mengungkapkan data atau informasi 
dari suatu variabel yang diteliti secara tepat dan mampu mengukur apa yang 
diinginkan atas penelitian tersebut dan tinggi rendahnya sebuah koefisien validitas 
akan menggambarkan kemampuan data atau informasi dari variabel tersebut.  

Indeks validitas dapat diukur dengan rumus teknik correlation product 
moment dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan skor total dan 
menggunakan tingkat signifikansi 5%. Dengan kriteria apabila probabilitas kurang 
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dari 0,05 atau apabila nilai total pearson correlation > r kritis, maka dinyatakan 
valid (Arikunto, 2002:146).  

3.9.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2002:144) uji realibilitas adalah suatu instrumen yang 
cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrument tersebut sudah baik. Suatu instrument bisa dikatakan reliabel jika dapat 
dipercaya dan mampu mengungkap suatu data. Teknik pengujian reliabilitas ini 
ditentukan oleh nilai koefisien reliabilitas Alpha. Instrumen dapat dikatakan 
reliabel jika perhitungan validitas besar dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 
0,05 (a = 5 %). Kriteria pengambilan keputusan dapat dikatakan reliabel apabila 
nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6. 

3.10. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiono (2011:148). Statistik deskriptif 
Pada penelitian ini menyajikan data melalui tabel dan grafik. 

3.11. Uji Asumsi Klasik 

3.11.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan penulis untuk menguji apakah dalam model 
regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal. 
Menurut Ghozali (2015:74) mengemukakan uji normalitas bertujuan untuk 
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menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik 
apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal.  

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti gari 
diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.11.2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 
2015:105). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikonolieritas di dalam model 
regresi adalah sebagai berikut : 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 
0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak 
adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas 
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dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya 
efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.  

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 
valiance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainya. 
Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel 
terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance terpilih 
yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai nilai VIF tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance < 
0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus menentukan 
tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. 

3.11.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2015:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam sebuah model regresi berganda terjadi ketidaksamaan varian dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dan model regresi yang baik 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.12. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Analisis ini bertujuan untuk menyatakan seberapa besar pengaruh naik 
turunnya nilai variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas (Sugiono, 
2015:275). Analisis regresi berganda adalah suatu teknik dimana variabel akan 
dibagi menjadi variabel dependen atau terikat (Y) dan variabel independen atau 
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bebas (X). Analisis ini menunjukkan bahwa variabel dependen akan bergantung 
(terpengaruhi) pada lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini akan 
menggunakan satu variabel terikat dan tiga variabel bebas yaitu variabel 
pembelian, pesaing yang ada dan Barang subtitusi, sedangkan variabel terikat 
yaitu penjualan. Bentuk analisis regresi berganda yang digunakan pada penelitian 
ini menurut (Sugiono 2015:275) adalah: 

Persamaan regresi untuk lima prediktor dengan rumus : 

= + + + + 4x4 + b5x5 

Keterangan: 

 α = konstanta regresi 

b1  = koefisien regresi untuk X1 

b2 = koefisien regresi untuk X2 

b3 = koefisien regresi untuk X3 

b4 =koefisien regresi untuk X4 

b5 = koefisien regresi untuk X5 

X1 = variabel bebas untuk kekuatan pembeli 

X2 = variabel bebas untuk pesaing yang ada 

X3 = variabel bebas untuk barang subtitusi 

X4 = variabel bebas pendatang baru 
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X5 =variabel bebas pemasok 

Y = variabel terikat yaitu formalitas strategi 

3.13. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan proporsi 
variabel terikat  yang dijelaskan oleh variabel bebas. R² mampu memberikan 
informasi mengenai variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 
model regresi yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono 
(2012:250) untuk dapat mengetahui kuat lemahnya hubungan pengaruh 
antar variabel, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :   

a. Jika koefisien korelasi menujukan 0%-19,99% berarti hubungan antar 
variabel sangat rendah. 

b. Jika koefisien korelasi menujukan 20%-39,99% berarti hubungan 
antar variabel rendah.  

c. Jika koefisien korelasi menujukan 40%-59,99% berarti hubungan 
antar variabel sedang. 

d. Jika koefisien korelasi menujukan 60%-79,99% berarti hubungan 
antar variabel kuat. 

e. Jika koefisien korelasi menujukan 80%-100% berarti hubungan antar 
variabel sangat kuat.  
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3.14. Uji Hipotesis 

 Dalam mendapatkan hasil terbaik dengan model regresi perlu dilakukan uji 
hipotesis sebagai berikut: 

3.14.1. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y secara simultan (Uji F) Uji F 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (Analisis 
lingkungan industri) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Formality). 
Pengujian dilakukan menggunakan tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 5% 
atau 0,05 pada taraf signifikansi 95%. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan 
menggunakan bantuan program SPSS yaitu dilihat pada tabel ANOVA.  

3.14.2. Uji Regresi secara parsial (t) 

Pengaruh X1, X2,X3,X4,X5 terhadap Y secara parsial (Uji t). Pengujian 
secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara 
variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. 
Dalam hal ini t hitung diperoleh melalui bantuan program SPSS yaitu pada tabel 
coefficients.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang banyak berdiri berbagai macam 
UMKM, mulai UMKM kerajinan sampai UMKM minuman dan makanan. 
Dengan banyaknya UMKM yang berdiri Kota Malang, maka persingan antara 
produk yang sejenis atau produk yang tidak sejenis sangatlah ketat. Karena hasil 
produk yang sejenis sangat banyak, untuk itu produk yang dihasilakan haruslah 
mempunyai ciri khas rasa dan inovasi dari produk tersebut. Jika produk tersebut 
mempunyai ciri khas tersendiri maka produk tersebut akan bisa bersaing di 
lingkungan industri. 
4.2 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti  terhadap 62 
responden yaitu pada UMKM Olahan Susu Sapi Malang, UMKM Olahan Keripik 
Buah Malang dan UMKM Keripik Tempe Sanan. Penyajian data mengenai 
identitas responden yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan 
persaingan dalam lingkungan UMKM. Sedangkan prosedurnya yaitu dengan jalan 
penyebaran kuesioner dan meminta untuk mengisi kuesioner. Gambaran tentang 
responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan 
jenis kelamin, usia, lama berdiri, dan jumlah tenanga kerja. Dapat diperoleh 
gambaran umum  tentang karakteristik responden yang telah  diteliti sebagai 
berikut :  
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4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan  Prosentase Alokasi 
Gambaran tentang karakteristik berdasarkan Prosentase Alokasi responden yang 
diteliti nampak pada Tabel 4.1 sebagai berikut 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan  Prosentase Alokasi  

No UMKM Jumlah  Prosentase 
1 Olahan Susu Sapi 19 30,65% 
2 Keripik Buah 23 37,10% 
3 Keripik Tempe Sanan 20 32,26% 

Jumlah 62 100,00% 
Dari hasil identifikasi pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa UMKM 

Olahan Susu Sapi berjumlah 19 responden (30,65%),sebanyak 23 responden 
(37,10%) jumlah UMKM Keripik Buah dan sebanyak 20 responden (32,26%) 
jumlah UMKM Keripik Tempe Sanan. Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa 
jumlah UMKM keripik buah yang paling dominan. 
4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan  Jenis Kelamin 
 Gambaran tentang karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden yang 
diteliti nampak pada Tabel 4.1 sebagai berikut 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase 
Pria  29 46,77% 

Wanita  33 53,23% 
Jumlah  62 100,00% 

Sumber : data primer diolah 2016 

 Dari hasil identifikasi pada Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa 
responden berjenis kelamin pria berjumlah 29 responden (46,77%), dan sebanyak 
33 responden (53,23%) berjenis kelamin Wanita. Dapat disimpulkan dari data 
diatas bahwa jumlah responden berjenis kelamin Wanita lebih banyak 
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dibandingkan jenis kelamin Pria,  hal ini dikarenakan wanita cenderung ingin 
mendapatakan penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup. 
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Identifikasi responden berdasarkan usia pada penelitian ini, responden 
dikelompokkan menjadi 5 kelompok usia. Kelima kelompok responden tersebut 
yaitu responden yang berusia  kurang dari 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-
50 tahun dan lebih dari 50 tahun. Adapun jumlah dari masing-masing responden 
dalam kelompok usia tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tingkat Usia  Jumlah (orang) Prosentase  
< 20 tahun  1 1,61% 

 21 -30 tahun 9 14,52% 
31 - 40 tahun  21 33,87% 
41-50 tahun 18 29,03% 
50 tahun > 13 20,97% 

Jumlah  62 100,00% 
Sumber : data primer diolah2016 

Dari hasil identifikasi Tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa usia 
konsumen yang terbanyak menjadi responden pada saat penelitian adalah usia 31-
40 tahun dengan jumlah responden sebesar 21 orang dengan prosentase sebesar 
33,87%, usia 41-50 tahun dengan jumlah responden sebesar 18 orang dengan 
prosentase sebesar 29,03%, pada usia 50 tahun ke atasdengan jumlah 13 orang 
memiliki prosentase 20,97%, kemudian reponden dengan usia jumlah 21-30 tahun 
dengan jumlah 9 orang dengan presentase 14,52 % dan diketahui responden 
dengan tingkat usia kurang dari 20 tahun dengan jumlah 1 orang dan memiliki 
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prosentase 1,61% . Dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM Olahan Susu Sapi, 
UMKM Olahan Keripik buah dan UMKM Keripik Tempe Sanan sebagian besar 
berusia sekitar 31-40 tahun dan dapat dikatakan masuk dalam usia yang dewasa, 
dimana individu yang masuk dalam kategori umur ini sudah memiliki mental, 
modal dan ilmu manajemen yang mumpuni.  
4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berdiri 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan tingkat lama berdiri UMKM 
yang diteliti tampak pada Tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4  
Tingkat Lama Berdiri UMKM  

Lama berdiri Jumlah 
(UMKM) Prosentase 

<1 th 1 1,61% 
1-5 th 48 77,42% 
6-10 th 12 19,35% 
>10th 1 1,61% 

Jumlah  62 100,00% 
Sumber : data primer diolah 2016 

Dari hasil identifikasi Tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat lama 
berdiri UMKM yang terbanyak pada saat penelitian adalah 1-5 tahun dengan 
jumlah  sebesar 48 UMKM dengan prosentase sebesar 77,42%, lama berdiri 6-10 
tahun dengan jumlah responden sebesar 12 UMKM dengan prosentase sebesar 
19,35%, lama berdiri lebih dari10 tahun ke atas dengan jumlah 1 UMKM memiliki 
prosentase 1,61%, kemudian UMKM  dengan lama berdiri kurang dari 1 tahun 
jumlahnya yaitu1 UMKM dengan jumlah prosentase 1,61 %. Dapat disimpulkan 
bahwa pemilik UMKM Olahan Susu Sapi, UMKM Olahan Keripik buah dan 
UMKM Keripik Tempe Sanan sebagian besar berdiri sekitar 1-5 tahun, hal ini 
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bisa dikarenakan pemillik sudah mempunyai pengalaman, sudah memahami 
lingkungan bisnis, bisa melihat peluang pasar, dan bisa bersaing dengan produk 
yang lain. 
4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

Berdasarkan tingkatan lama berkerja responden diidentifikasikan menjadi 4 
kelompok tingkatan jumlah tenaga kerja. Keempat kelompok responden tersebut 
yaitu responden yang berkerja kurang dari 1 orang, 1-5 orang, 6-10 orang, dan 
lebih dari 10 Orang. Berikut adalah gambaran dari karakteristik responden 
berdasarkan lama berkerja  

Tabel 4.5  
Jumlah Tenaga Kerja 

 
Jumlah tenanga kerja Jumlah (orang) Prosentase 

< 1 orang 1 1,61% 
1-5 orang 43 69,35% 

6 - 10 orang 17 27,42% 
>10 orang  1 1,61% 
Jumlah  62 100,00% 

Sumber : data primer diolah 2016 

Dari Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 43 UMKM dengan 
prosentase 69,35% responden memiliki jumlah tenaga kerja  1-5 orang, sebanyak 
17 UMKM  dengan prosentase 27,42% memiliki jumlah tenaga kerja antara 6 
sampai dengan 10 orang, sebanyak 1 UMKM dengan prosentase 1.61% memiliki 
jumlah tenaga kerja kurang 1 orang, sedangkan 1 UMKM yang memiliki jumlah 
tenaga kerja lebih dari 10 orang dengan prosentase 1,61% Dapat diketahui bahwa 
sebagian besar responden UMKM memiliki jumlah tenaga kerja yaitu 1-5 orang, 
karena UMKM adalah bisnis dengan skala bisnis yang kecil, sehingga banyak 
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pemillik UMKM mempekerjakan karyawan yang sedikit dengan alasan efisiensi 
biaya.  
4.3 Deskripsi Jawaban Responden 

Gambaran distribusi items digunakan untuk melihat jawaban-jawaban 
responden secara umum. Pada bagian ini akan dijabarkan dan dijelaskan mengenai 
distribusi item variabel  bebas (Independentvariable), yaitu berupa pembeli (X1), 
pesaing yang ada (X2), barang subtitusi (X3), pendatang baru (X4), pemasok (X5) 
dan variabel terikat (Dependentvariable) yaitu formalitas strategi (Y). 
4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Pembeli  (X1)  

Pada variabel Pembeli terdapat lima item pertanyaan yang diberikan kepada 
responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.6 
berikut: 

 Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Pembeli(X1) 
Item 5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % F % F % F % F % Jumlah % 
X1.1 16 25,81 32 51,61 2 3,23 10 16,13 2 3,23 62 100 3,81 
X1.2 15 24,19 22 35,48 8 12,90 15 24,19 2 3,23 62 100 3,53 
X1.3 16 25,81 23 37,10 6 9,68 13 20,97 4 6,45 62 100 3,55 
X1.4 12 19,35 28 45,16 10 16,13 10 16,13 2 3,23 62 100 3,61 
X1.5 10 16,13 30 48,39 6 9,68 13 20,97 3 4,84 62 100 3,50 

    3,60 
Sumber : data primer diolah 2016 

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 62 responden, untuk item 
pertama yaitu Kepekaan pembeli yang terhadap harga jual terdapat 16 responden 
atau 25,81% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 
32 responden atau 51,61%, yang menyatakan netral sebanyak 2 responden atau 
3,23%,yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 16,13%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 3,23%.  
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Untuk indikator kedua yaitu penjualan produk yang ditentukan adanya ciri 

khas dari produkdapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 
sebanyak 15 responden atau 24,19%, yang menyatakan setuju sebanyak 22 
responden atau 35,48%, yang menyatakan netralsebanyak 8responden atau 
12,90%,yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15responden atau 24,19%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2responden atau 3,23%. 

Untuk indikator ketiga yaitu adanya kemudahan pembayaran terhadap 
pembeli atau pelanggan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 16 responden atau 25,81%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 23 responden atau 37,10%, yang menyatakan netral sebanyak 6 
responden atau 9,68%,yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 responden atau 
20,97%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 4 responden atau 
6,45%. 

Untuk indikator keempat yaitu adanya keinginan suatu pembeli untuk 
membuka usaha sendiridapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat 
setuju sebanyak 12 responden atau 19,35%, yang menyatakan setuju sebanyak 28 
responden atau 45,16%, yang menyatakan netral sebanyak 10 responden atau 
16,13%,yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10responden atau 16,13%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 3,23%. 

Untuk indikator kelima yaitu Pembeli mengetahui kondisi pasar dapat 
diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 
responden atau 16,13%, yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 
48,39%, yang menyatakan netral sebanyak 6 responden atau 9,68%,yang 
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menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 16,13%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 4,84%. 

Selain itu pada Tabel 4.6 juga dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 
responden terbilang tinggi pada item pembeli terhadap harga sebesar (3,81%). 
Artinya, harga sangat mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk, oleh 
sebab itu dalam penetapan harga pemilik UMKM dianjurkan untuk melihat survei 
pasar terlebih dahulu. Sedangkan rata-rata item terendah (3,50%), hal ini 
dikarenakan tidak semua pembeli  memperhatikan atau mengetahui kondisi pasar. 
 
4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Pesaing yang ada (X2) 

Pada variabel Pesaing yang ada terdapat lima item pertanyaan yang 
diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 
Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Pesaing yang ada (X2) 
Item 5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % f % F % f % f % Jumlah % 
X2.1 12 19,35 28 45,16 5 8,06 14 22,58 3 4,84 62 100 3,52 
X2.2 18 29,03 36 58,06 2 3,23 4 6,45 2 3,23 62 100 4,03 
X2.3 11 17,74 24 38,71 5 8,06 20 32,26 2 3,23 62 100 3,35 
X2.4 14 22,58 30 48,39 6 9,68 11 17,74 1 1,61 62 100 3,73 
X2.5 11 17,74 28 45,16 2 3,23 20 32,26 1 1,61 62 100 3,45 

    3,62 
        Sumber : data primer diolah 2016 

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 62 responden, untuk item 
pertama yaitu Jumlah pesaing yang ada dalam industriterdapat 12 responden atau 
19,35% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 28 
responden atau 45,16%, yang menyatakan netral sebanyak 5responden atau 
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8,06%,yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 responden atau 22,58%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 4,84%.  

Untuk indikator kedua yaitu Total biaya tetap yang digunakan untuk 
memproduksi suatu produk dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 18 responden atau 29,03%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 36 responden atau 58,06%, yang menyatakan netral sebanyak 2 
responden atau 3,23%,yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 
6,45%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 
3,23%. 

Untuk indikator ketiga yaitu Penjualan produk sesuai dengan ciri khas 
dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 
responden atau 17,74%, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 
38,71%, yang menyatakan netral sebanyak 5 responden atau 8,06%, yang 
menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 32,26%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 3,23%. 

Untuk indikator keempat yaitu Kemampuan pesaing dalam 
memproduksidapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 
sebanyak 14 responden atau 22,58%, yang menyatakan setuju sebanyak 30 
responden atau 48,39%, yang menyatakan netral sebanyak 6 responden atau 
9,68%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 responden atau 17,74%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,61%. 

Untuk indikator kelima yaitu Penjulan produk yang mempunyai strategi 
dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 
responden atau 17,74%, yang menyatakan setuju sebanyak 28 responden atau 
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45,16%, yang menyatakan netral sebanyak 2 responden atau 3,23%,yang 
menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 32,26%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,61%. 

Selain itu pada Tabel 4.6 juga dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 
responden terbilang tinggi  pada item total biaya tetap untuk memproduksi produk 
sebesar (4,03%). Artinya, salah satu hambatan yang dihadapi UMKM dalam 
memproduksi produknya yaitu mengenai modal dan mencari bahan baku yang 
sesuai dengan modal yang dimiliki. Sedangkan rata-rata jawaban responden 
terendah sebesar (3,35%), terletak pada item Penjualan produk sesuai dengan ciri 
khas, hal ini dikarenakan produk yang dijual UMKM cenderung sama, hanya saja 
ciri khas yang membedakan UMKM satu dengan yang lainnya hanya varian rasa, 
harga dan kemasan yang menarik.  
4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel Barang Subtitusi (X3) 

Pada variabel Barang Subtitusi terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan 
kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.8 
berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Barang Subtitusi (X3) 
Item 5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % F % F % f % f % Jumlah % 
X3.1 13 20,97 30 48,39 5 8,06 12 19,35 2 3,23 62 100 3,65 
X3.2 12 19,35 35 56,45 6 9,68 7 11,29 2 3,23 62 100 3,77 
X3.3 10 16,13 27 43,55 3 4,84 20 32,26 2 3,23 62 100 3,37 

    3,60 
       Sumber : data primer diolah 2016 

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 62 responden, untuk item 
pertama yaitu menentukan harga jual dengan mempertimbangkan barang subtitusi 
terdapat 13 responden atau 20,97% yang menyatakan sangat setuju, yang 
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menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 48,39%, yang menyatakan netral 
sebanyak 5 responden atau 8,06%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 
responden atau 19,35%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 
responden atau 3,23%.  

Untuk indikator kedua yaitu mempertimbangkan kualitas produk lain dapat 
diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 
responden atau 19,35%, yang menyatakan setuju sebanyak 35 responden atau 
56,45%, yang menyatakan netral sebanyak 6 responden atau 9,68%, yang 
menyatakan tidak setuju sebanyak 7 responden atau 11,29%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 3,23%. 

Untuk indikator ketiga yaitu Penjualan produk yang di tentukan oleh 
jumlah yang beredar di pasar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak10responden atau 16,13%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 27 responden atau 43,55%, yang menyatakan netral sebanyak 3 
responden atau 4,84%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 
32,26%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 
3,23%. 

Selain itu pada Tabel 4.8 juga dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 
responden terbilang tinggi  pada item Mempertimbangkan kualitas produk lain 
sebesar (3,77%). Artinya, kualitas masih menjadi prioritas persaingan antara 
UMKM satu dengan yang lainnya. Meskipun juga ada UMKM yang 
menggunakan bahan baku dengan kualitas rendah di pasaran. Sedangkan rata-rata 
jawaban responden terendah sebesar (3,37%), terletak pada item Penjualan produk 
yang di tentukan oleh jumlah barang subtitusi yang beredar di pasar. Banyaknya 
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jumlah produk yang diproduksi sudah pasti mengikuti permintaan pasar, namun 
selama masih ada barang subtitusi untuk mengganti barang utama maka tidak 
akan berpengaruh pada permintaan pasar. 
4.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Pendatang Baru (X4) 

Pada variabel Pendatang Baru terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan 
kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.8 
berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Pendatang Baru (X4) 
Item 5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % F % F % F % f % Jumlah % 
X4.1 12 19,35 36 58,06 6 9,68 8 12,90 0 0,00 62 100 3,84 
X4.2 15 24,19 18 29,03 4 6,45 22 35,48 3 4,84 62 100 3,32 
X4.3 12 19,35 31 50,00 4 6,45 13 20,97 2 3,23 62 100 3,61 

    3,59 
        Sumber : data primer diolah 2016 

Pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 62 responden, untuk item 
pertama yaitu adanya calon pesaing baru menambah jumlah persaingan dipasaran 
terdapat 12 responden atau 19,35% yang menyatakan sangat setuju, yang 
menyatakan setuju sebanyak 36 responden atau 58,06%, yang menjawab netral 
sebanyak 6 responden atau 9,68%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 
8responden atau 12,90%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 
responden atau 0%.  

Untuk indikator kedua yaitu kemampuan calon pendatang baru untuk 
merebut pasar dan dapat mengurangi produksi produk dapat diketahui bahwa 
responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden atau 24,19%, 
yang menyatakan setuju sebanyak 18 responden atau 29,03%, yang menyatakan 
netral sebanyak 4responden atau 6,45%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 
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22 responden atau 35,48%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 
responden atau 4,84%. 

Untuk indikator ketiga yaitu kemampuan calon pesaing dalam 
memproduksi jumlah besardapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 12 responden atau 19,35%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 31 responden atau 50,00%, yang menyatakan netral sebanyak 
4responden atau 6,45%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 responden 
atau 20,97%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 
3,23%. 

Selain itu pada Tabel 4.9 juga dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 
responden terbilang tinggi  pada item calon pesaing baru menambah jumlah 
persaingan dipasaran sebesar (3,84%). Artinya,  dengan adanya pesaing baru di 
pasaran atau dilingkungan industri maka, akan meningkatkan persaingan bisnis 
yang semakin besar dan semakin ketat. Oleh karena itu para pemilik UMKM 
harus bisa membuat atau merumuskan strategi yang baik guna memenangkan 
persaingan bisnis. Sedangkan rata-rata jawaban responden terendah sebesar 
(3,32%), terletak pada item kemapuan calon pendatang baru untuk merebut pasar 
dan dapat mengurangi produksi produk, hal ini dikarenakan produk yang dijual 
oleh  UMKM pada lingkungan industri tersebut sudah mempunyai pelanggan 
tetap dan sudah mempunyai pangsa pasar yang sudah dituju. Hal ini berbeda 
dengan UMKM yang baru didirikan pada suatu lingkungan industri tersebut, maka 
UMKM baru tersebut masih belum mempunyai pelanggan tetap. Sehingga tidak 
akan mengurangi  dan mempengaruhi jumlah produksi pada UMKM yang sudah 
ada pada lingkungan industri tersebut. 
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4.3.5. Distribusi Frekuensi Variabel Pemasok (X5) 

Pada variabel Pemasok terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan kepada 
responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.9  
berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Pemasok(X5) 
Item 5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % F % F % F % f % Jumlah % 
X5.1 9 14,52 25 40,32 6 9,68 20 32,26 2 3,23 62 100 3,31 
X5.2 15 24,19 24 38,71 9 14,52 13 20,97 1 1,61 62 100 3,63 
X5.3 6 9,68 28 45,16 10 16,13 17 27,42 1 1,61 62 100 3,34 

    3,42 
Sumber : data primer diolah 2016 

Pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 62 responden, untuk item 
pertama yaitu membeli bahan baku produk pada penjual tertentu terdapat 9 
responden atau 14,52% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju 
sebanyak 25 responden atau 40,32%, yang menjawab netral sebanyak 6 responden 
atau 9,68%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 32,26%, 
dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 3,23%.  

Untuk indikator kedua yaitu kesulitan dalam memproduksi dengan bahan 
baku laindapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 
sebanyak 15 responden atau 24,19%, yang menyatakan setuju sebanyak 24 
responden atau 38,71%, yang menyatakan netral sebanyak 9 responden atau 
14,52%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 responden atau 20,97%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,61%. 

 Untuk indikator ketiga yaitu membuka penjualan sendiri dengan produk 
sendiri dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 
6 responden atau 9,68%, yang menyatakan setuju sebanyak 28 responden atau 
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45,16%, yang menyatakan netral sebanyak 10 responden atau 16,13%, yang 
menyatakan tidak setuju sebanyak 17 responden atau 27,42%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,61%. 

Selain itu pada Tabel 4.10 juga dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 
responden terbilang tinggi  pada item yaitu kesulitan dalam memproduksi dengan 
bahan baku lain (3,63%). Artinya, dapat disimpulkan bahwa ketiga UMKM ini 
mengalami kesulitan jika bahan baku utama mengalami kehabisan stock atau 
pasokan. Dikarenakan bahan baku utama tidak memiliki kualitas yang sama. 
Sedangkan rata-rata jawaban responden terendah sebesar (3,31%), terletak pada 
membeli bahan baku produk pada pemasok tertentu, dapat disimpulkan ketiga 
UMKM ini tidak bergantung pada pemasok tertentuk saja, tetapi dapat membeli 
dari pemasok bahan baku yang lain. 
4.3.6. Distribusi Frekuensi Variabel Formalitas(Y) 

Pada variabel Formalitas terdapat lima pertanyaan yang diberikan kepada 
responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.10 
berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Formalitas (Y) 
Item 5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % F % F % f % F % Jumlah % 
Y1 15 24,19 25 40,32 13 20,97 9 14,52 0 0,00 62 100 3,74 
Y2 12 19,35 29 46,77 5 8,06 15 24,19 1 1,61 62 100 3,58 
Y3 16 25,81 30 48,39 8 12,90 6 9,68 2 3,23 62 100 3,84 
Y4 9 14,52 29 46,77 6 9,68 16 25,81 2 3,23 62 100 3,44 
Y5 14 22,58 32 51,61 8 12,90 7 11,29 1 1,61 62 100 3,82 
Y6 9 14,52 31 50,00 10 16,13 10 16,13 2 3,23 62 100 3,56 
Y7 9 14,52 26 41,94 8 12,90 14 22,58 5 8,06 62 100 3,32 

    3,62 
Sumber : data primer diolah 2016 
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Pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 62 responden, untuk item 

pertama yaitu Visi misi UMKM dan tujuan bisnis terdapat 15 responden atau 
24,19% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 25 
responden atau 40,32%, yang menjawab netral sebanyak 13 responden atau 
20,97%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 responden atau 14,52%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.  

Untuk indikator kedua yaitu Mengambil keputusan strategi bisnis dengan 
mencari peluang dan acaman dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 12 responden atau 19,35%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 29 responden atau 46,77%, yang menyatakan netral sebanyak 5 
responden atau 8,06%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 responden atau 
24,19%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1responden atau 
1,61%. 

Untuk indikator ketiga yaitu sebelum mengambil keputusan strategi bisnis 
selalu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahandapat diketahui bahwa 
responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 25,81%, 
yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 48,39%, yang menyatakan 
netral sebanyak 8 responden atau 12,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 
6 responden atau 9,68%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2  
responden atau 3,23%. 

Untuk indikator keempat yaitu membuat tim dalam perusahaan untuk 
mengambil strategi bisnis dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 9 responden atau 14,25%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 29 responden atau 46,77%, yang menyatakan netral sebanyak 6 
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responden atau 9,68%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 responden atau 
25,81%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 
3,23%. 

Untuk indikator kelima yaitu Selalu berdiskusi dengan orang lain dalam 
mengambil keputusan strategi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 14 responden atau 22,58%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 32 responden atau 51,61%, yang menyatakan netral sebanyak 
8responden atau 12,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 responden 
atau 11,29%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 
1,61%. 

Untuk indikator keenam yaitu Selalu berdiskusi dengan orang lain dalam 
mengambil keputusan strategi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan 
sangat setuju sebanyak 9 responden atau 14,52%, yang menyatakan setuju 
sebanyak 31 responden atau 50,00%, yang menyatakan netral sebanyak 10 
responden atau 16,13%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden 
atau 16,13%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 
3,23%. 

Untuk indikator ketujuh yaitu mengandalkan intuisi atau peramalan yang 
diyakini benar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 
sebanyak 9 responden atau 14,52%, yang menyatakan setuju sebanyak 26 
responden atau 41,94%, yang menyatakan netral sebanyak 8 responden atau 
12,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 responden atau 22,58%, dan 
yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau 8,06%. 
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Selain itu pada Tabel 4.11 juga dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 

responden terbilang tinggi  pada item yaitu mengambil keputusan strategi bisnis 
dengan mencari peluang dan acaman (3,84%). Artinya, bahwa lingkungan 
merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan keberhasian suatu 
bisnis. Ketika perusahaan mulai memperhatikan lingkungannya merek dapat 
dengan efektif membangun strategi bisnis yang tepat.  Sedangkan rata-rata 
jawaban responden terendah sebesar (3,32%), yaitu pada item mengandalkan 
intuisi atau peramalan yang diyakini benar. Dalam mengambil keputusan strategi 
bisnis, tidak cukup hanya menggunakan intuisi atau peramalan saja, tapi juga 
penting untuk melihat faktor lingkungan bisnis.  
4.4. Uji Instrumen Penelitian 
 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 
itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-
tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 
pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 
persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 
4.4.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya 
yang menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas 
dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan menyakngkut pemahaman mengenai 
keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. 
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin 
diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 
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Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 
terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-
masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 
menggunakan korelasi (r) product moment. 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 20.0 
dengan mengggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-
masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan 
untuk lebih jelasnya disajikan dalam Tabel sebagai berikut: 

Tabel  4.12 
Uji Validitas Variabel  

Item r hitung sig. Keterangan 
X1.1 ,684** ,000 Valid 
X1.2 ,728** ,000 Valid 
X1.3 ,801** ,000 Valid 
X1.4 ,740** ,000 Valid 
X1.5 ,797** ,000 Valid 
X2.1 ,790** ,000 Valid 
X2.2 ,756** ,000 Valid 
X2.3 ,774** ,000 Valid 
X2.4 ,759** ,000 Valid 
X2.5 ,833** ,000 Valid 
X3.1 ,877** ,000 Valid 
X3.2 ,839** ,000 Valid 
X3.3 ,840** ,000 Valid 
X4.1 ,742** ,000 Valid 
X4.2 ,856** ,000 Valid 
X4.3 ,878** ,000 Valid 
X5.1 ,765** ,000 Valid 
X5.2 ,829** ,000 Valid 
X5.3 ,803** ,000 Valid 
Y1.1 ,665** ,000 Valid 
Y1.2 ,744** ,000 Valid 
Y1.3 ,828** ,000 Valid 
Y1.4 ,809** ,000 Valid 
Y1.5 ,831** ,000 Valid 
Y1.6 ,846** ,000 Valid 
Y1.7 ,676** ,000 Valid 

 Sumber: Data Primer Diolah 2016  
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 Dari Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r indikator pertanyaan 
lebih kecil dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah 
valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur variabel penelitian  
4.4.2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan dan ketepatan suatu alat 
ukur atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif 
konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 
reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 
koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 
reliabel (handal).   

 
Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas Variabel  
No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 
1 Pembeli(X1) 0,806 Reliabel 
2 Pesaing yang ada (X2) 0,840 Reliabel 
3 BarangSubtitusi (X3) 0,808 Reliabel 
4 PendatangBaru (X4) 0,762 Reliabel 
5 Pemasok (X5) 0,714 Reliabel 
6 Formalitas (Y) 0,883 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 2016 
 Dari Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya 
maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel. 

 
 



70  
4.5. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 
penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 
berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi 
klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 

 
4.5.1. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal 
atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 
H1 : residual tidak tersebar normal 

Jika nilai sig. (p-value) > maka H0 diterima yang artinya normalitas 
terpenuhi. 
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.14 
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Tabel 4.14 : Hasil Uji Normalitas

 
 Sumber: Data primer diolah 2016 

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.512 dapat dilihat pada 
Tabel 4.13 atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa 
asumsi normalitas terpenuhi. 

Berdasarkan uji P-P Plot didapatkan bahwa titik – titik data sudah menyebar 
mengikuti garis diagonal, sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar 
secara distribusi normal. 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 
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4.5.2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 
hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 
dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara 
pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari 
perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 
multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.15 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 Sumber: Data primer diolah 2016 
Berdasarkan Tabel 4.15, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel 

bebas: 
 Tolerance untuk Pembeli adalah 0.188 
 Tolerance untuk Pesaing yang adaa dalah 0.162 
 Tolerance untuk Barang Subtitusi adalah 0,298 
 Tolerance untukPendatang Baru adalah 0,535 
 Tolerance untuk Pemasok adalah 0,476 
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Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 
bebas. 

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 
nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka 
terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel  bebas :  

 VIF untuk Pembeliadalah 5,308 
 VIF untuk Pesaing yang adaadalah 6,173 
 VIF untuk Barang Subtitusiadalah 3,357 
 VIF untuk Pendatang Baruadalah 1,869 
 VIF untuk Pemasokadalah 2,102 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 
multikolinearitas dapat terpenuhi. 
4.5.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 
ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 
variabel bebas. Atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 
meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. 
Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 
H1 : ragam sisaan tidak homoge 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas  

 Gambar 4.2 
Uji Heteroskedastisistas 

 
Sumber: Data primer diolah 2016 
 Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 
menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam 
homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.  

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 
dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil 
analisis regresi berganda yang telah dilakukan.Pembeli, Pesaing yang ada, Barang 
Subtitusi, professionality, dan Pemasok 
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4.6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 
variabel bebas, yaitu Pembeli(X1), Pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi (X3), 
Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5) terhadap variabel terikat yaitu 
Formalitas(Y).  
4.6.1. Persamaan Regresi 

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for 
Windowsver 13.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.16: 

Tabel 4.16 
Persamaan Regresi 

 Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang 
pengukurannya menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam standardize 
dregression, ukuran variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun 
persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.16 adalah sebagai berikut 
: 



76  
Y = 0,341 X1 + 0,373X2+ 0,586 X3+ 0,049X4 + 0,368X5 

 Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
 Formalitasakan meningkat untuk setiap tambahan satu satuan X1 

(Pembeli). Jadi apabila Kekuatan Pembeli mengalami peningkatan 1 
satuan, maka Formalitas akan meningkat dengan asumsi variabel yang 
lainnya dianggap konstan. 

 Formalitasakan meningkat untuk setiap tambahan satu satuan X2 (Pesaing 
yang ada), Jadi apabila Pesaing yang ada mengalami peningkatan 1 satuan, 
maka Formalitasakan meningkat dengan asumsi variabel yang lainnya 
dianggap konstan. 

 Formalitas akan meningkat untuk setiap tambahan satu satuan X3 (Barang 
Subtitusi), Jadi apabila Barang Subtitusi mengalami peningkatan 1 satuan, 
maka Formalitas akan meningkat dengan asumsi variabel yang lainnya 
dianggap konstan.  

 Formalitasakan meningkat untuk setiap tambahan satu satuan X4 
(Pendatang Baru), Jadi apabila Pendatang Baru mengalami peningkatan 1 
satuan, maka Formalitas akan meningkat satuan dengan asumsi variabel 
yang lainnya dianggap konstan.  

 Formalitasakan meningkat untuk setiap tambahan satu satuan X5 
(Pemasok), Jadi apabila Pemasok mengalami peningkatan 1 satuan, maka 
Formalitaskan meningkat dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 
konstan.  

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Pembeli, Pesaing yang 
ada, Barang Subtitusi, Pendatang Baru, dan Pemasokpositif terhadap Formalitas. 
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Dengan kata lain, apabila bahwa Pembeli, Pesaing yang ada, Barang Subtitusi, 
Pendatang Baru, dan Pemasok meningkat maka akan diikuti peningkatan 
Formalitas. 
4.6.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Pembeli(X1), Pesaing 
yang ada(X2), Barang Subtitusi (X3), Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5)) 
terhadap variabel terikat (Formalitas) digunakan nilai R2, nilai R2 seperti dalam 
Tabel 4.17 dibawah ini: 

Tabel 4.17 
Koefisien Korelasi dan Determinasi 

 

   Sumber : Data primer diolah 2016 
Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.17 
diperoleh hasil adjusted R 2 (koefisien determinasi) sebesar 0,828. Artinya bahwa 
82,8% variabel Formalitas akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu 
Pembeli(X1), Pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi (X3), Pendatang Baru (X4), 
dan Pemasok (X5)). Sedangkan sisanya 17,2% variabel Formalitasakan 
dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian 
ini.  

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 
menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Pembeli, Pesaing 
yang ada, Barang Subtitusi, Pendatang Baru, dan Pemasokvariabel 
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Formalitas,nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,918, nilai korelasi ini 
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Pembeli (X1), Pesaing 
yang ada (X2), Barang Subtitusi (X3), Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5) 
dengan Formalitas termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,8 – 
1.  
4.7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 
data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 
yang  dibuat oleh peneliti.  
4.7.1. Hipotesis I (F test / Serempak) 

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 
hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang 
diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 
ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 

H0 ditolak jika F hitung   > F Tabel 
H0 diterima jika F hitung < F Tabel  

Tabel 4.18 
Uji F/Serempak 

 Sumber: Data primer diolah 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.18 nilai F hitung sebesar 59,744. Sedangkan F Tabel (α 

= 0.05 ; db regresi = 5 : db residual = 56) adalah sebesar 2,379. Karena F hitung > 
F Tabel yaitu59,744>2,379 atau nilai Sig. F (0,000) <α = 0.05 maka model 
analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Formalitas) dapat dipengaruhi 
secara signifikan oleh variabel bebas (Pembeli(X1), Pesaing yang ada (X2), 
Barang Subtitusi (X3), Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5)). 
4.7.2. Hipotesis II (t test / Parsial) 

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 
secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
Dapat juga dikatakan jika t hitung > t Tabel atau -t hitung < -t Tabel maka 
hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkanjika t hitung 
< t Tabel atau -t hitung > -t Tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 
diteima dan H1ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.18 
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Tabel 4.19 

 Hasil Uji t / Parsial 

 Sumber: Data primer diolah 2016 
 

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh hasil sebagai berikut : 
a. t test antara X1 (Pembeli) dengan Y (Formalitas) menunjukkan t hitung = 

2,110. Sedangkan t Tabel (α = 0.05 ; db residual = 56) adalah sebesar 
2,003. Karena t hitung > t Tabel yaitu2,110>2,003 atau sig. t (0,039) <α 
= 0.05maka pengaruh X1 (Pembeli) terhadap Formalitasadalah signifikan. 
Hal ini berarti H0 ditolak dan H1diterima sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Formalitasdapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pembeliatau 
dengan meningkatkan Pembeli maka Formalitas akan mengalami 
peningkatan.  

b. t test antara X2 (Pesaing yang ada) dengan Y (Formalitas) menunjukkan t 
hitung = 2,144. Sedangkan t Tabel (α = 0.05 ; db residual = 56) adalah 
sebesar 2,003. Karena t hitung > t Tabel yaitu2,144>2,003 atau sig. t 
(0,036) <α = 0.05maka pengaruh X2 (Pesaing yang ada) terhadap 
Formalitas adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak 
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dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Formalitasdapat 
dipengaruhi secarasignifikan oleh Pesaing yang ada atau dengan 
meningkatkan Pesaing yang ada, maka Formalitas akan mengalami 
peningkatan secara nyata  

c. t test antara X3 (Barang Subtitusi) dengan Y (Formalitas) menunjukkan t 
hitung = 2,958.Sedangkan t Tabel (α = 0.05 ; db residual = 56) adalah 
sebesar 2,003. Karena t hitung > t Tabel yaitu2,958>2,003 atau sig. t 
(0,005) <α = 0.05maka pengaruh X3 (Barang Subtitusi) terhadap 
Formalitasadalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan 
H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Barang subtitusidapat 
dipengaruhi secarasignifikan terhadapFormalitas atau dengan 
meningkatkan Barang Subtitusi maka Formalitas akan mengalami 
peningkatan secara nyata. 

d. t test antara X4 (Pendatang Baru) dengan Y (Formalitas) menunjukkan t 
hitung = 0,324.Sedangkan t Tabel (α = 0.05 ; db residual = 56) adalah 
sebesar 2,003. Karena t hitung > t Tabel yaitu0,324<2,003 atau sig. t 
(0,747) >α = 0.05maka pengaruh X4 (Pendatang Baru) terhadap 
Formalitasadalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 diterima 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Formalitas dapat dipengaruhi secara 
tidak signifikan oleh Pendatang Baru atau dengan meningkatkan 
Pendatang Baru maka Formalitas akan mengalami peningkatan secara 
tidak signifikan. 

e. t test antara X5 (Pemasok) dengan Y (Formalitas) menunjukkan t hitung 
= 2,212.Sedangkan t Tabel (α = 0.05 ; db residual = 56) adalah sebesar 
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2,003. Karena t hitung > t Tabel yaitu2,212>2,003 atau sig. t (0,031) <α 
= 0.05maka pengaruh X5 (Pemasok) terhadap Formalitasadalah 
signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Formalitas dapat dipengaruhi secara 
signifikan oleh Pemasok atau dengan meningkatkan Pemasok maka 
Formalitas akan mengalami peningkatan. 

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Pembeli, Pesaing 
yang ada, Barang Subtitusi, Pendatang Baru dan Pemasokmempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap Formalitas secara simultan dan parsial. Dan dari sini 
dapat diketahui bahwa kelima variabel bebas tersebut yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap FormalitasadalahBarang Subtitusikarena memiliki nilai t 
hitung paling besar. 

 
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 
4.8.1. Pengaruh Pembeli (X1), Pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi (X3),  
Pendatang Baru (X4) dan Pemasok (X5) Terhadap Formalitas Strategi (Y) 

Dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa secara serempak atau simultan variabel independen dalam penelitian ini 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perumusan formalitas strategi di 
lingkungan industri UMKM artinya variabel Formalitas akan dipengaruhi oleh 
variabel bebasnya, yaitu Pembeli (X1), Pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi 
(X3), Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5)). Sedangkan sisanya variabel 
Formalitas akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini.  
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Hasil uji F menunjukkan model analisis regresi adalah signifikan, hal ini  

dapat disimpulkan bahwa keputusan terhadap hipotesis nol (Ho) ditolak. Dengan 
demikian berarti bahwa keputusan terhadap hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 
dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Pembeli(X1), Pesaing yang ada (X2), 
Barang Subtitusi (X3), Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5))atau secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Perumusan Formalitas Strategi. Hal ini 
dapat menjawab rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu apakah pembeli, 
pesaing yang ada, barang subtitusi, pendatang baru dan pemasok berpengaruh 
terhadap perumusan Formalitas Strategi.  
4.8.2. Pengaruh Variabel Pembeli (X1) Terhadap Formalitas Perumusan 

Strategi 
Dari hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diketahui bahwa variabel 

pembeli memiliki pengaruh signifikansi terhadap formalitas strategi. Hal ini 
mengindikasikan adanya hubungan diantara kedua variabel: yaitu, pembeli dan 
formalitas strategi adalah positif atau searah. Artinya, hal ini memberikan 
gambaran bahwa pembeli merupakan suatu hal yang diperlukan oleh semua 
bisnis, sehingga tanpa adanya pembeli suatu bisnis tidak akan berjalan dengan 
efektif. Oleh sebab itu dalam merumuskan dan memutuskan suatu strategi bisnis 
yang baik, haruslah berorientasi pada lingkungan baik internal maupun eksternal 
seperti pembeli. 
4.8.3. Pengaruh Variabel Pesaing yang Ada (X2) Terhadap Formalitas 

Perumusan Strategi  
Dari hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diketahui bahwa variabel 

pesaing yang ada memiliki pengaruh signifikansi terhadap formalitas strategi. Hal 
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ini dapat diketahui koefisien regresi yang bertanda positif, dimana hal ini 
mengindikasikan adanya hubungan diantara kedua variabel: yaitu, pembeli dan 
formalitas strategi adalah positif atau searah. Artinya semakin banyak pesaing 
yang ada, semakin kuat persaingan yang ada dipasar. Oleh sebab itu penting bagi 
pemilik UMKM untuk segera merumuskan dan menentukan strategi yang baik, 
agar produk yang dihasilkan UMKM bisa diterima dan bersaing dalam pesaingan  
bisnis.  
4.8.4. Pengaruh Variabel Barang Subtitusi (X3) Terhadap Formalitas 

Perumusan Strategi 
Dari hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diketahui bahwa variabel 

barang subtusi memiliki pengaruh signifikansi dan paling dominan terhadap 
formalitas strategi. Hal ini dapat diketahui koefisien regresi yang bertanda positif, 
dimana hal ini mengindikasikan adanya hubungan diantara kedua variabel: yaitu, 
barang subtitusi dan formalitas strategi adalah positif atau searah. Saat ini barang 
subtitusi atau barang pengganti banyak beredar dipasar, seningga membuat 
konsumen menjadi semakin konsumtif. Oleh karena itu dibutuhkan  usah yang 
keras dari UMKM untuk menciptakan suatu ciri khas pada produknya agar di 
minati oleh membeli. 
4.8.5. Pengaruh Variabel Pendatang Baru (X4) Terhadap Formalitas 

Perumusan Strategi 
Dari hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diketahui bahwa variabel 

pendatang baru memiliki pengaruh tidak signifikansi terhadap formalitas strategi. 
Hal ini dapat diketahui dari koefisien regresi yang bertanda negatif, dimana hal ini 
mengindikasikan adanya hubungan diantara kedua variabel: yaitu pendatang baru 
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dan formalitas strategi adalah negatif atau tidak searah atau tidak berpengaruh. 
Dapat disimpulkan bahwa varaiabel pendatang baru memiliki pengaruh yang kecil 
atau tidak signifikan terhadap perumusan formalitas staretgi. Karena pendatang 
baru belum tentu mendapat kepercayaan konsumen seperti UMKM lama yang 
telah memiliki pelanggan tetap dan dipercaya secara kualitas.  
4.8.6. Pengaruh Variabel Pemasok (X5) Terhadap Formalitas Perumusan 

Strategi 
Dari hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diketahui bahwa variabel 

pemasok memiliki pengaruh signifikansi terhadap formalitas strategi. Hal ini 
dapat diketahui dari koefisien regresi yang bertanda positif, dimana hal ini 
mengindikasikan adanya hubungan diantara kedua variabel: yaitu, pemasok dan 
formalitas strategi adalah positif atau searah. Dapat disimpulkan juga bahwa 
variabel pemasok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perumusan 
formality strategi. Dengan demikian variabel pemasok sangat mempengaruhi 
bagaimana perumusan formality strategi dibuat. 

 
4.8.7. Variabel Barang Subtitusi Berpengaruh Dominan Terhadap 

Formalitas perumusan Strategi 
Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variable Barang Subtitusi (X3) 

berpengaruh  paling dominan terhadap Formalitas Perumusan Strategi (Y), 
UMKM Olahan Susu Sapi, UMKM Olahan Keripik buah dan UMKM Keripik 
Tempe Sanan karena  hasil perhitungan Standardized Coefficients (β) 
menunjukkan bahwa variabel Barang Subtitusi (X3) mempunyai nilai 
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Standardized Coefficients (β) positif, jika dibandingkan dengan variabel yang 
lainnya. 

 Untuk itu dengan beredarnya barang subtitusi yang sangat banyak, para 
pemilik UMKM harus jeli melihat peluang dan ancaman pada lingkungan industri. 
Dengan jeli melihat acaman dan peluang, maka pemilik UMKM harus 
merumuskan dan memutuskan strategi dengan baik dan tepat, agar barang yang 
dijualnya dapat lebih diminati oleh para pelanggan.  
4.9. Implikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti seberapa besar 
pengaruh pembeli, pesaing yang ada, barang subtitusi, pesaing pendatang baru, 
dan pemasok terhadap formalitas strategi. Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan, menunjukan bahwa indikator pesaing yang berasal dari pendatang baru 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap formalitas strategi. Hal ini bisa 
dikatakan bahwa datangnya pesaing pendatang baru saat ini sedikit mempengaruhi 
keberadaan pedagang lama, tapi bukan berarti bahwa masuknya pendatang baru 
tidak mempengaruhi pasar dalam jangka waktu yang akan datang. Mengingat 
ketidak pastian lingkungan menjadi salah satu pertimbangan yang harus 
diperhatikan oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah pemilik UMKM. Oleh 
karena itu dibutuhkan perumusan dan keputusan startegi bisnis yang tepat untuk 
bisa bersaing melawan pendatang baru dan pesaing yang ada melalui inovasi, 
kreatifitas dan kemampuan dalam melihat peluang yang ada di pasar. 

Hasil analisis pada indikator pembeli, pesaing yang ada, barang subtitusi dan 
pemasok dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing 
variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap formalitas strategi. 
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Artinya formalitas strategi sangat penting diterapkan bagi setiap bisnis, meskipun 
dalam skala kecil seperti UMKM. Jika membahas tentang bisnis, tentu tidak 
terlepas dari konteks pembeli, pesaing, pemasok dan barang subtitusi. Oleh sebab 
itu penting bagi pelaku bisnis untuk selalu memperhatikan kualitas bahan baku 
dari pemasok untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga 
produk dapat bersaing di pasaran dengan ciri khas dan diterima oleh konsumen. 

Dalam penelitian ini indikator yang memiliki pengaruh paling dominan 
terhadap formalitas adalah barang subtitusi atau produk pengganti. Saat ini banyak 
komoditas barang subtitusi yang beredar di pasar, hal ini semakin membuat 
persaingan usaha menjadi sangat tinggi. Barang subtitusi dapat menjadi alternatif 
pilihan bagi konsumen untuk mengganti barang primer. Dalam situasi pasar 
seperti ini, penting bagi UMKM untuk dapat mencari strategi yang tepat seperti 
melakukan diferensiasi harga, memperhatikan kualitas produk dan layanan, 
pendistribusian yang efektif dan promosi.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang 
mempunyai pengaruh pada Formalitas. Dalam penelitian ini variabel bebas yang 
digunakan adalah variabel Pembeli (X1), Pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi 
(X3), Pendatang Baru (X4), dan Pemasok (X5)) sedangkan variabel terikat yang 
digunakan adalah Formalitas Perumusan Strategi (Y).  

 Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat 
diketahui : 

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap 
Formalitas dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang 
signifikan secara simultan terhadap Formalitas Perumusan Strategi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang 
menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) 
variabel bebas terhadap variabel Formalitas dapat diterima.  

2. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas 
(Pembeli (X1), Pesaing yang ada (X2), Barang Subtitusi (X3), Pendatang 
Baru (X4), dan Pemasok (X5)) terhadap Formalitas dilakukan dengan 
pengujian t-test. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat 
lima variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Formalitas 
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yaitu Pembeli, Pesaing yang ada, Barang Subtitusi, Pendatang Baru dan 
Pemasok  

3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Barang Subtitusi 
mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga 
variabel Barang Subtitusi mempunyai pengaruh yang paling kuat 
dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Barang 
Subtitusi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Formalitas, dan 
para pemilik UMKM dapat mengevaluasi produknya dan dan bisa 
bersaing lebih baik dilingkungan industri. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 
Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan pihak UMKM dapat mempertahankan serta meningkatkan 
pelayanan dan mutu produk yang dihasilkan terhadap Barang Subtitusi, 
karena variabel Barang Subtitusi mempunyai pengaruh yang dominan 
dalam mempengaruhi Formalitas, diantaranya yaitu dengan meningkatan 
kualiatas, kemasan, bahan baku hingga pemasaran.  sehingga Formalitas 
juga akan dirumuskan dan diputuskan secara tepat agar produk yang 
dijual terus meningkat agar bisa bersaing di lingkungan industri.  

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang 
sangat penting dalam mempengaruhi Formalitas diharapkan hasil 
penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 
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mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-
variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah 
masuk dalam penelitian ini. 
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KUISIONER 
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara pemilik UMKM 
Di Tempat. 
 
Dengan Hormat, 
 Sehubungan dengan dilakukannya penelitian tentang “Pengaruh Faktor-
Faaktor Ketidakpastian Lingkungan Industri Terhadap Formalitas Perumusan 
Strategi Pada UMKM  di Malang, sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar 
Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya. Saya selaku peneliti memohon 
ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi daftar pertanyaan dibawah ini 
dengan sebenarnya. 
 Demikian permohonan saya, atas perhatian dan ketersediaanya saya 
ucapkan terima kasih. 
     
  Hormat saya,   
 Aswin Hardianto 
A. Identitas Responden 

1. Usia    :........th 
2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. wanita 
3. Lama beridiri   :.........................................................(tahun) 
4. Jumlah pekerja tetap  :.........................................................(orang) 

 
 

B. Pertanyaan Kuesioner 
Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda (√) pada salah satu dari lima pilihan yang terdapat 
disamping pertanyaan dibawah ini.  

Keterangan Kuesioner : 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Cukup Setuju (CS) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat Setuju (SS)  
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Kekuatan Pembeli (X1) 
No. Pertanyaan STS TS CS S SS 

1. Para pembeli produk UMKM 
Anda, mudah terpengaruh atau 
peka terhadap adanya perubahan 
harga jual  

     

2. Usaha penjulan produk Anda 
ditentukan oleh adanya ciri khas 
(Deferensiasi) dari produk UMKM 
lain sehingga pembeli ingin 
membeli dipenjual yang lain 

     

3. Pembeli atau pelanggan produk 
Anda menginginkan adanya 
kemudahan pembayaran/ 
keringanan/potongan harga untuk 
memperoleh keuntungan/ laba bagi 
dirinya sendiri 

     

4. Anda berusaha mempertahankan 
pembeli karena adanya 
kemampuan/keinginan pembeli 
(dalam jumlah besar/ pemborong) 
untuk menjual kembali/membuka 
usaha UMKM baru 

     

5. Pembeli atau pelanggan produk 
Anda mengetahui kondisi pasar 
(mengetahui harga dipasaran, 
besarnya biaya baku, besarnya 
permintaan dipasar) 

     

  
 
Pesaing yang Ada (X2) 

No. Pertanyaan STS TS CS S SS 
1. Usaha penjualan produk Anda 

ditentukan oleh banyaknya jumlah 
pesaing atau pengusaha lain yang 
telah ada sejak dulu 

     

2. Usaha penjualan poduk Anda 
ditentukan oleh besarnya biaya 
(tetap) untuk membuat produk 
UMKM anda 

     

3. Usaha penjualan produk Anda 
ditentukan oleh adanya ciri khas 
(Deferensiasi) produk UMKM 
Anda yang diproduksi oleh 
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pengusaha lain 
4. Besarnya kemampuan pesaing 

dalam memproduksi produk 
UMKM Anda  ikut menentukan 
jumlah penjualan produk UMKM 
Anda 

     

5. Usaha penjualan produk Anda 
ditentukan oleh adanya pengusaha 
lain yang mempunyai strategi 
berdagang yang beragam 

     

 
Barang Subtitusi/produk pengganti (X3) 

No. Pertanyaan STS TS CS S SS 
1. Dalam menentukan harga jual, 

Anda selalu mempertimbangkan 
dampak dari harga barang subtitusi 
(produk pengganti) dari produk 
UMKM lain terhadap usaha 
penjualan produk Anda 

     

2. Anda selalu mempertimbangkan 
dampak dari tingginya kualitas 
produk lain terhadap usaha 
penjulan produk Anda 

     

3. Usaha penjualan produk Anda 
ditentukan oleh banyaknya jumlah 
pengusaha UMKM  yang beredar 
dipasaran 

     

 
 
Pendatang baru (X4) 

No. Pertanyaan STS TS CS S SS 
1. Adanya pengusaha UMKM yang 

baru semakin menambah 
banyaknya jumlah pesaing yang 
berada dipasaran 

     

2. Adanya pengusaha UMKM yang 
baru semakin mengurangi jumlah 
pembeli di toko Anda 

     

3. Munculnya pengusaha UMKM 
baru yang lebih besar sangat 
menentukan usaha penjualan 
produk Anda 
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Pemasok (X5) 
No. Pertanyaan STS TS CS S SS 

1. Anda hanya dapat membeli bahan 
baku produk UMKM pada penjual 
atau pemasok tertentu saja 

     

2. Anda mengalami kesulitan bila 
menggantikan bahan produk 
UMKM Anda dengan bahan baku 
lain 

     

3. Pemasok/penjual produk UMKM 
Anda mudah membuka usaha 
pembuatan produk UMKM sendiri 
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Formality (Y) 
No. Pertanyaan STS TS CS S SS 

1. Visi Misi dan tujuan bisnis UMKM 
Anda sangat jelas      

2. Sebelum mengambil keputusan 
strategi bisnis, Anda selalu mencari 
peluang dan ancaman yang muncul 
dari luar perusahaan saya  

     

3. Sebelum mengambil keputusan 
strategis di bisnis Anda selalu 
mempertimbangkan kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki oleh 
bisnis bisnis Anda  

     

4. Anda selalu membuat tim dalam 
perusahaan untuk mengambil 
keputusan dalam dalam bisnis Anda 

     

5. Anda selalu berdiskusi dengan 
orang lain dalam perusahaan Anda, 
sebelum Anda mengambil 
keputusan strategi 

     

6. Anda memerlukan waktu yang 
lama untuk merencanakan strategi 
dari bisnis Anda  

     

7 Anda hanya mengandalkan 
intuisi/peramalan yang Anda yakin 
benar dalam mengambil keputusan 
strategi 
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Lampiran 2. Frekuensi Jawaban Responden 
Frequency Table 
 

 

 

 

 

X1.1

16 25.8 25.8 25.8
32 51.6 51.6 77.4
2 3.2 3.2 80.6

10 16.1 16.1 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

15 24.2 24.2 24.2
22 35.5 35.5 59.7
8 12.9 12.9 72.6

15 24.2 24.2 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.3

16 25.8 25.8 25.8
23 37.1 37.1 62.9
6 9.7 9.7 72.6

13 21.0 21.0 93.5
4 6.5 6.5 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

12 19.4 19.4 19.4
28 45.2 45.2 64.5
10 16.1 16.1 80.6
10 16.1 16.1 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.5

10 16.1 16.1 16.1
30 48.4 48.4 64.5
6 9.7 9.7 74.2

13 21.0 21.0 95.2
3 4.8 4.8 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.1

12 19.4 19.4 19.4
28 45.2 45.2 64.5
5 8.1 8.1 72.6

14 22.6 22.6 95.2
3 4.8 4.8 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

18 29.0 29.0 29.0
36 58.1 58.1 87.1
2 3.2 3.2 90.3
4 6.5 6.5 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

11 17.7 17.7 17.7
24 38.7 38.7 56.5
5 8.1 8.1 64.5

20 32.3 32.3 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.4

14 22.6 22.6 22.6
30 48.4 48.4 71.0
6 9.7 9.7 80.6

11 17.7 17.7 98.4
1 1.6 1.6 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.5

11 17.7 17.7 17.7
28 45.2 45.2 62.9
2 3.2 3.2 66.1

20 32.3 32.3 98.4
1 1.6 1.6 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.1

13 21.0 21.0 21.0
30 48.4 48.4 69.4
5 8.1 8.1 77.4

12 19.4 19.4 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.2

12 19.4 19.4 19.4
35 56.5 56.5 75.8
6 9.7 9.7 85.5
7 11.3 11.3 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.3

10 16.1 16.1 16.1
27 43.5 43.5 59.7
3 4.8 4.8 64.5

20 32.3 32.3 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.1

12 19.4 19.4 19.4
36 58.1 58.1 77.4
6 9.7 9.7 87.1
8 12.9 12.9 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.2

15 24.2 24.2 24.2
18 29.0 29.0 53.2
4 6.5 6.5 59.7

22 35.5 35.5 95.2
3 4.8 4.8 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.3

12 19.4 19.4 19.4
31 50.0 50.0 69.4
4 6.5 6.5 75.8

13 21.0 21.0 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X5.1

9 14.5 14.5 14.5
25 40.3 40.3 54.8
6 9.7 9.7 64.5

20 32.3 32.3 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.2

15 24.2 24.2 24.2
24 38.7 38.7 62.9
9 14.5 14.5 77.4

13 21.0 21.0 98.4
1 1.6 1.6 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.3

6 9.7 9.7 9.7
28 45.2 45.2 54.8
10 16.1 16.1 71.0
17 27.4 27.4 98.4
1 1.6 1.6 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.1

15 24.2 24.2 24.2
25 40.3 40.3 64.5
13 21.0 21.0 85.5
9 14.5 14.5 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.2

12 19.4 19.4 19.4
29 46.8 46.8 66.1
5 8.1 8.1 74.2

15 24.2 24.2 98.4
1 1.6 1.6 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.3

16 25.8 25.8 25.8
30 48.4 48.4 74.2
8 12.9 12.9 87.1
6 9.7 9.7 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.4

9 14.5 14.5 14.5
29 46.8 46.8 61.3
6 9.7 9.7 71.0

16 25.8 25.8 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.5

14 22.6 22.6 22.6
32 51.6 51.6 74.2
8 12.9 12.9 87.1
7 11.3 11.3 98.4
1 1.6 1.6 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.6

9 14.5 14.5 14.5
31 50.0 50.0 64.5
10 16.1 16.1 80.6
10 16.1 16.1 96.8
2 3.2 3.2 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.7

9 14.5 14.5 14.5
26 41.9 41.9 56.5
8 12.9 12.9 69.4

14 22.6 22.6 91.9
5 8.1 8.1 100.0

62 100.0 100.0

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Correlations 
 

 Reliability 

 

   

Correlations

.684**

.000
62

.728**

.000
62

.801**

.000
62

.740**

.000
62

.797**

.000
62

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

62 100.0
0 .0

62 100.0

Valid
Excludeda
Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.806 5
Cronbach's

Alpha N of Items
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Correlations 
 

 Reliability 

 

   

Correlations

.790**

.000
62

.756**

.000
62

.774**

.000
62

.759**

.000
62

.833**

.000
62

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

62 100.0
0 .0

62 100.0

Valid
Excludeda
Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.840 5
Cronbach's

Alpha N of Items
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Correlations 
 

 Reliability 

 

   

Correlations

.877**

.000
62

.839**

.000
62

.840**

.000
62

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

62 100.0
0 .0

62 100.0

Valid
Excludeda
Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.808 3
Cronbach's

Alpha N of Items
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Correlations 
 

 Reliability 

 

   

Correlations

.742**

.000
62

.856**

.000
62

.878**

.000
62

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X4.1

X4.2

X4.3

X4

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

62 100.0
0 .0

62 100.0

Valid
Excludeda
Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.762 3
Cronbach's

Alpha N of Items
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Correlations 
 

 Reliability 

 

   

Correlations

.765**

.000
62

.829**

.000
62

.803**

.000
62

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

X5.3

X5

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

62 100.0
0 .0

62 100.0

Valid
Excludeda
Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.714 3
Cronbach's

Alpha N of Items
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Correlations 
 

 Reliability 

 

  
 
  

Correlations

.665**

.000
62

.744**

.000
62

.828**

.000
62

.809**

.000
62

.831**

.000
62

.846**

.000
62

.676**

.000
62

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

Y1.7

Y

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

62 100.0
0 .0

62 100.0

Valid
Excludeda
Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.883 7
Cronbach's

Alpha N of Items
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Lampiran 4. Asumsi klasik 

 

 

  
 

Model Summaryb

.918a .842 .828 2.38112 1.819
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2a. 
Dependent Variable: Yb. 

.188 5.308

.162 6.173

.298 3.357

.535 1.869

.476 2.102

X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

62
.0000000

2.28144807
.104
.104

-.062
.820
.512

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Lampiran 5. Regresi Linier Berganda 
Regression 
 

 

 

 

Descriptive Statistics

25.3065 5.74196 62
18.0000 4.34194 62
18.0806 4.35438 62
10.7903 2.81761 62
10.7742 2.77234 62
10.2742 2.65607 62

Y
X1
X2
X3
X4
X5

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .846 .866 .834 .624 .730
.846 1.000 .897 .748 .572 .621
.866 .897 1.000 .779 .599 .664
.834 .748 .779 1.000 .661 .689
.624 .572 .599 .661 1.000 .550
.730 .621 .664 .689 .550 1.000

. .000 .000 .000 .000 .000
.000 . .000 .000 .000 .000
.000 .000 . .000 .000 .000
.000 .000 .000 . .000 .000
.000 .000 .000 .000 . .000
.000 .000 .000 .000 .000 .

62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62

Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1 X2 X3 X4 X5

Variables Entered/Removedb

X5, X4, X1,
X3, X2a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
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Model Summaryb

.918a .842 .828 2.38112 1.819
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2a. 
Dependent Variable: Yb. 

ANOVAb

1693.672 5 338.734 59.744 .000a
317.505 56 5.670

2011.177 61

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2a. 
Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

1.786 1.462 1.222 .227
.341 .162 .258 2.110 .039
.373 .174 .283 2.144 .036
.586 .198 .288 2.958 .005
.049 .150 .023 .324 .747
.368 .166 .170 2.212 .031

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error
Unstandardized

Coefficients
Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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