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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki 
peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian 
negara. Peran UMKM dalam perekonomian negara telah teruji 
pada krisis ekonomi 1998, dimana pada saat itu UMKM 
bertahan dan selamat dari krisis. Selain itu, berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 55,2 juta 
usaha kecil-menengah. Seluruh usaha tersebut memberikan 
kontribusi dalam PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 57,9 
persen dan kontribusi penyerapan tenaga kerja 97,2 persen.  
Sementara itu, kinerja untuk industri pengolahan hasil pertanian 
meningkat secara konstan mulai tahun 1996 meliputi: industri 
makanan, minuman, dan tembakau. Hal tersebut menjadi dasar 
banyak peneliti untuk mengembangkan ekonomi negara dengan 
sektor agroindustri (Wrihatnolo, 1999). 

Dalam sektor agroindustri ditemui sejumlah keunggulan, 
antara lain: sisi sektor tenaga kerja, penyerap tenaga kerja 
terbesar dan merupakan sumber pendapatan mayoritas 
penduduk. Kemudian dari sisi sektor pangan, agroindustri 
merupakan penghasil makanan pokok penduduk , selanjutnya 
keunggulan ketiga dari sisi ekonomi makro komoditas pertanian 
merupakan komoditas penentu stabilitas harga, yang menjadi 
indikator kesejahteraan masyarakat (Wrihatnolo, 1999). 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 
peranan sektor agroindustri sangatlah penting. Dengan 
demikian upaya meningkatkan kinerja UMKM agroindustri akan 
meningkatkan perekonomian nasional. Terlebih saat ini 
kawasan ASEAN telah memberlakukan MEA (Masyarakat 
Ekonomi Asean) atau yang lebih dikenal dengan pasar bebas di 
kawasan ASEAN.  

Diberlakukannya MEA tentu akan menambah peran 
penting UMKM terutama dalam sektor agroindustri agar 
menambah daya saing Indonesia di kawasan ASEAN. Pada 
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persaingan usaha yang ketat ini, UMKM dituntut mampu 
melakukan proses manajemen usaha yang produktif dan efisien, 
serta dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan 
keinginan pasar dengan standar kualitas dan memberikan value 
kepada konsumen yang lebih baik dibandingkan dengan 
pesaing. 

Salah satu faktor lain yang dapat mendorong persaingan 
adalah teknologi dan inovasi produk.  Kemajuan teknologi 
membuat perusahaan berfikir untuk terus mengembangkan 
produk yang dihasilkan karena kecanggihan teknologi akan 
meningkatkan tuntutan konsumen terhadap kemanfaatan suatu 
produk (Hurley dan Hutt, 1998). Oleh karena itu, inovasi dan 
keunggulan teknologi merupakan komponen penting dalam 
strategi bersaing (Porter, 1985; Scott, 1994; Telles dan Golder, 
1996).  Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, 
keunggulan dan kecanggihan teknologi saja tidak cukup untuk 
dapat mengefektifkan dan mengefisienkan produksi. Menurut  
Acosta et al. (2011) ketika terdapat dua atau lebih perusahaan 

yang memiliki teknologi yang sama namun mereka akan 
memiliki “level” yang berbeda, dan perbedaan yang membuat 
level tersebut adalah kapabilitas teknologi. Kapabilitas teknologi 
adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan 
memakainya dan memahaminya secara efektif, dalam kata lain 
dapat menggunakan, mengadaptasi, memahami, dan 
memperbaiki teknologi tesebut (Kim, 1997).  Dengan  adanya 
kapabilitas teknologi yang tinggi tentu akan meningkatkan 
produktifitas UMKM sehingga kegiatan inovasi produk dari 
UMKM tersebut juga akan lebih bermakna serta memberikan 
value yang berbeda dari pesaingnya. 
 Inovasi produk juga sangat berpengaruh terhadap daya 
saing usaha.  Melalui strategi inovasi manufaktur dapat 
membantu perusahaan untuk memperjelas keunggulan 
kompetitifnya melalui produk yang berbeda dan menciptakan 
nilai kepada konsumuen (creating value to consumer) (Ellitan, 
2006).  Dengan keunikan produk yang dimilikinya, usaha seperti 
UMKM akan dapat menciptakan daya saing yang lebih baik dan 
juga memberikan customer value terhadap produknya, sehingga 
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UMKM akan mampu bertahan. Kemampuan daya saing tersebut 
dapat diukur dari kinerja usaha dari mereka.  

Berhasilnya kapabilitas teknologi dan inovasi produk 
akan berpengaruh terhadap kinerja usaha. Suhartanto et al. 
(2010) menambahkan bahwa konsumen dalam membeli suatu 
produk juga mempertimbangkan nilai-nilai lain yang penting 
seperti harga, prestige, kenyamanan, dan kepraktisan. Selain 
konsumen mempertimbangkan sisi ekonomi, ada pula yang 
mementingkan status sosial dan komunitasnya. Nilai-nilai 
tersebutlah yang disebut dengan customer value.  Customer 
value tersebut dapat berasal dari produk yang ada di pasar yang 
kemudian ditambahkan nilainya atau memperbaiki kekurangan 
produk yang ada di pasar dan juga mencari  kebutuhan 
konsumen (Peteraf dan Bergen 2003).  

Pada tahun 2014 jumlah UMKM Kota Malang sebanyak 
249 UMKM, dimana jumlah ini turun dibandingkan tahun 2013 
yaitu sebanyak 500 UMKM (Dinas Koperasi dan UKM, 2015).  
Hal tersebut menujukan bahwa kurangnya daya saing dari 
UMKM yang ada di Kota Malang. Terlebih Kota Malang terkenal 
dengan produk agroindustri seperti aneka keripik, kue kering, 
minuman kemasan, dan makanan khasnya, tentu penurunan 
jumlah UKM yang ada di Kota Malang dalam jangka waktu satu 
tahun sangatlah disayangkan. Melihat potensi yang ada di Kota 
Malang sebagai kota pendidikan, industri, dan salah satu kota 
tujuan wisata di Jawa Timur.  Maka dari itu perlu dilakukan 
penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja usahanya, 
sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk 
meningkatkan daya saing.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kapabilitas teknlogi berpengaruh terhadap 
inovasi produk? 

2. Apakah kapabilitas teknologi dan inovasi produk 
berpengaruh terhadap customer value? 
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3. Apakah kapabilitas teknologi dan inovasi produk  
berpengaruh terhadap kinerja usaha? 

4. Apakah customer value  berpengaruh terhadap 
kinerja usaha? 

5. Apakah customer value memediasi hubungan 
kapabilitas teknologi dan kinerja usaha? 

6. Apakah customer value memediasi hubungan inovasi 
produk dan kinerja usaha? 

7. Apakah inovasi produk memediasi hubungan antara 
kapabilitas teknologi dengan customer value? 

8. Apakah inovasi produk memediasi hubungan antara 
kapabilitas teknologi dengan kinerja usaha? 
 

1.3 Tujuan 

 Menguji secara empiris dan menjelaskan: 
1. Pengaruh kapabilitas teknologi terhadap inovasi 

produk. 
2. Pengaruh kapabilitas teknologi dan inovasi produk 

terhadap customer value. 
3. Pengaruh customer value  terhadap kinerja usaha.  

4. Pengaruh kapabiulitas teknologi dan  inovasi produk 
terhadap kinerja usaha. 

5. Pengaruh customer value dalam memediasi 
hubungan antara kapabilitas teknologi dengan kinerja 
usaha. 

6. Pengaruh customer value dalam memediasi 
hubungan antara inovasi produk dengan kinerja 
usaha. 

7. Pengaruh inovasi produk dalam memediasi hubungan 
antara kapabilitas teknologi dengan customer value. 

8. Pengaruh inovasi produk dalam memediasi hubungan 
antara kapabilitas teknologi dengan kinerja usaha. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah  
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan 
sebagai dasar bagi pemerintahan terutama bagi dinas 
terkait dalam mengembangkan UMKM di Indonesia 
terutama di Kota Malang. 

2. Bagi UMKM 
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan 
untuk masukan bagi pelaku usaha kecil khususnya di 
Kota Malang dalam meningkatkan kinerja usaha 
sehingga dapat meningkatkan daya saing. 

3. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
kajian ilmiah untuk kepentingan akademis dan 
penelitian selanjutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dalam 
perekonomian negara memiliki peran yang penting dan 
strategis. Berdasarkan Agustina (2012) penyerapan tenaga 
kerja sebesar 97% dan kontribusi UMKM dalam pembentukan 
PBD sebesar 60% dari total PDB di tahun 2011. Hal tersebut 
menunjukan keeksistensian UMKM yang cukup dominan dalam 
perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM dianggap sebagai 
penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada 
periode 1992-2000 (Manurung, 2007). 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008, tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki aset 
dengan nilai maksimal 50 juta (tidak termasuk tanah 
dan bangunan usaha) dan memiliki omset maksimal 
300 juta rupiah per tahun. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 
Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 
dengan aset >50 juta hingga 500 juta (tidak termasuk 
tanah dan bangunan usaha) dan memiliki omset 
maksimal >300 juta hingga 2,5 milyar rupiah per 
tahun 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang 
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perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 
Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih >500 juta hingga paling banyak 10 
milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) 
atau hasil penjualan tahunan >2,5 milyar hingga 
paling banyak 50 milyar rupiah per tahun. 

Badan Pusat Statistik (2014) mengelompokan industri 
pengolahan yang berdasarkan banyaknya pekerja, antara lain: 

- Industri besar dengan jumlah pekerja > 100 orang 
- Industri sedang dengan jumlah pekerja 20-99 orang 
- Industri kecil dengan jumlah pekerja 5-19 orang 
- Industri rumah tangga dengan jumlah 1-4 orang 

2.2 Kapabilitas Teknologi  

 Selama dasawarsa terakhir ini, kapabilitas teknologi 
merupakan hal-hal yang mendorong kemajuan ekonomi suatu 
negara (Pearce, 2007). Kapabilitas sendiri memiliki arti suatu 
bentuk rasa kompeten yang dipertanggungjawabkan melalui 
sebuah tindakan nyata. Kapabilitas bukan sekedar ketrampilan 
atau kepakaran yang dimiliki pekerja, tetapi kapabilitas 
merupakan kepakaran atau ketrampilan yang dimiliki oleh 
pekerja dan pekerja tersebut menggunakannya dalam 
melaksanakan tugasnya dan diyakini dapat membawa 
perusahaan mencapai tujuannya (Hartanto, 2009). Sedangkan 
definisi teknologi adalah  ilmu pengetahuan dan seni yang 
ditranformasikan ke dalam sebuah produk sehingga dapat 
menjadi sumber daya baru untuk menciptakan kekayaan melalui 
peningkatan produktivitas (Besari, 2008). 

Kapabilitas teknologi didefinisikan oleh Kim (1997) 
sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan dan memahami 
ilmu teknologi secara efektif dengan cara mangasimilasi, 
menggunakan, mengadaptasi, dan mengubah yang ada dalam 
teknologi, sehingga pengembangan teknologi dan 
pengembangan produk serta proses dapat menghadapi 
perubahan lingkungan ekonomi dengan lebih siap. Sedangkan 
Zehir (2006) memandang kapabilitas teknologi sebagai 
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kemampuan engineering dan riset atau kombinasi dari keahlian 
teknis dan manajerial untuk menghasilkan produk yang dapat 
dijual.   
 Guifu et al. (2009) membagi kapasitas teknologi dibagi 
menjadi tiga konsep, yaitu: 

a. TAC (Technology Acquiring Capability) 
TAC mengacu kepada kemampuan untuk meningkatkan 
penggunaan teknologi 

b. TOC (Technology Operating Capability) 
TOC mengacu pada kemampuan untuk mengoperasikan 
dan untuk mengelola elemen-elemen teknologi. 

c. TSC (Technology Shifting Capability) 
TSC dipahami sebagai kemampuan untuk meningkatkan 
teknologi yang dimiliki dengan mengembangkan produk 
baru ataupun proses baru. 

2.3 Inovasi Produk 

 Inovasi produk merupakan salah satu faktor persaingan 
yang paling penting untuk kesuksesan dimana akhir-akhir ini 
lingkungan bisnis selalu berubah dengan cepat. Oleh karena itu 
adanya inovasi produk diharapkan dapat mengeliminasi kendala 
UKM (Sutaryo, 2004).  Inovasi menurut Griffin (2002) dibagi 
menjadi dua yaitu inovasi teknikal dan inovasi manajerial. 
Inovasi teknikal merupakan inovasi yang merubah penampilan 
fisik atau kinerja dari suatu produk atau proses fisik suatu 
produk. Adapun contoh dari inovasi teknikal adalah inovasi 
produk dan inovasi proses. Sedangkan inovasi manajerial 
adalah suatu perubahan proses manajemen dimana produk 
disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen  
 Kotler (2007) menyatakan bahwa inovasi produk 
merupakan gabungan dari berbagai macam proses yang saling 
mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Inovasi produk 
merupakan produk atau jasa baru yang diperkenalkan ke pasar. 
Inovasi produk dikategorikan sebagai produk baru bagi dunia, 
lini produk baru, tambahan pada lini produk baru yang telah ada, 
perbaikan dan revisi produk yang telah ada, penentuan kembali 
dan pengurangan biaya (Nasution, 2005). Inovasi produk 



10 
 

merupakan jenis inovasi teknikal yang paling penting selain 
inovasi proses. Inovasi produk adalah suatu perubahan dalam 
karakteristik atau kinerja dari produk yang diciptakan dari produk 
yang sama sekali baru (Griffin, 2002). Lukas dan Ferrel (2000) 
mengkategorikan inovasi produk dalam tiga kategori, antara 
lain: 

1. Perluasan produk (line extension) 

Perluasan produk merupakan produk yang masih familiar 
bagi organisasi bisnis tetapi baru di pasar. 

2. Peniruan produk (me-too product) 
Peniruan produk merupakan produk yang dianggap baru 
oleh bisnis tetapi familiar di pasar. 

3. Produk baru (new-to-the-world product) 
Produk baru merupakan produk yang dianggap baru baik 
oleh bisnis maupun oleh perusahaan. 

Kotler dan Armstrong (2005) berpendapat ada tiga 
atribut inovasi produk yaitu kualitas produk, varian produk serta 
gaya dan desain produk, yaitu: 

1. Kualitas produk, yang merupakan kemampuan suatu 
produk dalam melakukan fungsi-fungsinya, yang meliputi 
daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan.  

2. Varian produk, yang merupakan sarana kompetitif untuk 
membedakan produk satu dengan yang lain, atau antara 
produk yang dimiliki dengan produk pesaing.  

3. Gaya dan desain produk, yang merupakan cara lain dalam 
menambah nilai bagi pelanggan. Gaya hanya menjelaskan 
penampilan produk tertentu, sedangkan desain memiliki 
konsep yang lebih dari gaya. 

Selanjutnya Ma’arif (2009) mengungkapkan langkah-langkah 
membuat inovasi produk agar memiliki kekhasan dibandingkan 
yang lain adalah: 

1. Increasing usage atau meningkatkan penggunaan 
2. Finding new uses atau menemukan pengguna baru 
3. Entering new market atau memasuki pasar baru 
4. Repositioning the brand  atau mengubah posisi merk 
5. Augmenting the product atau menambah manfaat dari 

produk yang ada 
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6. Obsolescing existing product atau membuat produk yang 
ada menjadi baru dan lebih berguna 

7. Extended the brand atau memperluas penggunaan merk 

yang sama pada produk lain.   

2.4 Customer Value 

 Customer Value didefinisikan oleh Kotler (2005) sebagai 

nilai yang dirasakan pelanggan yang merupakan selisih dari 
biaya yang dikeluarkan dengan manfaat produk yang dihasilkan. 
Menurut Gale (1994), customer value adalah persepsi 
konsumen terhadap nilai dari kualitas yang ditawarkan 
dibandingkan pesaing dan akan mempengaruhi tingkat loyalitas 
konsumen. Makin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh 
pelanggan, maka makin besar kemungkinan terjadinya transaksi. 
Setiap produsen akan berusaha menciptakan produk terbaik 
yang sesuai dengan keinginan konsumen, salah satunya yaitu 
memberikan customer value yang lebih baik dibandingkan 
pesaing (Suhartanto,2010). Selain itu, perusahaan yang mampu 
menghasilkan value bagi customer merupakan faktor yang 

menentukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 
kelangsungan hidup perusahaan (Mulyadi, 2007) 

Woodruff (1997) berpendapat bahwa hirarki nilai 
pelanggan (customer value) terdiri dari tiga tingkatan yaitu :  

- Atribut produk (product atributes), dasar hirariki yaitu 
pelanggan berfikir mengenai produk atau jasa sebagai 
rangkaian dari atribut dan kinerja atribut.  

- Konsekuensi produk (product consequences), 

konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika 
membeli dan menggunakan produk dan jasa.  

- Maksud dan tujuan pelanggan (customer’s goal and 
purposes), maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai 

melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk 
jasa.  
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Tjiptono (2005) membagi customer value  menjadi empat 

dimensi, yaitu :  

- Emotional value, utlitas yang bersal dari perasaan atau 

emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi 
produk.  

- Social value, utilitas yang didapat dari kemampuan 
produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial konsumen.  

- Quality/performance value, utilitas yang diperoleh dari 
persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari suatu 
produk atau jasa. 

- Price/value of money, utilitas yang didapat dari produk 

karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka 
panjang 

2.5 Kinerja Usaha 

Definisi kinerja merujuk pada tingkat pencapaian atau 
prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Tujuan 
perusahaan terdiri dari tetap berdiri atau eksis (survive), untuk 
memperoleh laba (benefit) dan dapat berkembang (growth), 

dapat tercapai apabila perusahaan tersebut mempunyai 

performa yang baik (Suci, 2006). Kinerja merupakan suatu 

istilah secara umum yang digunakan untuk tindakan atau 
aktivitas dari suatu organisasi pada periode tertentu dengan 
referensi jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu yang 
diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 
akuntabilitas manajemen (Srimindarti, 2004). Kinerja tidak 
hanya mengarah pada hasil yang dicapai, tetapi juga melihat 
proses dalam mencapai hasil tersebut (Rai,2008).  

Simanjuntak (2005) menyatakan kinerja adalah tingkat 
pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi, 
serta tingkat pencapaian hasil dalam mewujudkan tujuan 
perusahaan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja 
yang dapat diamati dan di ukur (Irawan, 2002). Untuk 
mengetahui kinerja yang telah dicapai perlu dilakukan penilaian 
kinerja. Menurut Mulyadi (1997) informasi akuntansi yang 
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dipakai sebagai ukuran kinerja adalah pendapatan dan biaya. 
Pada umumnya kinerja usaha menggunakan laba sebagai tolak 
ukurnya. Laba digunakan untuk mengukur produktivitas suatu 
perusahaan.  

2.6 Generalized Structured Component Analysis (GSCA) 

GSCA adalah metode baru berbasis komponen, dapat 
digunakan untuk perhitungan skor dan juga dapat diterapkan 
pada sampel yang sangat kecil. Di samping itu, GSCA dapat 
digunakan pada model struktural yang melibatkan variabel 
dengan indikator reflektif dan formatif (Asmara, 2011). GSCA 
dikembangkan oleh Hwang Takane pada tahun 2004 yang 
merupakan penggembangan dari Partial Least Square (PLS) 
(Nur, 2014). 

 Generalized Structured Component Analysis (GSCA) 
adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian atau 
berbasis komponen yang merupakan metode analisis yang 
power full sebab tidak didasarkan banyak asumsi. GSCA 
memiliki satu kriteria tunggal secara konsisten untuk 
meminimumkan residual untuk mendapatkan estimasi 
parameter model, sehingga GSCA memberikan solusi yang 
optimal dan dapat memberikan mekanisme untuk menilai overall 
goodness-fit dari model (Ekasari dan Sunaryo, 2011). Ningsih et 
al (2013) menatakan bahwa dalam analisis GSCA terdapat 
beberapa langkah yang harus diikuti, antara lain: 

1. Spesifikasi model 
2. Mengestimasi parameter 
3. Mengevaluasi model pengukuran 
4. Mengevaluasi model struktural 
5. Evaluasi overall goodness fit model 
6. Membuat kesimpulan 

Berdasarkan Shrout dan Bolger (2002) cara untuk menguji 
variabel mediasi adalah dengan cara menghitung efek langsung, 
efek tidak langsung dan efek total. Berikut merupakan cara 
penghitungannya: 
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Gambar 2.1 Model Mediasi 

a. Efek Langsung 
Efek langsung X terhadap Y dapat diketahui melalui jalur‐c. 

b. Efek Tidak Langsung 
Efek tidak langsung X terhadap Y dapat diketahui melalui 
perkalian antara jalur‐a dan jalur‐b (jalurab). 
c. Efek Total 
Efek total X terhadap Y dapat diketahui melalui penjumlahan 
jalur‐c’ dan jalur‐ab. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2006) yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapabilitas teknologi 
terhadap kinerja usaha, mengetahui ada atau tidak hubungan 
antara kapabilitas teknologi dan kinerja usaha berdasarkan 
konten yang spesifik. Selanjutnya mengetahui alasan mengapa 
banyaknya perusahaan yang memiliki teknologi canggih, gagal 
dalam kapabilitas teknologi. Hasil dari penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kapabilitas teknologi berpengaruh baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha 
dan pengembangan produk baru dengan customer value 

sebagai mediator. 
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 Selanjutnya penelitian yang dilakukan Chantanaphant 
(2013) menganalisis hubungan kapabilitas teknologi dengan 
kinerja ekspor usaha kecil dan menengah (UKM) plastik di 
Thailand. Penelitian tersebut menghasilkan proses inovatif dan 
inovasi produk berpengaruh terhadap keberhasilan UKM di 
pasar internasional. Selain itu, penelitian tersebut juga 
menyimpulkan bahwa kapabilitas teknologi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja ekspor UKM. Peneliti menyarankan 
UKM di negara-negara berkembang untuk mengumpulkan 
pengetahuan teknologi yang diperoleh dari sumber dalam 
maupun luar untuk mengembangkan kapabilitas teknologi 
sehingga dapat meningkatkan kinerja UKM dalam ekonomi 
global. 
 Acosta et al. (2011) melakukan penelitian yang berfokus 
terhadap pengembangan kapablitas teknologi di UKM dan 
dampaknya pada kemampuan inovasi UKM. Kesimpulan dari 
penelitian tersebut menyatakan bahwa kapabilitas teknologi 
penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dalam 
tingkat nasional, terutama pada negara-negara berkembang. 
Peneliti juga menambahkan bahwa pengembangan kapabilitas 
teknologi dalam usaha kecil dan menengah (UKM) sangat 
penting dalam memelihara inovasi.  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM Kota Malang, 
waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan bulan 
november 2015 hingga februari 2016. Pengolahan dan analisis 
data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunkan dalam penelitian ini ada dua jenis 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui hasil pengisian kuesioner yang dibagikan kepada 
responden (pemilik/pengelola UMKM di Malang), sedangkan 
sumber data sekunder diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM 
Kota Malang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
metode penelitian lapangan (field research) dengan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penyebaran dan pengisian kuesioner, sistem 
penyampaian kuesioner atau daftar pertanyaan 
terstruktur dilakukan secara langsung (tidak melalui e-
mail atau pos). Kuesioner yang disampaikan kepada 
responden berisikan pertanyaan yang diisi sendiri oleh 
responden. 

2. Wawancara dilakukan untuk melengkapi kekurangan 
pada kuesioner, dan wawancara akan dilakukan apabila 
responden tidak bersedia mengisi sendiri kuesioner yang 
telah disampaikan 

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel 

 Populasi pada penelitian adalah UMKM Agroindustri 
Kota Malang yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Malang berjumlah 54 UMKM.  Teknik sampel yang digunakan 
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pada penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik 
pengambilan sampel ini merupakan teknik dengan metode non-
probability sampling yaitu metode yang tidak memberi peluang 

yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. 
Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan 
sampel dengan memberikan pertimbangan atau kriteria tertentu. 
Adapun kriteria penentuan sampel penelitian ini adalah UMKM 
yang merupakan industri pengolahan produk agroindustri yang 
telah berdiri minimal tiga tahun. 
 Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus 
Slovin sebagai berikut (Umar, 2005): 

   
 

      

   
  

        
 

  
  

       
 

  
  

    
 

n = 35 UMKM agroindustri 
 
Keterangan : 

n  = jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
e  = toleransi kesalahan terjadinya galat, taraf 

signifikasi untuk sosial 
      dan pendidikan lazimnya 0,1.  

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa tahap 
proses yang dimulai dengan survey pendahuluan terhadap 
industri dan studi literatur. Setelah dilakukan survey 
pendahuluan dan studi literatur, maka dilakukan 
pengidentifikasian dan pengumpulan data, sehingga data 
dilakukan analisis dan pembahasan. Kesimpulan dan saran 
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akan didapat dari hasil analisis dan pembahasan tersebut. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 

Mulai

Survey Pendahuluan Studi Literatur

Perumusan Masalah

Penentuan Variabel 

Penelitian

Penentuan Responden

Penyusunan Kuesioner 

Uji Reliabilitas,  Validitas, dan 

linieritas

Valid, Reliabel, 

dan linier

Pengumpulan Data 

Kuesioner

Analisis Data dan 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran

Tidak

Ya

Selesai 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.4.1 Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan bertujuan untuk mengetahui dan 
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti. Tahapan survey 
pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Hasil 
dari identifikasi tersebut dapat digunakan sebagai variabel 
dalam penelitian ini. Tahap ini dapat digunakan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada 
UMKM di Kota Malang. 

3.4.2 Studi Literatur 

Tahap studi literatur dilakukan  untuk mencari teori-teori 
yang mendukung penelitian ini. Studi literatur yang dilakukan 
berasal dari jurnal, buku, artikel, skripsi maupun penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Literatur  
yang diambil dimulai dari pengertian mengenai UMKM, 
kapabilitas teknologi, inovasi produk, customer value, dan 
kinerja usaha, serta penelitian terdahulu yang berhubungan 
dengan variabel yang digunakan. 

3.4.3 Perumusan Permasalahan 

Identifikasi permasalah  dilakukan setelah melaksanakan 
survey pendahuluan dan studi literatur. Setelah dilakukan 
survey pendahuluan, hasil survey diidentikasi masalah yang ada 
pada UMKM yang kemudian diperkuat dengan studi literatur. 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan 
penyebab permasalahan tersebut. 

3.4.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.4.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Terdapat empat variabel yang dikembangkan dalam 
penelitian ini yaitu kapabilitas teknologi, inovasi produk, 
customer value, dan kinerja usaha. Berikut merupakan definisi 
variabel penelitian dan juga indikator dan item penelitian. 
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Definisi variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
Sedangkan, indikator dan item penelitian dapat dilihat pada 
Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.1 Definisi Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 

Kapabilitas 
Teknologi 

Kemampuan untuk menggunakan teknologi yang 
ditandai dengan kemampuan mengadaptasi, 
memahami, dan memperbaiki teknologi  

Inovasi 
Produk 

Perubahan dalam karaketeristik atau kinerja produk 
yang diciptakan dari produk yang baru 

Customer 
Value 

Nilai-nilai yang mempengaruhi konsumen dalam 
membeli suatu produk 

Kinerja 
Usaha 

Representasi keberhasilan usaha yang diukur dengan 
laba, penjualan, luas pasar, dan peningkatan aset. 

 

Tabel 3.2 Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Variabel Indikator Item Sumber 

Kapabilitas 
Teknologi 

- TAC 
(Technology 
Acquiring 
Capability)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Intensitas bekerja sama 
dengan instansi 
perguruan tinggi 

2. Intensitas bekerja sama 
dengan pemerintah 

3. Intensitas bekerja sama 
dengan supplier 
teknologi 

4. Intensitas mengikuti 
pameran 

5. Intensitas mengikuti 
seminar 

6. Intensitas mengikuti 
pelatihan 

Guifu, 
Hangjia 
2009 
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Tabel 3.2 Variabel, Indikator, dan Item Penelitian (lanjutan) 

Variabel Indikator Item Sumber 

Kapabilitas 
Teknologi 

- TOC 
(Technology 
Operating 
Capability)  
 
 
 
 
 

- TSC 
(Technology 
Shifting 
Capability)  

1. Memproduksi dengan 
teknologi tepat guna. 

2. Memiliki tenaga kerja 
yang terampil  

3. Jarang terjadi kesalahan 
operasi 

4. Mampu memperbaiki 
kerusakan 

 
1. Memodifikasi proses 

produksi 
2. Memodifikasi produk 

sesuai dengan 
permintaan pasar 

3. Meningkatkan 
kemampuan proses 
produksi berdasarkan 
ide sendiri 

Guifu, 
Hangjia 
2009 

Inovasi 
Produk 

 1. Diversifikasi produk  

2. Imitasi produk 

3. Subtitusi produk 

4. Kemampuan 
mengembangkan 
desain produk  

5. Kemampuan 
mengembangkan 
desain kemasan produk  

Gunday 
et al., 
2011 

Customer 
Value 

 1. Harga 

2. Kualitas 

3. Kepraktisan 

4. Status sosial 

Miladian 
et al., 
2012 

Kinerja 
Usaha 

 1. Peningkatan laba  

2. Peningkatan penjualan  

3. Peningkatan luas pasar 

4. Peningkatan aset 

 

Wang, 
2006 
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3.4.4.2 Variabel Penelitian 

Hubungan yang terjadi antara kapabilitas teknologi, 
inovasi produk, customer value, dan kinerja usaha selanjutnya 
akan disajikan secara ringkas dalam model struktural variabel 
pada Gambar 3.2. Adapun model struktural yang dipakai adalah 
reflektif dan formatif. 

Kapabilitas 

Teknologi (X1)

Inovasi produk 

(X2)

Customer Value 

(Y1)

Kinerja Usaha 

(Y2)H1

H8

H2

H4

H6

H3

H5

H7

H9 H10

Gambar 3.2 Model Struktural Variabel 

Berdasarkan model struktural variabel pada gambar 3.2 serta 
kajian penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan hipotesis 
sebagai berikut: 

1. H1 = Kapabilitas teknologi berpengaruh positif terhadap 
inovasi produk. 

2. H2 = Kapabilitas teknologi berpengaruh positif terhadap 
customer value. 

3. H3 = Kapabilitas teknologi berpengaruh positif terhadap 
kinerja usaha. 

4. H4 = Inovasi produk berpengaruh positif terhadap 
customer value. 

5. H5 = Inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja 
usaha. 

6. H6=  Customer value berpengaruh positif terhadap 
kinerja usaha. 
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7. H7= Customer value memediasi hubungan kapabilitas 
dengan kinerja    usaha. 

8. H8 = Customer value memediasi hubungan inovasi 
produk dengan kinerja    usaha. 

9. H9 = Inovasi produk memediasi hubungan kapabilitas 
teknologi dengan costumer value. 

10. H10 = Inovasi produk memediasi hubungan kapabilitas 
teknologi dengan kinerja usaha. 

3.4.5 Penyusunan Instrumen Penelitian 

Kuesioner disusun dengan tiga bagian utama, yaitu 
bagian data identitas responden, bagian penilaian responden 
dan bagian pertanyaan terbuka. Pada bagian data identitas, 
responden mengisi identitas diri responden. Pada bagian 
penilaian, responden mengisi pertanyaan yang berhubungan 
dengan kapabilitas teknologi, inovasi produk, customer value, 
dan kinerja usaha dari responden. Adapun pemberian ukuran 
nilai kepuasan digunakan rating dengan skala likert, dimana 

penilaiannya 5 = Sangat Setuju, 4 = Setuju, 3 = Netral, 2 = Tidak 
Setuju, 1= Sangat Tidak Setuju. Kuesioner penelitian dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 

3.4.6 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrument penelitian terdiri dari validitas, reliabilitas 
dan linieritas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui 
ketepatan, keandalan, dan kelinieritasan data sehingga data 
tersebut dapat memenuhi kriteria untuk uji. Selain itu, dengan 
melakukan uji instrument penelitian, hasil yang diperoleh dapat 
merepresentasikan penelitian. 

 
a. Uji Validitas 

 Uji validitas bertujuan untuk mengetahui 
seberapa tepat suatu tes melakukan fungsi ukurnya 
(Sekaran, 2006). Pada penelitian ini, teknik uji validitas 
dilakukan adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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dengan bantuan SPSS. Adapun syarat untuk 
dikatakan valid, setiap item pertanyaan harus memiliki 
f hitung > f tabel. 

 
b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kuisioner 
memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada 
kondisi yang berbeda pada masing-masing butir dalam 
instrumen. Pengukuran reliabilitas terhadap variabel 
dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach 
alpha dengan bantuan SPSS. Apabila nilai Cronbach’s 
alpha ≥ 0,60 maka reliabilitas suatu konstruk variabel 
dikatakan baik (Sekaran, 2006). 

 
c. Uji Linieritas  

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara 
signifikan atau tidak. Uji linieritas digunakan sebagai 
syarat sebelum pengolahan data dengan 
menggunakan Generalized Structured Component 
Analysis (GSCA). Teknik yang digunakan dalam uji 
linieritas adalah  Test for Linearity  dengan bantuan 
aplikasi SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Menurut 
Durianto (2004) dua variabel dapat dikatakan 
mempunyai hubungan linear bila signifikansi lebih dari 
0,05. 

3.4.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial yaitu Generalized 
Structured Component Analysis (GSCA). 
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3.4.7.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran 
empiris atas jawaban responden  terhadap keempat variabel 
dalam penelitian. Jawaban responden disajikan dalam bentuk 
distribusi frekuensi, serta diukur nilai rata-rata indikator dan 
variabel konstruknya, selain itu gambaran tentang karakteristik 
responden juga disajikan dalam penelitian ini. 

3.4.7.2 Analisis Inferensial 

 Metode analisis inferensial yang digunakan dalam 
peneitian ini, yaitu Generalized Structured Component Analysis 
(GSCA). Pengujian model empiris penelitian dengan metode 
GSCA dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Evaluasi Model GSCA 

Pada analisis GSCA measure of fit dapat dilakukan 
pada model pengukuran (outer model), model struktural 
(inner model), dan model keseluruhan (overall model). 
Measure of fit pada model pengukuran bertujuan untuk 
menguji apakah model penelitian valid dan reliabel. 
Measure of fit pada model struktural bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar informasi yang dapat 
dijelaskan oleh model struktural (hubungan antar 
variabel laten) hasil analisis GSCA. Sedangkan measure 
of fit pada model keseluruhan (overall model) adalah 
ukuran goodness of fit gabungan antara model 

pengukuran dan model struktural, hal ini dapat dilakukan 
pada overall model yang memiliki indikator bersifat 
reflektif. 
a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi berupa kalibrasi instrument, yaitu 
dengan pemeriksaan validitas dan reliabilitas 
instrumen. Oleh karena itu, penerapan GSCA pada 
hasil uji coba pada prinsipnya adalah suatu kegiatan 
instrumen penelitian, yaitu pelaksanaan uji validitas 
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dan reliabilitas. Berikut adalah aturan validitas dan 
reliabilitas evaluasi model pengukuran dapat dilihat 
pada Tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 Aturan Validitas dan Reliabilitas Evaluasi Model 

Pengukuran 
Uji Parameter Aturan 

Convergent 
validity 

Loading Factor 
 
Average Variance 
Extracted (AVE) 

>0,70 untuk Confirmatory 
Research  
>0,60 untuk Exploratory 
Research 
>0,50 untuk Confirmatory 
dan Exploratory Research  

Discriminant 
validity 

Akar kuadrat AVE 
dan Korelasi antar 
konstruk laten 

Akar kuadrat AVE > Korelasi 
antar konstruk laten 

Reliablity Cronbach’s Alpha 
 
 
Composite 
Reliability  

>0,70 untuk Confirmatory 
Research 
>0,60-0,70 untuk Exploratory 
Research  
>0,70 untuk Confirmatory 
Research 
>0,60-0,70 untuk Exploratory 
Research  

Sumber : Latan (2014) 

 

b. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 
Aturan evaluasi model struktural dapat dilihat pada 
Tabel 3.4 
 

Tabel 3.4 Aturan Evaluasi Model Struktural 

Kriteria Aturan 

R-Square ≤ 0,70 menunjukan model kuat 
≤0,45 menunjukan model moderate 
≤ 0,25 menunjukan model lemah 

Signifikansi (two-tailed) CR > 1,65 (signifikansi level=10%) 
CR > 1,96 (signifikansi level = 5%) 
CR > 2,58 (signifikansi level = 1%) 

Sumber : Latan (2014) 
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c. Evaluasi Model Fit 
Evaluasi overall model fit  dalam GSCA dilakukan 

dengan melihat nilai FIT, Adjusted FIT (AFIT), 
Goodness of Fit Index (GFI), Standardized Root 
Mean Square Residual (SRMR). Menurut Latan 
(2014) Nilai FIT berkisar antara 0-1, semakin tinggi 
nilai FIT menunjukan semakin besar variance dari 

variabel yang dapat dijelaskan oleh spesifikasi 
model. Untuk nilai AFIT digunakan untuk 
perbandingan model. Nilai GFI yang baik adalah 
yang mendekati nilai 1. Sedangkan nilai SRMR yang 
baik mendekati nilai 0 (Latan,2014) 

  

3.4.8 Intepretasi Hasil 

Intepretasi hasil diperoleh dari data yang telah di analisis 
dengan menggunakan GSCA. Selanjutnya data yang telah di 
analisis dalam pembahasan. Sehingga pembahasan akan 
diperoleh hasil tentang variabel yang mempengaruhi kinerja 
usaha UMKM di Kota Malang. 

 

4.4.9 Pembuatan Kesimpulan dan Saran 

Tahapan terakhir dari penelitian adalah memberikan 
kesimpulan dan saran untuk penelitian. Kesimpulan mengacu 
pada hasil dari penelitian yang harus dapat menjawab 
permasalahan dari tujuan penelitian. Sedangkan, saran berisi 
tentang rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti 
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum UMKM Agroindustri Kota Malang 

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang 
berada di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Malang 
sebesar 110,06 km2 dengan ketinggian 440-667 meter dpl. Kota 
Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing, 
Lowokwaru, Kedung Kandang, Sukun, dan Klojen. Kota Malang 
sendiri terkenal sebagai kota pendidikan, periwisata, dan 
industri. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Malang, jumlah UMKM di Kota Malang pada 
tahun 2014 sebanyak 249 UMKM. Jumlah UMKM di Kota 
Malang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, 
dimana pada tahun 2013 jumlah UMKM di Kota Malang 
sebanyak 500 UMKM. Secara umum, kondisi UMKM di Kota 
Malang sebagian besar belum dikelola secara baik. Hal tersebut 
dibuktikan dengan belum adanya manajemen yang jelas dalam 
menjalankan usaha yang ada.  

UMKM di Kota Malang sebagian besar masih 
menggunakan peralatan manual. Hanya sebagian kecil yang 
telah menggunakan peralatan yang semi mekanis. Adapun 
UMKM yang menggunakan peralatan semi mekanis merupakan 
UMKM yang bermitra dengan perguruan tinggi atau pemerintah.  

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah UMKM 
agroindustri yang berada di Kota Malang dan berdiri minimal 
tiga tahun. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 35 
UMKM. Karakteristik  responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukan 
bahwa mayoritas responden berusia 51-60 tahun dengan 
presentase sebanyak 42,86%. Hal tersebut menujukan bahwa 
orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan 
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mengetahui keadaan UMKM didominasi oleh orang yang 
matang. Usia di atas 50 tahun cenderung memiliki lebih banyak 
pengalaman, lebih stabil, dan lebih berkontribusi terhadap 
produktivitas dibandingkan dengan umur yang lebih muda 
(Griffin, 2002). Kisaran usia 41-50 tahun sebanyak 17,14% atau 
sejumlah 6 orang. Sedangkan umur lebih dari 60 tahun memiliki 
jumlah yang sama dengan usia 41-50 tahun yaitu sebesar 
17,14% atau sebanyak 6 orang. Untuk usia kisaran 31-40 tahun 
sebanyak 22, 86% dengan jumlah 8 orang dan sebanyak 0,00% 
memiliki usia < 30 tahun. 

 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No. Karakteristik 
Responden 

Kelompok Jumlah Persentase 
(%) 

1. Usia ≤ 30 tahun 
31 - 40 tahun 
41 - 50 tahun 
51 - 60 tahun 
> 60 tahun 

0 
8 
6 
15 
6 

0,00 
22,86 
17,14 
42,86 
17,14 

2. Pendidikan 
Terakhir 

Tidak 
Sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
Sarjana 

1 
11 
6 
16 
1 

2,86 
31,43 
17,14 
45,71 
2,86 

3. Lama 
Berdirinya 
Usaha 

3-10 
11-20 
21-30 
31-40 
>40 

12 
13 
4 
5 
1 

34,26 
37,14 
11,43 
14,26 
2,86 

4. Jumlah 
Tenaga Kerja 

1 – 4 orang 
5 – 19 orang 
20 – 99 
orang 

19 
16 
0 

54,26 
45,71 
0,00 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 
menunjukan bahwa responden mayoritas merupakan lulusan 
SMA sebanyak 45,71%. Hal tersebut menunjukan bahwa 
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sebagian besar pemilik UMKM di Kota Malang memiliki 
pendidikan yang cukup tinggi. Urutan selanjutnya ditempati SD 
dengan 11 orang yaitu sebesar 31,43%. Sedangkan tingkatan 
SMP sebanyak 6 orang sebesar 17,14%. Untuk jenjang S1 dan 
tidak sekolah masing-masing berjumlah 1 orang dengan 
presentase sebesar 2,86%. 

UMKM di Kota Malang sebanyak 37,14% telah berdiri 
selama 11-20 tahun. Dari data tersebut menunjukan bahwa 
UMKM di Kota Malang kebanyakan merupakan UMKM yang 
berpengalaman dan bertahan dalam menghadapi persaingan 
pasar.  Sebanyak 12 UMKM atau sebesar 34,26% telah berdiri 
selama 3-10 tahun. Selanjutnya UMKM yang telah berdiri sejak 
21-30 tahun sebanyak 11,43% dan 31-40 tahun sebanyak 5 
UMKM atau 14,26%. Untuk usia yang telah berjalan lebih dari 
40 tahun hanya ada 1 UMKM dengan presentase sebesar 
2,86%. 

Adapun jumlah tenaga kerja UMKM di Kota Malang 
mayoritas sebanyak 1-4 orang yaitu sebanyak 19 UMKM atau 
sebesar 54,26% dari total jumlah responden penelitian. 
Kemudian disusul dengan 5-19 pekerja dengan presentase 
sebesar 45,71% atau sebanyak 16 UMKM. Sedangkan, 
sebanyak 0 UMKM memiliki tenaga kerja 20-99 pekerja. Hal 
tersebut menunjukan bahwa responden penelitian hanya usaha 
mikro dan kecil.   

 
4.3 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui keterpaduan 
antar pertanyaan yang digunakan, apakah dapat mengukur apa 
yang sedang diukur (Bahri et al., 2015). Uji validitas dikatan 
valid apabila nilai r hitung ≥ nilai r tabel. Berdasarkan hasil uji 
validitas yang diperoleh diketahui bahwa semua nilai indikator 
memiliki nilai pearson correlation ≥ 0.3484, sehingga dapat 

dikatan bahwa instrumen penelitian ini valid dikarenakan semua 
nilai indikator atau r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Hasil uji 
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validitas dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan ringkasan 
dari hasil uji validitas dapat disajikan dalam Tabel 4.2. 
Tabel 4.2  Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Item r hitung r tabel Keterangan  

Kapabilitas 
Teknologi  (X1) 

X11 X111 0.387
*
 0.3494 Valid 

 X112 0.440
**
 0.3494 Valid 

 X113 0.425
*
 0.3494 Valid 

 X114 0.564
**
 0.3494 Valid 

 X116 0.582
**
 0.3494 Valid 

X12 X121 0.578
**
 0.3494 Valid 

 X122 0.596
**
 0.3494 Valid 

 X123 0.423
*
 0.3494 Valid 

 X124 0.452
**
 0.3494 Valid 

X13 X131 0.398
*
 0.3494 Valid 

 X132 0.472
**
 0.3494 Valid 

 X133 0.494
**
 0.3494 Valid 

Inovasi Produk  
(X2) 

 X21 0.660
**
 0.3494 Valid 

 X22 0.815
**
 0.3494 Valid 

 X23 0.371
*
 0.3494 Valid 

 X24 0.523
**
 0.3494 Valid 

 X25 0.697
**
 0.3494 Valid 

Customer Value  
(Y1) 

 Y11 0.819
**
 0.3494 Valid 

 Y12 0.889
**
 0.3494 Valid 

 Y13 0.492
**
 0.3494 Valid 

 Y14 0.551
**
 0.3494 Valid 

Kinerja Usaha  
(Y2) 

 Y21 0.859
**
 0.3494 Valid 

 Y22 0.847
**
 0.3494 Valid 

 Y23 0.633
**
 0.3494 Valid 

 Y24 0.870
**
 0.3494 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau keandalan merupakan ukuran suatu 
kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal 
yang berhubungan dengan item pertanyaan (Nisfiannoor, 2009). 
Berdasarkan Oktavia (2015) suatu variabel dinyatakan reliabel 
bila memiliki nilai cronbach’s alpha > 0.60 dan apabila < 0.60 

maka variabel tersebut tidak reliable. Hasil uji reliabilitas yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah  semua nilai variabel memiliki 
nilai cronbach’s alpha > 0.60, sehingga dapat dikatakan bahwa 
semua variabel dinyatakan reliabel. Output SPSS untuk uji 
reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
Tabel 4.3  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Indikator 
Nilai 

Cronbach's 
Alpha 

Keterangan 

Kapabilitas Teknologi (X1) 

TAC (X11) 0.610 Reliabel 

TOC (X12) 0.773 Reliabel 

TSC (X13) 0.703 Reliabel 

Inovasi Produk (X2)  0.607 Reliabel 

Customer Value (Y1)  0.634 Reliabel 

Kinerja Usaha (Y2)  0.770 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

4.3.3 Uji Linieritas 

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara 
variabel dependen dan independen bersifat linier atau garis 
lurus (Miladian et al. 2012). Sedangkan, Sugiyono (2010) 

berpendapat bahwa dua variabel dikatakan mempunyai 
hubungan yang linear bila nilai signifikansi (Linearity) > 0.05. 
Berdasarkan hasil uji linearitas yang diperoleh diketahui bahwa 
hubungan antara Y1 dan Y2 dengan X1 dan X2 memiliki nilai 
signifikansi > 0.05, sehingga dapat dikatan bahwa semua 
variabel memiliki hubungan yang linear.  Hasil uji linieritas dapat 
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dilihat pada Tabel 4.4, sedangkan untuk output SPSS untuk uji 
linieritas dapat dilihat pada Lampiran 5. 
 
Tabel 4.4  Hasil Uji Linearitas 

Hubungan Antar Variabel Signifikansi Keterangan 

Y1 
X1 0.545 Linear 

X2 0.435 Linear 

Y2 

X1 0.660 Linear 

X2 0.385 Linear 

Y1 0.152 Linear 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

4.4 Deskripsi Variabel 

4.4.1 Variabel Kapabilitas Teknologi 

Tanggapan responden dari hasil penelitian ini disajikan 
dalam bentuk rerata untuk masing-masing item. Tanggapan 
responden pada variabel kapabilitas teknologi dapat dilihat pada 
Tabel 4.5. Nilai rerata dari X11 atau Technology Acquiring 
Capability (TAC) adalah sebesar 2,67. Sebagaimana diketaui 
dalam skala likert, apabila nilai mendekati satu maka tanggapan 
responden adalah sangat tidak setuju. Begitupula sebaliknya 
ketika nilai mendekati lima, maka tanggapan responden adalah 
sangat setuju. Sehingga pada indikator X11 menunjukan bahwa 
enam item yang membentuknya masih belum baik karena 
nilainya masih dibawah 3.  

Pada indikator X11, nilai rerata item tertinggi adalah X114 
yaitu Intensitas mengikuti pameran sebesar 3,14. Data tersebut 
menunjukan bahwa UMKM di Kota Malang dalam meningkatkan 
penggunaan teknologi dengan cara mengikuti pameran. 
Sedangkan untuk nilai item X111 yaitu intensitas bekerja sama 
dengan instansi perguruan tinggi hanya sebesar 2,37. Hal ini 
menunjukkan bahwa UMKM di Kota Malang masih jarang yang 
bermitra dengan perguruan tinggi. Selain dengan perguruan 
tinggi, UMKM di Kota Malang juga jarang bekerja sama dengan 
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pemerintah dan supplier teknologi. Hal tersebut dibuktikan 
dengan tanggapan responden yang masih rendah pada item 
X112 dan X113 yaitu sebesar 2,34 dan 2,26. Untuk intensitas 
mengikuti seminar (X115) memiliki nilai rerata 2,89 dan untuk X116 
yaitu mengikuti pelatihan sebesar 3,06.  

 

Tabel 4.5 Variabel Kapabilitas Teknologi 

Item Notasi 
Distribusi (%) 

Rerata 
1 2 3 4 5 

Bermitra dengan Perguruan Tinggi  X111 51,4 11,4 11,4 0 25,7 2,37 

Bermitra dengan Pemerintah X112 62,9 2,9 0 5,7 28,6 2,34 

Bermitra dengan Supplier  Teknologi X113 48,6 17,1 11,4 5,7 17,1 2,26 

Intensitas Mengikuti Pameran  X114 40 5,7 0 8,6 45,7 3,14 

Intensitas Mengikuti Seminar X115 45,7 5,7 2,9 5,7 40 2,89 

Intensitas Mengikuti Pelatihan  X116 42,9 2,9 2,9 8,6 42,9 3,06 

Technology Acquiring Capability  X11 2,67 

Menggunakan Teknologi Tepat Guna  X121 28,6 14,3 8,6 5,7 42,9 3,20 

Memiliki Tenaga Kerja yang Terampil  X122 5,7 14,3 11,4 11,4 57,1 4,00 

Jarang Terjadi Kesalahan Operasi X123 2,9 11,4 5,7 8,6 71,4 4,34 

Mampu Memperbaiki Kerusakan  X124 11,4 17,1 11,4 11,4 48,6 3,69 

Technology Operating Capability  X12 3,81 

Memodifikasi Proses Produksi  X131 17,1 11,4 5,7 22,9 42,9 3,63 

Memodifikasi Produk  X132 31,4 2,9 5,7 8,6 51,4 3,46 

Meningkatkan Kemampuan Proses  X133 11,4 8,6 11,4 20 48,6 3,86 

Technology Shifting Capability  X13 3,65 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 
Nilai rerata dari X12 atau Technology Operating 

Capability (TOC) sebesar 3,81. Nilai tersebut dapat dikatakan 
baik sebab lebih dari tiga. Manurung (2010) menyatakan bahwa 
nilai rata-rata yang didapatkan dari skala likert lebih besar dari 3 
memiliki arti yang baik karena nilainya berada di atas nilai 
tengah dari lima poin skala likert. Item X131 memiliki nilai rerata 
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sebesar 3,63. Item X121 merupakan item yang menjelaskan 
tentang UMKM memproduksi dengan teknologi tepat guna. 
Berdasarkan tanggapan responden, nilai rerata dari item X121 
adalah sebesar 3,20. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata 
UMKM di Kota Malang masih sedikit yang menggunakan 
teknologi tepat guna. Untuk nilai X122 yaitu item yang 
menjelaskan tenaga kerja yang dimiliki UMKM adalah tenaga 
kerja yang terampil atau tidak. Nilai rerata dari item X122 adalah 
4,00 sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar UMKM di 
Kota Malang mmiliki tenaga kerja yang terampil.  Begitupula 
dengan item X123 yang juga memiliki nilai yang cukup tinggi 
seperti X122 yaitu sebesar 4,34 yang merupakan nilai tertinggi 
pada indikator TOC. Item X123 menjelaskan tentang kesalahan 
operasi yang jarang terjadi. Berdasarkan tanggapan responden 
menunjukan bahwa UMKM Kota Malang sebagian besar jarang 
terjadi kesalahan operasi. Pada item X124 yaitu item yang 
menunjukan apakah UMKM mampu memperbaiki kerusakan 
yang terjadi pada teknologi yang digunakan atau tidak nilai 
reratanya adalah sebesar 3,69. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa sebagian besar UMKM Kota Malang dapat memperbaiki 
kerusakan kecil yang terjadi. 

Technology Shifting Capability (TSC) memiliki nilai rerata 
3,65. Nilai tersebut menunjukan bahwa UMKM Kota Malang 
sebagian besar memodifikasi proses produksi agar lebih efisien. 
Sedangkan untuk memodifikasi produk sesuai dengan 
permintaan pasar (X132) memiliki nilai rerata 3,46 dan untuk X133 
yaitu item yang menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan 
proses produksi memiliki nilai rerata 3,86. Sehingga UMKM Kota 
Malang masih perlu meningkatkan kemampuan untuk 
meningkatkan teknologi dengan mengembangkan produk 
ataupun proses baru. 

4.4.2 Variabel Inovasi Produk 

Tanggapan responden terhadap variabel inovasi produk 
(X2) data dilihat pada Tabel 4.6. Variabel inovasi produk dapat 

diukur dengan item diversifikasi produk (X21), imitasi produk 
(X22), subtitusi produk (X23), kemampuan mengembangkan 
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desain produk (X24), dan kemampuan mengembangkan desain 
kemasan produk (X25). Adapun nilai rerata dari variabel inovasi 
produk sebesar 3,12 artinya variabel tersebut masih belum baik. 
Nilai rerata tersebut menunjukan bahwa UMKM di Kota Malang 
masih kurang dalam berinovasi. Suharyadi et al. (2007) 
mengemukakan tanpa sebuah inovasi perusahaan akan 
menjadi tua, kuno, rapuh, dan tidak langgeng. Maka dari itu 
penting untuk UMKM di Kota Malang meningkatkan inovasi 
produk mereka dengan cara membuat berbagai produk, meniru 
produk, memproduksi produk sibtitusi, mengembangkan desain 
produk, dan juga mengembangkan desain kemasan. 

 
Tabel 4.6 Variabel Inovasi Produk 

Item Notasi 
Distribusi (%) 

Rerata 
1 2 3 4 5 

Diversifikasi Produk   X21 22,9 2,9 5,7 2,9 65,7 3,86 

Imitasi Produk  X22 22,9 22,9 2,9 0 51,4 3,83 

Subtitusi Produk  X23 40 28,6 17,1 5,7 8,6 2,14 

Mengembangkan Desain 
Produk 

X24 48,6 17,1 11,4 5,7 17,1 2,26 

Mengembangkan Desain 
Kemasan  

X25 17,1 8,6 14,3 22,9 37,1 3,49 

X2 (Inovasi Produk) 3,12 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

Adapun nilai rerata terendah adalah item X23 yaitu item 
yang menjelaskan apakah UMKM menggantikan produk yang 
telah ada di pasar atau tidak. Nilai dari item X23 adalah sebesar 
2,14 sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM di Kota Malang 
sebagian besar tidak menggantikan produk yang ada di pasar. 
Sedangkan nilai rerata tertinggi dimiliki X21 yaitu sebesar 3,86. 
Hal ini membuktikan bahwa rata-rata UMKM di Kota Malang 
menghasilkan produk dengan banyak variasi produk.  Nilai 
rerata dari item X22 adalah sebesar 3,83 yang memiliki makna 
bahwa kebanyakan UMKM di Kota Malang meniru produk lain. 
Hal tersebut dapat juga dilihat dari sedikitnya varian produk 
UMKM Kota Malang. X24 yaitu item yang menjelaskan tentang 
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apakah UMKM mengembangkan desain produk atau tidak 
memiliki nilai rerata sebesar 2,26 sehingga dapat dikatakan 
bahwa UMKM di Kota Malang banyak yang tidak 
mengembangkan desain produk untuk memproduksi produk 
baru mereka. Berbeda dengan pengembangan desain kemasan, 
UMKM justru lebih tertarik dan banyak yang melakukan. Hal 
tersebut dapat dibuktikan dengan nilai rerata item X25 yang lebih 
tinggi dari pada X24 yaitu 3,49. 

4.4.3 Variabel Customer Value 

Tanggapan responden terhadap variabel customer 
value dapat dilihat pada Tabel 4.7. Adapun nilai rerata dari 
variabel Y1 adalah sebesar 3,45 menunjukan bahwa item 
customer value yang digunakan masih belum baik. Adapun nilai 
item dengan rerata tertinggi adalah item Y12 yaitu sebesar 3,83. 
Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM mengutamakan 
kualitas produk dibandingkan dengan pesaing .Begitu pula item 
Y11 juga memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu 3,60. Item tersebut 
menjelaskan bahwa UMKM juga mengutamakan harga yang 
lebih murah dibandingkan pesaing.  Royan (2007) menyatakan 
taktik Beast and Buffer merupakan taktik yang sangat umum 
dalam persaingan merebut hati konsumen. Taktik tersebut 
dilakukan ketika pesaing memiliki produk yang sama dengan 
produk yang dimiliki produsen. Sehingga diperlukan taktik 
khusus agar dapat memenangkan persaingan yaitu memainkan 
harga dan kualitas produk.  

 
Tabel 4.7 Variabel Customer Value 

Item Notasi 
Distribusi (%) 

Rerata 
1 2 3 4 5 

Harga   Y11 17,1 8,6 20 5,7 48,6 3,60 

Kualitas  Y12 11,4 8,6 20 5,7 53,3 3,83 

Kepraktisan  Y13 11,4 5,7 34,3 22,9 25,7 3,46 

Status Sosial  Y14 31,4 11,4 17,1 14,3 25,7 2,91 

Y1 (Customer Value) 3,45 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Nilai rerata terendah dengan nilai sebesar 2,91 adalah 
Y14. Item tersebut menjelaskan apakah UMKM mengutamakan 
kemewahan desain kemasan produk dibandingkan pesaing atau 
tidak. Berdasarkan hasil tanggapan responden didapatkan nilai 
rerata sebesar 2,91 sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM 
tidak mengutamakan kemewahan kemasan produk untuk 
bersaing dengan pesaingnya. Sedangkan untuk Y13 yaitu item 
yang menjelaskan tentang kepraktisan produk memiliki nilai 
rerata 3,46 sehingga dapat dinyatakan bahwa UMKM tidak 
terlalu menganggap penting kepraktisan produk terhadap 
persaingan dengan pesaing. 

 
4.4.4 Variabel Kinerja Usaha 

Nilai rerata dari variabel Kinerja Usaha (Y2) adalah 3,86 
yang menunjukan bahwa keempat item yang digunakan cukup 
baik. Berikut adalah tanggapan responden terhadap variabel 
kinerja usaha yang dapat dilihat pada Tabel 4.8. Item tertinggi 
dari variabel kinerja usaha adalah item Y22 yaitu sebesar 4,29. 
Hal tersebut menujukan bahwa penjualan UMKM selama dua 
tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, berdasarkan 
nilai rerata Y21 menujukan bahwa sebagian  UMKM memiliki 
keuntungan dalam tingkatan biasa saja dan tidak mengalami 
peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Hal 
tersebut dapat dilihat dari nilai rerata Y21 yaitu 3,71. Nilai rerata 
tersebut dalam rentang skala likert 3 yang memiliki tanggapan 
biasa dan 4 yang memiliki tanggapan setuju. Berdasarkan 
pertanyaan terbuka yang dilakukan penulis, sebagian UMKM di 
Kota Malang menyatakan bahwa keuntungan mereka tidak 
sebanyak penjualan mereka karena faktor bahan baku yang 
mahal sehingga mengurangi keuntungan dalam setiap 
penjualan produk mereka. Hal tersebut sependapat dengan 
Madura (2007) yang menyatakan bahwa bahan baku 
merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan 
penentuan harga dan menentukan keuntungan yang didapat. 
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Tabel 4.8 Variabel Kinerja Usaha 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 Adapun item kinerja usaha yang memiliki nilai rerata 
terendah adalah item Y23 yaitu sebesar 3,23. Nilai tersebut 
menunjukan bahwa produk UMKM di Kota Malang sebagian 
besar masih dipasarkan di dalam kota. Hanya beberapa UMKM 
yang telah memasarkan di luar Kota Malang. Untuk item Y24 -

memiliki nilai 4,20 yang memiliki makna aset UMKM selama dua 
tahun terakhir mengalami peningkatan.  

4.5 Hasil Analisis Inferensial 

4.5.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Pada penelitian ini model pengukuran yang digunakan 
bersifat reflektif dan formatif. Measure of Fit pada model 
indikator yang bersifat relektif didasarkan pada nilai loading 
estimate. Sedangkan untuk konstruk reflektif dapat dilihat nilai 
reliabilitasnya dengan AVE dan Crombach’s Alpha. Hasil output 
GeSCA dapat dilihat padal Lampiran 6.  

 
1. Outer Model Variabel Kapabilitas Teknologi (X1) 

Variabel kapabilitas teknologi (X1) merupakan variabel 
dengan model indikator reflektif sehingga, measure of fit dapat 
dilihat signifikansi nilai loading. Hasil outer model untuk X1 dapat 
dilihat pada Tabel 4.9. Berdasarkan tabel tersebut dapat 
terdapat tiga indikator dengan jumlah pertanyaan setiap 
indikatornya berbeda. Hasil pengukuran (outer model) 

Item Notasi 
Distribusi (%) 

Rerata 
1 2 3 4 5 

Peningkatan Laba   Y21 14,3 8,6 20 5,7 51,4 3,71 

Peningkatan Penjualan  Y22 5,7 5,7 14,3 2,9 71,4 4,29 

Peningkatan Luas Pasar  Y23 40 2,9 2,9 2,9 51,4 3,23 

Peningkatan Aset Y24 5,7 2,9 17,1 14,3 60 4,20 

Y2 (Kinerja Usaha) 3,86 
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menunjukan bahwa tidak semua item pertanyaan signifikan 
sebagai pengukur variabel kapabilitas teknologi. 
 

Tabel 4.9 Outer Model Kapabilitas Teknologi (X1) 

Indikator dan Item Notasi 
Loading  

Rerata 
Estimate  CR 

Technology Acquiring Capability  X11 AVE = 0.519, Alpha =0.710  

Bermitra dengan Perguruan Tinggi  X111 0.317  0.76  2.37 

Bermitra dengan Pemerintah X112 0.546  1.35  2.34 

Bermitra dengan Supplier  Teknologi X113 0.457  1.38  2.26 

Intensitas Mengikuti Pameran  X114 0.494  2.17
*
  3.14 

Intensitas Mengikuti Seminar X115 0.781  3.7
*
  2.89 

Intensitas Mengikuti Pelatihan  X116 0.797  4.07
*
  3.06 

Technology Operating Capability  X12 AVE = 0.581, Alpha =0.773  

Menggunakan Teknologi Tepat Guna  X121 0.400  1.29  3.20 

Memiliki Tenaga Kerja yang Terampil  X122 0.681  3.76
*
  4.00 

Jarang Terjadi Kesalahan Operasi X123 0.839  8.0
*
  4.34 

Mampu Memperbaiki Kerusakan  X124 0.772  7.44
*
  3.69 

Technlogy Shifting Capability  X13 AVE = 0.651, Alpha =0.723  

Memodifikasi Proses Produksi  X131 0.811  12.23
*
  3.63 

Memodifikasi Produk  X132 0.783  8.71
*
  3.46 

Meningkatkan Kemampuan Proses  X133 0.826  13.25
*
  3.86 

CR* = signifikan pada level 0.05. Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 

Tabel 4.9 menunjukan nilai estimate, item X116 memiliki 
nilai yang paling besar yaitu 0,797.  Hal tersebut menunjukan 
bahwa X116 merupakan item, yang paling mendeskripsikan 
indikator TAC. Chantanaphant et al. (2013) mendifinisikan TAC 
sebagai kemampuan untuk menyerap dan mendapatkan 
pengetahuan baru tentang teknologi baik dengan pelatihan 
formal, informal, internal, dan eksternal. Pernyataan tersebut 
mendukung hasil penelitian yang menunjukan bahwa pelatihan 
(X116) merupakan item yang paling penting dalam indikator TAC.  
Namun, pada kenyataan di lapang, item X116 memiliki nilai rerata 
yang masih rendah yaitu 3,06. Sehingga item tersebut perlu 
ditingkatkan, dengan kata lain UMKM di Kota Malang 
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diharapkan lebih sering mengikuti pelatihan teknologi agar 
kapabilitas teknologi UMKM meningkat.  

Indikator X12 merupakan indikator TOC (Technology 
Operating Capability) yaitu kemampuan untuk mengoperasikan 
dan mengelola elemen-elemen teknologi yang digunakan. 
Berdasarkan nilai estimate loading item X123 memiliki nilai yang 
paling besar yaitu 0,839. Nilai tersebut menunjukan bahwa X123 
merupakan item yang paling penting dalam variabel TOC. Pada 
kondisi sebenarnya item tersebut memiliki nilai rerata yang 
tertinggi yaitu 4,34 sehingga sudah baik dan harus 
dipertahankan. Item X123 atau item yang menyatakan jarang 
terjadi kesahalan kerja merupakan item yang paling penting 
dalam indikator TOC, hal tersebut sependapat dengan Archibugi 
(2004) yang menyatakan bahwa kapabilitas teknologi berkaitan 
erat dengan keterampilan manusia. Pendapat tersebut 
menunjukan bahwa makin tinggi keterampilan manusia maka 
makin tinggi kapabilitas teknologinya dan dengan makin tinggi 
keterampilannya maka makin jarang terjadi kesalahan operasi 
dalam penggunaan teknologi.  

Indikator ketiga yang membentuk variabel X1 adalah 
indikato X13 yaitu indikator tentang TSC atau Technology 
Shifting Capability. TSC merupakan indikator yang menjelaskan 
tentang kemampuan UMKM untuk meningkatkan teknologi yang 
dimiliki dengan mengembangkan produk baru ataupun proses 
baru. Pada indikator ini terdapat tiga item yaitu X131, X132, dan 
X133. Dari ketika item tersebut item X133 merupakan item yang 
paling penting dalam indikator X13. Item tersebut menjelaskan 
tentang meningkatkan kemampuan proses produksi 
berdasarkan ide sendiri. Kondisi di lapang item X133 memiliki nilai 
rerata yang tinggi yaitu 0,386. Sehingga UMKM Agroindustri 
Kota Malang perlu mempertahankan kemampuan proses dan 
lebih baik lagi jika ditingkatkan yaitu dengan cara terus 
memperbarui teknik pengolahan dan terknologi terbaru. 

2. Outer Model Variabel Inovasi Produk (X2) 

Variabel inovasi produk merupakan variabel dengan 
model reflektif. Hasil  pengukuran model (outer model) dari 
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variabel ini dapat dilihat pada Tabel 4.10.  Tabel tersebut 
memperlihatkan dari lima pernyataan hanya empat yang 
dinyatakan signifikan sebagai item pernyataan dari variabel 
inovasi produk. Adapun item yang tidak signifikan adalah item 
subtitusi produk (X23). 

 
Tabel 4.10 Outer Model Variabel Inovasi Produk (X2) 

Variabel dan Item Notasi 
Loading  

Rerata 
Estimate  CR 

Inovasi Produk  X2 AVE = 0.601, Alpha =0.717  

Diversifikasi Produk   X21 0.634  3.68
*
  3.86 

Imitasi Produk  X22 0.803  7.1
*
  3.83 

Subtitusi Produk  X23 0.297  1.34  2.14 

Mengembangkan Desain Produk X24 0.554  2.5
*
  2.26 

Mengembangkan Desain Kemasan  X25 0.750  6.76
*
  3.49 

CR* = signifikan pada level 0.05. Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 

Item X22 merupakan item yang paling menggambarkan 
atau penting dalam variabel inovasi produk. Hal tersebut 
berdasarkan nilai estimate loading dimana X22 memiliki nilai 

tertinggi yaitu 0,803. Item tersebut menjelaskan bahwa UMKM 
di Kota Malang meniru produk yang ada di pasar untuk 
diproduksi. Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan 
dengan meniru desain, membuat produk generik dengan harga 
yang lebih murah, dan melakukan beberapa penyempurnaan 
dari produk terdahulu (Filiantry, 2010). Namun demikian, 
berdasarkan tanggapan responden item X22 masih dapat 
dikatakan belum baik sebab memiliki nilai rerata 3,83. Sehingga 
UMKM Agroindustri Kota Malang masih perlu meningkatkan 
inovasi produk dengan cara mengembangkan produk dengan 
lebih kreatif. 

 
3. Outer Model Variabel Customer Value (Y1) 

Variabel Y1 merupakan variabel dengan model reflektif 
sehingga, measure of fit dapat diketahui melalu nilai loading. 
Hasil pengujian model (outer model) dapat dilihat pada Tabel 
4.11. Berdasarkan nilai loading estimate diketahui bahwa pada 
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variabel customer value semua item pertanyaan dinyatakan 
signifikan. Y12 merupakan item yang paling penting dalam 
variabel customer value karena memiliki nilai loading estimate 

yang paling besar yaitu sebesar 0,849. Sehingga kualitas 
sangat penting dalam nilai-nilai pelanggan. Akan tetapi, nilai 
rerata dari variabel kualitas hanya sebesar 3,83 sehingga 
kualitas produk dari UMKM Agroindustri Kota Malang masih 
belum baik. Maka dari itu UMKM perlu meningkatkan kualitas 
produk mereka dengan cara meningkatkan kualitas bahan baku. 

 
Tabel 4.11 Outer Model Customer Value (Y1) 

Variabel dan Item Notasi 
Loading  

Rerata 
Estimate  CR 

Customer Value   Y1 AVE = 0.582, Alpha =0.858  

Harga   Y11 0.538  4.04
*
  3.60 

Kualitas  Y12 0.849  17.49
*
  3.83 

Kepraktisan  Y13 0.834  10.99
*
  3.46 

Status Sosial  Y14 0.789  9.44
*
  2.91 

CR* = signifikan pada level 0.05. Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 

4. Outer Model Variabel Kinerja Usaha (Y2) 

Variabel Y2 merupakan variabel yang menjelaskan 
tentang kinerja usaha. Variabel ini memiliki empat item dan 
bersifat struktur reflektif. Hasil measure of fit untuk variabel 
kinerja usaha dapat dilihat pada Tabel 4.12. Dari keempat 
variabel tersebut, terdapat satu variabel yang tidak signifikan 
dalam analisis  outer model yaitu Y23. Item tersebut menjelaskan 

tentang apakan UMKM memperluas pasar mereka hingga ke 
luar Kota Malang atau tidak. Berdasarkan rerata dan hasil 
deskripsi variabel menunjukan bahwa rata-rata UMKM di Kota 
Malang masih menjual produk mereka Kota Malang dan 
beberapa hanya di sekitar Kota Malang atau Malang Raya.  

Item Y24 merupakan item yang paling menggambarkan 
variabel Y2 hal ini dapat dibuktikan dengan nilai loading estimate 
yang paling besar yaitu 0,963. Item Y24 merupakan item yang 
menjelaskan tentang pertambahan aset. Pernyataan tersebut 
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sependapat dengan Kurniasari (2012) yang menyatakan bahwa 
pengukuran kinerja usaha dapat diukur dengan melihat kinerja 
operasi dan kinerja pasar. Kinerja operasi diukur dengan 
menggunakan rasio profitabilitas salah satu caranya yaitu 
dengan melihat pertumbuhan aset yang dimiliki. Jika dilihat nilai 
rerata diketahui bahwa nilai rerata dari item Y24 sebesar 4,20 
maka nilai tersebut menyatakan bahwa item tersebut sudah baik 
dan perlu dipertahankan serta akan lebih baik jika ditingkatkan. 
Peningkatan aset dapat dilakukan dengan cara menyisihkan 
laba yang dihasilkan untuk meningkatkan kapasitas produksi 
atau dapat menginvestasikan untuk membeli teknologi tepat 
guna. 

 
Tabel 4.12 Outer Model Kinerja Usaha (Y2) 

Variabel dan Item Notasi 
Loading  

Rerata 
Estimate  CR 

Kinerja Usaha   Y2 AVE = 0.690, Alpha =0.870  

Peningkatan Laba   Y21 0.909  30.78
*
  3.71 

Peningkatan Penjualan  Y22 0.922  32.07
*
  4.29 

Peningkatan Luas Pasar  Y23 0.398  1.67  3.23 

Peningkatan Aset Y24 0.963  44.63
*
  4.20 

CR* = signifikan pada level 0.05. Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 

4.5.2 Pengujian Goodness of Fit Model 

Pengujian goodness of fit model Pada GSCA diukur 
dengan melihat nilai FIT dan AFIT. FIT menjelaskan tentang 
varian total dari semua variabel yang dijelaskan oleh model 
strukturalnya. Nilai FIT memiliki rentang dari 0-1. Makin besar 
nilai FIT, maka makin varian di variabel yang dihitung (Hwang et 
al., 2004). 

Berdasarkan hasil output GSCA yang ditunjukan oleh 
Tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai FIT sebesar 0,578. Hal 
tersebut memiliki arti bahwa model yang terbentuk dapat 
dijelaskan sebesar 57,8% oleh semua variabel. Adapun variabel 
tersebut adalah kapabilitas teknologi, inovasi produk, customer 
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value, dan kinerja perusahan. Sedangkan sebesar 42,2% dapat 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa penelitian ini memiliki ketepatan model yang 
baik.  

 

Tabel 4.13 Measure of Fit Structural Model  

Model Fit  

FIT  0.578  

AFIT  0.547  

GFI  0.985  

SRMR  0.133  

NPAR  53  

Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 

 

 AFIT atau Adjusted FIT digunakan untuk perbandingan 

model. Model yang digunakan pada penelitian hanya satu 
sehingga tidak ada perbandingan dengan model lain. Sehingga 
nilai AFIT berfungsi sama dengan nilai FIT. Berdasarkan tabel 
model fit nilai dari AFIT adalah 0,547. Nilai tersebut memiliki arti 

bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah 
menjelaskan model penelitian sebesar 54,7%. 
 GFI (Goodness Fit Index) dan SRMR (Standardized 
Root Mean Square) digunakan untuk mengetahui apakah model 

yang terbentuk sesuai dengan kondisi aktual atau tidak. Hal 
yang membedakan antara GFI dan SRMR syarat yang 
digunakan. Model dinyatakan baik apabila nilai GFI mendekati 
nilai 1 sedangkan nilai SRMR mendekati nilai 0 (Hwang et al., 

2004). Dalam penelitian ini model dinyatakan baik sebab nilai 
GFI memiliki nilai yang mendekati 1 yaitu 0,985 dan nilai SRMR 
sebesar 0,133. Untuk nilai NPAR atau Number of Free 
Parameters Estimate menunjukan banyaknya parameter bebas 

yang digunakan dalam perhitungan penelitian ini. Adapun 
parameter yang digunakan sebanyak 53. 
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4.5.3 Pengujian Hipotesis dan Koefisein Jalur 

Pengujian hipotesis pengaruh secara langsung dan 
koefisien jalur dapat dilihat melalui Tabel 4.14 structural model. 
Untuk pengujian hipotesispengaruh mediasi atau tidak langsung 
dapat dilihat pada Tabel 4.15. Sedangkan koefisien jalur 
structural model dapat dilihat pada Gambar 4.1. Berikut adalah 

gambar dan nilai koefisien jalur. 
 

Kapabilitas 

Teknologi (X1)

Inovasi produk 

(X2)

Customer Value 

(Y1)

Kinerja Usaha 

(Y2)0,617*

0,746*

0,474*

-0,151

0,389*

0,507*

* = Signifikan 

Gambar 4.1 Nilai Koefisien Jalur Structural ModelTabel 4.14  

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung antar Variabel  

 Hipotesis Estimate  CR  Keterangan 

H1 0.617  4.83
*
  Signifikan 

H2 0.746  6.35
*
  Signifikan 

H3 0.389  2.20
*
  Signifikan 

H4 0.474  3.04
*
  Signifikan 

H5 -0.151  1.06  Tidak signifikan 

H6 0.507  3.54
*
  Signifikan 

Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 
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Tabel 4.15 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Mediasi/Tidak 
Langsung  

Hipotesis 
Pengaruh Tidak 

Langsung 
Koefisien Jalur 

Total 
Pengaruh 

H7 X1 -> Y1 -> Y2  
X1 -> Y1  X1 -> Y2 Y1 -> Y2 

0,76722 
0,746 0,389   0,507 

H8 X2 -> Y1 -> Y2  
X2 -> Y1  X2 -> Y2 Y1 -> Y2 

0,089318 
0,474 -0,151 0,507 

H9 X1 -> X2 -> Y1  
X1 -> X2  X2 -> Y1 X1 -> Y1 

1,038458 
0.617 0.474 0.746 

H10 X1 -> X2 -> Y2 
X1 -> X2  X2 -> Y2 X1 -> Y2 

0,295833 
0.617 -0,151 0,389   

Sumber: Output Gesca Diolah (2016) 

 

4.5.3.1 Pengaruh Kapabilitas Teknologi terhadap Inovasi 
Produk 
 
Berdasarkan hasil output GSCA didapatkan bahwa 

kapabilitas teknologi (X1) berpengaruh secara positif signifikan 
terhadap inovasi produk (X2). Nilai koefisien jalur hubungan 
antara X1 dan X2 sebesar 0,617 dan nilai CR sebesar 4,83. Hasil 
penelitian diperkuat oleh dari Wu et al. (2012) yang meneliti 
tentang apakah manajemen teknologi dan kapabilitas teknologi 
berpengaruh terhadap independent innovation di Tiongkok. 
Pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa kapabilitas 
teknologi berpengaruh secara positif signifikan terhadap inovasi. 

Kapabilitas teknologi pada penelitian ini menggunakan 
tiga indikator yaitu Technology Acquiring Capability (TAC), 
Technology Operating Capability (TOC), dan Technology 
Shifting Capability (TSC). TSC didifinisikan Guifu et al. (2009) 
sebagai kemampuan untuk meningkatkan teknologi yang dimiliki, 
dengan mengembangkan produk baru atau proses baru. 
Sehingga dengan meningkatnya kapabilitas teknologi maka 
akan meningkat juga inovasi produk. Melalui kapabilitas 
teknologi yang tinggi, inovasi produk akan lebih efektif dan 
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efisien. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hsieh dan Tsai 
(2007) yaitu kapabilitas teknologi merupakan critical asset atau 
aset yang sangat penting dalam perusahaan. Kapabilitas 
teknogi dapat mendorong kemapuan inovasi produk dan 
membuat perusahaan unggul dalam persaingan usaha dalam 
jangka panjang. 

Mulyono (2014) berpendapat bahwa dalam berinovasi 
tidak mungkin tidak menyertakan teknologi di dalamnya, 
terlepas dari sederhana atau tidaknya teknologi yang digunakan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagaian besar 
UMKM menggunakan dan memiliki teknologi tepat guna. 

Teknologi tepat guna sendiri memiliki arti teknologi yang dapat 
diterapkan oleh penggunanya dengan mudah dan berdaya guna 
sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan (Soetanto,2008). 
Teknologi tepat guna sangatlah tepat digunakan dalam skala 
UMKM, sebab rata-rata UMKM di Kota Malang masih kurang 
modal sehingga belum mampu untuk menggunakan teknologi 
yang canggih. Teknologi tepat guna juga mampu untuk 
membantu UMKM dalam berinovasi sehingga dapat mendorong 
tercapainya tujuan yaitu meningkatkan daya saing. 

4.5.3.2 Pengaruh Kapabilitas Teknologi terhadap Customer 
Value 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa kapabilitas 
teknologi (X1) berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
customer value (Y1). Hal tersebut ditunjukan dengan nilai CR > 
1,96 yaitu 6,35. Nilai koefisien jalur hubungan antara (X1) dan 
(Y1) adalah sebesar 0,746. Wang et al. (2006) dalam 

penelitiannya menyatakan hal yang sama dengan penelitian kali 
ini bahwa kapabilitas teknologi berpengaruh secara positif 
signifikan terhadap customer value.  

Penelitian ini membuktikan bahwa UMKM di Kota 
Malang memiliki kapabilitas teknologi yang bermanfaat terhadap 
customer value. Wang et al. (2016) mengemukakan bahwa 
perusahaan dalam merespon perubahan kebutuhan konsumen 
selalu membutuhkan teknologi yang baru. Namun, teknologi 
baru tanpa didukung dengan skill yang baik biasanya akan 
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mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk. Maka dari 
itu dibutuhkan kapabilitas teknologi. Kapabilitas teknologi dapat 
mendorong customer value dan mengurangi biaya yang 

dikeluarkan.   
Kapabilitas teknologi yang dibentuk dengan TAC, TOC, 

dan TSC terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif 
terhadap customer value yang dicerminkan dengan harga, 

kualitas, kepraktisan, dan status sosial. Pada indikator TAC 
yang menjelaskan tentang kemampuan UMKM dalam 
meningkatkan penggunaan teknologi dijelaskan oleh enam item 
yaitu bermitra dengan perguruan tinggi, pemerintah, supplier 

teknologi dan intensitas mengikuti pameran, seminar, pelatihan. 
O’Regan et al. (2005) berpendapat bahwa dengan bermitra 
dengan berbagai pihak dapat menambah skill baru dan dapat 
meningkatkan kemampuan yang telah ada. Melalui kegiatan 
bermitra dengan berbagai pihak dan mengikuti berbagai 
pelatihan, seminar, serta pameran, UMKM akan dapat saling 
berbagi tentang masalah dan cara penyelesaiannya. UMKM 
juga dapat berinteraksi dengan konsumen untuk mengetahui 
kebutuhan dan nilai yang diinginkan oleh konsumen.  

 Samson dan Terziovski (1999) menegaskan bahwa 
perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih inovatif 
dalam mendesain ulang proses produksi secara berkelanjutan 
dengan memanfaatkan kapasitas teknologi yang dimiliki 
sehingga dapat terus menerus meningkatkan kualitas produk 
mereka. Kualitas merupakan pengukur yang paling penting 
dalam customer value, sehingga pernyataan Samson dan 

Terziovski tersebut mendukung hasil penelitian ini tentang 
hubungan antara kapabilitas teknologi dengan customer value.  

4.5.3.3 Pengaruh Kapabilitas Teknologi terhadap Kinerja 
Usaha 
 
Kapabilitas teknologi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja usaha, sebab memiliki nilai CR sebesar 2,20. 
Dimana nilai tersebut lebih besar dari syarat yaitu 1,96. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Domena dan Carlo (2012) 
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mendukung penelitian ini yaitu kapabilitas teknologi 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja usaha. 

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian UMKM 
menyatakan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan instansi 
pemerintah, perguruan, ataupun supplier teknologi. UMKM 
tersebut menyatakan tidak bekerja sama dengan instansi 
pemerintahan dikarenakan tidak adanya informasi dari 
pemerintah tentang program pembinaan atau program-program 
lain yang diadakan oleh dinas terkait yaitu dinas UMKM dan 
koperasi.  Hal tersebut sangat disayangkan, sebab dengan 
mengikuti pelatihan atau program lain yan diadakan oleh 
instansi pemerintah, perguruan tinggi, ataupun supplier 
teknologi, UMKM dapat meningkatkan kapabilitas teknologi 
mereka sehingga kinerja usaha mereka juga akan meningkat. 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Chantanaphant et al. (2013) 

yaitu dengan banyak mengadopsi pengetahuan tentang 
teknologi maka makin meningkat kemampuan penggunaan 
teknologi sehingga akan lebih mudah dalam memasuki pasar 
luar negeri.  

Qian dan Li (2003) menyatakan bahwa UMKM biasanya 
didirikan melalui terobosan kapabilitas teknologi dan cenderung 
mengarahkan sebagian besar sumber daya mereka untuk 
memanfaatkan teknologi mereka. Dengan mengarahkan 
sebagian besar sumber daya mereka untuk memanfaatkan 
teknologi, UMKM dapat meningkatkan efektifitas dan lebih 
efisien dalam kegiatan produksi mereka, sehingga dapat 
meningkatkan laba yang merupakan cerminan dari kinerja 
usaha. Ortega (2010) mendukung pernyataan tersebut dengan 
pendapatnya yaitu bahwa kapabilitas teknologi dengan efisiensi 
proses pada industri besar dapat mempengaruhi kinerja usaha. 

 Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Domene 
dan Pietrobelli (2011) yang menganalisis dan mengukur 
kapabilitas teknologi di Argentina, Brazil, dan Chili. Hasil 
penelitian mereka menyatakan bahwa kapabilitas teknologi 
berhubungan secara signifikan dan positif terhadap ekspor. 
Dimana ekspor merupakan salah satu cerminan dari luas pasar 
yang merupakan bagian dari kinerja usaha. Caniels dan Romjin 
(2003) menambahkan dengan mengembangkan pengetahuan 
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tentang teknologi secara terus menerus dapat meningkatkan 
efisiensi perusahaan dan dapat mengurangi biaya produksi, 
serta dapat mengembangkan proses dan produk baru yang 
lebih baik. 

4.5.3.4  Pengaruh Inovasi Produk terhadap Customer Value 

Hasil pengujian hipotesis empat menunjukan bahwa 
inovasi produk berpengaruh secara signifikan dan positif 
terhadap customer value. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 
CR atau t-statistik dari H4 yaitu sebesar 3,04, dimana nilai 
tersebut lebih besar daripada 1,96. Adapun nilai koefisien jalur 
dari inovasi produk ke customer value adalah sebesar 0,474. 
Hasil pengujian hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh (Yașlıoğlu et al., 2013). Penelitian tersebut 
menyatakan bahwa inovasi berpengaruh positif signifikan 
terhadap customer value. Keeh et al. (2007) menjelaskan 
inovasi sangat penting karena konsumen pada saat ini lebih 
pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan yang lebih baik 
dalam hal kualitas, pembaruan, serta harga. Oleh karena itu skill 
inovatif yang memperhatikan customer value sangat dibutuhkan. 
Melalui customer value, produk akan lebih unggul dibandingkan 
produk yang tanpa memperhatikan customer value.  

Merujuk kepada pernyataan Wang dan Ahmed (2007) 
bahwa keberhasilan dan daya juang perusahaan amat 
tergantung kepada kemampuannya menciptakan nilai baru 
dalam berinovasi, dan nilai baru. Pernyataan tersebut sangat 
erat hubungannya dengan customer value. Maka dari itu penting 

bagi UMKM untuk meningkatkan inovasi produk mereka dengan 
memperhatikan customer value. Terlebih pada saat ini inovasi 
produk UMKM Kota Malang masih rendah yang ditunjukan 
dengan nilai rerata inovasi produk yang hanya 3,12. Dengan 
meningkatkan inovasi produk yang menciptakan nilai baru dan 
sesuai dengan kebutuhan, seperti meningkatkan kualitas produk 
dan mendesain kemasan produk menjadi lebih menarik. 
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4.5.3.5 Pengaruh Inovasi Produk terhadap Kinerja Usaha 

Nilai koefisien dari jalur inovasi produk (X2) terhadap 
kinerja usaha (Y2) adalah -0,151 dan memiliki nilai CR sebesar 
1,06. Nilai CR tersebut < 1,96 yang bermakna bahwa tidak 
signifikan pada 0,05. Hasil ini didukung oleh penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh Birley and Westhead, 1990; 
Heunks, 1998 yang menunjukan bahwa inovasi tidak 
berpengaruh terhadap kinerja usaha. Demikian juga hasil 
penelitian dari McGee et al., 1995; Varmeulen et al., 2005 
membuktikan bahwa inovasi berpengaruh secara signifikan 
negatif terhadap kinerja usaha. 

Sebagian besar UMKM menyatakan mereka cenderung 
meniru produk yang telah ada di pasar. Menurut mereka dengan 
meniru produk yang telah sukses di pasar maka akan lebih 
mudah untuk memasuki pasar. UMKM juga menyatakan bahwa 
inovasi untuk produk baru memerlukan biaya yang cukup tinggi 
terlebih pada saat ini harga bahan baku cukup fluktuatif 
sehingga terlalu berisiko. Simpson et al. (2006) menambahkan 

bahwa inovasi mahal dan beresiko. Pernyataan tersebut 
didukung oleh Madrid-Guijarto et al. (2009) yang menyatakan 
banyak rintangan yang dihadapi oleh industri kecil dalam 
melakukan inovasi, yaitu keterbatasan sumberdaya, kualitas 
sumber daya manusia, dan kemungkinan produk inovasi gagal 
ketika diluncurkan ke pasar. Rosenbusch et al., (2011) 
menambahkan inovasi dapat meningkatkan kinerja usaha 
UMKM dan juga dapat beresiko karena ketidakpastian hasil dari 
inovasi. Pernyataan-pernyataan tersebut juga menjadi 
pertimbangan sebagian UMKM di Kota Malang untuk tidak 
melakukan inovasi produk.  

Sebagian besar UMKM tidak memproduksi produk 
subtitusi atau produk yang dapat menggantikan produk yang 
sudah ada di pasar. Kondisi tersebut menandakan bahwa 
UMKM tidak memproduksi produk yang dapat menggantikan 
produk yang telah ada di pasar. Hasil tersebut menunjukan 
masih rendahnya inovasi produk yang dihasilkan UMKM 
Agroindustri di Kota Malang.  



52 
 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang 
dilakukan  Atalay et al. (2011) yang menyatakan bahwa inovasi 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja usaha. 
Hal ini dikarenakan inovasi yang digunakan tidak hanya inovasi 
produk tetapi juga menggunakan inovasi proses. Selain itu, 
Atalay et al. (2011) melakukan penelitian pada industri  
pemasok otomotif. Selanjutnya Rosenbusch et al., (2011) 

menyatakan bahwa UMKM yang fokus terhadap inovasi akan 
mendapatkan persepsi yang positif dari pasar dan juga dapat 
meningkatkan brand dari produk UMKM tersebut. Rosenbusch 
et al., (2011) juga menyarankan agar UMKM melakukan inovasi 

melalui ide yang berasal dari dalam maupun luar UMKM. Sebab 
Inovasi produk sangatlah penting dalam keberhasilan kinerja 
usaha UMKM dan untuk memenangkan daya saing antar 
UMKM. 

4.5.3.6 Pengaruh Customer Value terhadap Kinerja Usaha 

Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung antar 
variabel yang dapat dilihat pada Tabel 4.14 menunjukan bahwa 
customer value berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
kinerja usaha. Hasil yang menujukan bahwa hubungan dua 
variabel tersebut signifikan adalah nilai CR yang lebih besar dari 
1,96 yaitu 3,54. Sedangkan untuk nilai jalur koefisien adalah 
sebesar 0,507. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh (Homburg et al., 2008). Dalam penelitian 
tersebut menghasilkan bahwa customer value berpengaruh 
terhadap penjualan sebuah perusahan. Eggert dan Ulaga 
(2010) juga menyatakan bahwa menajemen customer value 
dapat lebih mengefektifkan penjualan produk. Hasil penjualan 
perusahan termasuk dalam salah satu indikator yang 
menjelaskan tentang kinerja usaha. 
  Customer value merupakan sebuah nilai yang 
ditambahkan oleh produsen, sehingga produk yang dihasilkan 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. 
Berdasarkan pengujian outer model dapat diketahui bahwa item 
yang paling penting dalam variabel customer value adalah 
kualitas produk. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wathne et 
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al. (2001) dalam Song (2015) yang menyatakan bahwa pelaku 
pasar melihat nilai produk yang akan dibeli berdasarkan 
pertimbangan antara harga atau kualitas dari produk tersebut. 
Maka dari itu penting bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas 
produk mereka, sehingga UMKM dapat meningkatkan penjualan 
produk mereka. Harga, kualitas, kepraktisan, dan status sosial 
merupakan item yang menggambarkan customer value. Bradley 

dan Rubach (1999) berpendapat bahwa UMKM dapat bertahan 
dalam perkembangan jaman dan persaingan yang ketat dengan 
bersaing terhadap harga produk. Berdasarkan pernyataan 
tersebut dapat memperkuat hasil penelitian ini tentang pengaruh 
customer value terhadap kinerja usaha dari UMKM Agroindustri 
Kota Malang. 
 Penelitian ini juga memperluas penelitian yang dilakukan 
Homburg et al., (2008); Kumar dan George (2007); Rust et al., 

(2011); Zolkiewski dan Turnbull (2002) yang meneliti tentang 
hubungan antara customer value dengan penjualan. Sebagian 
besar penelitian tersebut meneliti tentang potensi customer 
value berdasarkan dari hasil penjualan perusahaan. Hasil 

penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 
pentingnya memahami nilai-nilai pelanggan dalam 
meningkatkan kinerja usaha. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa 
customer value dari produk yang dihasilkan UMKM Kota Malang 
masih rendah. Sehingga UMKM Agroindustri di Kota Malang 
perlu memperhatikan nilai-nilai pelanggan dari produk yang 
dihasilkan. Terutama meningkatkan kualitas produk yang 
merupakan pengukur paling penting dalam variabel customer 
value. Selain meningkatkan kualitas produk, UMKM Kota 
Malang juga perlu meningkatkan pengukur lain seperti harga 
yang bersaing, kepraktisan produk, dan terutama desain 
kemasan. Banyak UMKM di Kota Malang yang tidak 
mementingkan desain kemasan produk mereka. Padahal 
kemasan produk merupakan identitas produk dan merupakan 
pertimbangan pertama kali yang akan dilihat konsumen ketika 
akan membeli produk. Maka dari itu perlu bagi UMKM 
Agroindustri di Kota Malang untuk memperbaiki kemasan 
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produk agar lebih menarik sehingga dapat meningkatkan kinerja 
usaha. 
 
4.5.3.7 Customer Value Memediasi Hubungan Kapabilitas 

Teknologi dengan Kinerja Usaha. 

 
Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa kapabilitas 

teknologi berpengaruh terhadap customer value dengan 
koefisien jalur sebesar 0,746. Selanjutnya kapabilitas teknologi 
juga berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja 
usaha dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,389. Begitu pula 
customer value berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
kinerja usaha dengan koefisien jalur sebesar 0,507. Sedangkan 
hubungan antara kapabilitas teknologi terhadap kinerja usaha 
dengan customer value sebagai variabel mediasi berpengaruh 

secara signifikan positif dengan koefisien jalur yang lebih besar 
dari pada pengaruh kapabilitas teknologi terhadap kinerja usaha 
(0,389) yaitu sebesar 0,76722. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa customer value memediasi hubungan antara kapabilitas 
teknologi terhadap kinerja usaha secara sebagian (partly 
mediation). Hal tersebut memiliki arti bahwa meningkatnya 
kapabilitas teknologi dengan customer value akan 
meningkatkan kinerja usaha. Kinerja usaha juga akan 
meningkat apabila customer value juga meningkat. 

Hasil pengujian hipotesis ini dapat dilihat dalam keadaan 
sebenarnya pada UMKM Marga Rasa. Marga Rasa merupakan 
UMKM Agroindustri yang menghasilkan produk kue semprit atau 
kue larut garut. Pada UMKM tersebut dahulu hanya 
menggunakan peralatan dan teknologi tradisional. Akan tetapi, 
sejak tahun 2013 mulai memakai peralatan pencetak adonan 
otomatis, dari perubahan teknologi tersebut dapat meningkatkan 
kualitas dari produk serta lebih cepat dalam pencetakan. 
Sehingga kue semprit yang dihasilkan menjadi lebih banyak 
yang menyebabkan penjualan kue semprit meningkat. 

Balboni dan Terho (2016) menyatakan bahwa customer 
value dapat diimplementasikan kepada UMKM yang masih 
kurang dalam memodelkan atau menerapkan kapabilitas 
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teknologi. Dengan mengimplementasikan customer value 
terhadap kapabilitas teknologi dapat meningkatkan kinerja 
usaha mereka.  Selanjutnya, Wang et al. (2016) menambahkan 

kapabilitas teknologi yang memperhatikan customer value 
sangat penting. sebab dengan terus menerus memuaskan 
konsumen dengan kebutuhannya dengan produk yang 
berkualitas  akan meningkatkan kinerja usaha perusahaan. 
Maka dari itu penting bagi UMKM di Kota Malang untuk 
memperhatikan customer value agar dapat memperkuat 
kapabilitas mereka. Kapabilitas teknologi akan dapat lebih 
meningkatkan kinerja usaha apabila kapabilitas teknologi dapat 
mempengaruhi secara signifikan terhadap customer value. 

Appiah-Adu dan Singh (1998) menjelaskan bahwa 
dengan bermitra dengan supplier dan konsumen, UMKM akan 
dapat memaksimalkan sumber daya mereka yang terbatas. 
Penjelasan tersebut memperkuat penelitian ini yang 
menyatakan bahwa bermitra dengan supplier teknologi yang 
merupakan item dari kapabilitas teknologi dan bermitra dengan 
konsumen untuk mendapatkan customer value dapat 

meningkatkan kinerja usaha dari UMKM Kota Malang. 

4.5.3.8 Customer Value Memediasi Hubungan Inovasi 
Produk dengan Kinerja    Usaha 

Hasil pengujian hipotesis menghasilkan hubungan 
antara inovasi produk terhadap kinerja usaha secara langsung 
tidak signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,151. 
Sedangkan hubungan antara inovasi produk terhadap kinerja 
usaha dengan custumer value sebagai variabel mediasi 
menunjukan bahwa jalur tersebut positif signifikan dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0,089318. Hal tersebut menunjukan 
bahwa customer value memediasi secara penuh (complete 
mediation) terhadap hubungan antara inovasi produk dengan 
kinerja usaha. Maka dari itu, inovasi produk harus 
mempertimbangkan customer value agar dapat memberikan 
efek yang baik terhadap kinerja usaha.  

Hasil ini membuktikan bahwa inovasi produk harus diikuti 
dengan customer value agar dapat berpengaruh terhadap 
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kinerja usaha UMKM Agroindustri. Porter (1980) dalam 
Rosenbusch et al. (2011) mengungkapkan bahwa inovasi 
produk dengan menyajikan keunikan produk yang menarik 
dapat menjadi keuntungan besar UMKM dibandingkan dengan 
perusahaan besar. Porter (1980) menambahkan, UMKM yang 
menawarkan produk yang inovatif dapat menghindari 
persaingan harga.  

Perubahan pasar dan teknologi yang sangat cepat, 
menyebabkan ide yang bagus dapat makin mudah ditiru, 
sehingga dibutuhkan metode penggunaan produk, proses yang 
baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat secara 
berkelanjutan (Keeh et al., 2007). Berhasil tidaknya inovasi 
tergantung dari loyalitas pelanggan, harga dari produk, kualitas 
dari produk, inovasi produk yang berbeda dengan kompetitor. 
Beberapa faktor tersebut merupakan bagian dari item customer 
value. Berdasarkan pernyataan tersebut memperkuat bahwa 
customer value sangatlah penting dalam proses inovasi produk 
agar dapat lebih meningkatkan kinerja usaha. Dengan 
memperhatikan customer value, UMKM dapat meminimalkan 

resiko dalam berinovasi produk. Selain itu, dengan 
mempertimbangkan customer value, inovasi produk menjadi 
lebih terarah dalam memasuki pasar sehingga dapat 
meningkatkan kinerja usaha.  

 

4.5.3.9 Inovasi Produk Memediasi Hubungan Kapabilitas 
Teknologi dengan Customer Value 

 Pada pengujian hipotesis dihasilkan hubungan yang 
positif signifikan antarakapabilitas teknologi dengan inovasi 
produk dengan koefisien jalur sebesar 0,617. Selain itu, 
kapabilitas teknologi juga memiliki hubungan yang positif 
signifikan terhadap customer value dengan koefisien jalur 
sebesar 0,746. Begitu pula dengan inovasi produk memiliki 
hubungan yang positif signifikan terhadap customer value 
dengan koefisien jalur sebesar 0,474. Berdasarkan Tabel 4.14 
dapat diketahui bahwa inovasi memediasi secara parsial (partly 
mediation) hubungan antara kapabilitas teknologi dengan 
costomer value dengan koefisien jalur sebesar 1,038458. Hal 
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tersebut menunjukan bahwa kapabilitas teknologi dapat 
meningkatkan customer value dengan lebih baik jika turut 
memperhatikan inovasi produk. Hasil penelitian ini diperkuat 
oleh penelitian yang dilakukan Troilo (2014), penelitian tersebut 
menghasilkan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi 
terbaru, merupakan perusahan dengan sertifikasi kualitas 
internasional.  

Lu dan Beamish (2001) berpendapat bahwa UKM dalam 
berinovasi, mereka sering harus mencari mitra yang lebih besar 
untuk mengatasi keterbatasan sumber daya mereka misalnya 
pengetahuan, modal dan sumber daya manusia. Cohen dan 
Levinthal, (1990) menambahkan kemampuan UKM dalam 
menyerap pengetahuan tentang proses dan teknik sangat 
penting dalam melakukan inovasi. Pittway et al. (2004) 
menyatakan bahwa terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh 
usaha kecil menyebabkan mereka bergantung pada 
pengetahuan yang berasal dari luar usaha terutama dari 
konsumen dan supplier. Sehingga sangat penting bagi UMKM 
untuk meningkatkan kapabilitas teknologi mereka dengan 
bermitra dengan supplier sehingga dapat meningkatkan 
kegiatan berinovasi mereka dan dapat meningkatkan nilai 
pelanggan dalam produk mereka. 

Usaha Menengah sering memiliki kualitas sumber daya 
yang lebih baik dan memiliki teknologi semi otomatis (Abereijo 
et al., 2012), Selanjutnya Washington dan Chapman, (2014) 
menambahkan bahwa kualitas yang baik dan merupakan 
sumber inovasi yang baik.  Berdasarkan pernyataan tersebut 
menunjukan bahwa dengan memiliki kapabilitas teknologi yang 
baik dapat meningkatkatkan inovasi produk serta meningkatkan 
kualitas, dimana kualitas adalah salah satu bagian dari nilai 
pelanggan. 

 

4.5.3.10 Inovasi Produk Memediasi Hubungan Kapabilitas 
Teknologi dengan Kinerja Usaha 

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.14 
bahwa inovasi produk tidak memediasi hubungan antara 
kapabilitas teknologi dengan kinerja usaha. Hal tersebut dapat 
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dilihat dari total pengaruh antara kapabilitas teknologi dan 
kinerja usaha dengan inovasi produk sebagai variabel mediasi 
memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,295833. Nilai tersebut 
lebih rendah dari nilai koefisien jalur dari hubungan kapabilitas 
teknologi dengan kinerja usaha sebesar 0,389. Pada penelitian 
yang dilakukan Troilo (2014) menyatakan bahwa teknologi 
terbaru belum tentu akan diadopsi oleh perusahaan, selain itu 
teknologi yang berkaitan dengan produk dan proses tidak 
ditemukan hubungan yang signifikan terhadap kinerja usaha 
sehingga Troilo (2014) menyarankan untuk mengidentifikasi 
inovasi apakah yang dapat membantu meningkatkan 
pendapatan. Sehingga hasil penelitian ini dapat memperluas 
penelitian yang dilakukan oleh Troilo (2014). 

Kapabilitas teknologi dapat ditingkatkan dengan 
menambah pengetahuan dari pemilik dan pekerja baik secara 
internal mauupun eksternal, terutama bagi UMKM yang memiliki 
keterbatasan dalam sumber daya yang mereka miliki. Afuah 
(1998) menyatakan dalam beinovasi sangat penting untuk 
mengembangkan pengetahuan dan kreatifitas. Crossan dan 
Hanks (1998) menambahkan dengan mengembangkan 
pengetahuan yang mereka miliki, usaha yang dijalankan dapat 
bertahan hidup dengan jangka panjang. Maka dari itu penting 
bagi UMKM untuk meningkatkan kapabilitas teknologi mereka 
dengan mengembangkan pengetahuan mereka sehingga 
pengetahuan tersebut juga dapat memunculkan inovasi produk 
yang baik dan kedepannya dapat meningkatkan kinerja usaha.  

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial merupakan tindakan yang dapat 
dilakukan oleh UMKM Agroindustri Kota Malang untuk 
meningkatkan kinerja usaha mereka. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukan bahwa kapabilitas teknologi berpengaruh 
secara signifikan terhadap inovasi produk, customer value, dan 

kinerja usaha. Begitupula dengan inovasi produk juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap customer value, namun 
inovasi produk tidak berpengaruh secara langsung terhadap 
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kinerja usaha. Customer value juga memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja usaha. Customer value juga menjadi 
variabel mediasi secara parsial terhadap hubungan kapabilitas 
teknologi dengan kinerja usaha dan memediasi secara penuh 
terhadap hubungan antara inovasi produk dan kinerja usaha. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja 
usaha, UMKM perlu melakukan :  

1. Lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dengan mengikuti pameran, seminar, pelatihan, 
ataupun kesempatan untuk bermitra dengan perguruan 
tinggi, pemerintah ataupun supplier teknologi agar dapat 

meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi.  
2. Meningkatkan kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh 

UMKM dengan cara meningkatkan efisiensi proses 
produksi, meningkatkan kualitas bahan baku dan 
menekan atau menurunkan produk reject. 

3. Peningkatan kemampuan inovasi produk, agar UMKM 
dapat bersaing dalam persaingan yang ketat. 
Peningkatan inovasi produk ini berupa memproduksi 
beberbagai macam produk, produk yang lebih kreatif, 
memproduksi produk subtitusi, mengembangkan desain 
produk dan kemasan yang menarik. 

4. Memperhatikan nilai-nilai pelanggan dalam penetapan 
harga yang sesuai dengan kualitas, kepraktisan produk, 
dan desain kemasan yang menarik. 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 
UMKM Agroindustri Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Meningkatnya kapabilitas teknologi akan mengakibatkan 
meningkatnya kemampuan inovasi produk, customer 
value, dan kinerja usaha. 

2. Meningkatnya inovasi produk akan mengakibatkan 
meningkatnya kemampuan akan penilaian customer 
value. 

3. Inovasi produk bukan penentu kinerja usaha UMKM Kota 
Malang. 

4. Meningkatnya kapabilitas teknologi akan meningkatkan 
kinerja usaha, apalagi jika customer value meningkat 
maka akan berkontribusi besar dalam peningkatan 
kinerja usaha. 

5. Peningkatan kinerja usaha melalui inovasi produk harus 
dengan custumer value yang baik agar dapat 
meningkatkan keuntungan, penjualan, luas pasar, dan 
peningkatan aset dengan baik. 

6. Meningkatnya kapabilitas teknologi akan meningkatkan 
customer value, apalagi jika inovasi produk meningkat 
maka akan berkontribusi besar pada peningkatan 
customer value. 

7. Inovasi produk tidak memiliki kontribusi terhadap 
peningkatan kapabilias teknologi dengan kinerja usaha. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan 
hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemilik UMKM Agroindustri Kota Malang 
- Lebih aktif dalam meningkatkan kapabilitas teknologi 

mereka dengan aktif mengikuti kegiatan mitra baik 
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dengan pemerintah, perguruan tinggi, ataupun 
supplier teknologi serta mengikuti seminar, pelatihan, 
ataupun pameran teknologi . 

- Meningkatkan kemampuan inovasi produk dengan 
mengembangkan desain produk dan produk baru 
yang dapat menggantikan produk yang telah ada di 
pasar. Sehingga dapat meningkatkan daya saing 
mereka. 

- Lebih memperhatikan customer value dalam 
pengembangan UMKM. 

2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian 
dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain 
seperti, orientasi kewirausahaan, ketidakpastian 
lingkungan, kebijakan pemerintah, pemasaran, dll. 
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RINGKASAN 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki 
peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian 
negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 
2014 terdapat 55,2 juta usaha kecil menengah. Seluruh usaha 
tersebut memberikan kontribusi dalam PDB sebesar 57,9% dan 
kontribusi penyerapan tenaga kerja 97,2%. Sedangkan 
agroindustri memiliki sejumlah keunggulan, antara lain: 
merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, penghasil makanan 
pokok penduduk, dan komoditas pertanian merupakan 
komoditas penentu stabilitas harga, yang menjadi indikator 
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut 
dapat diketahui bahwa peranan sektor agroindustri sangatlah 
penting. Sehingga dengan meningkatkan kinerja UMKM 
agroindustri akan meningkatkan  perekonomian nasional. 
Namun, di Kota Malang pada tahun 2014 jumlah UKM 
mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan tahun 2013 
yaitu dari 500 UKM menjadi hanya 249 UKM. Maka dari itu perlu 
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 
usaha UMKM agroindustri yang ada di Kota Malang. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapabilitas teknologi 
(X1), inovasi produk (X2), dan customer value (Y1). Kapabilitas 
teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi 
yang ditandai dengan kemampuan mengadaptasi, memahami, 
dan memperbaiki teknologi. Inovasi produk adalah produk 
dengan ide yang baru. Sedangkan customer value adalah nilai-
nilai yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu 
produk.  Metode penelitian yang digunakan adalah permodelan 
struktural SEM berbasis varian dengan Generalized Structured 
Component Analysis (GSCA) sebagai perangkat analisis data.  
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 Hasil penelitian menunjukan bahwa kapabilitas teknologi 
yang diukur dengan Technology Acquiring Capability (TAC), 
Technology Operating Capability (TOC), dan Technology 
Shifting Capability (TSC) berpengaruh secara signifikan positif 
terhadap inovasi produk, customer value, dan kinerja usaha 
UMKM Agroindustri Kota Malang. Inovasi produk juga 
berpengaruh signifikan positif terhadap customer value dan 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha. 
Begitu pula dengan customer value juga berpengaruh secara 
signifikan positif terhadap kinerja usaha. Customer value juga 
menjadi variabel mediasi secara parsial (partly mediation) 
terhadap hubungan antara kapabilitas teknologi dan kinerja 
usaha. Customer value juga memediasi secara penuh (complete 
mediation) terhadap hubungan inovasi produk dengan kinerja 

usaha. Inovasi produk merupakan variabel mediasi yang 
memediasi secara bagian (partly mediation) terhadap hubungan 
antara kapabilitas teknologi dengan customer value, namun 
inovasi produk tidak memediasi hubungan antara kapabilitas 
teknologi dengan kinerja usaha 
 
 Kata Kunci : Customer Value, Inovasi Produk, Kapabilitas 
Teknologi, Kinerja Usaha 
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 Friska L. Ardianti. 115100701111016. Analysis Variables 

Affecting Business Performance (Case Study in SMEs 
Agroindustry Malang). Minor Thesis. Supervisor: Dr. Ir. 
Endah Rahayu Lestari, MS 

 
SUMMARY 

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) would 

have a very important role in bearing the economy. Based on 

data from Badan Pusat Statistik (BPS), in 2014 there are 55.2 

million SMEs. They contributed to GDP (Gross Domestic 

Product) 57.9% and to employment 97.2%. Agroindustry has a 

lot advantages: the largest employer, producing staple food, and 
agricultural commodities are mostly determinant of price 

stability, which is an indicator of public welfare. Based on the 

statement is known that the role of agroindustry is very 

important. So that improving the performance of the agroindustry 

SMEs would increase the national economy. However, in 

Malang in 2014 the number of SMEs has decreased by 50% 

compared to 2013 from 500 SMEs to only 249 SMEs. Thus, it is 

necessary to do research that aims to evaluate the performance 

of SMEs agroindustry in Malang. Variables that used in this 

research are the technological capabilities (X1), product 
innovation (X2), and customer value (Y1). Technological 
capabilities are the ability to use, adapt, and improve 

technology.  Product innovation is a product with a new idea. 

Customer values are the values that influence consumers to buy 

a product. The method used is SEM-based modeling structural 

variants with Generalized Structured Component 
Analysis (GSCA) as the data analysis. 

The results of the study showed that the technological 
capabilities, as measured by Acquiring Technology Capability 
(TAC), Technology Operating Capability (TOC), and Technology 
Shifting Capability (TSC) significantly positively towards product 
innovation, customer value and business performance of SMEs 
Agroindustry Malang. Product innovation is also a significant 
positive on customer value and does not significantly affect of 
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the performance business. Customer value is also significantly 
positive impact on business performance. Customer value is 
partly mediation on the relationship between technological 
capabilities and business performance. Customer value also 
complete mediation variable of product innovation relationship 
with business performance. Product innovation is mediating 
variables that mediate section (partly mediation) on the 
relationship between technological capabilities with customer 
value, but not a mediation variable on the relationship between 
technological capabilities with business performance. 

 
Keywords: Customer Value, Product Innovation, Technological 

Capabilities, Business Performance 
. 
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