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RINGKASAN 

UMKM adalah salah satu penegak ekonomi nasional 
sehingga harus memperoleh kesempatan, dukungan, 
perlindungan dan pengembangan dari seluruh masyarakat 
khususnya pihak pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan 
data selama tahun 1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit di Indonesia. Salah 
satu kota di Jawa Timur yang memiliki perkembangan jumlah 
unit usaha yang cukup baik adalah  Kota Malang. Salah satu 
UMKM di Kota Malang  yang cukup berhasil dalam 
meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sentra industri 
tempe dan keripik tempe Sanan. Namun, untuk menghadapi 
persaingan dengan sentra industri lain, beberapa faktor yang 
berperan dalam peningkatan sentra keripik tempe harus 
ditingkatkan. Salah satu faktor yang harus ditingkatkan adalah 
kinerja usaha UMKM keripik tempe. Kinerja usaha dapat 
ditingkatkan melalui orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, 
dan kualitas SDM. 

  Sentra UMKM keripik tempe Sanan membawahi 135 
UMKM yang digolongkan menjadi 56 usaha skala mikro, 69 
usaha skala kecil, dan 10 usaha skala menengah. Penentuan 
sampel UMKM menggunakan metode proportional stratified 
random sampling. Sampel diambil 30% dari masing-masing 
skala UMKM, sehingga diperoleh sampel sebanyak 40. 
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner 
yang dirancang dalam bentuk skala likert.  Data yang telah 

diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan 
metode Partial Least Square (PLS). 
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  Hasil pengujian statisik menunjukkan tujuh hipotesis 
pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan. Hipotesis 
pertama menunjukkan adanya pengaruh orientasi 
kewirausahaan terhadap pasar kompetitif, dimana makin baik 
orientasi kewirausahaan maka pasar kompetitif makin baik. 
Hipotesis kedua menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan 
berpengaruh terhadap kualitas SDM, dimana makin baik 
orientasi kewirausahaan maka kualitas SDM makin tinggi. 
Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan 
tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha, dimana inovatif, risk 
taking, dan sikap proaktif yang kurang sehingga orientasi 
kewirausahaan tidak mampu meningkatkan kinerja usaha 
UMKM. Hipotesis keempat menunjukkan adanya pengaruh 
pasar kompetitif terhadap kinerja usaha, dimana makin baik 
pasar kompetitif UMKM maka kinerja usaha makin tinggi. 
Hipotesis kelima menunjukkan bahwa kualitas SDM 
berpengaruh terhadap kinerja usaha, dimana makin baik 
kualitas SDM maka kinerja usaha makin tinggi. Hipotesis 
keenam menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan 
berpengaruh terhadap pasar kompetitif, sehingga makin baik 
orientasi kewirausahaan maka pasar kompetitif  makin baik, 
yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja 
usaha UMKM keripik tempe Kota Malang. Hipotesis ketujuh 
menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh 
terhadap kualitas SDM, dimana makin baik orientasi 
kewirausahaan maka kualitas SDM makin tinggi, sehingga akan 
berdampak pada peningkatan kinerja usaha UMKM keripik 
tempe Kota Malang. 
 
 
 
Kata Kunci : UMKM, Kinerja Usaha, Orientasi Kewitausahaan, 

Pasar Kompetitif, Kualitas Sumber Daya 
Manusia 
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SUMMARY 

The micro small and medium is one of that the fast 
national economic enforcement so it is necessary to they have 
more opportunities , stronger financial support than any , rising 
sense of refuge and the development of of the whole community 
especially side government .This was conducted with the shall 
be proven with the data for years 1997-2006 , number of 
companies micro small and medium enterprises be of a 
reasonable size reached an unprecedented level of 99 % of a 
whole unit in indonesia .Any of the cities of east java which have 
the kind of their number of branches of the business to which 
would be good enough is the city of the miserable and to be 
pitied .One of micro small and medium enterprises in the city of 
poor souls who been quite successful at improve the economic 
situation of the community is the industry centres and crisps and 
tempeh and eat tempe producers added Sanan .But at the same 
time , to survive the competition with which are the centers of 
other industries , several factors that had a role in the increase 
in which are the centers of tempe producers added crisps has to 
be upgraded .One of the factors the city administration to here is 
performance small medium enterprise tempe producers added 
crisps .The performance of usaha can be promoted through 
have been decided like entrepreneur aerospace space hight 
orientation , the market competitive since it creates substantial , 
and the quality of human resources. 

Which are the centers of small and medium businesses 
umkm chips tempeh sub-village appointed to be in 135 micro 
and small entrepreneurs who grouped into 56 micro scale 
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business , 69 small-scale enterprises , and 10 an intermediate 
scale business .Sample the determination of small and medium 
businesses umkm uses the method proportional stratified 
random sampling .Sample taken 30 % of each scale of the small 
and medium businesses umkm , sample to as many as 40 .The 
instrument was used in this research in the form of the 
questionnaire that is designed in the shape of a scale likert .The 
data that has been obtained processed and analyzed uses the 
method partial least square (PLS). 

The results of testing statisik show seven hypothesis to 
research it has significant influence .Hypothesis first showed the 
influence orientation entrepreneurship to the market competitive 
, where the better orientation entrepreneurship and competitive 
market the better .Hypothesis second shows that orientation 
entrepreneurship influenced the quality of human resources , 
where the better orientation entrepreneurship and the quality of 
human resources the higher . Hypothesis third shows that 
entrepreneurship orientation has not been affecting business 
performance , where innovative , risk taking , and attitude 
proactive that is less so that entrepreneurship orientation be 
unable to improve the performance of small and medium 
businesses umkm businessHypothesis fourth show due to 
competitive market towards the performance of the business , 
where the better it is so competitive market of micro and small 
scale business performance higher and higher .Hypothesis fifth 
shows that the quality of human resources of its effect on 
business performance , where the better it is the quality of 
human resources and the higher business performance 
.Hypothesis sixth shows that influential competitive 
entrepreneurship orientation to the market , so it become good 
entrepreneurship orientation so competitive market the better it 
is , which will then have an impact on business to enhance the 
performance of small and medium businesses umkm chips 
tempeh poor city .Hypothesis seventh entrepreneurship 
orientation shows that influenced the quality of the human 
resources , where the better it is the orientation of 
entrepreneurship and the higher the quality of human resources 
, so that it will have an impact on business to enhance the 
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performance of small and medium businesses umkm chips 
tempeh in Malang City. 

 

Keywords: MSMEs, Business Performance, Entrepreneurship 
Orientation, Competitive Markets, Quality of Human Resources 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pelaku usaha yang memiliki peran penting 
dalam kebijakan perekonomian negara adalah Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM). Persaingan pada sektor UMKM 
akan semakin ketat dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
akan memberi perubahan pada ASEAN untuk menjadi kawasan 
dengan sistem aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga 
kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Oleh karena 
itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersaing 
tidak hanya di dalam negeri saja namun juga bersaing dengan 
industri di seluruh negara ASEAN. UMKM adalah salah satu 
penegak ekonomi nasional sehingga harus memperoleh 
kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan dari 
seluruh masyarakat khususnya pihak pemerintah. Hal tersebut 
dibuktikan dengan data selama tahun 1997-2006, jumlah 
perusahaan berskala UMKM mencapai 99% dari keseluruhan 
unit di Indonesia. Di samping itu, UMKM juga menyumbang 
sebesar 54 % - 57% terhadap produk domestik bruto (As’ari, 
2013).  

Salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki 
perkembangan jumlah unit usaha yang cukup baik adalah  Kota 
Malang, merupakan daerah padat karya yang didominasi 
industri kecil dan menengah dengan sedikit industri manufaktur. 
Menurut Irawati (2013), UMKM merupakan bagian dari sektor 
perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan penunjang  
utama perekonomian di Kota Malang sebesar 36,85%. Sektor 
utama lain adalah industri pengolah sebesar 34,01 % dan sektor 
jasa 12,04 %. Tiga sektor ini merupakan penunjang utama 
produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Malang sebesar  
34,22 triliun pada tahun 2012. Berdasarkan data Disperindag 
Kota Malang (2014), Kota Malang memiliki 7 sentra industri 
yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu sentra saniter, 
sentra keramik, sentra rotan, sentra mebel, sentra keripik 
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tempe, sentra marning jagung dan sentra gerabah. Salah satu 
UMKM yang cukup berhasil dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat adalah sentra industri tempe dan keripik tempe 
Sanan. Proses produksi keripik tempe menjadi sumber 
kehidupan keluarga dan mengatasi angka pengangguran di 

Malang. Bahkan jumlah produsen keripik tempe saat ini telah 

mencapai sekitar 40% dari jumlah penduduk kampung Sanan. 
Sebagai contoh, menurut data di RW 15 terdapat 184 pembuat 
tempe dengan melibatkan 193 tenaga kerja, 46 pembuat dan 
penjual keripik tempe dengan melibatkan 210 tenaga kerja 
(Listra, 2012). Namun, untuk menghadapi persaingan dengan 
sentra industri lain, beberapa faktor yang berperan dalam 
peningkatan sentra keripik tempe harus ditingkatkan. Salah satu 
faktor yang harus ditingkatkan adalah kinerja usaha UMKM 
keripik tempe. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 
kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 
ekonomi. Kinerja dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan 
dan bagaiman cara mengerjakannya serta hasil yang dicapai 
dari pekerjaan tersebut (Samir, 2011). 

Berbagai kendala dalam pengembangan UMKM keripik 
tempe di Kota Malang diantaranya terkait dengan aspek 
orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, dan kualitas SDM. 
Orientasi kewirausahaan terkait kurangnya strategi UMKM 
dalam melakukan inovasi produk dan pengambilan resiko 
bersaing. Hal tersebut tidak dapat memaksimalkan 
pengembangan UMKM keripik tempe. Selain itu pasar kompetitif 
juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh UMKM keripik 
tempe di Kota Malang, karena dengan adanya pasar kompetitif 
menjadikan persaingan antara UMKM keripik tempe menjadi 
semakin ketat. Hal ini juga menyebabkan UMKM keripik tempe 
mengalami kesulitan dalam mengakses pasar secara luas.  
Kendala pokok dan strategis yang perlu mendapat perhatian 
dari pimpinan atau pemilik UMKM adalah faktor sumber daya 
manusia. Menurut Hermawan, dan Domy (2012), kemampuan 
SDM sangat berarti sekali dalam rangka mendukung kemajuan 
bagi kinerja perusahaan.  
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Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja usaha 
UMKM keripik tempe di Kota Malang perlu dikaji faktor-faktor  
yang mempengaruhi orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, 
dan kualitas SDM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja usaha dan daya saing UMKM keripik tempe di masa 
mendatang. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat 
dirumuskan : 

1. Apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap 
pasar kompetitif? 

2. Apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap 
kualitas SDM? 

3. Apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh  terhadap 
kinerja usaha UMKM keripik tempe? 

4. Apakah pasar kompetitif mempengaruhi kinerja usaha 
UMKM keripik tempe? 

5. Apakah kualitas SDM mempegaruhi kinerja usaha 
UMKM keripik tempe? 

6. Apakah pasar kompetitif memediasi hubungan antara 
orientasi kewirausahaan dengan kinerja usaha UMKM 
keripik tempe? 

7. Apakah kualitas SDM memediasi hubungan antara 
orientasi kewirausahaan dengan kinerja usaha UMKM 
keripik tempe? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan: 
1. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap pasar 

kompetitif 
2. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kualitas 

SDM 
3. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 

usaha UMKM keripik tempe 
4. Pengaruh pasar kompetitif terhadap kinerja usaha 

UMKM keripik tempe 
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5. Pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja usaha UMKM 
keripik tempe 

6. Pengaruh pasar kompetitif dalam memediasi hubungan 
antara orientasi kewirausahaan dengan kinerja usaha 
UMKM keripik tempe 

7. Pengaruh kualitas SDM dalam memediasi hubungan 
antara orientasi kewirausahaan dengan kinerja usaha 
UMKM keripik tempe 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut : 
1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
digunakan sebagai kajian ilmiah untuk kepentingan 
akademis serta penelitian selanjutnya 

2. Bagi industri  
Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi UMKM 
Keripik Tempe di Kota Malang mengenai faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja usaha untuk UMKM keripik 
tempe sehingga dapat berjalan lebih efektif, efisien dan 
mampu bersaing dalam dunia industri yang lebih luas. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 
umumnya tersebar di sentra-sentra maupun di luar sentra yang 
diusahakan secara turun temurun dan proses terbentuknya 
merupakan bagian dari kultur masyarakat setempat. UMKM 
yang berkembang mampu berperan sebagai inti dan sekaligus 
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa/kelurahan 
sehingga secara alamiah terjadi proses transformasi budaya 
dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dan 
modern. Lebih jauh akan memberikan dampak yang besar pada 
peningkatan pendapatan masyarakat (Sukesi, 2014).  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari: 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik 
perorangan/atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria usaha mikro dengan aset max Rp 
50.000.000,- dan omset max Rp 300.000.000,- 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil 
dengan asset lebih dari Rp 50.000.000,- sampai Rp 
500.000.000,- dan omset lebih dari Rp 300.000.000,- 
sampai Rp 2.500.000.000,- 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha dengan asset lebih dari Rp 
500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- dan omset 
lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 
50.000.000.000,- 

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 
Arifin dan Giana (2007), hampir lebih dari 99% skala usaha di 
Indonesia ternyata tergolong UMKM. Ciri terpenting dari UMKM, 
antara lain: 
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1. Skala Usaha Kecil 
UMKM merupakan usaha yang skalanya relatif kecil. 

Meskipun batas antar kategori usaha kecil maksimal 1 miliar 
rupiah, namun dalam kenyataannya sebagian besar usaha kecil 
justru memiliki omset di bawah 500 juta rupiah.  

2. Bersifat Padat Karya 
Kegiatan produksi UMKM bersifat padat karya karena 

melibatkan banyak tenaga kerja oleh usaha berskala kecil juga 
sebagai konsekuensi dari aktivitas yang menghasilkan produk 
yang berciri kerajinan tangan. 

3. Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sumber Daya Alam 
UMKM umumnya melakukan aktivitas produksi dengan 

menggunakan sumber daya lokal yang tersedia di alam. 
4. Pelakunya Banyak 
UMKM dapat digeluti oleh siapa saja karena tidak ada 

kendala untuk masuk pada aktivitas bisnis, baik dari aspek 
teknologi, investasi, manajemen, dan perlindungan hak cipta. 

Banyak UMKM megalami kesulitan dan permasalahan, 
antara lain sebagai berikut (Rosid, 2012): 

1. Faktor Internal UMKM 
Faktor internal dari UMKM adalah faktor penghambat 

yang berasal dari UMKM sendiri. Faktor ini seperti 
kurangnya permodalan, sumber daya manusia (SDM) 
yang terbatas dan lemahnya jaringan usaha dan 
kemampuan penetrasi pasar. Faktor-faktor ini yang 
mengakibatkan kurang berkembangnya kegiatan UMKM 
di Indonesia. 

2. Faktor Eksternal UMKM 
Faktor eksternal yang dialami oleh UMKM yaitu iklim 

usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana 
dan prasarana, implikasi otonomi daerah, dan implikasi 
perdagangan bebas. Sifat produk dengan lifetime 

pendek dan terbatasnya akses pasar juga menjadi 
kendala yang dialami oleh UMKM. 
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2.2 Keripik Tempe 
Tempe adalah salah satu makanan tradisional yang 

berasal dari Indonesia, tempe terbuat dari kacang kedelai yang 
telah mengalami fermentasi. Tempe memiliki kandungan gizi 
yang tinggi, terutama kandungan proteinnya. Protein dalam 
tempe sebanding dengan protein dalam daging. Dalam 100 
gram tempe terdapat protein sebesar 18,3 gram yang sebanding 
dalam 100 gram daging ayam yaitu sebesar 18,2 gram 
(Sarwono, 2008). Menurut Sulistyowati (2009), keripik adalah 
makan ringan yang bersifat kering dan renyah. Sifat renyah, 
tahan lama, praktis, mudah dibawa dan disimpan merupakan 
kelebihan yang dimiliki oleh keripik.  

Keripik tempe adalah tempe tipis atau tempe yang diiris-
iris tipis, digoreng kering seperti kerupuk. Keripik tempe dibuat 
dari tempe kedelai. Tempe yang baik akan memiliki sifat yang 
kompak dan padat (Sarwono, 2010). Sebelum digoreng, tempe 
dibalut dengan tepung beras yang sudah diberi bumbu seperti 
bawang putih, ketumbar, kencur, dan kunyit. Irisan halus daun 
jeruk membuat rasanya makin enak dan wangi. Menurut Romli 
dkk (2011), keripik tempe memiliki kelebihan dari segi keawetan, 
dan kepraktisan untuk dibawa sebagai buah tangan atau oleh-
oleh. Selain itu keripik tempe adalah jenis buah tangan atau 
oleh-oleh khas Malang, dengan pusat industri yang terletak di 
kawasan Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. 
Industri keripik tempe di Sanan berkembang sejak warganya 
banyak memproduksi tempe skala rumahan. Malang memang 
terkenal akan produk tempe yang berkualitas tinggi, dan keripik 
tempe jadi salah satu bentuk olahan yang paling disukai. Keripik 
Tempe Malang yang ada di Sentra Industri Tempe Sanan sejak 
dulu dirintis oleh para Penduduk Sanan sendiri dengan 
mendapat bimbingan dari Dinas Perindustrian Malang. 

 
2.3 Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation) 
adalah suatu fenomena organisasi yang mencerminkan 
kemampuan manajerial mereka, sebagaimana perusahaan 
memulai untuk berinisiatif dan mengubah tindakan kompetitif 
mereka sehingga dapat menguntungkan bisnis yang dijalaninya 
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(Avlontis & Salavou, 2007).  Patel dan D’Souza (2009)  
mendefinisikan orientasi kewirausahaan sebagai orientasi untuk 
menjadi yang pertama dalam hal inovasi di pasar, memiliki sikap 
untuk mengambil risiko, dan proaktif terhadap perubahan yang 
terjadi pasar. Orientasi kewirausahaan membantu berbagai 
proses dalam perusahaan seperti penciptaan, pengenalan 
produk baru dan teknologi baru. 

Hafeez et al (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan memiliki 
kemampuan untuk melakukan inovasi lebih kuat dibandingkan 
perusahaan lain.  Menurut Ahimbisibwe dan Abaho (2013), 
perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat, 
akan lebih berani untuk mengambil risiko, dan tidak cuma 
bertahan pada strategi masa lalu. Pada lingkungan yang 
dinamis seperti saat ini, orientasi kewirausahaan jelas 
merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 
perusahaan. Orientasi Kewirausahaan terbagi atas 3 Dimensi, 
antara lain inovatif, proaktif, dan risk taking (Quantananda dan 
Bambang, 2015). 

 
2.4 Pasar Kompetitif 

Pasar kompetitif (competitive market) adalah pasar 

dimana terdapat banyak pembeli dan penjual sehingga masing-
masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat 
kecil terhadap harga pasar. Menurut Robison dan Pearce 
(2008), untuk menentukan keberhasilan pasar kompetitif, perlu 
dilakukan strategi pertumbuhan terkonsentrasi pada 
peningkatan kinerja yang  meliputi kemampuan menilai 
kebutuhan pasar, pemahaman perilaku pembeli dan efektivitas 
promosi. Menurut Chairany dan Wahyuni (2011), situasi pasar 
yang semakin kompetitif dan penuh dengan ketidakpastian 
memerlukan pengelolaan secara seksama sehingga dapat 
meningkatkan kualitas produknya melalui pegelolaan sumber 
daya manusia.  
Menurut Sudaryanto dan Hanim (2011), pemberdayaan UMKM 
di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan, UMKM 
harus mampu meningkatkan inovasi produk dan jasa, 
pengembangan SDM dan teknologi, serta perluasan area 
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pemasaran. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM 
itu sendiri agar dapat bersaing dengan produk-produk asing. 
Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu 
menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Selain itu menurut 
Tambunan (2008), UMKM yang berdaya saing tinggi bercirikan 
antara lain kecenderungan yang meningkat dari laju 
pertumbuhan volume produksi, pangsa pasar domestik dan atau 
pasar ekspor yang selalu meningkat untuk pasar domestik, tidak 
hanya melayani  pasar  lokal  saja  tetapi  juga  nasional,  dan  
untuk  pasar  ekspor,  tidak  hanya melayani di satu negara 
tetapi juga banyak negara. 
 

2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber daya manusia (human resources) adalah 

manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis. 
Mereka dapat memberikan kontribusi pada produksi dengan 
menggunakan kemampuan fisik mereka seperti bekerja di 
pabrik guna menghasilkan suatu produk. Alternatifnya, mereka 
dapat memberikan kontribusi dengan menggunakan 
kemampuan mentalnya, seperti mengusulkan perubahan dalam 
proses produksi saat ini atau memotivasi pekerja lain (Madura, 
2007). Permasalahan dalam SDM harus ditangani untuk 
mempertahankan dan meperbaiki kualitas produk, 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperluas 
pangsa pasar dan menembus pasar baru. Peran pemerintah 
sangat penting dalam menyelenggarakan program pelatihan 
dan penyuluhan bagi pelaku UMKM. Namun hal ini juga perlu 
dikontrol untuk melihat sejauh mana pelatihan yang diberikan 
dapat diterapkan dalam UMKM. Keterbatasan SDM merupakan 
salah satu ancaman serius bagi UMKM di Indonesia untuk dapat 
bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional di era 
perdagangan bebas. Bahkan di masa yang akan datang SDM 
bersama dengan teknologi akan menjadi jauh lebih penting 
dibandingkan modal sebagai faktor penentu utama kemampuan 
UMKM untuk meningkatkan daya saing globalnya (Tambunan, 
2009). 

Kinerja sumber daya manusia dilakukan untuk 
mengetahui hasil kerja karyawan. Hal ini sangat penting untuk 
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mencapai tujuan organisasi. Penilaian untuk kerja karyawan 
bertujuan untuk memberikan feedback kepada karyawan dalam 

upaya memperbaiki hasil kerjanya, sehingga produktivitas 
organisasi dapat meningkat (Hariandja, 2007). Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Ardiana dkk. (2010), SDM 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja UKM. 
Variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja UKM adalah pengetahuan (knowledge), keterampilan 
(skill), dan kemampuan (ability).Kemampuan SDM dapat 

ditingkatkan dengan memberikan pelatihan secara kotinyu 
kepada tenaga kerja. Pelatihan dapat dilakukan secara mandiri 
oleh UMKM ataupun mengikuti pelatihan yang diadakan oleh 
pemerintahan. Beberapa manfaat mengikuti pelatihan adalah 
membantu kelancaran produksi, menambah wawasan, 
menambah kreativitas, serta memperluas jaringan usaha 
(Fitanto, 2009). Menurut Febrian dan Tjokropandojo (2013), 
keikutsertaan dalam pelatihan secara rutin dapat meningkatkan 
kemampuan SDM dalam hal pengetahuan, penguasaan 
teknologi dan informasi pasar sehingga dapat memberikan hasil 
yang lebih baik dalam kinerja usaha. 
 

2.6 Kinerja Usaha 
Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi atau prestasi sesungguhnya yang 
dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya (Mangkunegaran, 2008). Menurut 
Hanum (2013), kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja 
seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam 
suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi. Dalam 
kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 
seseorang, sehingga bila diterapkan pada pekerja, maka 
bagaimana dia bekerja akan dapat menjadi dasar untuk 
menganalisis latar belakang yang mempengaruhinya.  

Menurut Prawirosentono (2008), kinerja dapat disebut 
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 
orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
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tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja merupakan 
serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran 
sejauh mana hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam akuntabilitas publik baik 
berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi (Ranto, 
2007).  

 
2.7 Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS) merupakan sebuah metode 
untuk mengkonstruksi model-model yang dapat diramalkan 
ketika faktor-faktor terlalu banyak. PLS juga merupakan metode 
analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus 
dengan skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Anggraini, 
2010). Tujuan dari PLS adalah membentuk komponen yang 
dapat menangkap informasi dari peubah bebas untuk 
mengubah peubah respon (Ohyver, 2013). Metode Partial Least 
Square (PLS) digunakan ketika terjadi permasalahan spesifik 

pada data, seperti ukuran sampel yang akan diteliti kecil 30-100 
data (microarray data), adanya data yang hilang (missing value). 
Selain itu terjadinya kolerasi antar peubah penjelas 
(multikolinearitas), terjadinya pendugaan yang bias (overfitting) 

dan data yang digunakan merupakan data yang waktu 
ketahanan hidupnya tidak diketahui secara pasti (data 
tersensor).  

Keunggulan metode Partial Least Square (PLS) adalah 

tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah 
sampel yang relatif kecil serta cocok untuk menguji model 
prediksi yang masih dalam taraf pengembangan atau penelitian 
awal (Jogiyanto dan Willy, 2009). Menurut Devie dan Rendy 
(2013), penggunaan analisa PLS digunakan karena dapat 
menganalisa secara menyeluruh mengenai pengaruh antara 
variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Adapun 
langkah-langkah untuk analisis data dengan menggunakan 
metode Partial Least Square (PLS), sebagai berikut 

(Sumartejaya dan Mindra, 2008) : 
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1. Merancang model struktural (inner model) 
Perancangan model struktural hubungan antar variabel 
laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau 
hipotesis penelitian. 

2. Merancang model pengukuran (outer model) 

Perancangan model pada PLS merupakan bagian yang 
penting, hal ini dikarenakan indikator dapat bersifat 
reflektif ataupun formatif. Kesalahan dalam menentukan 
model pengukuran dapat memberikan analisis hasil yang 
bias. 

3. Mengkontruksi diagram jalur 
Bilamana langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka 
agar hasilnya lebih mudah dipahami maka hasil 
perancangan inner model dan outer model tersebut 
selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. 

4. Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan 
Outer model adalah spesifikasi hubungan antara variabel 

laten dengan indikatornya, biasanya disebut dengan 
measurement model. Inner model adalah spesifikasi 

hubungan antar variabel laten, biasanya disebut dengan 
inner relation. Model ini juga menggambarkan hubungan 
antar variabel laten berdasarkan teori penelitian.  

5. Estimasi 

Metode pendugaan parameter (estimasi) dalam PLS 
adalah metode kuadrat terkecil (least square methods) 

6. Evaluasi goodness of fit 
Goodness of fit outer model diukur menggunakan 
convergent validity, discriminant validity, dan composite 
reliability. Goodness of fit inner model diukur 
menggunakan R-square variabel laten dependen dengan 

interpretasi yang sama dengan regresi. 
7. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode 
resampling Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser 
& Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistika t 
atau uji t.  
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2.8 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Samir (2011) yang 

berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
UKM Catering di Kota Bandung”, bertujuan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UKM. 
Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain modal psikologis 
entrepreneur, manajemen sumber daya manusia, inovasi, dan 
karakter UKM catering. Metode yang digunakan kualitatif, 
dimana survey dilakukan terhadap 97 UKM catering Kota 

Bandung. Berdasarkan hasil dari pegolahan data hasil survey, 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UKM catering Kota 
Bandung adalah  modal psikologis enterprenur dan manajemen 

sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dengan meningkatnya variabel modal psikologis entrepreneur 
dan manajemen sumber daya manusia terbukti dapat 
meningkatkan kinerja UKM catering Kota Bandung.  

Floren et al. (2016), melakukan penelitian yang berjudul 
“Entreprenurial Orientation and Human Resource Management : 
Effects From HRM Practices”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mencari hubungan antara praktik HRM dan orientasi 
kewirausahaan di perusahaan besar dan memahami tentang 
pengaruh praktik HRM terhadap EO. HRM adalah  pendekatan 
dari sebuah organisasi sistem kerja dan praktik ketenagakerjaan 
yang dibentuk oleh serangkaian kegiatan bersama-sama,  
bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk 
mencapai tujuan organisasi. Sampel yang digunakan sebanyak 
810  survei dengan tingkat respons 12,7% didistribusikan ke 
perusahaan manufaktur Jerman, firma di sektor layanan 
pengetahuan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pelatihan 
dan pengembangan karyawan pada aspek kewirausahaan 
dapat meningkatkann orientasi kewirausahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2014) yang 
berjudul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi 
Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jembrana”. Hasil penelitian yang didapat adalah secara parsial 
variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, kualitas 
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sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem 
informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chenuos dan Maru 
(2015), berjudul “Entrepreneurial Orientation and  Firm 
Performance  : Evidence from Small and Micro-Enterprises in 
Kenya”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi 
kewirausahaan khususnya inovasi, sikap proaktif dan risk taking 

terahadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan di 333 
UKM Kabupaten Uasin-Gishu Kenya. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan inovasi dan sikap proaktif berpengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan risk taking 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Zeebaree dan Siron (2017), 

berjudul “The Impact of Entrepreneurial Orientation on 

Competitive Advantage Moderated by Financing Suport in 

SMEs”. Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan antara 

orientasi kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dan 

mengetahui peran moderat dukungan finansial antara pengaruh 

orientasi kewirausahaan dengan  keunggulan kompetitif. 

Menggunakan sampel 680 dari total populasi 3526 UKM di 

pemerintah daerah Kurdistan Irak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orientasi kewirausahaan berpegaruh signifikan terhadap 

keuggulan kompetitif dan dukungan finansial telah melakukan 

peran moderat dalam hubungan antara orientasi kewirausahaan 

dan kenunggulan kompetitif di UKM Kurdista Irak. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di UMKM keripik tempe yang 
terletak di Kampung Sanan, Kecamatan Blimbing Kota Malang. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November  2017 sampai 
dengan bulan Januari 2018. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang.  
 
3.2 Populasi dan  Sampel 
3.2.1    Populasi  
 Populasi dalam penelitian merupakan wilayah atau objek 
tertentu yang dipilih untuk menjadi lingkup perhatian dalam 
penggalian informasi. Tujuan penentuan populasi yaitu agar 
informasi yang dicari tetap fokus pada sebatas populasi tersebut 
saja. Target populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM 
keripik tempe di Kampung Sanan, Kecamatan  Blimbing Kota 
Malang .  
 
3.2.2     Sampel 

Sampel merupakan target yang ingin diamati dan diteliti 
untuk kemudian diperoleh informasi yang digunakan sebagai 
input data penelitian. Sampel target yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah UMKM keripik tempe di Kota Malang yang 
berlokasi di Kampung Sanan. Responden yang digunakan 
adalah pemilik UMKM. Teknik sampling dalam penelitian ini 
adalah stratified random sampling menggunakan metode 
proportional stratified random sampling. Berdasarkan jumlah 
tenaga kerja dari masing-masing UMKM yang tergolong mikro, 
kecil, dan menengah. Teknik ini dipilih karena setiap populasi 
mempunyai anggota yang tidak homogen (jumlah anggota 
kelompok berbeda) namun berstrata secara proporsional dari 
setiap elemen populasi (Sugiyono, 2012). Populasi UMKM 
keripik tempe di Kampung Sanan adalah sebanyak 135 UMKM 



16 
 

yang terdaftar pada paguyuban sentra industri tempe dan 
keripik tempe di Kampung Sanan.  

Menurut Sugiyono (2012), apabila populasi kurang dari 
100 lebih baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan 
penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 
antara 10-15% atau 20-55%. Penelitian ini  jumlah sampel 
masing-masing diambil 30%. Ukuran sampel minimum pada 
penelitian deskriptif yaitu 10% dari total populasi (Mahmud, 
2011). Rincian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 
Tabel 3.1 Jumlah Sampel UMKM yang Digunakan 

Jenis UMKM Populasi Persentase 
Sampling 

Sampel 

Mikro 56 30% x 56 = 17 17 

Kecil 69 30% x 69 = 20 20 

Menengah 10  30% x 10   =  3 3 

Jumlah Sampel 40 

 
Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah sampel 

yang digunakan adalah 40 responden, dimana jumlah tersebut 
telah memenuhi syarat jumlah minimal responden pada 
penelitian ini. 

 
3.3 Jenis Data 

 Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang diambil atau 
diperoleh dari penelitian di lapangan. Sumber informasi untuk 
data primer adalah objek penelitian itu sendiri. Pada penelitian 
ini instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data primer 
antara lain melalui observasi, wawancara dan penyebaran 
kuesioner. Data primer yang dimaksud antara lain jumlah 
UMKM keripik tempe, identitas responden, informasi mengenai 
orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, kualitas SDM, serta 
kinerja usaha di tiap UMKM keripik tempe. Data sekunder 
adalah data yang diambil atau diperoleh dari studi literatur dan 
data penelitian yang diperoleh  secara tidak langsung melalui 
media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 
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tersebut digunakan sebagai sarana pendukung dari data primer 
yang sudah didapat. Data sekunder  yang dikumpulkan yaitu 
jumlah UMKM keripik tempe di Kampung Sanan yang diperoleh 
dari  Dinas Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi  Kota Malang dan 
penelitian terdahulu. Selain itu  sumber informasi untuk data 
sekunder adalah internet, jurnal dan buku-buku.  

3.4 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti beberapa 
tahapan yang dimulai dengan survey pendahuluan dan studi 
literatur terhadap industri yang dituju. Industri yang dimaksud 
adalah industri keripik tempe di Kampung Sanan Kota Malang. 
Diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 
3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir prosedur penelitian 
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3.4.1 Survei Pendahuluan dan Studi Literatur 

Survei pendahuluan bertujuan untuk mengetahui dan 
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti. Survei 
pendahuluan yang dilakukan yakni melalui pengamatan secara 
langsung dan melakukan wawancara pada beberapa UMKM 
keripik tempe di Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui permasalahan pengembangan dan mengidentifikasi 
penyebab permasalahan tersebut yang dapat digunakan 
menjadi topik penelitian sehingga dapat digunakan sebagai 
acuan dalam perumusan masalah yang akan diteliti. 
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini berkaitan 
dengan pengaruh orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, 
dan kualitas SDM terhadap kinerja usaha UMKM keripik tempe 
di Kota Malang. 

Studi literatur bertujuan untuk menggali informasi dari 
berbagai sumber tertulis sebagai sarana untuk mendukung 
penelitian secara teoritis. Penggalian informasi secara teoritis 
juga berguna untuk membandingkan dan menyesuaikan hasil 
penelitian dengan teori yang ada. Informasi pendukung tersebut 
dapat diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, maupun dari internet 
yang berhubungan dengan UMKM, orientasi kewirausahaan, 
pasar kompetitif, kualitas SDM, kinerja usaha, serta metode 
yang digunakan. 

 
3.4.2. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi permasalahan dilakukan setelah 
melaksanakan survei pendahuluan. Tahapan ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi masalah apa saja yang dihadapi oleh UMKM 
keripik tempe terkait dengan pengembangan UMKM keripik 
tempe. Dari hasil survei pendahuluan didapatkan masalah yang 
dihadapi oleh UMKM Keripik Tempe yaitu kurangnya 
kemampuan dalam membangun kewirausahaan dan sempitnya 
pangsa pasar yang dimiliki, sehingga perlu adanya peningkatan 
kinerja usaha. Hasil dari identifikasi tersebut dapat digunakan 
sebagai  variabel dalam penelitian.  
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3.4.3 Identifikasi Variabel Penelitian 
Identifikasi variabel dilakukan dengan melihat variabel 

yang signifikan dari penelitian terdahulu maupun dari studi 
literatur. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi 
UMKM keripik tempe. Menurut Sugiyono (2009), variabel 
penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian 
ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, 
kualitas SDM, dan kinerja usaha. Tiap variabel tersebut memiliki 
beberapa indikator yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui 
pegaruh variabel terahadap kinerja usaha UMKM Keripik 
Tempe, sehingga diketahui hubungan antar variabel. Indikator 
tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada Tabel 3.1. 

 
3. 4. 4. Pengembangan Model Struktural dan Hipotesis 
Penelitian 

Terdapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu orientasi kewirausahaan (X1), pasar kompetitif (Y1), 
kualitas SDM (Y2), dan kinerja usaha (Y3). Hubungan yang 
terjadi antara keempat variabel tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 3.2.  

Orientasi 

Kewirausahaan 

(X1)

Kinerja Usaha (Y3)

Kualitas SDM (Y2)

Pasar Kompetitif 

(Y1)H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7  
Gambar 3.2 Model Struktural (inner model) 
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Berdasarkan model pada Gambar 3.2, maka dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
1. H1 : Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap pasar 

kompetitif 
2. H2 : Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kualitas 

SDM 
3. H3 : Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja 

usaha UMKM 
4. H4 : Pasar kompetitif berpengaruh terhadap kinerja usaha 

UMKM 
5. H5 : Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kinerja 

usaha UMKM 
6. H6  : Pasar kompetitif memediasi hubungan antara orietasi 

kewirausahaan dengan kinerja usaha UMKM 
7. H7 : Kualitas SDM memediasi hubungan antara orientasi 

kewirausahaan dengan kinerja usaha UMKM 
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Tabel 3.1. Identifikasi Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Item Pertanyaan Referensi 

Orientasi 
Kewirausahaan 
(X1) 

Ciri-ciri atau 
karakteristik 
organisasi/perusahaa
n dalam menjalankan 
suatu kegiatan baru 
yang kreatif atau 
innovate dalam 
upaya meningkatkan 
nilai tambah 

a. Inovatif (X11) 
 
 
 
 
 

 
 
 

b.  Risk Taking 
(X12) 

 
 
c. Proaktif (X13) 
 

- Mencari ide-ide baru tentang 
produk (X111) 

- Mencari ide-ide baru untuk 
memasarkan produk (X112) 

- Mencari cara-cara baru 
tentang proses dalam 
menghasilkan produk(X113) 

 
- Berani berspekulasi untuk 

mencapai profit tinggi  (X121) 
- Berani mencoba hal-hal 

baru (X122) 
 
- Mampu mengidentifikasi 

peluang (X131) 
- Mampu untuk 

mengantisipasi perubahan 
permintaan (X132) 

- Mampu menyusun tindakan 
strategis bagi bisnis yang 
dijalankan untuk mencapai 
tujuan (X133) 

 
 
 

 
 

 
 

Quantananda 
dan Bambang  

(2015) 
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Tabel 3.1. Identifikasi Variabel (Lanjutan) 
Variabel Definisi Operasional Indikator Item Pertanyaan Referensi 

Pasar 
Kompetitif 
(Y1) 
 

Keberhasilan pasar  
kompetitif dilakukan 
dengan meningkatkan 
kinerja , menilai kebutuhan 
pasar, pemahaman akan 
perilaku pembeli, 
sensitivitas harga 
konsumen, dan efektivitas 
promosi. 

a. Harga (Y11) 
 
 
 
 

b. Pesaing (Y12) 
 
 
 

- Harga produk sesuai 
dengan harga pasar (Y111) 

- Harga lebih rendah 
dibanding dengan pesaing 
(Y112) 
 

- Banyaknya pesaing untuk 
produk sejenis (Y121) 

- Banyaknya pesaing untuk 
produk yang berbeda (Y122) 

- Kualitas produk lebih bagus 
(Y123) 

 
Fatih (2010) 

 
 
 
 

Ibnu dkk (2013) 
 

 

Kualitas 
SDM (Y2) 

Sumber keunggulan 
kompetitif yang utama 
adalah kualitas dari SDM 
yang dapat meningkatkan 
nilai tambah kinerja UMKM 
melalui manfaat dan 
penerapan teknologi. 

a. Keterampilan 
(Y21) 

 
 
 
 
b. Kemampuan 

manajerial  
(Y22) 

- Kemampuan menggunakan 
mesin tertentu (Y211) 

- Kemampuan memahami 
Instruksi Kerja  penggunaan 
mesin dan peralatan (Y212) 

 
- Kemampuan mengelolah 

keuangan UMKM dengan baik 
(Y221) 

- Kemampuan membuat 
perencanaan bisnis (Y222) 

- Kemampuan membangun tim 
kerja antar pegawai (Y223) 

Madura 
(2007) 

 
 

 
 
Nuryanti dan 
Swastika 
(2011) 

 
Hajar dkk 

(2012) 
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Tabel 3.1. Identifikasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Operasional Indikator Item Pertanyaan Referensi 

Kinerja 
Usaha (Y3) 

Suatu kinerja usaha 
menunjuk pada tingkat 
pencapaian keberhasilan 
atau prestasi dari suatu 
UMKM dalam waktu 
tertentu. 

a. Pertumbuhan laba 
usaha semakin baik 2 
tahun terakhir (Y31) 

b. Pertumbuhan pasar 2 
tahun terakhir (Y32) 

c. Peningkatan 
penjualan 2 tahun 
terakhir(Y33) 

 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
Purwaningsih 

dan Pajar 
(2015) 
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3.5 Instrumen Penelitian 
Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi 

serangkaian pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan data 
dari responden. Kuesioner yang digunakan adalah gabungan 
antara pertanyaan atau pernyataan terbuka dan tertutup. Jenis 
pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali informasi yang 
lebih banyak dari responden mengenai variabel yang diteliti. 
Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang dibuat agar 
responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan 
tanpa memberikan tanggapan berdasarkan kata-kata mereka 
sendiri. 

Pada penelitian ini, kuesioner disusun berdasarkan dua 
bagian utama, yaitu bagian identitas responden, dan bagian 
penilaian responden. Pada bagian data identitas, responden 
mengisi sekilas tentang identitas dirinya. Pada bagian penilaian, 
responden mengisi pertanyaan pilihan yang mengukur tingkat 
orientasi kewirausahaan, pasar kompetitif, kualitas sumber daya 
manusia dan kinerja usaha. Pemberian ukuran nilai kepuasan 
menggunakan rating dengan skala likert, yaitu 1 = Sangat Tidak 

Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Cukup Setuju , 4 = Setuju, 5 = 
Sangat Setuju. Pada bagian pertanyaan terbuka, responden 
menjawab secara deskriptif dan kualitatif mengenai orientasi 
kewirausahaan, pasar kompetitif, kualitas sumber daya manusia 
dan kinerja usaha UMKM keripik tempe. Responden yang dipilih 
untuk mengisi kuesioner adalah pemilik UMKM keripik tempe 
Kota Malang, sebanyak 40 orang. Kuesioner penelitian dapat 
dilihat pada Lampiran 2. 
 

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan 
pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kevalidan suatu instrumen 
dapat diketahui dengan mengkorelasikan setiap skor variabel 
jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, 
kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada 
taraf signifikan 0,05 dan 0,01. Uji validitas dapat dilakukan 
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dengan menggunakan korelasi bevariate pearson (korelasi 
pearson product moment), rumus dari korelasi pearson product 
moment adalah (Putra et al., 2014) : 

 

𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(Σ𝑋𝑌)−(Σ𝑋).(Σ𝑌)

√{𝑛.Σ𝑋2−(Σ𝑋)2}{𝑛.Σ𝑌2−(Σ𝑌)2}
  

……………………………………………..(2) 
   
Keterangan : 
 X = Skor variabel 
 Y= Skor total variabel 
 n = Jumlah responden  
  
Dasar mengambil keputusan : 

- Jika r hitung > r tabel, maka instrumen atau setiap 
pertanyaan memiliki korelasi yang signifikan 
terhadap skor total 

- Jika r hitung < r tabel, maka instrument atau setiap 
pertanyaan tidak memiliki korelasi yang signifikan 
terhadap skor total. 

2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui konsistensi dari suatu instrument atau data. Data 
yang reliabel akan memberikan hasil yang sama atau tidak jauh 
berbeda apabila dianalisa berulang kali. Cronbach Alpha 

dianggap reliabel jika menunjukan angka ≥ 0,6. Perhitungan 
reliabilitas juga dapat menggunakan rumus (Sugiyono, 2012) : 

𝑅 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

Σ𝑆𝑖2

𝑆𝑡2
] 

…………………………………………………………. …...(3) 
 
Keterangan : 
R : Reliabilitas instrumen 
k : Banyaknya pertanyaan 
∑Si2 : Jumlah varians butir 
St2 : Jumlah varians total 
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 Pada teknik Cronbach Alpha, kriteria yang digunakan 
untuk mengetahui reliabilitas adalah nilai Cronbach Alpha yang 

berkisar antara 0-1. Semakin mendekati angka 1 suatu data 
dianggap semakin reliabel. Nilai Cronbach Alpha antara 0,8-1 
dianggap reliabilitas baik, 0,6-0,79 dianggap reliabilitas dapat 
diterima sedangkan kurang dari 0,6 dianggap reliabilitas buruk. 

3. Uji Linieritas 
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara 
signifikan. Menurut Priyatno (2010), uji linearitas digunakan 
sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. 
Pengujian linieritas persamaan regresi menggunakan analisis 
dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan regresi 
dinyatakan linier jika Fhitung < Ftabel atau signifikansi > 0,05 pada 
taraf nyata 5% (Nugraheni dan Imam, 2008). 
 
3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi. 
Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi 
secara langsung. Informasi yang digali pada kegiatan observasi 
yaitu tentang kondisi UMKM keripik tempe di Kota Malang untuk 
mengidentifikasi variabel yang perlu diteliti. Kuesioner 
merupakan instrumen penelitian yang berisi serangkaian 
pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan data dari responden. 
Data yang diperoleh dari kuesioner akan dicatat, diolah 
menggunakan metode PLS dan dianalisa. Dokumentasi 
merupakan sekumpulan literatur yang digunakan untuk 
mendukung penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto, 
lampiran kuesioner, daftar pustaka, dan data pendukung 
lainnya. 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Analisis Deskriptif 
 Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 
karakteristik responden serta nilai skor rata-rata jawaban 
responden untuk masing-masing item pertanyaan, indikator, 
maupun variabel. Analisis ini dilakukan dengan data 
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berdasarkan kecenderungan dan tanggapan responden 
terhadap item-item pertanyaan yang berkaitan dengan indikator 
dari variabel penelitian. Kemudian dilakukan olah data terhadap 
hasil jawaban kuesioner dari para responden, dan didapatkan 
rekapitulasi data dalam masing-masing variable yang digunakan 
dalam penelitian. Kriteria untuk menentukan tanggapan 
responden dalam skala 1 sampai 5 terhadap jawaban 
pertanyaan menggunakan rumus (Jonathan, 2014) : 

 Interval kelas =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙

 ............................................ 

Interval kelas =
𝑠−1

5
= 0,8 

Berdasarkan rumus diatas maka interval kelas yang diambil 
adalah 0,8 sehingga dapat ditemukan pada Tabel 3.2 

Tabel 3.3 Kriteria Tanggapan Responden  
Nilai Mean Keterangan 

1 - 1,8 Sangat tidak baik 
1,8 - 2,6 Tidak baik 
2,6 - 3,4 Cukup baik 
3,4 - 4,2 Baik 
4,2- 5 Sangat baik 

 
 
3.8.2 Analisis Inferensial 

  Untuk menjawab hipotesis, maka analisis data 
menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan 
bantuan software SmartPLS. PLS digunakan untuk memberikan 

jawaban dari masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. 
Model struktural dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen 
(X) yaitu orientasi kewirausahaan. Sedangkan variabel endogen 
(Y) yang digunakan adalah pasar kompetitif, kualitas sumber 
daya manusia dan kinerja usaha. Analisis inferensial yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
3.8.2.1 Evaluasi Goodness of Fit 

Evaluasi Goodness of Fit dilakukan untuk untuk menguji 

kesesuaian model. Evaluasi dilakukan terhadap model 
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pengukuran refleksif (Outer Model) dan model pengukuran 
struktural (Inner Model). 
1. Evaluasi Model Pengukuran Refleksif (Outer Model) 

Model refleksif bertujuan untuk mengetahui atau 
mengukur skor yang dinilai berdasarkan korelasi yang 
dihitung dengan : 

a. Convergent validity, digunakan untuk mengetahui 
validitas setiap indikator yang digunakan dalam 
penelitian. Nilai pada convergent validity yang rendah 

menunjukan bahwa indikatornya tidak cukup baik 
untuk mewakili variabel. Nilai loading faktor indikator 
yang dianggap baik minimal 0,5 untuk indikator antara 
3-7. 

b. Discriminant validity, digunakan pada indikator yang 
berifat refleksif didasarkan pada nilai crossloading 

indikator dengan nilai variabel latennya harus lebih 
besar dibandingkan korelasi terhadap variabel laten 
yang lain. Variabel dianggap sudah menjadi 
pembanding yang baik untuk model apabila nilai 
validitas diskriminannya lebih dari 0,5. 

c. Composite reliability, digunakan untuk menunjukan 
tingkat konsistensi alat pengukur dapat dipercaya 
untuk diandalkan. Instrumen penelitian bersifat 
konsisten apabila nilai composite reliability lebih besar 
atau sama dengan 0,7. Compositereliability 

merupakan uji reliabilitas dalam PLS dimana 
menunjukan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu 
alat ukur dalam melakukan pengukuran. 

2. Evaluasi Model Pengukuran Struktural (Inner Model) 
Evaluasi Goodness of Fit pada Inner Model diukur 

menggunakan R-Square atau koefisien determinasi dari 
variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama 
dengan regresi. Hasil R-Square sebesar 0,67; 0,33; 0,19 

mengindikasikan bahwa model “baik”, ”moderat”, dan 
“lemah”. R-Square yang didapat merupakan nilai sebuah 

model konstruk yang harus diukur lagi menggunakan Q-
Square predictive relevance. Pengukuran ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa baik nilai observasi yang 
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dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai 
dari Q-Square dapat dihitung dengan perhitungan sebagai 

berikut: 
Q2=1-(1-R1

2)(1-R2
2)(1-Rn2)                                                (4) 

 
Keterangan : 
Q2   : Besaran atau nilai Q2 
R1

2, R2
2,.. Rn2 : R-Square variabel endogen dalam  

  model persamaan 
Suatu konstruk memiliki relevansi prediksi yang baik 

apabila memiliki nilai Q2> 0, sebaliknya model tidak memiliki 
prediktif relevan jika nilai Q2≤ 0. 

 
3.8.2.2 Pengujian Hipotesis 
  Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan statistik uji-
t, ukuran signifikansi hipotesis positif dapat menggunakan 
perbandingan nilai t-tabel dan t-statistik. Jika nilai t-statistik lebih 
tinggi dibandingkan nilai t-tabel, berarti hipotesis positif. Selain t-
statistik terdapat pula parameter original sample untuk melihat 

sifat hubungan variabel independen terhadap variabel 
dependen, positif atau negatif (Abdillah dan Jogiyanto, 2015).  
Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data 
terdistribusi bebas (distribution free), tidak memerlukan asumsi 

distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel besar (sampel 
minimum 30). Pengujian dilakukan dengan melihat thitung, 
bilamana diperoleh thitung > ttabel dengan tingkat kesalahan 5% 
maka disimpulkan terdapat pengaruh variabel laten dengan 
variabel laten lainnya. Bila hasil pengujian hipotesis pada outer 
model signifikan, hal tersebut menunjukkan bahwa indikator 
dapat digunakan sebagai instrument pengukuran variabel laten. 
Sedangkan hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, 
maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna 
variabel laten terhadap variabel laten lainnya (Sumertajaya dan 
Mindra, 2008). Hipotesis statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu : 
 H0 : yi = 0 
 H1 : yi ≠ 0 
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3.9 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 
  Data yang telah terkumpul dan dianalisa dengan 
menggunakan metode PLS, kemudian diinterpretasikan di 
dalam pembahasan. Isi dari pembahasan tersebut berupa data 
yang telah diolah dan dianalisa sehingga didapatkan hasil 
tentang variabel yang mempengaruhi kinerja usaha UMKM 
keripik tempe di Kota Malang dan variabel mana yang sangat 
mempengaruhi kinerja usaha UMKM keripik tempe di Kota 
Malang. 
 
3.10 Kesimpulan dan Saran 
  Kesimpulan dan saran merupakan akhir dari penelitian. 
Kesimpulan dari penelitian ini mengacu dari hasil penelitian 
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Saran berisi tentang 
masukan bagi UMKM berdasarkan hasil dari penelitian. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Pusat industri keripik tempe Malang terletak di kawasan 
Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang 
terkenal akan produk tempe yang berkualitas tinggi, dan keripik 
tempe menjadi salah satu bentuk olahan yang paling digemari. 
Keripik tempe Malang yang ada di Sentra Industri Tempe Sanan 
sejak dulu dirintis oleh para penduduk sanan sendiri dengan 
mendapat bimbingan dari Dinas Perindustrian Malang, bukan 
oleh orang luar sanan. 
 Terdapat 135 UMKM di kawasan Sanan yang 
memproduksi keripik tempe. Selain sebagai produsen keripik 
tempe, di kawasan Sanan juga banyak dijumpai produsen 
tempe yang umumnya merupakan supplier bagi UMKM yang 

menghasilkan keripik tempe. Meskipun hanya menghasilkan 
keripik tempe, namun juga terdapat sebagian kecil UMKM yang 
menjual produk lain seperti keripik buah di outletnya, dimana 

produk tersebut diambil dari produsen lain di luar Sanan. Pada 
tanggal 23 Oktober 2016, para produsen keripik tempe Sanan 
berinisiatif mendirikan Paguyuban UMKM keripik tempe Sanan. 
Terdapat 3 anggota pada awal berdirinya paguyuban, namun 
saat ini diperkirakan sudah terdapat 135 anggota yang 
bergabung di Paguyuban UMKM keripik tempe Sanan. Adapun 
tujuan didirikannya Paguyuban UMKM keripik tempe Sanan 
adalah untuk menstabilkan dan mengangkat kembali nilai keripik 
tempe sebagai makanan khas Kota Malang. Kegiatan yang 
dilakukan paguyuban keripik tempe Sanan yaitu membahas 
permasalahan yang dihadapi oleh para produsen keripik tempe 
di Kampung Sanan.  

Produk keripik tempe yang dihasilkan oleh UMKM yang 
terdapat di daerah sentra industri keripik tempe memiliki 
peranan penting khususnya untuk perekonomian masyarakat 
sekitar. Keberadaan sentra industri tempe di Sanan yang telah 
ada sejak puluhan tahun yang lalu membuat masyarakat sekitar 
tidak asing lagi dengan proses pengolahan tempe ataupun 
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keripik tempe. Untuk tetap mempertahankan usaha tersebut 
para pemilik UMKM melakukan inovasi dengan membuat keripik 
tempe dengan berbagai macam varian rasa. Aktivitas proses 
produksi keripik tempe Sanan Kota Malang dikerjakan secara 
rumahan atau home industry. Adanya kesamaan produk yang 

dihasilkan oleh masing-masing UMKM menimbulkan persaingan 
yang cukup kompetitif dalam penjualan keripik tempe. Hal ini 
mengakibatkan antara UMKM yang satu dengan yang lain harus 
memiliki pasar sendiri-sendiri jika ingin mendapatkan hasil 
penjualan yang lebih. 

 
4.2 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM 
keripik tempe Sanan Kota Malang. Jumlah responden yang 
digunakan yaitu sebanyak 40 orang pemilik UMKM. Karakteristik 
responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden 
Jumlah 

Frekuensi % 

1 Usia   
 a. a. 26-35 tahun 5 12,5 
 b. b. 36-45 tahun 14 35 
 c. c. 46-55 tahun 12 30 
 d. d. 56-65 tahun 7 17,5 
 e. e. > 65 tahun 2 5 

 f. TOTAL 40 100 

2 Pendidikan Terakhir   
 a. a. SD 0 0 
 b. b. SMP 0 0 

 c. c. SMU/SLTA sederajat 31 77,5 
 d. d. Sarjana Muda/Diploma 3 7,5 
 e. e. SarjanaPasca Sarjana 6 15 

 f. TOTAL 40 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 
 Karakteristik responden atau pemilik UMKM keripik 
tempe Sanan Kota Malang berdasarkan usia menunjukkan 
bahwa mayoritas responden berusia antara 36-45  tahun yang 
berjumlah 14 orang dengan persentase sebesar 35% dari total 
jumlah responden. Berdasarkan data yang diperoleh 
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menunjukkan bahwa pada usia tersebut merupakan usia yang 
produktif karena dianggap memiliki kemampuan fisik yang 
cukup baik serta tingkat wawasan yang cukup luas, sehingga 
akan produktif pula dalam menjalankan suatu usaha. Umur 
produktif adalah umur dimana seseorang memiliki kemampuan 
untuk menghasilkan produk maupun jasa. Rentang usia 
produktif yakni antara 15 – 65 dimana kelompok usia tersebut 
merupakan rentang usia yang memiliki status kesehatan yang 
baik yang harus terus diupayakan dan diberdayakan untuk 
menjalankan aktifitas yang produktif pula (Bachtiar, 2013).  

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden atau 
pemilik UMKM juga perlu untuk diperhatikan. Pendidikan 
terakhir yang dimiliki oleh responden cukup bervariasi, yaitu 
SMU/SLTA sederajat, diploma, dan sarjana. Sebagian besar 
pendidikan terakhir responden adalah SMU/SLTA sederajat 
dengan jumlah 31 responden atau sebesar 77,5% dari total 
jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilik 
UMKM keripik tempe dari segi pendidikan dianggap cukup 
mampu untuk menjalankan usahanya sebagian besar mereka 
memahami cara menjalankan usaha seperti mengolah 
keuangan dan memasarkan produk dengan baik selama 
bertahun-tahun. Menurut Neeley & Auken (2009), semakin tinggi 
tingkat pendidikan yang ditempuh akan membantu wirausaha 
dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu akan 
berpengaruh terhadap tingkat pemikiran pengusaha keripik 
tempe untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yaitu 
dengan menekuni usaha keripik tempe sebagai usaha 
sampingan ataupun sebagai usaha utama mereka. Dan juga 
faktor pendidikan yang cukup tinggi dapat mempengaruhi 
proses inovasi dalam mengembangkan usaha. Pendidikan juga 
berfungsi meningkatkan produktivitas, selain itu kemampuan 
untuk menyerap teknologi memerlukan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia (Sirojuzilam, 2008). 

Selain mengetahui karakteristik responden, juga perlu 
mengetahui gambaran umum kondisi UMKM keripik tempe 
Sanan Kota Malang yang dapat dilihat berdasarkan jumlah 
tenaga kerja dan lamanya usia UMKM telah berdiri. Gambaran 
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umum UMKM keripik tempe Sanan Kota Malang dapat dilihat 
pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2. Profil UMKM Keripik Tempe Sanan Kota Malang 

No Kriteria 
Jumlah 

Angka % 

1 Jumlah Tenaga Kerja   
 a. a. 1 – 4 orang 17 42,5 
 b. b. 5 – 19 orang 20 50 
 c. c.  20-99 orang 3 7,5 

 TOTAL 40 100 

2 Lama Usaha   
 a. a. 1 – 10 tahun 10 25 
 b. b. 11 – 20 tahun 19 47,5 
 c. c. 21 – 30 tahun 9 22,5 
 d. d. > 30 tahun 2 5 

 e. TOTAL 40 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 
 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah tenaga 
kerja yang dimiliki oleh UMKM Keripik Tempe Sanan Kota 
Malang mayoritas sebanyak 5-19 orang yaitu sebanyak 20 
UMKM atau sebesar 50 % dari total jumlah responden. 
Kemudian untuk jumlah tenaga kerja 1-4 orang yaitu sebesar  
42,5 % atau sebanyak 15 UMKM. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa sebagian dari UMKM Keripik Tempe Sanan Kota Malang 
merupakan usaha mikro dan usaha kecil. Hal tersebut didukung 
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa UMKM 
yang memiliki jumlah tenaga kerja 1-4 orang dikatakan dalam 
kategori usaha mikro sedangkan untuk jumlah tenaga kerja 5-19 
orang dikatakan dalam kategori usaha kecil. 

Karakteristik responden berdasarkan lama usaha 
mayoritas UMKM Keripik Tempe Sanan Kota Malang telah 
berdiri selama 11-20 tahun yang berjumlah 19 UMKM dengan 
persentase sebesar 47,5% dari total jumlah responden. 
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa UMKM Keripik 
Tempe Sanan Kota Malang kebanyakan merupakan UMKM 
yang berpengalaman dan bertahan dalam menghadapi 
persaingan pasar. Untuk UMKM yang telah berdiri sejak 1-10 
tahun terdapat sebanyak 10 UMKM dengan persentase sebesar 
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25%. Selanjutnya UMKM yang telah berdiri sejak 21-30 tahun 
terdapat sebanyak 19 UMKM dengan persentase sebesar 
47,5%. Terdapat sebanyak 2 UMKM yang telah berdiri sejak 
>30 tahun dengan persentase sebesar 5%. 
 
4.3 Hasil Pengujian Penelitian 

Pengujian intrumen penelitian terdiri dari uji validitas, uji 
reliabilitas dan uji linieritas, berikut adalah hasil pengujian 
instrumen penelitian. 
1. Uji Validitas 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Item 
Validitas 

rhitung rtabel Keterangan 

 X11 X111 0,852 0,263 Valid 

Orientasi 
Kewirausahaan 

 (X1) 

 X112 0,887 0,263 Valid 

 X113 0,887 0,263 Valid 

X12 X121 0,894 0,263 Valid  

 X122 0,820 0,263 Valid 

 X13 X131 0,753 0,263 Valid  

  X132 0,808 0,263 Valid 

  X133 0,811 0,263 Valid 

 Y 11 Y 111 0,940 0,263 Valid 

Pasar Kompetitif  Y 112 0,940 0,263 Valid 

(Y1) Y 12 Y 121 0,939 0,263 Valid  

  Y 122 0,939 0,263 Valid 

  Y 123 0,939 0,263 Valid 

 Y 21 Y 211 0,926 0,263 Valid 

Kualitas   Y 212 0,926 0,263 Valid 

SDM Y 22 Y 221 0,863 0,263 Valid 

(Y2)  Y 222 0,905 0,263 Valid 

  Y 223 0,831 0,263 Valid  

Kinerja Y3    Y31 1,000 0,263 Valid 

Usaha      Y32 1,000 0,263 Valid 

(Y3)     Y33 1,000 0,263 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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Hasil uji validitas instrumen penelitian disajikan dalam 
Tabel 4.3. Output SPSS untuk uji validitas dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Hasil uji validitas diperoleh bahwa seluruh 

indikator pada kuisioner telah memenuhi syarat untuk 
dinyatakan valid yaitu nilai r hitung > r tabel. Nilai r tabel dalam 
penelitian ini adalah sebesar 0,263 yang didapatkan dari α = 
0,5 dan df = N-2, dimana N adalah banyaknya sampel yang 
digunakan sehingga diperoleh df= 40-2= 38. 

 
2. Uji Reliabilitas  

Pengukuran reliabilitas kuesioner dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS. Data yang digunakan untuk uji 
reliabel adalah data rata-rata per variabel, sehingga total 
variabel yang diuji adalah 4, yaitu variabel orientasi 
kewirausahaan (X1), pasar kompetitif (Y1), kualitas SDM (Y2), 
dan kinerja usaha  (Y3). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.4, sedangkan output SPSS untuk uji reliabilitas dapat 
dilihat pada Lampiran 2.  

 
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel 
Nilai Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Orientasi Kewirausahaan (X1) 0,941 Reliabel 

Pasar Kompetitif (Y1) 0,968 Reliabel 

Kualitas SDM (Y2) 0,937 Reliabel 

Kinerja Usaha (Y3) 1,000 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Sesuai dengan pernyataan Rangkuti (2008), bahwa uji 
reliabilitas menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian 
mengindikasikan memiliki nilai reliabilitas yang memadai jika 
koefisien cronbach’s alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. 

Sehingga instrumen penelitian ini dikatakan reliabel. 
 
3. Uji Linieritas  

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 
variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara 
signifikan. Menurut Handaru (2012), kriteria dalam uji linieritas 
adalah dua variabel dikatakan memiliki hubungan yang linear 
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apabila signifikansi (linear) lebih dari 0,05. Hasil uji linearitas 
dapat dilihat pada Tabel 4.5, sedangkan output SPSS untuk uji 
linearitas dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
Tabel 4.5 Uji Linearitas Variabel 
Hubungan Antar Variabel Deviation from 

linearity 
Keterangan 

Y1  
X1 

0,855 Linier 
Y2 0,683 Linier 
Y3 0,712 Linier 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat hasil uji linieritas 

yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara Y1, Y2, Y3  
dengan X1 memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hubungan antar 
dua variabel dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila 
nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa semua 
variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 

 
4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 
4.4.1 Variabel Orientasi Kewirausahaan 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui variabel 
orientasi kewirausahaan yang diterapkan oleh UMKM Keripik 
Tempe di Sanan Kota Malang yaitu dengan menghitung rerata 
dari seluruh tanggapan responden. Responden menanggapi 
dalam bentuk skala likert 1 – 5. Gambaran umum tanggapan 
responden terhadap variabel orientasi kewirausahaan dapat 
dilihat pada Tabel 4.6. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat nilai rerata 
tanggapan responden terhadap variabel orientasi 
kewirausahaan yaitu 3,88. Nilai rerata indikator tertinggi terdapat 
pada indikator inovatif (X11) sebesar 3,96, hal ini perlu 
ditingkatkan dengan cara selalu mencari ide baru tentang 
produk, mencari cara baru untuk memasarkan produk, dan 
selalu meningkatkan cara-cara membuat produk baru. Sesuai 
dengan pernyataan Vera (2016), bahwa perusahaan dengan 
orientasi kewirausahaan akan menjadi lebih inovatif, dimana 
perusahaan memiliki kemampuan dan bersedia untuk 
mendukung kreatifitas, ide-ide baru, dan eksperimen yang 
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menghasilkan produk atau jasa baru. Meningkatnya 
kemampuan inovasi dan menjadi lebih proaktif maka akan 
meningkatkan kinerja usaha. 

Tabel 4.6 Variabel Orientasi Kewirausahaan 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

Indikator kedua pada variabel orientasi kewirausahaan 
yaitu risk taking (X12) memiliki nilai rerata sebesar 3,80. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa UMKM sudah dalam bertindak 
berani menghadapi risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Hal ini 
supaya dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara berani 

Item Notasi Respon (%) Rerata 

1 2 3 4 5 

Mencari ide baru 
tentang produk 

X111 0 0 17,5 62,5 20,0 3,95 

Mencari ide baru 
dalam memasarkan 
produk 

X112 0 0 17,5 62,5 20,0 3,97 

Mencari cara baru 
tentang proses 
menghasilkan produk 

X113 0 0 20,0 52,5 27,5 3,97 

Inovatif X11      3,96 

Berani berspekulasi 
untuk mencapai profit 
tinggi 

X121 0 0 22,5 60,0 17,5 3,80 

Berani mencoba hal-
hal baru 

X122 0 3 7,5 67,5 22,5 3,80 

Risk Taking X12      3,80 

Mampu 
mengidentifikasi 
peluang 

    X131 0 3 17,5 62,5 17,5 3,90 

Mampu untuk 
mengantisipasi 
perubahan 
permintaan 

    X132 0 0 17,5 62,5 20,0 3,85 

Mampu menyusun 
tindakan strategis 
bagi bisnis 

    X133 0 0 15,0 70,0 15,0 3,90 

Proaktif X13      3,88 

Orientasi Kewirausahaan 3,88 
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mencoba hal-hal baru dengan segala resiko yang mungkin 
terjadi. Menurut Kobia & Sikalich (2010), orientasi 
kewirausahaan merupakan suatu orientasi untuk berusaha 
menjadi yang pertama dalam inovasi produk pasar dan berani 
mengambil risiko untuk mengalahkan pesaing. Pengambilan 
risiko merupakan suatu tindakan seorang entrepreneur yang 
memiliki kesediaan atau kemauan untuk memanfaatkan sumber 
daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan 
walaupun tanpa adanya kepastian hasil yang akan didapat. 

Indikator ketiga dalam orientasi kewirausahaan adalah 
proaktif (X13). Nilai rata-rata pada indikator ini yaitu sebesar 
3,88, yang menunjukkan bahwa UMKM sudah dalam memiliki 
sikap proaktif untuk mengidentifikasi peluang mengantisipasi 
perubahan permintaan, serta menyusun tindakan strategis bagi 
bisnis. UMKM supaya tetap mempertahankan dan 
meningkatkan sikap proaktif ini untuk memaksimalkan kinerja 
UMKM. Menurut Wardi,dkk (2017), bahwa keproaktipan sebagai 
salah satu dimensi dari orientasi kewirausahaan yang akan 
menentukan kinerja UKM dalam berbagai cakupan, bahkan 
dalam konteks kinerja usaha secara luas atau internasional 
sangat dibutuhkan kemampuan keproaktipan dalam menangkap 
berbagai peluang usaha yang ada dalam pasar yang lebih luas. 
 
4.4.2 Variabel Pasar Kompetitif 

Tanggapan responden terhadap variabel pasar 
kompetitif dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan deskripsi 
data pada Tabel 4.7 rerata tanggapan responden terhadap 

variabel pasar kompetitif yaitu 3,89. Nilai rerata tersebut 
menunjukkan bahwa pasar kompetitif memenuhi kriteria baik. 
Terdapat 2 indikator pada variabel pasar kompetitif (Y1), yaitu 
indikator harga (Y11), dan pesaing (Y12). Masing – masing 
indikator memiliki dua item pernyataan. Dapat dilihat nilai rerata 
dari indikator harga (Y11) sebesar 3,95, hal ini dapat diartikan 
sudah baik. Responden menyatakan kondisi UMKM yang 
mencakup harga sesuai dengan harga pasar dan kulitas produk 
tetap terbaik. Untuk indikator pesaing memiliki nilai rerata 
sebesar  3,82. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pesaing 
memiliki respon yang  baik. Karena UMKM keripik tempe 
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memiliki banyak pesaing maka perlu tetap mempertahankan 
dan meningkatkan strategi dalam memperbaiki kualitas produk 
sesuai kebutuhan konsumen. Menurut Susanto (2012), bahwa 
kinerja usaha dicerminkan dengan usaha dalam memahami 
pelanggan, merespon dengan cepat tindakan pesaing, dan 
memberikan perhatian terhadap pelayanan pelanggan. 
 
Tabel 4.7 Variabel Pasar Kompetitif 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

 
4.4.1 Variabel Kualitas SDM 

 Variabel kualitas SDM memiliki 2 indikator, yaitu 
indikator keterampilan (Y21) dan indikator kemampuan 
manajerial (Y22). Untuk indikator keterampilan memiliki 2 item 
pertanyaan, sedangkan untuk indikator  kemampuan manajerial 
memiliki 3 item pertanyaan. Tanggapan responden dapat dilihat 
pada Tabel 4.8. 
 
 
 
 
 

Item Notasi Respon (%) Rerata 

1 2 3 4 5 

Harga produk sesuai 
dengan harga pasar 

Y111 0 0 12,5 57,5 30,0 3,95 

Harga lebih rendah 
dibanding dengan 
pesaing 

Y112 0 0 25,0 50,0 25,0 3,95 

Harga Y11      3,95 

Banyaknya pesaing 
untuk produk sejenis 

Y121 0 0 20,0 65,0 15,0 3,82 

Banyaknya pesaing 
untuk produk yang 
berbeda 

Y122 0 0 25,0 62,5 12,5 3,82 

Kualitas produk lebih 
bagus 

Y123   0 0 20,0 62,5 17,5 3,82 

Pesaing Y12      3,82 

Pasar Kompetitif 3,89 
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Tabel 4.8 Variabel Kualitas SDM 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 4.8 dapat dilihat 

nilai rerata  dari tanggapan responden terhadap variabel kualitas 
SDM yaitu 3,95. Nilai rerata tersebut menunjukkan bahwa 
variabel kualitas SDM memenuhi kriteria baik. Indikator  
keterampilan (Y21) sebesar 4,02. Hal ini dapat diartikan bahwa 
kondisi UMKM yang mencakup keterampilan sudah baik. Hal ini 
harus dipertahankan dan meningkatkan kemampuan 
menggunakan mesin, memahami instruksi kerja. Untuk nilai 
rerata pada indikator kemampuan manajerial  memiliki nilai 
rerata sebesar  3,89. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
kemampuan manajerial sudah baik. Kemampuan yang 
mencakup kemampuan mengolah keuangan, kemampuan 
membuat perencanaan bisnis, dan kemampuan membangun tim 
kerja supaya dipertahankan bilamana perlu ditingkatkan. 

 

 

Item Notasi Respon (%) Rerat
a 1 2 3 4 5 

Kemampuan 
menggunakan mesin 
tertentu 

Y211 0 0 7,5 70,0 22,5 4,02 

Kemampuan 
memahami Instruksi 
kerja  penggunaan 
mesin dan peralatan 

Y212 0 0 7,5 72,5 20,0 4,02 

Keterampilan Y21      4,02 

Kemampuan 
mengelolah keuangan 

Y221 0 3 15,0 65,0 17,5 3,90 

Kemampuan membuat 
perencanaan bisnis 

Y222 0 0 17,5 57,5 25,0 3,90 

Kemampuan 
membangun tim kerja 
antar pegawai 

Y233   0 0 10,0 72,5 17,5 3,87 

Kemampuan 
Manajerial 

Y22      3,89 

Kualitas SDM 3,95 
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4.4.1 Variabel Kinerja Usaha 
Variabel kinerja usaha dapat dianalisis dengan melihat 

besarnya nilai rata-rata atau rata-rata pada setiap indikator 
dalam penelitian. Nilai rata-rata menggambarkan tanggapan 
responden terhadap pernyataan yang telah diberikan. 
Tanggapan responden terhadap kinerja usaha dapat dilihat 
pada Tabel 4.9  
Tabel 4.9 Variabel Kinerja Usaha 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 4.9 rerata 

tanggapan responden terhadap variabel kinerja usaha yaitu 3,92. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kinerja usaha di 
UMKM keripik tempe Kota Malang sudah baik sehingga perlu 
dipertahankan bilamana ditingkatkan. Terdapat 1  indikator pada 
variabel kinerja usaha (Y11). Nilai rerata dari indikator 
keuntungan sebesar 3,92, hal ini menunjukkan bahwa indikator 
keuntungan yang mencakup pertumbuhan laba usaha semakin 
baik 2 tahun terakhir, pertumbuhan pasar 2 tahun terakhir, 
peningkatan penjualan 2 tahun terakhir sudah baik.  
 
4. 5 Hasil Analisis Inferensial  
4. 5. 1 Evaluasi Goodness of Fit 

Pengujian Goodness of Fit (GoF) dilakukan pada dua 
model, yaitu model struktural (inner model) dan model 
pengukuran (outer model). Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk menggambarkan sebaik apa indikator dalam penelitian 
dapat digunakan sebagai alat pengukur variabel laten yang 

Item Notasi Respon (%) Rerata 

1 2 3 4 5  

Pertumbuhan laba 
usaha semakin baik 2 
tahun terakhir 

Y31 0 0 17,5 62,5 20,0 3,92 

Pertumbuhan pasar 2 
tahun terakhir 

Y32 0 0 22,5 55,0 22,5 3,92 

Peningkatan penjualan 
2 tahun terakhir 

Y33 0 0 17,5 62,5 20,0 3,92 

Kinerja Usaha 3,92 
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digunakan. Berikut adalah hasil pengujian Goodness of Fit 
(GoF): 

 
4.5. 1. 1 Outer  Model Indikator Reflektif 

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang semua 
merupakan variabel reflektif. Variabel yang bersifat reflektif 
antara lain variabel orientasi kewirausahaan (X1), pasar 
kompetitif (Y1), kualitas SDM (Y2), dan kinerja usaha (Y3). 
Masing-masing model pengukuran memiliki kriteria evaluasi 
goodness of fit yang berbeda. Berikut ini adalah evaluasi 
goodness of fit untuk model pengukuran reflektif: 
1. Convergent Validity 

Convergent validity dari model pengukuran dengan 

model reflektif dinilai berdasarkan korelasi antara 
item.Convergent validity terjadi ketika nilai yang dihasilkan oleh 

dua atau beberapa instrumen yang mengukur teori yang sama 
memiliki korelasi. Data ringkasan hasil uji convergent validity 
dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Lampiran 5. 

 
Tabel 4.10. Hasil Pengujian Convergent Validity 

Variabel Indikator 
Faktor 

Loading 
Keterangan 

Orientasi 
Kewirausahaan 
(X1) 

Inovatif (X11) 0,891 Valid 
Risk Taking (X12) 0,884 Valid 
Proaktif (X13) 0,798 Valid 

Pasar Kompetitif 
(Y1) 

Harga (Y11) 
0,934 Valid 

 Pesaing (Y12) 0,945 Valid 

Kualitas SDM  (Y2) Keterampilan (Y21) 0,919 Valid 

Kemampuan manajerial  
(Y22) 

0,919 Valid 

Kinerja  Usaha(Y3) Pertumbuhan laba 
(Y31)           

0,729 Valid 

Pertumbuhan pasar 
(Y32) 

0,850 Valid 

Peningkatan penjualan 
(Y33) 

0,906 Valid 

Sumber: Output PLS diolah (2018). 
 

Berdasarkan hasil pengujian convergent validity 
menunjukan bahwa semua nilai outerloading dinyatakan valid. 
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Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap indikator dapat 
mewakili setiap variabel latennya. Nilai outer loading dinyatakan 

valid karena memenuhi syarat yaitu diatas 0,5. Menurut Wiyono 
(2011), nilai loading faktor dikatakan tinggi apabila diatas 0,7, 
namun apabila nilai antara 0,5 sampai 0,6 sudah dikatakan 
cukup. Berdasarkan Tabel 4.10 bahwa nilai faktor loading yang 

dimiliki oleh seluruh indikator dan variabel dalam penelitian yaitu 
lebih besar dari 0,6 sehingga telah memenuhi validitas 
konvergen. hasil output korelasi antara variabel dengan 
indikatornya dapat dilihat pada Lampiran 5. 
2. Discriminant Validity 

Pengujian discriminant validity dapat dilihat berdasarkan 
nilai cross loading pada masing-masing variabel. Cross loading 
berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki discriminant 
validity yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan 

korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator 
tersebut dengan konstruk lain. Jika korelasi indikator konstruk 
memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator 
tersebut dengan konstruk lain, maka dikatakan konstruk 
memiliki discriminant validity yang tinggi (Sayyida, 2010).  

 Tabel 4.11. Hasil Pengujian Discriminant Validity 

Sumber: Output PLS diolah (2018). 

Variabel Indikator 
 Cross Loading 

X1 Y1 Y2 Y3 

Orientasi 
Kewirausahaa
n (X1) 

Inovatif  (X11)           0,891 0,496 0,556 0,601 

Risk Taking (X12)           0,884 0,329 0,581 0,567 

Proaktif (X13)           0,798 0,316 0,390 0,386 

Pasar 
Kompetitif (Y1) 

Harga (Y11)           0,429 0,934 0,481 0,638 
Pesaing (Y12)           0,418 0,945 0,494 0,729 

Kualitas SDM 
(Y2) 

Keterampilan (Y21)           0,601 0,429 0,919 0,850 
 
Kemampuan 
manajerial (Y22)           

 
0,509 

 
0,525 

 
0,919 

 
0,906 

 
Kinerja  
Usaha(Y3) 

Pertumbuhan laba 
(Y31)           

0,418 
0,945 

0,494 0,729 

Pertumbuhan 
pasar (Y32) 

0,601 
0,429 

0,919 0,850 

Peningkatan 
penjualan (Y33) 

0,509 
0,525 

0,919 0,906 
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Berdasarkan pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa 
seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai cross loading  

lebih besar apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian 
telah memiliki discriminant validity yang baik. Ringkasan nilai 
discriminant validity dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan hasil dari 
cross loading untuk discriminant validity dapat dilihat pada 
Lampiran.6. 

 
3. Composite Reliability 

Composite reliability merupakan koefisien reliabilitas 
untuk menjelaskan model pengukuran yang diuji. Reliabilitas 
konstruk yang dapat diukur dengan 2 kriteria composite 
reliability dan cronbach’s alpha. Menurut Shandyastini (2016), 
konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai composite 
reliability dan cronbach alpha memiliki nilai diatas 0,60. Hasil 
pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.12. Berdasarkan 
pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai dari composite 
reliability pada seluruh variabel lebih besar dari 0,60 sehingga 

dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan. Hal yang sama 
juga untuk nilai cronbach alpha seluruh variabel telah memenuhi 
persyaratan karena nilai yang dimiliki yaitu lebih besar dari 0,60. 
Untuk hasil output dari composite reliability dalam penelitian 
dapat dilihat pada Lampiran.7. 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Composite Reliability 

Variabel Cronbach Alpha 
Composite 
Reliability 

Orientasi Kewirausahaan (X1) 0,824 0,894 

Pasar Kompetitif (Y1) 0,867 0,938 
Kualitas SDM (Y2) 0,816 0,916 
Kinerja Usaha (Y3) 1,000 0,870 

Sumber: Output PLS diolah (2018). 

 
4.5.1.2 Inner Model 

Inner model tujuannya adalah untuk melihat hubungan 
antar konstruk dan nilai signifikansi serta nilai R-square. 
Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat 
nilai R-square yang merupakan uji goodness of fit. Nilai R-
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square mencerminkan kekuatan prediksi dari keseluruhan 
model dengan batasan nilai R-square lebih besar dari 0,1 atau 

lebih besar dari 10% (Kodarisman & Eko, 2013). Evaluasi 
terhadap inner model dapat dilakukan dengan melihat besarnya 
nilai R2 (R-square). Semakin besar nilai R2 (R-square) maka 

semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen tertentu 
terhadap variabel endogen. Output evaluasi Goodness of Fit 
pada inner model dapat dilihat pada bagian laten variabel 
coefficients pada kolom R-squared yang akan disajikan pada 
Tabel 4.13 berikut ini, dan output dengan menggunakan 
software PLS dapat dilihat pada Lampiran.7. 

 
Tabel 4.13 Nilai R-squared 

Variabel R-squared 

Pasar Kompetitif  (Y1) 0,203 

Kualitas SDM  (Y2) 0,363 

Kinerja Usaha (Y3) 0,987 

Sumber: Output PLS diolah (2018). 

 
Tabel 4.13 menjelaskan bahwa nilai R-squared untuk 

pasar kompetitif sebesar 0,203. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa variabel pasar kompetitif dipengaruhi oleh variabel 
orientasi kewirausahaan sebesar 20,3% sedangkan sisanya 
sebesar 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 
dalam penelitian seperti orientasi pasar dan orientasi 
pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM keripik tempe 
perlu meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang yang 
dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga mampu bersaing dalam 
pasar kompetitif. Pasar kompetitif berarti menciptakan sistem 
yang mempunyai keunggulan unik atas pesaing lain. Idenya 
adalah menciptakan nilai pelanggan dengan efisien dan 
langgeng (Heizer dan Render, 2010). 

Pada variabel kualitas SDM nilai R-squared yang dimiliki 

sebesar 0,363 yang artinya nilai yang dimiliki oleh variabel 
kualitas SDM  dipengaruhi sebanyak 36,3% oleh variabel 
orientasi kewirausahaan, dan sisanya sebesar 63,7% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian 
ini. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM keripik tempe supaya 
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meningkatkan kemampuan menyusun strategi bisnis. Sehingga 
kualitas SDM mampu meningkatkan pemasaran keripik tempe. 
Menurut Sulistiyani (2010), kualitas SDM dibentuk dari dimensi-
dimensi kemampuan membuat rencana, kemampuan 
meningkatkan efektivitas dan kemampuan mencari pelanggan 
baru. 

Variabel selanjutnya adalah variabel kinerja usaha 
memiliki nilai R-squared sebesar 0,987. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kinerja usaha dipengaruhi oleh variabel 
indipendennya sebesar 98,7%, sedangkan sisanya sebesar 
1,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam 
penelitian ini.  

Nilai Q2 kemudian ditentukan untuk predictive relevance 

dengan formulasi sebagai berikut : 
Q2 = 1 – (1-R1

2) (1-R2
2) (1-R3

2) 
Q2 = 1 – (1-0,203) (1-0,363) (1-0,987) 
Q2 = 0,4992 

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai Q2 

sebesar 0,4992. Hal ini menunjukkan bahwa model yang 
digunakan memiliki relevansi prediksi yang baik dan layak 
digunakan dalam penelitian karena bernilai > 0 (nol) dan 
memiliki kapabilitas yang besar karena bernilai lebih dari 
0,8061. Menurut Vincenzo (2010), kriteria predictive relevance 
(Q-square) yaitu 0,02 (kecil), 0,15 (sedang) dan 0,35 (besar). 

 
4.5.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 
4.5.2.1 Variabel Orientasi Kewirausahaan (X1) 

Syarat yang dapat digunakan untuk melihat apakah nilai 
loading factor sudah baik yaitu memiliki nilai > 0,5, jika nilai 

sudah memenuhi syarat maka dapat dianggap nilai tersebut 
sudah baik dan sudah dapat membentuk variabel. Nilai loading 
factor terbesar menandakan bahwa indikator tersebut yang 

paling dominan dalam membentuk suatu variabel, sehingga nilai 
tersebut akan menjadi prioritas utama dalam menjelaskan 
variabel. Analisis dilakukan dengan melihat nilai dari loading  
factor dan rata-rata yang dimiliki oleh masing-masing indikator 

pada variabel orientasi kewirausahaan. Variabel ini memiliki  
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tiga indikator diantaranya adalah inovatif, risk taking, dan 
proaktif. Hasil yang diperoleh pada variabel orientasi 
kewirausahaan dapat dilihat pada Tabel 4.14.  

 
Tabel 4.14. Hasil Outer Variabel Orientasi Kewirausahaan (X1) 

Variabel Indikator Outer 
Loading 

Rerata 

Orientasi Kewirausahaan 
(X1) 

Inovatif (X11) 0,891 3,96 

Risk Taking (X12) 0,884 3,80 
Proaktif (X13) 0,798 3,88 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa 

indikator yang memiliki nilai loading tertinggi terdapat pada 
indikator inovatif (X11) dengan nilai sebesar 0,891, 
mengindikasikan bahwa indikator tersebut memiliki peranan 
penting dalam orientasi kewirausahaan. Selain nilai loading 
indikator inovatif  juga memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 
sebesar 3,96. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memberikan 
respon baik untuk selalu inovatif dalam memajukan UMKM. 
Keadaan di UMKM yang pernah dihadapi adalah hilangnya 
pelanggan tetap atau pelanggan yang selalu rutin membeli 
produk keripik tempe pada suatu UMKM tertentu. Pelanggan 
tersebut ternyata beralih ke UMKM yang berbeda atau pesaing 
yang masih berada di sekitar wilayah Sanan Industri Kota 
Malang. Hal ini disebabkan pelanggan ingin mencari keripik 
tempe dengan produk yang lebih berkualitas dan sesuai harga 
pasar. Dalam hal ini para pemilik UMKM selalu berinovasi 
dengan mencari ide baru tentang produk berkualitas akan tetapi 
tetap sesuai dengan harga pasar. Selain itu para pemilik UMKM 
bisa menampilkan sisi inovatif pada kemasan dengan 
mendesain kemasan yang menarik, bentuk keripik tempe bulat 
dan persegi maupun rasa yang berbeda terhadap produk, 
sehingga mampu memasarkan produk yang berkualitas dengan 
harga pasar. Menurut Supranoto (2009), pengembangan pada 
inovasi produk yang dihasilkan mampu memenangkan produk 
sejenis di pasar dan menghadapi persaingan. 
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Selanjutnya yaitu indikator risk taking (X112) yang 
memiliki nilai outer loading sebesar 0,833. Indikator risk taking 
telah memenuhi nilai outer loading >0,5 yang menunjukkan 

bahwa nilai korelasinya tinggi dan tingkat validitas juga makin 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM berani mengambil 
resiko seperti mencoba produk baru yang belum ada di pasar 
untuk mencapai profit yang tinggi dan memajukan UMKM. 
Menurut Kraiczy et.al, (2015), menunjukkan bahwa kinerja UKM 

sangat ditentukan oleh keberanian mengambil risiko terutama 
dalam kondisi-kondisi ketidakpastian. 

Tabel 4.14 memperlihatkan nilai outer loading indikator 
proaktif mendapatkan nilai terendah yaitu sebesar 0,799. Hal ini 

karena UMKM kurang mampu proaktif dalam mengidentifikasi 
peluang dan mengantisipasi perubahan permintaan. 
Berdasarkan hal tersebut maka UMKM perlu meningkatkan 
kemampuan proaktif dengan cara banyak mengidentifikasi 
peluang di pasar dan mengetahui permintaan pasar. Menurut 
Brouthers dkk. (2014), bahwa keproaktipan sebagai salah satu 
dimensi dari orientasi kewirausahaan yang akan menentukan 
kinerja UKM dalam berbagai cakupan, bahkan dalam konteks 
kinerja usaha secara luas atau internasional sangat dibutuh-kan 
kemampuan keproaktipan dalam menangkap berbagai peluang 
usaha yang ada dalam pasar yang lebih luas. 

 
4.5.2.2  Variabel Pasar Kompetitif (Y1) 

Variabel pasar kompetitif  (Y1 ) dalam penelitian ini 
bersifat reflektif, maka evaluasi model pengukurannya dilihat 
dari nilai loading factor masing-masing indikatornya. Variabel 
pasar kompetitif memiliki dua indikator, yaitu harga dan pesaing.  
 
Tabel 4.14. Hasil Outer Variabel Pasar Kompetitif (Y2) 

Variabel Indikator Outer Loading Rerata 

Pasar Kompetitif (Y1) 
Harga (Y11) 0,945 3,95 

Pesaing (Y12) 0,934 3,82 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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 Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai 
outer loading dari indikator harga adalah 0,945. Nilai outer 
loading terbesar terdapat pada indikator harga, hal tersebut 

menunjukkan bahwa indikator harga yang memiliki peranan 
penting dalam pasar kompetitif. Nilai tersebut didukung dengan 
nilai rata-rata sebesar 3,95 dimana nilai tersebut sudah  baik. 
Kondisi di UMKM keripik tempe menunjukkan bahwa pemilik 
UMKM sudah memberikan harga yang sesuai dengan harga 
pasar, sehingga membuat konsumen tidak ragu membeli keripik 
tempe dengan harga terjangkau. Menurut Setiawan (2012), 
penentuan harga dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan 
harga produk dengan harga umum di pasaran sesuai dengan 
daya beli pelanggan dalam kata lain tidak membebankan 
pelanggan. 

Indikator selanjutnya adala pesaing yang memiliki nilai 
outer loading sebesar 0,934. Hal ini menandakan indikator 
pesaing dianggap memenuhi nilai outer loading >0,5 yang 

menunjukkan bahwa nilai korelasinya tinggi dan tingkat validitas 
juga makin baik, karena UMKM keripik tempe memiliki banyak 
pesaing dari produk sejenis yang ada dipasaran maupun produk 
yang tidak sejenis. Pesaing memiliki produk unggulan yang 
dipercaya oleh konsumen dan produk yang berkualitas, 
sehingga UMKM keripik tempe perlu memperbaiki kondisi 
tersebut dengan cara menyusun strategi secara efektif dalam 
memperbaiki kualitas produk dan melakukan inovasi produk 
sesuai dengan kebutuhan konsumen.  

Menurut Baedowi dan Eisha (2012), makin 
bertambahnya pesaing dalam bidang tertentu maka semakin 
banyak pula pertimbangan yang harus dipilih oleh para 
konsumen karena makin banyak pula produk-produk yang 
ditawarkan. Tentunya konsumen tersebut akan memilih produk 
barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
mereka. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan dituntut untuk 
lebih inovatif dalam menghasilkan produk barang maupun jasa 
sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para 
calon konsumen mereka guna menarik perhatian konsumen dan 
menghadapi persaingan dan para pesaing. 
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4.5.2.3  Variabel Kualitas SDM (Y2) 
Variabel ketiga adalah kualitas SDM (Y2) yang bersifat 

reflektif. Variabel ini memiliki dua indikator diantaranya yaitu 
keterampilan dan kemampuan manajerial. Hasil outer model 
untuk kualitas SDM (Y2) dapat dilihat pada Tabel 4.16.  

 
Tabel 4.16. Hasil Outer Variabel Kualitas SDM (Y2) 

Variabel Indikator Outer 
Loading 

Rerata 

Kualitas SDM  (Y2) 

Keterampilan (Y21) 0,919 4,02 

Kemampuan 
manajerial (Y22) 

0,919 3,89 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
 

 Bersarkan Tabel 4.16 dapat dilihat nilai outer loading 
berturut-turut adalah 0,919 dan 0,919. Outer loading indikator 

keterampilan sebesar 0,919, hasil pengukuran ini menunjukkan 
bahwa indikator keterampilan berpengaruh dalam 
mendeskripsikan indikator kualitas SDM. Diperkuat dengan 
tanggapan responden yang sudah baik, dimana nilai reratanya 
4,02. Hasil tersebut lebih tinggi pada rerata dibandingkan 
indikator kemampuan manajerial. Sehingga tenaga kerja di 
UMKM keripik tempe  perlu lebih meningkatkan kemampuan 
menggunakan mesin harus dimiliki oleh tenaga kerja, 
kemampuan menggunakan mesin lebih utama dibandingkan 
hanya kemampuan memahami instruksi kerja mesin saja. Tata 
cara menggunakan mesin sudah diajarkan kepada tenaga kerja 
baru sebelum mulai ikut dalam produksi yang sesungguhnya. 
Keahlian seseorang tercermin dengan seberapa baik seseorang 
dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik, seperti 
mengoperasikan suatu peralatan (fasilitas ruangan), 
berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi 
bisnis (Rum, 2015). 

Pada indikator kedua yaitu kemampuan manajerial 
(Y22), data yang diperoleh nilai outer loading sebesar 0,919. Hal 

ini menunjukkan bahwa indikator kemampuan manajerial 
tersebut merupakan indikator berpengaruh terhadap kualitas 
SDM. Kemampuan manajerial berpengaruh dalam membentuk 
variabel kualitas SDM. Sehingga tenaga kerja di UMKM keripik 
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tempe  perlu lebih meningkatkan kemampuan mengolah 
keuangan, membuat perencanaan bisnis, dan kemampuan 
membangun tim kerja, namun tetap mempertahankan 
kemampuan memahami alur kerja. Semakin tinggi tingkat 
kemampuan kerja yang dimiliki oleh seseorang karyawan, maka 
kinerja karyawan di dalam perusahaan akan tinggi pula. (Robins 
dan Judge, 2008).  

 

4.5.2.4  Variabel Kinerja Usaha (Y3) 

Variabel kinerja usaha (Y3), merupakan variabel dengan 
model indikator yang bersifat reflektif, sehingga analisis 
dilakukan dengan melihat nilai dari loading  factor dan rata-rata 

yang dimiliki oleh masing-masing indikator pada variabel kinerja 
usaha. Hasil outer model untuk  Y3 dapat dilihat pada Tabel 
4.17. 
Tabel 4.17. Hasil Outer Variabel Kinerja Usaha (Y3) 

Variabel Indikator Outer 
Loading 

Rerata 

Kinerja Usaha  
(Y3) 

Pertumbuhan laba (Y31)           0,729 3,93 

Pertumbuhan pasar (Y32) 0,850 3,93 

Peningkatan penjualan (Y33) 0,906 3,93 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
 

Indikator pertumbuhan laba Y31 memiliki nilai outer 
loading sebesar 0,729 hal ini menunjukkan bahwa indikator 

pertumbuhan laba merupakan indikator yang mendeskripsikan 
dan berpengaruh terhadap variabel kinerja usaha. Sehingga 
UMKM harus dapat mencapai keuntungan tersebut untuk 
keberlangsungan usaha dan mempertahankan kualitas produk 
yang telah dimiliki.  

Berdasarkan pada Tabel 4.17 indikator pertumbuhan 

pasar pada variabel kinerja usaha menunjukkan respon yang 
sudah baik yaitu memiliki outer loading sebesar 0,850. 
Sedangkan untuk indikator peningkatan penjualan memiliki 
outer loading tersebesar yaitu 0,906. Hal ini menunjukkan 

bahwa peningkatan penjualan di UMKM keripik tempe Sanan 
Kota Malang memiliki kondisi yang baik  dikarenakan UMKM 
keripik tempe Sanan Kota Malang mampu memperluas pasar 
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penjualan untuk produk yang dihasilkan sehingga hal tersebut 
berpengaruh terhadap peningkatan penjualan yang diperoleh. 
Untuk membantu pemilik UMKM terus mengembangkan usaha 
yang dimiliki harus mampu mempertahankan peningkatan 
keuntungan, peningkatan perluasan pasar, peningkatan 
penjualan. 
 
1.5.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Diagram jalur merupakan suatu diagram yang 
menggabungkan inner model dan outer model. Diagram jalur ini 

menunjukkan nilai dan hubungan antara indikator dan 
kostrukmya serta antara variabel laten eksogen dan  variabel 
laten endogen. Diagram jalur penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 4.1. 
 

 
Gambar 4.1 Diagram Jalur Hasil Permodelan 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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Keterangan: 
X1 : Orientasi Kewirausahaan Y1 : Pasar Kompetitif 
X11 : Inovatif Y11 : Harga 
X12 : Risk Taking Y12 : Pesaing 
X13 :  Proaktif    
Y2 : Kualitas SDM Y3 : Kinerja Usaha 
Y21 : Keterampilan Y31 : Pertumbuhan Laba 
Y22 : Kemampuan  Manajerial Y32 

Y33  
: 
: 

Pertumbuhan Pasar 
Peningkatan 
Penjualan 

      

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah 
hubungan antara variabel independen dan variabel 
dependennya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel. Suatu variabel 
dikatakan memiliki hubungan yang signifikan apabila nilai t-
statistik > t-tabel. Nilai t-statistik diperoleh dari hasil pengujian 
menggunakan bantuan software PLS, sedangkan nilai t-tabel 
diperoleh dari tabel t. Nilai t-tabel pada penelitian ini adalah 
sebesar 1,305 yang didapatkan dari α = 0,10 dan df = n-k, 
dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah banyaknya 
variabel penelitian yang digunakan sehingga diperoleh df = 40-4 
= 36. Pada pengujian hipotesis penelitian ini, selain melihat nilai 
t-statistik, evaluasi inner model juga dapat dilihat dari original 
sample yang digunakan untuk melihat sifat prediksi variabel 
independen terhadap variabel dependen, yaitu positif atau 
negatif. Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada 
Tabel 4.18, dan hasil pengujian hipotesis menggunakan 
software PLS dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Hasil pengujian hipotesis pertama memberikan hasil 
bahwa nilai koefisien jalur yang dihasilkan yaitu sebesar 0,451 
dan nilai t-statistik sebesar 3,892. Hal ini menunjukkan bahwa 
jalur tersebut dapat dikatakan signifikan karena nilai t statistik > t 
tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan 
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
pasar kompetitif sehingga hipotesis pertama dapat diterima. 
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Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung Antar 

Variabel 

Hipotesis 
Hubungan 

Antar 
varibel 

Koefisien 
Jalur 

t-
statistik 

t-
tabel 

Keterangan 

H1 X1  Y1 0,450 3,892 1,305 Signifikan 

H2 X1  Y2 0,604 6,089 1,305 Signifikan 

H3 X1  Y3 -0,007 0,331 1,305 Tidak Signifikan 

H4 Y1  Y3 0,321 9,245 1,305 Signifikan 

H5 Y2 Y3 0,793 15,697 1,305 Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2018).  
 

Selanjutnya yaitu hipotesis kedua didapatkan nilai 
koefisien jalur yang dihasilkan adalah sebesar 0,604 dengan 
nilai t-statistik sebesar 6,089. Mengingat bahwa nilai t-statistik 
yang dihasilkan >1,305 maka jalur dapat dikatakan signifikan. 
Berdasarkan hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa 
orientasi kewirausahaan memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kualitas SDM sehingga hipotesis kedua 
dapat diterima. 

Hipotesis ketiga memiliki nilai koefisien jalur yang 
dihasilkan yakni sebesar -0,007dan nilai t-statistik sebesar 0,331. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur tersebut dapat dikatakan 
tidak signifikan dikarenakan nilai dari t-statistik yang dimiliki 
<1,305. Maka dapat disimpulkan bahwa orientasi 
kewirausahaan tidak memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja usaha sehingga hipotesis ketiga 
ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis keempat memiliki nilai 
koefisien jalur yaitu sebesar 0,321 dan nilai t-statistik sebesar 
9,245. Hal ini menunjukkan bahwa jalur tersebut dapat dikatakan 
signifikan karena nilai t statistik > 1,305. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pasar kompetitif  memberikan pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja usaha sehingga hipotesis 
keempat dapat diterima. 

Hipotesis kelima menjelaskan hubungan antara variabel 
kualitas SDM terhadap variabel kinerja usaha. Nilai koefisien 
jalur yang diperoleh sebesar 0,793 dan t-statistik sebesar 15,697. 



56 
 

Mengingat bahwa nilai t-statistik yang dihasilkan >1,305 Dari 
nilai tersebut dapat diketahui bahwa kualitas SDM berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja usaha.  

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Hipotesis Tidak Langsung (Mediasi) 

Hipotesis 
Hubungan 

Antarvaribel 
Koefisien 

Jalur 
t-

statistik 
t-tabel Keterangan 

 X1  Y3 -0,007 0,331 1,305 Tidak Signifikan 

 X1  Y1 0,450 3,892 1,305 Signifikan 

 Y1  Y3 0,321 9,245 1,305 Signifikan 

H6 X1  Y1  Y3     Mediasi Penuh 

 X1 Y3 -0,007 0,331 1,305 Tidak Signifikan 

 X1 Y2 0,604 6,089 1,305 Signifikan 

 Y2  Y3 0,484 15,697 1,305 Signifikan 

H7 X1  Y2  Y3    Mediasi Penuh 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis 

efek mediasi, yaitu H6 dan H7. Pengujian efek mediasi ini 
menggunakan metode yang diterapkan oleh Hair et al. (2010), 
yaitu melihat efek A, B, C, dan D pada hasil pengujian hipotesis 
secara tidak langsung. Pada H6 menunjukkan bahwa hubungan 
orientasi kewirausahaan (X1) terhadap kineja usaha (Y3) 
memiliki nilai t-statistik memiliki nilai kecil dari t-tabel, sehingga 
efek A tidak signifikan. Selanjutnya hubungan orientasi 
kewirausahaan (X1) terhadap pasar kompetitif (Y1) memiliki nilai 
t-statistik lebih besar dari t-tabel, sehingga efek  C signifikan. 
Selanjutnya, memeriksa pengaruh pasar kompetitif (Y1) 
terhadap kinerja usaha (Y3) memiliki t-statistik lebih besar dari t-
tabel, sehingga efek D signifikan. Berdasarkan hal tersebut 
karena efek C dan D signifikan, namun efek A tidak signifikan 
maka dapat disimpulkan bahwa pasar kompetitif  memediasi 
hubungan antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 
usaha secara penuh.  

 Hipotesis efek mediasi yang berikutnya adalah 
H7. Pada H7 menunjukkan bahwa hubungan antara orientasi 
kewirausahaan (X1) terhadap kineja usaha (Y3) memiliki nilai t-
statistik memiliki nilai kecil dari t-tabel, sehingga efek A tidak 
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signifikan. Hubungan kualitas orientasi kewirausahaan (X1) 
terhadap kualitas SDM (Y2) memiliki nilai t-statistik lebih besar 
dari t-tabel, sehingga efek C signifikan. Selanjutnya, memeriksa 
pengaruh kualitas SDM (Y2) terhadap kinerja usaha (Y3) 
memiliki nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel, sehingga efek D 
signifikan. Berdasarkan hal tersebut, karena efek C dan D 
signifikan sedangkan efek A tidak signifikan, maka dapat 
disimpulkan bahwa kualitas SDM memediasi hubungan antara 
orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha secara penuh. 

1.5.4 Pembahasan 
1. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan (X1) terhadap Pasar 

Kompetitif  (Y1) 
Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.17 dapat 

diketahui bahwa variabel orientasi kewirausahaan 
memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pasar 
kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan UMKM 
keripik tempe Kota Malang dalam melakukan orientasi 
kewirausahaan mampu memberikan dampak dalam 
pelaksanaan pasar kompetitif. Terlihat dari UMKM keripik 
tempe Kota Malang dalam menjalankan usahanya sudah 
menunjukkan perilaku inovatif, proaktif dan berani dalam 
mengambil resiko, sehingga mampu bersaing dengan UMKM 
keripik tempe lainnya. 

UMKM keripik tempe Kota Malang mampu mencari ide-
ide baru tentang produk sesuai permintaan untuk berinovasi 
terhadap produk keripik tempe pada rasa. Berinovasi produk 
akan meningkatkan manfaat yang diterima oleh pelanggan 
yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk 
sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Bentuk keripik 
tempe yang diproduksi yaitu persegi panjang dan bulat. 
Untuk kemasan keripik tempe mereka menggunakan plastik 
transparan yang tebal dan alumunium foil. Sedangkan untuk 
rasa keripik tempe tersedia dalam 16 rasa  yaitu rasa original, 
jagung bakar, BBQ, pedas manis, keju, balado, ayam lada 
hitam, pizza, jagung manis, spaghetti, ayam bakar, rumput 
laut, ayam bawang, ayam bawang pedas, seafood, sambal 
udang. UMKM keripik tempe berinovasi produk pada rasa 
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dengan membuat keripik tempe rasa cokelat. Adanya inovasi 
rasa ini UMKM mampu mencari ide-ide baru untuk 
menghasilkan produk dan membuat konsumen tidak bosan 
dengan rasa keripik tempe yang sudah ada, sehingga UMKM 
keripik tempe dapat bersaing dengan para pesaing yang 
belum memiliki produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
inovasi produk berpengaruh terhadap kualitas produk yang 
diinginkan pelanggan, sehingga UMKM keripik tempe mampu 
bersaing dengan para pesaing. Tanpa adanya inovasi, suatu 
usaha akan sulit bersaing dengan perusahaan lain (Indah 
dan Irma, 2014). UMKM keripik tempe mampu mencariide-
ide baru dalam memasarkan produk dengan mengikuti 
pameran makanan atau food festival yang diadakan oleh 

Dinas Perindustrian dan Dinas Pariwisata Kota Malang untuk  
mempromosikan keripik tempe kepada para konsumen. 
Semakin sering UMKM keripik tempe mengikuti event 
tersebut akan semakin membuat keripik tempe dikenal 
dipasar. 

Persaingan antar UMKM keripik tempe di Kota Malang 
yang ketat, menuntut UMKM lebih menunjukkan kemampuan 
menghadapi pesaing. Banyaknya pesaing yang ada 
mendorong UMKM keripik tempe harus berani mengambil 
resiko mencoba memasarkan berbagai produk baru untuk 
mencapai profit yang tinggi. Resiko yang dihadapi jika 
konsumen tidak menyukai produk tersebut maka UMKM 
keripik tempe akan mengalami kerugian, sebaliknya jika 
produk baru diterima oleh konsumen UMKM keripik tempe 
mampu bersaing pada pasar kompetitif dan memperluas 
pasar. Dengan mencoba hal-hal baru membuat produk akan 
beresiko menimbulkan ketidakpastian dan keraguan, namun 
UMKM harus membuat keputusan dengan lebih cepat dan 
mengenalkan berbagai macam produk serta mencari peluang 
pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa UMKM keripik tempe 
Kota Malang berani mengambil resiko mencoba produk baru 
untuk mencapai profit tinggi dapat berdampak dalam 
menghadapi para pesaing yang ada dalam pasar kompetitif. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Dai et al. (2014), keberanian mengambil risiko dapat 
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memperluas cakupan usaha atau pasar hingga ke ruang 
lingkup yang luas, bahkan dalam cakupan internasional. 

Orientasi kewirausahaan telah dilakukan oleh UMKM 
keripik tempe Sanan Kota Malang dengan tujuan untuk tetap 
bertahan dalam menjalankan dan meningkatkan usaha demi 
mampu bersaing dalam pasar kompetitif. Tindakan yang 
terkait sikap proaktif yang sudah dilakukan oleh UMKM 
keripik tempe Kota Malang adalah dengan mengidentifikasi 
peluang yang ada. Identifikasi ini dilakukan dengan 
melakukan survey harga produk sesuai dengan harga pasar 
dengan bertanya langsung kepada konsumen. Jika harga 
produk terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk yang 
didapat maka akan membuat para konsumen tidak ragu 
dalam membeli produk. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
memiliki sikap proaktif yang baik dalam berorientasi 
kewirausahaan dapat meningkatkan kemampuan UMKM 
keripik tempe Kota Malang menghadapi pasar kompetitif. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Made dan Gusti (2016), yang 
menemukan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pasar kompetitif pada usaha 
kecil dan menengah (UKM). UMKM keripik tempe mampu 
mengantisipasi perubahan permintaan yang akan dan 
menyusun tindakan strategis untuk mencapai tujuan dengan 
selalu mencari informasi tentang harga dan pesaing yang 
ada di pasar. Hal ini dilakukan UMKM keripik tempe agar 
mampu bersaing dalam pasar kompetitif.  

 
2. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan (X1) terhadap 

Kualitas SDM  (Y2) 
Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.17 

menjelaskan bahwa variabel orientasi kewirausahaan 
berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kualitas SDM. 
Temuan ini disebabkan oleh orientasi kewirausahaan yang baik 
dapat mempengaruhi kualitas SDM. UMKM keripik tempe Kota 
Malang harus selalu berinovasi mencari ide-ide baru, mencari 
cara baru untuk menghasilkan produk, serta mencari ide-ide 
baru memasarkan terhadap produknya agar mampu bersaing 
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dengan produk lain. Hal ini menuntut SDM yang dimilki oleh 
UMKM meningkatkan kemampuan membuat perencanaan 
bisnis, mampu mengolah keuangan, serta mampu membangun 
tim kerja antar pegawai. Untuk meningkatkan kualitas SDM 
yang dimiliki UMKM keripik tempe Kota Malang, mereka 
mengikuti pelatihan keterampilan kerja seperti pengirisan tempe, 
penggorengan, pengemasan, serta pelatihan kemampuan 
mengolah keuangan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian 
Kota Malang. Pelatihan ini diadakan setiap satu bulan sekali 
secara gratis. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki 
pegawai UMKM keripik tempe memudahkan berinovasi 
menciptakan produk baru. UMKM keripik tempe memiliki cara-
cara baru menghasilkan produk baru yaitu membuat bumbu 
keripik tempe pedas dari cabe yang dikeringkan langsung. Hal 
ini dapat menjelaskan bahwa pengaruh positif dan signifikan 
antara orientasi kewirausahaan terhadap kualitas SDM. Sesuai 
dengan penelitian Sulistiyani (2010), yang menjelaskan semakin 
tinggi berinovasi maka akan meningkatkan kemampuan 
membuat rencana serta kemampuan mencari pelanggan baru.  

Berani mengambil resiko (risk taking) dibutuhkan oleh 

UMKM keripik tempe untuk menghadapi para pesaing. Oleh 
karena itu diperlukan kualitas SDM yang baik dalam 
keterampilan memahami dan mampu menggunakan mesin dan 
peralatan. Para pekerja di UMKM sudah memiliki kemampuan 
memahami dan menggunakan mesin dan peralatan dengan baik 
dan benar. Keterampilan ini didapatkan dari pelatihan yang 
diberikan untuk menunjang keberhasilan UMKM dalam 
meminimalisir terjadinya resiko sehingga mampu mencapai 
profit yang tinnggi. Pelatihan yang diberikan oleh UMKM 
diharapkan mampu menjadikan SDM lebih terampil, produktif, 
dan memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas dan 
pekerjaannya. Makin tinggi tingkat kemampuan kerja yang 
dimiliki oleh seseorang karyawan, maka kinerja karyawan di 
dalam perusahaan akan tinggi pula (Robins and Judge, 2008). 

Orientasi kewirausahaan yang dilakukan mencakup 
inovatif, risk taking, dan proaktif. Sikap proaktif yang ditunjukkan 

oleh SDM yang dimiliki UMKM keripik tempe adalah 
kemampuan UMKM keripik tempe dalam mengantisipasi 
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permintaan pasar serta menyusun tindakan strategis untuk 
mencapai tujuan. Hal ini menuntut SDM yang dimiliki mampu 
membuat perencanaan bisnis dengan baik. Perencanaan bisnis 
yang dilakukan seperti mengelola keuangan agar mampu 
menjalankan usaha dalam jangka panjang dan merencanakan 
strategi bisnis dengan baik. Dengan cara mengikuti pelatihan 
keuangan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian Kota Malang, 
sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki UMKM 
keripik tempe. UMKM keripik tempe sudah menerapkan hal ini 
dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 
Menurut Quantananda dan Bambang (2015), sebagai 
pengusaha harus mampu mengidentifikasi peluang yang akan 
datang, mampu mengantisipasi perubahan permintaan, dan 
mampu menyusun tindakan strategis bagi bisnis yang 
dijalankannya. Sebab dimensi proaktif memiliki hubungan yang 
erat terhadap aspek keuangan dan aspek SDM pada kinerja 
bisnis perusahaan. 

 
3. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan (X1) terhadap Kinerja 

Usaha  (Y3) 
Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.17 menunjukkan 

bahwa variabel orientasi kewirausahaan berpengaruh tidak 
signifikan terhadap kinerja usaha.  Hasil ini menunjukkan bahwa 
orientasi kewirausahaan yang dimiliki oleh UMKM keripik tempe 
Kota Malang, seperti perilaku inovatif, risk taking dan proaktif, 

tidak mampu meningkatkan kinerja usaha UMKM. Maka hal ini 
menunjukkan UMKM masih memiliki keterbatasan untuk 
berorientasi kewirausahaan. Tidak semua responden untuk 
mampu berinovasi terhadap produknya, berani mengambil 
resiko dan bersikap proaktif. Pada penelitian ini UMKM berhasil 
menerapkan ide – ide kreatif yang dimiliki untuk melakukan 
sebuah inovasi. Tetapi inovasi – inovasi yang dilakukan ternyata 
belum cukup memberikan pengaruh untuk peningkatan kinerja 
usaha UMKM. Dengan orientasi kewirausahaan yang semakin 
kuat maka akan membantu perusahaan dalam menciptakan ide-
ide baru tentang produk, ide-ide baru untuk memasarkan 
produk, hal-hal baru, peluang, mengantisipasi perubahan 
permintaan. 
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UMKM keripik tempe Kota Malang kurang mampu 
berinovasi dengan mencari ide baru membuat produk baru yang 
berkualitas sesuai kebutuhan konsumen yang dilakukan 
berdasarkan survei pasar. Mereka membuat keripik tempe 
dengan berbagai rasa juga mencoba membuat rasa cokelat dan 
rasa pedas dari cabe asli. Selain pada rasa UMKM keripik 
tempe juga berinovasi terhadap kemasan plastik dan alumunium 
foil. Namun hal ini belum mampu membuat konsumen semakin 
berminat melakukan pembelian, sehingga keuntungan tidak 
mengalami pertumbuhan. Hasil ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Terziovski (2010), bahwa inovasi 
merupakan faktor pendorong utama (key driver) dari kinerja 

UKM terutama sektor manufaktur. Hal yang sama juga 
ditemukan dalam sektor industri makanan bahwa situasi inovasi 
mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja UKM 
(Jenatabdi, 2014).  

Kinerja usaha UMKM juga dipengaruhi oleh indikator risk 
taking. UMKM keripik tempe masih kurang berani mengambil 
resiko yang mungkin dialami atau tindakan antisipasi ketika 
melakukan suatu perencanaan, UMKM keripik tempe membuat 
rasa keripik tempe yang bervariatif sehingga memberikan 
pelanggan lebih banyak pilihan dari bermacam-macam rasa 
keripik tempe agar mencapai profit yang tinggi. Resiko yang 
mungkin dihadapi akan adanya return produk jika produk 
tersebut tidak diminati oleh para konsumen yang ada. Hal ini 
akan menyebabkan kerugian terhadap UMKM keripik tempe. 
Kinerja usaha UMKM keripik tempe Kota Malang akan 
meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM berani 
mencoba hal-hal baru yang beresiko untuk mencapi profit tinggi. 
Berani mengambil resiko akan mendorong usaha untuk 
menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar 
serta bersaing dengan lebih baik di pasar yang akan berdampak 
pada kinerja usaha UMKM keripik tempe yang lebih baik. 
Menurut Indah dan Irma (2014), kekuatan UKM Sentra dalam 
mengambil resiko akan mendorong perusahaan untuk bekerja 
dengan lebih keras sehingga tingkat keuntungan dapat dicapai.  

Selain itu, perilaku proaktif dapat dilihat dari kemampuan 
pelaku UMKM keripik tempe Kota Malang mencari dan 
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mengidentifikasi peluang usaha, mengantisipasi perubahan 
permintaan, serta menyusun tindakan strategis untuk mencapai 
tujuan yang ada. UMKM keripik tempe kurang mampu 
mengidentifikasi peluang yang ada di pasar. Untuk  mengetahui 
peluang dan kebutuhan konsumen dengan melalukan survei 
kepada konsumen baik secara langsung maupun menyediakan 
kotak saran untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga 
UMKM keripik tempe dapat menjual produk sesuai keinginan 
pelanggan. UMKM keripik tempe dalam menyusun tindakan 
strategis untuk mengantisipasi perubahan permintaan. Hal itu 
menunjukkan bahwa dengan meningkatkan sikap proaktif maka 
dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Penelitian 
ini sesuai dengan penelitian Wahyu (2016), bahwa sikap proaktif 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM.  

Orientasi kewirausahaan  mempunyai pengaruh positif 
terhadap kinerja usaha serta mempunyai dampak pertumbuhan 
usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan 
berhubungan dan berpengaruh terhadap kinerja usaha. Hasil 
penelitian Ismawanti (2008) menunjukkan bahwa orientasi 
kewirausahaan mempunyai pengaruh langsung terhadap 
kinerja. Dilihat dari indikator inovatif, risk taking, dan proaktif 
keberanian menunjukkan hasil yang cukup menggambarkan 
bahwa pemilik usaha memberikan perhatian pada sikap dalam 
mengambil tindakan. Orientasi kewirausahaan merupakan 
keinginan organisasi untuk meningkatkan dan mendukung 
kreativitas serta pertimbangan mengambil risiko, dimana 
orientasi kewirausahaan melibatkan kemauan untuk berinovasi 
untuk memperoleh keunggulan bersaing yang lebih baik. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riana et al. (2011) 

menemukan bahwa orientasi kewirausahaan memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. 
Meningkatnya kemampuan inovasi, percaya diri serta pantang 
menyerah dalam menjalankan usaha maka akan meningkatkan 
kinerja usaha. Berdasarkan budaya orientasi kewirausahaan 
yang telah diterapkan oleh suatu usaha menjadi salah satu 
faktor penting dalam meningkatnya pertumbuhan keuntungan. 
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4. Pengaruh Pasar Kompetitif (Y1) terhadap Kinerja Usaha  
(Y3) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pasar 
kompetitif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
usaha. Hal ini berarti bahwa pasar kompetitif berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM keripik tempe. 
Variabel pasar kompetitif memiliki dua indikator yaitu harga dan 
pesaing. Sebagian besar UMKM keripik tempe di Sanan Kota 
Malang memberikan harga sesuai dengan harga pasar, 
sehingga membuat konsumen tidak keberatan membeli keripik 
tempe dengan harga terjangkau. Keripik tempe di Kota Malang 
memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan keripik 
tempe di Trenggalek, Madiun, dan Lamongan. Hal ini membuat 
konsumen lebih memilih membeli keripik tempe Kota Malang. 
Dengan adanya konsumen yang tetap maka akan berdampak 
pada kinerja usaha dalam meningkatkan penjualan.  

UMKM keripik tempe di Sanan Kota Malang rata-rata 
memiliki produk unggulan, seperti yang diketahui bahwa 
pengusaha keripik tempe di Kota Malang sangat banyak. Akan 
tetapi 75% konsumen lebih menyukai keripik tempe dengan 
rasa original sedangkan 25% menyukai keripik tempe rasa. 
Sehingga hal tersebut, menimbulkan banyak pesaing dengan 
produk yang sama. Oleh karena itu sebagian UMKM keripik 
tempe mencoba mebuat rasa keripik tempe dari bahan alami 
karena lebih digemari konsumen daripada rasa buatan 
walaupun dengan harga lebih mahal. Hal ini menunjukkan  
bahwa UMKM keripik tempe mampu menghadapi pasar 
kompetitif untuk meningkatkan keuntungan.  Selain itu, Kota 
Malang merupakan Kota pariwisata yang sering dikunjungi oleh 
para wisatawan, maka dari itu muncul peluang untuk 
memasarkan keripik tempe sebagai oleh-oleh khas Kota Malang 
mereka juga menjual produk selain keripik tempe seperti keripik 
buah, keripik jamur, dll. Dengan banyaknya pesaing masing-
masing UMKM harus mampu bersaing dalam pasar kompetitif. 
Adanya persaingan maka akan meningkatkan kualitas produk 
yang dimiliki dan melakukan inovasi produk baru sesuai 
kebutuhan konsumen juga meningkatkan kinerja usaha UMKM 
keripik tempe. Menurut Kusuma dan Devie (2013), dengan 
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adanya persaingan bisnis yang semakin ketat dapat memacu 
dunia usaha untuk lebih memperhatikan strategi yang 
dijalankan. Agar dapat bertahan di lingkungan bisnis, pelaku 
bisnis melakukan berbagai cara seperti inovasi produk, 
memperluas pasar, memperbaiki proses produksinya, 
meningkatkan kualitas layanan. Kinerja perusahaan yang 
superior dicerminkan dengan usaha perusahaan dalam 
memahami pelanggan, merespon dengan cepat tindakan 
pesaing, dan memberikan perhatian terhadap pelayanan purna 
jual (Susanto, 2012). 

5. Pengaruh Kualitas SDM (Y2) terhadap Kinerja Usaha  
(Y3) 

 Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.17 menunjukkan 
bahwa variabel kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja usaha UMKM keripik tempe. Sehingga 
hipotesis 5 yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh 
positif terhadap kinerja usaha UMKM dapat diterima. Diketahui 
nilai salah satu indikator yang memiliki nilai terbesar adalah 
keterampilan, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan 
menggunakan mesin tertentu dan kemampuan memahami 
instruksi kerja bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kinerja 
usaha. Menurut Fajar, dkk (2017), sumber daya manusia dapat 
dikatakan berkualitas ketika mereka mempunyai kemampuan 
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai 
ketika mereka mempunyai bekal pendidikan, latihan dan 
pengalaman yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan. 

Secara keterampilan  tenaga kerja di UMKM keripik 
tempe sudah memiliki kemampuan bekerja dengan baik. 
Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud antara lain tenaga 
kerja mampu mengiris tempe dengan sangat cepat dan memiliki 
ukuran yang sama. Selain itu dalam teknik penggorengan yang 
dilakukan sesuai standar yaitu tidak gosong maupun kurang 
matang. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan sumber 
daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja usaha. 
Tenaga kerja masih difokuskan pada bagian produksi saja, 
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sedangkan untuk pengelolaan manajemen dan pengembangan 
usaha sepenuhnya diatur oleh pemilik UMKM keripik tempe. 
Sumber daya manusia adalah salah satu elemen organisasi 
yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa 
pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin 
agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam 
upaya pencapaian tujuan organisasi (Riawan, 2016). 

Kualitas SDM secara manajerial menunjukkan 
kemampuan yang baik. Artinya tenaga kerja mampu mengolah 
dan merencanakan bisnis. Tenaga kerja di UMKM keripik tempe 
memiliki koordinasi kerja yang baik dan cepat. Terdapat tenaga 
kerja pada bagian pengirisan tempe, penggorengan, serta 
pengemasan. Mereka masing-masing memiliki kemampuan 
yang baik. Kualitas SDM dapat dilihat dengan adanya karyawan 
yang bekerja sebaik mungkin untuk membawa organisasi 
menjadi lebih baik. Hubungan baik yang ada diharuskan tetap 
terjaga oleh setiap karyawannya baik terhadap rekan kerja 
maupun terhadap konsumen. Karyawan juga dituntut lebih 
fleksibel didalam berkomunikasi, baik komunikasi formal 
maupun informal atau secara langsung maupun tidak langsung. 
Dengan adanya hubungan baik yang ditunjang dengan 
komunikasi yang fleksibel maka kegiatan kerjadi dalam 
lingkungan UMKM keripik tempe dapat dilaksanakan dengan 
baik, seperti merencanakan kerja yang berhubungan dengan 
mengolah keuangan dan peningkatan kinerja usaha UMKM 
keripik tempe. Kemampuan membangun tim antar pegawai 
sangat dibutuhkan karena akan mempermudah pekerjaan. 
Komunikasi merupakan hal penting karena dengan komunikasi 
kualitas sumber daya manusia akan lebih jelas nampak dan 
dapat ditransfer kepada karyawan lain, sehingga kualitas SDM 
akan meningkat (Fajar,dkk.,2017). 

 
6. Pengaruh Pasar Kompetitif  (Y1) memediasi Orientasi 

Kewirausahaan (X1) terhadap Kinerja Usaha  (Y3) 
Pada Tabel 4.18 dapat dilihat hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa pengaruh langsung antara orientasi 
kewirausahaan terhadap kinerja usaha tidak signifikan, 
sementara pengaruh langsung antara orientasi kewirausahaan 
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terhadap pasar kompetitif signifikan. Selanjutnya bahwa 
pengaruh langsung antara pasar kompetitif terhadap kinerja 
usaha signifikan Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pasar 
kompetitif memediasi penuh (full mediation) pengaruh orientasi 
kewirausahaan terhadap kinerja usaha. Hal ini menunjukkan 
bahwa orientasi kewirausahaan yang ada di UMKM keripik 
tempe Kota Malang tidak mampu meningkatkan kinerja usaha. 
Penilitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kumalaningrum 
(2012), semakin baik orientasi kewirausahaan yang dimiliki oleh 
UMKM maka semakin baik pula kinerja usaha UMKM tersebut. 
Orientasi kewirausahaan yang kuat akan mengembangkan 
konsep produk baru yang mengacu pada kebutuhan pelanggan 
dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat 
meningkatkan profit yang dihasilkan.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa UMKM keripik 
tempe sudah memiliki pasar kompetitif yang bagus sebagai 
penentu meningkatkan kinerja usaha, sehingga UMKM perlu 
mempertahankan dan meningkatkan lagi pasar kompetitif yang 
sudah diterapkan. Orientasi kewirausahaan mampu 
meningkatkan pasar kompetitif, oleh sebab itu UMKM sudah 
semestinya meningkatkan kemampuan berinovasi mencari 
produk baru untuk bersaing dengan para produsen yang lain. 
Orientasi kewirausahaan mencakup inovatif, risk taking, dan 

proaktif  menjadikan UMKM memiliki kemampuan untuk 
menciptakan produk inovatif mendahului pesaing mereka 
sehingga memiliki keunggulan bersaing karena akan mampu 
untuk memuaskan pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi para pelanggan akan meningkatkan kinerja 
usaha UMKM keripik tempe. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Affendy et al., 
(2015) yang menemukan bahwa orientasi kewirausahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi pasar pada 
usaha kecil & menengah (UKM) di Malaysia. 

Berdasarkan kerangka konseptual, orientasi 
kewirausahaan tidak mampu berpengaruh langsung terhadap 
kinerja usaha, namun orientasi kewirausahaan mampu 
meningkatkan pasar kompetitif yang berdampak pada kinerja 
usaha, sehingga pasar kompetitif menjadi determinan dari 
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peningkatan kinerja usaha. Orientasi kewirausahaan dan kinerja 
usaha akan meningkat jika pasar kompetitif tinggi, sehingga 
dampak positif dari pasar kompetitif terhadap kinerja usaha 
telah dibuktikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 
melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Made dan Gusti 
(2016), bahwa orientasi pasar dinilai secara signifikan 
memediasi pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 
UKM. UMKM yang berorientasi kewirausahaan memiliki 
keterampilan untuk menilai kebutuhan pelanggan, sehingga 
dapat menjadi yang pertama dalam menawarkan produk baru di 
pasar dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja usaha. 
Nur et al. (2014) menyatakan bahwa kemampuan orientasi 

kewirausahaan yang baik akan mampu meningkatkan orientasi 
pasar dan dengan orientasi yang baik dalam suatu usaha akan 
mampu meningkatkan kinerja usaha. 

 
7. Pengaruh Kualitas SDM (Y2) memediasi Orientasi 

Kewirausahaan (X1) terhadap Kinerja Usaha  (Y3) 
Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.18 terbukti 

bahwa dilihat hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 
pengaruh langsung antara orientasi kewirausahaan terhadap 
kinerja usaha tidak signifikan, sementara pengaruh langsung 
antara orientasi kewirausahaan terhadap kualitas SDM 
signifikan. Selanjutnya bahwa pengaruh langsung antara 
kualitas SDM terhadap kinerja usaha signifikan. Hasil pengujian 
hipotesis ini menunjukkan bahwa kualitas SDM memediasi 
penuh (full mediation) pengaruh orientasi kewirausahaan 

terhadap kinerja usaha.  
Orientasi kewirausahaan yang dimiliki UMKM keripik 

tempe tidak mampu meningkatkan kinerja usaha, sehingga 
perlu adanya peningkatan inovasi, risk taking, dan sikap proaktif 
yang akan berpengaruh pada kinerja usaha UMKM keripik 
tempe. Namun, terdapat hubungan yang signifikan antara 
kualitas SDM terhadap orientasi kewirausahaan dan kinerja 
usaha, yang artinya orientasi kewirausahaan mampu 
meningkatkan kualitas SDM yang berdampak pada kinerja 
usaha, sehingga kualitas SDM menjadi penentu dari 
peningkatan kinerja usaha UMKM keripik tempe Kota Malang. 
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Kualitas SDM yang dimiliki oleh UMKM keripik tempe seperti 
keterampilan meliputi kemampuan menggunakan mesin tertentu 
dan kemampuan memahami instruksi kerja penggunaan mesin 
dan peralatan. Selanjutnya kemampuan manajerial meliputi 
kemampuan mengolah keuangan, kemampuan membuat 
perencanaan bisnis dan kemampuan membangun tim kerja 
antar karyawan. Dengan kualitas SDM yang dimilki oleh UMKM, 
maka UMKM seperti menjadi lebih proaktif, mendorong inovasi 
dan pengambilan risiko dan bersaing lebih agresif maka 
orientasi kewirausahaan meningkat sehingga berpengaruh 
terhadap kinerja usaha yang meningkat pula. Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Zehir et. al (2016) bahwa dukungan sumber 

daya manusia sangat penting jika tujuan perusahaan untuk 
berorientasi kewirausahaan dan juga meningkatkan kineja 
perusahaan. 

 
1.5.5  Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial merupakan tindakan yang perlu 
dilakukan oleh pihak UMKM keripik tempe Kota Malang dalam 
meningkatkan kinerja usaha UMKM. Pada model hasil penelitian 
diperoleh hasil seluruh indikator pada setiap variabel laten 
memiliki nilai korelasi yang baik, juga terdapat pengaruh 
signifikan dari variabel laten satu dengan variabel laten lainnya. 
Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk meningkatkan kinerja usaha keripik tempe 
Kota Malang: 

1. UMKM keripik tempe Kota Malang harus memahami 
bahwa untuk memiliki orientasi kewirausahaan yang baik 
maka harus meningkatkan keberanian mengambil resiko 
dalam mencoba hal-hal baru untuk mencapai profit 
tinggi, terutama dalam produk baru yang sedang diuji 
dipasaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha 
UMKM keripik tempe. 

2. Pasar kompetitif memiliki pengaruh terhadap kinerja 
usaha UMKM keripik tempe Kota Malang. UMKM 
disarankan untuk meningkatkan kemampuan pasar 
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kompetitif pada pesaing. Seperti memperhatikan kualitas 
produk pesaing untuk produk sejenis maupun berbeda 
jenis supaya UMKM tetap dapat bersaing dengan pelaku 
usaha lainnya dengan meningkatkan kualitas produk 
yang dimiliki.  

3. Kualitas SDM yang dimilki oleh UMKM keripik tempe 
Kota Malang memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha 
UMKM. Kualitas SDM yang dimilki perlu meningkatkan 
kemampuan manajerial seperti mengolah keuangan 
serta membangun tim kerja, sehingga akan 
meningkatkan kinerja usaha UMKM keripik tempe Kota 
Malang. 

4. UMKM keripik tempe Kota Malang berskala mikro 
sebaiknya lebih meningkatkan orientasi kewirausahaan, 
pasar kompetitif, dan kualitas SDM untuk 
memaksimalkan kinerja usaha UMKM. Sedangkan untuk 
UMKM keripik tempe Kota Malang berskala kecil untuk 
meningkatkan kemampuan memasarkan produk, dan 
UMKM keripik tempe Kota Malang skala menengah 
mempertahankan kemampuan berinovasi produk dan 
memasarkan produk. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di UMKM 
keripik tempe Kota Malang terkait variabel yang telah diteliti, 
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap pasar 
kompetitif, dimana semakin baik orientasi kewirausahaan 
maka semakin baik pasar kompetitif. 

2. Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kualitas 
SDM, dimana semakin baik orientasi kewirausahaan 
maka semakin tinggi kualitas SDM. 

3. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap 
kinerja usaha UMKM keripik tempe Kota Malang, dimana 
inovatif, risk taking dan sikap proaktif yang kurang, 

sehingga orientasi kewirausahaan tidak mampu 
meningkatkan  kinerja usaha UMKM keripik tempe Kota 
Malang. 

4. Pasar kompetitif berpengaruh terhadap kinerja usaha 
UMKM keripik tempe Kota Malang, dimana semakin baik 
pasar kompetitif maka semakin tinggi kinerja usaha 
UMKM keripik tempe Kota Malang. 

5. Kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja usaha 
UMKM keripik tempe Kota Malang, dimana semakin baik 
kualitas SDM maka semakin tinggi kinerja usaha UMKM 
keripik tempe Kota Malang. 

6. Orientasi kewirausahaan UMKM keripik tempe Kota 
Malang terbukti berpengaruh terhadap kinerja usaha 
melalui pasar kompetitif, sehingga semakin baik orientasi 
kewirausahaan maka semakin tinggi pasar kompetitif, 
yang akan berdampak pada peningkatan kinerja usaha 
UMKM keripik tempe Kota Malang. 

7. Orientasi kewirausahaan UMKM keripik tempe Kota 
Malang terbukti berpengaruh terhadap kinerja usaha 
melalui kualitas SDM, sehingga semakin baik orientasi 
kewirausahaan maka semakin tinggi kualitas SDM, yang 
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akan berdampak pada peningkatan kinerja usaha UMKM 
keripik tempe Kota Malang. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penelitian 
memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi UMKM atau pemilik usaha : 
a. UMKM keripik tempe perlu meningkatkan 

kemampuan orientasi kewirausahaan, seperti 
memikirkan ide-ide inovatif dalam menjalankan 
usahanya dengan melakukan penjualan melalui 
internet, ataupun mengembangkan kemasan produk 
yang dihasilkan. 

b. UMKM keripik tempe perlu meningkatkan 
kemampuan dalam memahami keinginan pelanggan 
terhadap produk yang dihasilkan. Dengan 
menyediakan kotak saran supaya dapat mengetahui 
keinginan para pelanggan. 

c. UMKM keripik tempe perlu mempertahankan 
keterampilan mengiris,menggoreng keripik tempe 
dan kemampuan mengolah keuangan untuk menjaga 
efektivitas dan efisiensi kegiatan UMKM. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Penelitian selanjutnya perlu pengembangan model 

dengan melibatkan variabel-variabel yang belum 
terdapat dalam penelitian ini, seperti orientasi 
pembelajaran. 

b. Mengembangkan kajian teori pada objek yang 

berbeda untuk penelitian selanjutnya. 
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