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ABSTRAK
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menganalisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan pada industri
fashion muslim dengan mengambil 50 sampel usaha fashion muslim di Kota
Malang. Pengumpulan data dicapai melalui Observasi, Kuisioner, Interview dan
Dokumentasi. Selanjutnya data diuji menggunakan SPSS versi 24. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi wirausaha, inovasi dan promosi
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang
dengan perolehan nilai signifikansi sebesar 0,003; 0,001; dan 0,002.
Sedangkan, jiwa wirausaha tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan
terhadap keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis
ekonomi kreatif di Kota Malang dengan tingkat signifikansi 0,460. R square
yang didapatkan pada penelitian ini sebesar 0,554 atau setara dengan 55,4%.
Diantara keempat faktor tersebut, variabel inovasi menjadi faktor yang paling
berpengaruh dengan koefisien beta 0,464. Hasil penelitian juga menyatakan
bahwa 44,6% keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis
ekonomi kreatif dipengaruhi oleh faktor lain yang tergambar pada error.

Kata Kunci: Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif, Industri
Fashion Muslim.
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BAB I
LATAR BELAKANG
1.1

Latar Belakang Permasalahan
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu

motor penggerak perekonomian Indonesia yang saat ini menjadi salah satu
fokus pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi). UMKM mendominasi unit
usaha yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, Produk
Domestik Bruto (PDB) hingga kegiatan ekspor. Jumlah pelaku UMKM di
Indonesia telah mencapai 58 juta dan menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja.
Penyerapan tenaga kerja tersebut didominasi pada sektor usaha mikro (Lihat
pada gambar 1.1).
Gambar 1.1
Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja UMKM dan Usaha Besar di
Indonesia Pada Tahun 2016
4% 3%
6%
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
Usaha Besar
87%

Sumber : Katadata, diolah

UMKM tidak hanya berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga upaya menstabilkan
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perekonomian dan masalah kesenjangan sosial. Peran serta dukungan
pemerintah saat ini mampu meningkatkan gairah usaha untuk membangun
perekonomian nasional sehingga kontribusi yang diberikan UMKM juga akan
semakin meningkat. BPS mencatat bahwa setidaknya UMKM mengalami
perkembangan setiap tahunnya (Lihat pada Tabel 1.1).
Tabel 1.1
Perkembangan UMKM periode 2009-2013
No.

1.

Indikator

Jumlah

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

52.764

53.823

55.206

56.534.

57.895.

.603

.732

.444

592

721

2,64

2,01

2,57

2,41

2,41

96.211

99.401

101.72

107.65

114.14

.332

.775

2.458

7.509

4.082

Persen

2,33

3,32

2,33

5,83

6,03

Rp.

1.212.

1.282.

1.369.

1.451.4

1.536.9

Miliar

599,30

571,80

326,00

60,20

18,80

Persen

4,02

5,77

6,76

6,00

5,89

Rp.

162.25

175.89

187.44

166.62

182.11

Miliar

4,52

4,89

1,82

6,50

2,70

Satuan

UMKM
Pertumbuhan
2.

Jumlah

Persen

UMKM
Jumlah
3.

Tenaga Kerja

Orang

UMKM
4.

Penghasilan
UMKM
Sumbangan

5.

PDB UMKM
(Harga
Konstan)
Pertumbuhan

6.

Luas PDB
UMKM

7.

Nilai Ekspor
UMKM

2

Pertumbuhan
8.

Nilai Ekspor

Persen

-8,85

8,41

6,56

-11,10

9,29

UMKM
Sumber: BPS, Data Diolah

Perkembangan UMKM saat ini sangat bervariatif ditambah dukungan
pembangunan industri dunia yang melatarbelakangi adanya ekonomi kreatif.
Dukungan tersebut juga membawa dampak positif terhadap peningkatan
kontribusi sektor UMKM terhadap PDB. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor ini
terus meningkatkan kontribusinya. Tercatat pemasukan yang bersumber dari
UMKM mencapai Rp. 7.005.950 Milyar atau setara dengan 62,57% dari total
PDB di tahun 2017 yang sebelumnya hanya mencapai 60,34% di tahun 2016
(lihat gambar 1.2).
Gambar 1.2
Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Nasional

Sumber : Bekraf, 2017

Ekonomi kreatif sebagai salah satu wujud dalam upaya pembangunan
berkelanjutan dengan memanfaatkan kreativitas sebagai pondasi daya saing
dan sebagai cadangan sumber daya ekonomi terbarukan. Ekonomi kreatif
berperan memberikan nilai tambah sehingga dapat menghasilkan produk yang
3

bernilai tinggi dan berkontribusi besar pada perekonomian melalui industri
kreatif. Oleh karenanya, industri kreatif menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari ekonomi kreatif.
Industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, ketrampilan
serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta
industri tersebut. Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor rill yang dapat
dijadikan prioritas dalam pembangunan perekonomian. Kekuatan sektor ini
bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia.
Gelombang ekonomi kreatif menurut Alfin Tofler dalam Future Shock
(1970), dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah ekonomi
berbasis pertanian, yang kedua adalah ekonomi industri, dan ketiga adalah
ekonomi berbasis informasi dan kreatifitas. Gelombang ekonomi terbaru yang
muncul saat ini adalah ekonomi kreatif, yakni berbasis pada ide atau gagasan
kreatif dan inovatif. Gelombang ekonomi ini disebut dengan industri 4.0.
Salah satu subsektor yang paling marak diminati adalah industri fashion
muslim. Industri fashion muslim adalah bidang industri yang memanfaatkan
kreasi dan inovasi yang berkaitan dengan dunia desain tanpa melupakan unsur
sebagai

seorang

muslim.

Perkembangan

industri

fashion

semakin

menunjukkan geliat yang positif di Indonesia. Berdasarkan data survei Bekraf
dan BPS, sektor ini menyumbang sebanyak 18,15% atau nomor dua setelah
kuliner yang berkontribusi sebesar 41,69% pada ekonomi kreatif Nasional (lihat
pada gambar 1.3).
Gambar 1.3
Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif menurut Subsektor
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Sumber: Bekraf, 2017

Indonesia termasuk ke dalam 5 (lima) besar negara konsumen fashion
muslim dunia sehingga Menteri Perindustrian meyakini bahwa bidang ini dapat
menjadi salah satu pionir pada industri 4.0 melalui peningkatan efisiensi,
produktivitas, dan kualitas bagi sektor manufaktur. Perkembangan industri
fashion muslim di Indonesia memiliki kekuatan pasar yang sangat mumpuni
karena jumlah penduduk muslim Indonesia yang cukup besar. Tingkat
konsumsi masyarakat terhadap dunia fashion pun cukup tinggi, baik di pasaran
lokal maupun mancanegara. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai jenis
industri fashion muslim yang mampu berdaya saing global. Hal ini membuat
Indonesia dicanangkan sebagai kiblat fashion muslim dunia.
Berawal dari fenomena tersebut, pertumbuhan industri fashion muslim di
Kota Malang semakin menjamur dengan mengusung berbagai ciri khas dan
konsep tersendiri dari produknya, serta sistem pemasaran yang unik.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Kota Malang, tecatat jumlah UMKM mencapai 113.000 unit yang sebagian
5

besar didominasi oleh bidang kuliner, fashion dan handycraft. Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Malang menambahkan, dari total UMKM yang ada saat ini,
baru 37% yang sudah go online.
Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia memang berpotensi besar dalam
pembangunan perekonomian negara, namun dalam perkembangannya para
pengusaha seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan dibalik kontribusi
yang cukup baik itu. Menurut Nelsi (2017), permasalahan utama yang dihadapi
oleh para pelaku UMKM di Kota Malang adalah permodalan, distribusi barang,
perizinan, sistem pembukuan yang masih manual serta sistem pemasaran
secara onine.
Penelitian dari Lestari (2007) menyatakan beberapa masalah dasar
perkembangan UMKM diantaranya faktor kewirausahaan, skala usaha dan
sebagian UMKM berada pada sektor yang kurang produktif dan jenuh, serta
tidak berbasis iptek. Untuk itu, upaya pertumbuhan UMKM yang berbasis
pengetahuan dan teknologi perlu didorong dan dikembangkan. Menurut
Kementrian Koperasi, sebagian besar UMKM kurang dalam pengetahuan untuk
mengembangkan usaha dan kurangnya kecakapan serta ketrampilan
pengusaha dalam mengelola usaha yang mereka miliki. Masalah yang dihadapi
adalah ketidakmampuan dalam melawan persaingan pasar sehingga berimbas
pada keberhasilan usaha yang dijalankan.
Menurut Suyatno (2010), keberhasilan usaha industri kecil dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang ditandai oleh inovasi dan perilaku mengambil resiko.
Selain itu, penelitian yang dilakukan Luch tersebut mengidentifikasi bahwa
faktor penentu keberhasilan usaha pada dasarnya adalah cerminan dari
kemampuan usaha (pengetahuan, sikap dan ketrampilan), pengalaman yang
relevan, motivasi wirausaha, dan tingkat pendidikan seorang pengusaha.
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Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Robbins dalam
Suyatno (2010) yang menyatakan bahwa motivasi sebagai suatu kerelaan
untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang
dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan
individu. Seseorang akan cenderung untuk beraktivitas, memulai dengan
dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Longenecker (2001) dalam Dalimunthe (2002) mengatakan jiwa wirausaha
adalah kemampuan untuk melihat adanya suatu peluang dengan keberanian
tertentu dan merubahnya menjadi suatu yang bernilai dengan cara pengarahan
ide yang kreatif dan inovatif serta berani menangung resiko. Sedangkan inovasi
merupakan kemampuan dalam menerapkan kreativitas dalam rangka mencari
sebuah peluang dan memecahkan permasalahan kewirausahaan. Larsen dan
Lewis dalam Ernani (2007) menyampaikan bahwa satu karakter yang paling
penting dalam meraih sebuah kesuksesan bagi seorang wirausahawan adalah
kemampuan dalam melakukan inovasi.
Kemampuan usaha berbasis ketrampilan dapat dilihat melalui kegiatan
promosi. Kegiatan ini dapat merubah sikap dan tingkah laku konsumen yang
sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal serta menumbuhkan daya ingat
akan produk yang kita produksi sehingga secara otomatis akan menjadi
kekuatan bagi kita untuk menarik minat calon konsumen karena telah
mengenali produk kita dengan baik. Stanton dalam bukunya Suliyanto,
menjelaskan promosi adalah kombinasi dari periklanan, personal selling dan
alat promosi lainnya yang di rencanakan untuk mencapai tujuan program
penjualan atau dengan kata lain agar produknya bisa terjual. Salah satu media
promosi saat ini yang paling marak digunakan adalah media sosial yang
memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sebagai alat komunikasi
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terkini. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan ini sebagai media promosi
akan produk dan jasa yang dihasilkan.
Melalui pembahasan di atas, para pelaku UMKM harus memiliki berbagai
siasat

dan

memperhatikan

faktor-faktor

yang

dapat

mempengaruhi

keberhasilan usaha miliknya. Tekad yang kuat dan kreativitas menjadi modal
utama yang harus dimiliki bagi setiap pelaku industri berbasis ekonomi kreatif.
Hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Kecil
Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Malang”
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh motivasi wirausaha terhadap keberhasilan Usaha
Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang?
2. Bagaimana pengaruh jiwa wirausaha terhadap keberhasilan Usaha
Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang?
3. Bagaimana pengaruh inovasi terhadap keberhasilan Usaha Kecil Mikro
dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang?
4. Bagaimana pengaruh promosi terhadap keberhasilan Usaha Kecil Mikro
dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang?

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah:
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1. Mengetahui pengaruh dari motivasi wirausaha terhadap keberhasilan
Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di
Kota Malang.
2. Mengetahui pengaruh dari jiwa wirausaha terhadap keberhasilan Usaha
Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang.
3. Mengetahui pengaruh dari inovasi terhadap keberhasilan Usaha Kecil
Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang.
4. Mengetahui pengaruh dari promosi terhadap keberhasilan Usaha Kecil
Mikro dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang.
1.4

Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti
untuk memahami dan menjelaskan tentang sektor Usaha Kecil Mikro
dan Menengah (UMKM) yang saat ini menjadi salah satu penyokong
perekonomian Indonesia dan untuk mengimplementasikan teori yang
telah didapatkan selama perkuliahan dalam makroekonomi pada
umumnya, serta mempelajari perkembangan ekonomi kreatif dalam
mempersiapkan diri menuju perekonomian abad ke 21 melalui
pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sektor
fashion muslim pada khususnya.
2. Pengusaha UMKM Fashion Muslim
Hasil

penelitian

diharapkan

berguna

sebagai

bahan

evaluasi

pengembangan pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia pada
umumnya dan di Malang pada khususnya serta menjadi bahan kajian
untuk memetakan peluang bisnis fashion muslim dalam persiapan
9

menuju ekonomi abad 21. Selain itu, sebagai bahan evaluasi dalam
perkembangan industri fashion muslim yang sedang dijalankan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1

Kerangka Teori

2.1.1 Definisi UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang
dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria
sebagai usaha mikro. Menurut Rudjito, Usaha Kecil Mikro dan Menengah
(UMKM)

adalah

usaha

yang

mempunyai

peranan

penting

dalam

perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta
maupun dari sisi jumlah usahanya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan peranan dan
kontribusi cukup penting pada perekonomian nasional dalam upaya
mengentas kemiskinan dan mengurangi pengangguran melalui penyerapan
tenaga kerja yang maksimal dam efektif.
2.1.1.2.

Karakterisitik UMKM

Terdapat beberapa alasan yang menjelaskan tentang peran UMKM di
Indonesia yaitu: (Sulistyastuti,2004)
a.

UMKM tidak memerlukan modal yang besar seperti perusahaan sehingga
pembentukkannya tidak akan rumit.

b.

Lokasinya yang sebagian besar berada di pedesaan sehingga tidak
memerlukan infrastruktur yang berlebih.

c.

Tidak memerlukan tenaga kerja yang kompeten (berpendidikan tinggi)
karena minat dapat tumbuh melalui pelatihan.

d.

UMKM memiliki ketahanan yang kuat meskipun Indonesia dalam
keadaan krisis sekalipun.
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2.1.1.3. Peranan dan Kontribusi UMKM di Indonesia
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan
yang cukup penting dalam perekonomian nasional terutama dalam
kontribusinya terhadap PDB. Oleh karena itu, saat ini UMKM perlu
mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.
a.

Peranan UMKM di bidang ekonomi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan dalam
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya terdapat
peranan penting UMKM, antara lain :
 Sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan.
Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja
oleh UMKM. Hal tersebut dibuktikan dalam data milik Kementerian
Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa diantara 57,8 juta unit
UMKM mampu menyerap tenaga kerja mencapai 114 juta orang
(2012).
 Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil
UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan
ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM
memiliki lokasi di berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari
jangkauan perkembangan zaman sekalipun.
 Memberikan pemasukan devisa bagi negara
Saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju tidak hanya
skala nasional, tapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan
UMKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari
pelaku UMKM.
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Dengan peran yang dimilikinya tersebut, maka UMKM tidak dapat
dipandang sebelah mata. Secara singkatnya, UMKM telah memberikan
kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah
satu sumber penunjang PDB nasional (Rahman,2009).
Sektor UMKM yang paling berperan saat ini dalam memberikan
kontribusinya adalah fashion muslim. Sektor ini memberikan peranan yang
tinggi terhadap devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment) yang
di ekspor hingga luar negeri. Posisi Indonesia yang memiliki jumlah
penduduk muslim cukup besar membuatnya menjadi salah satu kiblat
fashion dunia dengan berbagai inovasi dan kreasi yang dihadirkan oleh
para desainer Indonesia.
b.

Peranan UMKM di bidang sosial
Menurut Sulistyastuti, UMKM dapat memberikan manfaat sosial yang
dapat mereduksi terjadinya ketimpangan pendapatan terutama di kawasan
negara berkembang seperti Indonesia. UMKM dapat menjangkau semua
konsumen, baik yang berdaya beli rendah maupun berdaya beli termasuk
pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat
kesejahteraan minimum yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.
UMKM terbukti memiliki kontribusi besar terhadap kehidupan sosial
masyarakat di Indonesia. Namun bukan berarti menjalankan unit UMKM
tidak memiliki hambatan. Masing – masing pelakunya harus mampu
meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensinya.

2.1.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang UMKM
a. Pasal 1 Undang – Undang UMKM No.20 Tahun 2008
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 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil
sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang.
 Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang.

b. Pasal 6 Undang-undang No.20 Tahun 2008


Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:


Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.



Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000
(Tiga ratus juta rupiah).



Kriteria usaha kecil sebagai berikut :
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Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.



Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga
ratus juta rupiah)



Kriteria usaha menengah sebagai berikut :


Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000
(Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.



Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000
(Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah)
Tabel 2.1
Kriteria UMKM
Kriteria

No.

Uraian
Asset

Omzet

1.

Usaha Mikro

Max 50 Juta

Max 300 Juta

2.

Usaha Kecil

> 50Jt – 500Jt

> 300Jt – 2,5M

3.

Usaha Menengah

> 500Jt – 10M

> 2,5M – 50M

Sumber: Data diolah.
c. Pasal 3 Undang – undang No. 30 Tahun 2008
Usaha mikro bertujuan menambah dan mengembangkan usahanya
dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi
yang berkeadilan. Bentuk UMKM berupa perusahaan perorangan,
persekutuan misalnya filma dan CV maupun perseroan terbatas.
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Dari beberapa konsep diatas dapat dikatakan bahwa wirausaha
(baik perorangan maupun bersama-sama) adalah pengelola usaha
(business owner manager) atau pelaksana usaha (business operator) dari
usaha yang berskala mikro kecil dan menengah merupakan upaya yang
ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan
kemiskinan.
2.1.1.5. Klasifikasi UMKM
Dalam perspektif perkembangannya, UMKM merupakan kelompok
usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti
tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah
menjadi keharusan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak
kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM:
1.

Livelhood Activities
Merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk
mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sector informal.
Contohnya pedagang kaki lima.

2.

Micro Enterprise
Merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki
sifat kewirausahaan.

3.

Small Dynamic Enterprise
Merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan
mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4.

Fast Moving Enterprise
Merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan
melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).
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2.1.2 Ekonomi Kreatif
2.1.2.1.

Definisi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang
menintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan
pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai The Creation of Value
as A Result of Idea yang berarti ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi
dalam

masyarakat

yang

menghabiskan

sebagian

waktunya

untuk

menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal rutin dan berulang.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting
dalam perkembangan ekonomi kreatif. Bagian inti dari ekonomi kreatif ini
adalah industri kreatif yang digerakkan oleh para creator dan innovator yang
menyimpan

kunci

keberhasilannya

pada

kreativitas

dan

inovasi

(Moelyono,2010).
Kreativitas adalah cara berpikir terhadap sesuatu yang baru sedangkan
inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru dengan teknik baru dan cara
operasional yang baru. Pada hakikatnya, kreativitas adalah menciptakan
sesuatu yang belum ada atau memperbaharui kembali sesuatu yang telah ada
sebelumnya. Dari kreativitas berkembang menjadi sebuah inovasi dan inovasi
menjadi pembentuk entrepreneurship.
Inovasi merupakan hasil kreativitas dari berbagai ragam aspek bisnis
yang dapat disambut dengan baik oleh pasar yang diantaranya terdapat
interaksi strategis sehingga secara keseluruhan menciptakan nilai tambah
multiplikatif. Joseph Schumpeter menyatakan bahwa inovasi selalu membawa
perkembangan dan perubahan ekonomi sehingga selalu merangsang setiap
orang untuk selalu berinovasi.
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Menurut departemen perdagangan RI (2008), industri kreatif adalah
industri berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat dari
setiap individu dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan lapangan
pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya
cipta individu tersebut.
2.1.2.2.

Klasifikasi Ekonomi Kreatif
Mengadopsi pengklasifikasian dari beberapa ahli dan didasari dengan

berbagai pertimbangan, Departemen Perdagangan Republik Indonesia
menetapkan bahwa di Indonesia terdapat 14 subsektor industri kreatif yang
meliputi periklanan; arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan,
desain, desain fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik,
seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti
lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. (lihat pada
gambar 2.1)
Gambar 2.1
Klasifikasi Industri Kreatif di Indonesia

Sumber: Skripsi Nursalina, 2013
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1. Periklanan (Advertising)
Kegiatan kreatif dalam bidang ini adalah komunikasi satu arah dengan
menggunakan medium tertentu yang meliputi proses kreasi, operasi,
dan distribusi dari periklanan, media periklanan luar ruang, produksi
material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Termasuk
untuk tampilan periklanan yang ada di berbagai media.
2. Arsitektur
Kegiatan kreatif dalam bidang ini mencakup keseluruhan baik dari level
makro (town planning, urban design, landscape architecture) sampai
level makro (detail kontruksi).
3. Pasar Barang Seni dan Barang Antik
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan bidang ini adalah perdagangan
barang-barang asli unik dan langkah serta memiliki nilai estetika seni
dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan
dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan,
automobile dan film.
4. Kerajinan (Craft)
Kegiatan kreatif dalam bidang ini berkaitan dengan kreasi produksi dan
distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin
yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian
produknya.
5. Desain
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain
interior, desain produk, desain industri, konsutaltasi indentitas
perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan
jasa pengepakan.
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6. Desain Fashion
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain
alas kaki, dan desain aksesoris mode lainya, produksi pakaian mode
dan aksesorisnya
7. Video, Film, dan Fotografi
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan
jasa forografer, serta distribusi rekaman video dan film.Termasuk
didalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinemotografi, sinetron, dan
eksibisi, atau festival film.
8. Permainan Interaktif (Game)
Kegitan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi
permainan computer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan,
dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai
hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau
edukasi.
9. Musik
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi,
pertunjukan, reproduksi, dan distribusi, dari rekaman suara.
10. Seni Pertunjukkan (Showbiz)
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten,
produksi pertujukkan.
11. Penerbitan dan Percetakan
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan bidag ini antara lain adalah
penulisan konten hingga penerbitan dari buku, koran, perangko,
paspor, tiket pesawat dan barang percetakan lainnya.
12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak
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Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi
informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data,
pengembangan data base, pengembangan piranti lunak, integrasi
sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak,
desain prasarana piranti lunak dan piranti kertas, serta desain portal
termasuk perwatannya.
13. Broadcasting
Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha kreasi, produksi, dan
pengemasan acara televisi (games, kuis, reality show, infotoiment dan
lainya) penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio,
termasuk kegiatan station relay (pemancar) siaran radio dan televisi.
14. Riset dan Pengembangan
Kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan
penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari
ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk
baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru dan teknologi
baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Konsep ekonomi kreatif adalah konsep yang dimana informasi dan
kreativitas menjadi sebuah penopang utama yang bersumber dari ide dan
stock of knowledge sumber daya manusia (SDM). Menurut Kementerian
Perdagangan Indonesia, ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal
dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu demi
menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Howskins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai
kegiatan

ekonomi

dimana

input

dan

outputnya

adalah

gagasan.

Kewirausahaan dan ekonomi kreatif memiliki benang merah yang sama yaitu
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kreativitas idea atau gagasan serta konsep inovasi. Ide kreatif dikaitkan
dengan ide yang baru yakni, bersangkutan ide kreatif ini dapat melibatkan
sebuah usaha pengabungan dua hal atau ide-ide secara langsung.

2.1.2.3.

Pelaku dan Faktor Penggerak Industri Kreatif
Pelaku yang menjadi faktor penggerak industri kreatif adalah:
Gambar 2.2
Pelaku dan faktor penggerak Industri kreatif

Sumber: Skripsi Nursalina, 2013

a. Cendekiawan
Cendekiawan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan
kemampuan dalam mengolah seni dan ilmu pengetahuan. Dalam
industri kreatif pelaku ini terdiri dari peneliti, penulis, aktor,
budayawan, seniman, pengajar, dan tokoh lain di bidang seni,
budaya dan ilmu lain yang terkait dengan industri kreatif.

b. Bisnis
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Bisnis merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk untuk
memfasilitasi ketersediaan barang dan jasa kepada konsumen.
Bisnis ini biasanya dimiliki oleh pihak swasta untuk menghasilkan
keuntungan bagi perusahaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

c. Pemerintah
Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki wewenang
mengelola kegiatan suatu Negara. Peran pemerintah dalam
pengembangan industri kreatif didorong oleh adanya kegagalan
pasar yang disebabkan monopoli, eksternalitas, barang publik,
informasi yang asimetris, ketidakefisienan yang tinggi dan
ketidakmerataan hasil pembangunan.
2.1.2.4.

Arti Penting Industri Kreatif
Ada beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan

di Indonesia, seperti yang digambarkan pada bagan berikut:
Gambar 2.3
Arti Penting Industri Kreatif

Sumber: Skripsi Nursalina, 2013.
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Industri Kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena:
a. Memberikan kontribusi Ekonomi yang signifikan.

Kontribusi

Ekonomi yang dimaksud dalam hal ini berupa PDB dan
menciptakan lapangan pekerjaan ekspor.
b. Menciptakan iklim bisnis yang positif, misalnya yaitu dengan
menciptakan lapangan usaha, memberi dampak bagi sektor lain,
melakukan kegiatan pemasaran yang aktif.
c. Membangun citra identitas Bangsa terutama pada orang asing atau
pendatang atau yang biasa disebut turisme yang berkunjung ke
Indonesia. Misal dengan menunjukkan ikon nasional, membangun
budaya, warisan budaya dan nilai lokal.
d. Berbasis kepada Sumber Daya yang terbaharukan seperti ilmu
pengetahuan, kreativitas.

Sebutan lain dari orang-orang yang

tergabung dalam kegiatan ini adalah Green Community.
e. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan
kompetitif suatu bangsa seperti ide dan gagasan yang menciptakan
nilai.
f.

Memberikan dampak sosial yang positif.

Dampak sosial yang

dimaksud yaitu berupa kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan,
peningkatan toleransi sosial.
2.1.2.5.

Pilar Industri Kreatif
Dalam mengembangkan industri kreatif sebagai dasar ekonomi

kreatif, terdapat enam pilar utama yang akan dikembangkan dengan target
masing-masing dari tahun 2009 – 2015. Berikut gambar perkembangan
enam pilar Industri Kreatif:
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Gambar 2.4
Perkembangan Enam Pilar Industri Kreatif

Sumber: Skripsi Nursalina, 2013.

Keenam pilar tersebut adalah sebagai berikut (Departemen
Perdagangan, 2008):
a. People (Individu)
People yang dimaksudkan disini ialah seseorang yang memiliki
talenta untuk berkreasi, menjadi pekerja dengan jumlah dan
kualitas kreativitas yang baik, sehingga membentuk masyarakat
kreatif yang berwirausaha.
Yang menjadi tujuan akhir dari pilah ini adalah terbentuknya
masyarakat dengan mindset dan moodset kreatif yang didukung
oleh talenta dan pekerja kreatif.
b. Industri
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Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan
dengan proses pengolahan produksi, distribusi dan konsumsi
barang dan jasa baik di wilayah lokal maupun internasional.
Dalam hal ini industri yang dikembangkan ialah industri yang
memiliki keunggulan komparatif, yang mengutamakan inovasi
potensi lokal agar dapat bersaing dan memiliki keunggulan
kompetitif.
Tujuan yang ingin dicapai pada pilar ini adalah memiliki industri
kreatif yang unggul baik di pasar domestik maupun di pasar
asing/pasar Internasional, dengan peran dominan wirausaha
nasional.
c. Teknologi
Teknologi merupakan suatu kesatuan material dan non material
sebagai sumber daya dalam mencapai nilai tertentu.

Menurut

Florida dalam Departemen Perdagangan, (2008) ada 3 (tiga) modal
utama dalam membangun ekonomi kreatif meliputi kemampuan
sumber daya manusia, teknologi, dan hubungan sosial.
Basis-basis teknologi diarahkan menuju master teknologi,
kemudian dilakukan upaya agar memiliki kapasitas penguasaan
teknologi dan computer literacy, selain itu juga mengupayakan iklim
usaha

yang

kondusif

untuk

meningkatkan

investasi

dan

pembangunan infrastruktur.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pilar teknologi adalah memiliki
teknologi yang mendukung desain dan melayani kebutuhan pasar.
d. Resource (Sumber Daya)
Sumber daya merupakan suatu input yang diperlukan dalam
proses pengolahan nilai tambah sumber daya alam dan
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ketersediaan lahan sebagai penunjang industri kreatif. Dalam hal
ini lebih ditekankan mengenai kemampuan memanfaatkan bahan
baku alam, serta dengan memperhatikan dan menjaga lingkungan.
Basis-basis teknologi adalah dengan mengolah sumber daya alam,
dengan mempertahankan iklim kondusif untuk ketersediaan
pasokan bahan baku domestik.
Tujuan yang ingin dicapai pada pilar ini ialah memanfaatkan
bahan baku dengan nilai tambah dan tingkat utilisasi yang tinggi
serta ramah lingkungan.
e. Institution (Lembaga)
Lembaga merupakan suatu unsur sosial dalam membentuk
kebiasaan dan hukum yang berlaku.

Dalam pengembangan

industri kreatif sangat diperlukan peranan hukum yang tegas dan
jelas untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan
oleh pelaku kreatif. Selain itu memberikan apresiasi budaya dan
warisan budaya Indonesia di dalam dan luar negeri, sehingga
masyarakat kreatif dapat saling menghargai dan bertukar
pengetahuan.
Tujuan utama dari pilar tersebut yaitu masyarakat diharapkan
berfikiran terbuka dan bersedia bahkan bangga mengkonsumsi
produk kreatif lokal.
f.

Financial Intermediary (Lembaga Intermediasi Keuangan)
Lembaga intermediasi keuangan merupakan suatu lembaga
yang memiliki peran sebagai penyalur dana kepada pelaku kreatif
yang memerlukan dana berupa modal dan pinjaman. Tugas dari
lembaga ini adalah menguatkan hubungan antara industri kreatif
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dengan lembaga keuangan, dan menyediakan skema dan lembaga
pembiayaan yang sesuai.
Tujuan dari pilar tersebut ialah tercapainya tingkat kepercayaan
dan distribusi informasi yang simetris antara lembaga keuangan
dengan industri kreatif.
2.1.3 Industri Fashion Muslim
2.1.3.1.

Perkembangan Industri Fashion Muslim
Industri Kreatif subsektor fashion/mode adalah kegiatan kreatif

yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain
aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya,
konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion (Departemen
Perdagangan, 2008). Jenis pekerjaan di subsektor industri fashion
menurut Departemen Perdagangan (2008), terdiri dari perancangan,
pekerja sablon, penjahit (termasuk bordir), pekerja produksi sepatu,
pekerja produksi tas, pekerja produksi aksesoris.
Perancangan desain pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris
melakukan rancangan desain produk untuk kemudian diproduksi. Pola
dan pilihan bahan merupakan output utama profesi ini. Pekerja sablon
melakukan aktivitas penyablonan, baik pada produk yang sudah ataupun
belum selesai dikerjakan. Penjahit (termasuk bordir) melakukan aktivitas
penjahitan pakaian, sesuai rencana desain yang diberikan perancangan.
Pekerja produksi sepatu, tas dan aksesoris melakukan aktivitas potong,
bentuk dan finishing seperti direncanakan pada desain produk.
Dunia fashion terus bergulir dan berganti seiring dengan
berjalannya waktu. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim
yang besar di dunia, trend fashion muslim Indonesia memiliki pangsa
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pasar yang luas. Dulu pakaian muslim susah sekali mendapat tempat di
hati masyarakat. Hijab yang dianggap kuno dan terlalu fanatik membuat
para wanita tidak percaya diri dalam menggunakannya. Namun, jika
melihat kondisi saat ini, trend fashion muslim di Indonesia sangatlah
digandrungi. Hal tersebut membuat Indonesia disebut-sebut akan menjadi
kiblat fashion muslim dunia.
Berbagai macam jenis pakaian muslimah bermunculan disesuaikan
dengan selera pasar dan kemampuan masing-masing desainer untuk
menciptakan sebuah pakaian muslimah yang menarik. Hijab yang
merupakan inti dari pakaian muslimah dibuat dengan fleksibel sehingga
bisa memungkinkan wanita mengenakan hijab dengan berbagai model
sehingga bentuk hijab menjadi sangat manis dan tidak monoton. Oleh
karenanya, terciptalah model-model yang berbeda dari masing-masing
pengguna dan pembuat busana muslim.
Berawal dari pengaruh perkembangan mode, masyarakatpun mulai
mencari perpaduan produk yang islami namun tetap tampil modis, nyaman
juga

tetap

menjadi

prioritas

konsumen.

Jadi,

para

desainer

mengembangkan berbagai inovasi tentang mode busana muslim yang
sedang trend di kalangan masyarakat dengan ciri khasnya masing-masing
sehingga secara otomatis akan mengambil hati masyarakat.

2.1.3.2.

Permasalahan UMKM di Kota Malang
Lima tantangan yang dialami UMKM di Kota Malang dalam

perkembangannya, antara lain:
1.

Permodalan
Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan
tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari
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sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM belum
tersentuh lembaga keuangan (bank) sehingga banyak juga yang
dari mereka mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga
keuangan mikro walaupun dengan beban dan resiko yang cukup
berat.
2.

Distribusi Barang
Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi
tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Malang.
Took oleh-oleh, rekomendasi dari teman dan pemasaran dari mulut
ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam
memasarkan produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM
yang di dominasi oleh generasi X ini hanya berfokus pada kualitas
produksi barang. Sehingga terkadang distribusi menjadi kurang
diperhatikan.

3.

Perizinan
Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir
pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di
bidang pengatahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan
termasuk persyaratan samoai dengan bagaimana proses yang
ditempuh dalam pengurusannya.

4.

Pembukuan yang masih manual
Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai
dengan laba bersih karena pembukuan yang masih sangat manual
seringkali menghambat UMKM untuk Growth and Scale Up
bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib pembukuan merupakan
hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuan lah suatu
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perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan
strategi perusahaan kedepannya.
5.

Sistem Pemasaran Online
Selain ditribusi barang yang sangat terbatas, cara pemasaran
online pun juga masih menjadi tantangan UMKM saat ini.
Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet
dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM yang
mayoritas didominasi generasi X ini.

2.1.4 Keberhasilan Usaha
2.1.4.1.

Definisi Keberhasilan Usaha
Keberhasilan usaha adalah suatu keadaan dimana usaha

mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya dan menjadi bagian
utama dari sebuah perusahaan dimana segala aktivitas yang ada di
dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Keberhasilan
dan/atau kegagalan wirausaha dipengaruhi berbagai faktor baik eksternal
maupun internal.
Faktor internal yang berpengaruh diantaranya adalah kemauan,
kemampuan dan kelemahan yang ada pada diri. Sedangkan untuk faktor
eksternalnya adalah kesempatan dan peluang bagi usaha yang ditekuni
(Sujuti Jahja,1997).
Menurut Moch. Kohar Mudzakar, suatu usaha dapat dinyatakan
berhasil apabila memiliki suatu kelebihan dibandingkan periode
sebelumnya atau perusahaan sekelasnya. Keberhasilan tersebut dapat
dilihat dari besarnya laba usaha yang berhasil dicapai pada suatu periode
tertentu (Waridah, 1992).
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Henry Faizal Noor (2007) mengemukakan bahwa keberhasilan
usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai
tujuannya suatu bisnis dan dikatakan berhasil apabila mendapatkan laba
yang menjadi tujuan dari seseorang melakukan bisnis.
Menurut Tulus Tambunan (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan usaha dapat diketahui dari dua faktor yaitu faktor internal
dan eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu kualitas SDM,
penguasaan organisasi,

struktur

organisasi,

system manajemen,

partisipasi, budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak
luar, dan tingkat entrepreneurship. Sementara, faktor eksternal dapat
dibagi menjadi dua yaitu pemerintah dan non pemerintah. Faktor
pemerintah diantaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat
demokrasi. Faktor non pemerintah yaitu sistem perekonomian social
culture

budaya

masyarakat,

sistem

pemburuhan

dan

kondisi

pemburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat dan
lingkungan global.
Dari berbagai faktor penentu keberhasilan usaha industri kecil yang
di identifikasikan pada penelitian Luch pada dasarnya adalah cerminan
dari kemampuan usaha yang tercermin melalui pengetahuan, sikap, dan
keterampilan, pengalaman yang relevan, motivasi kerja dan tingkat
pendidikan seorang pengusaha.
Keberhasilan

suatu

usaha

diindentikan

dengan

laba

atau

penambahan material yang dihasilkan oleh pengusaha tetapi pada
dasarnya keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari hasil secara fisik
tetapi keberhasilan usaha dirasakan oleh pengusaha dapat berupa
panggilan atau kepuasan batin.

32

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2003) menyimpulkan bahwa
70% wirausaha di Singapura menggunakan net laba bersih sebagai suatu
tolak ukur keberhasilan usaha yang ditekuninya. Dari 85% responden,
tolak keberhasilan tersebut diusul oleh laba penjualan (61%), laba setelah
pajak (50%), dan pangsa pasar (48%) serta prestasi sebesar 6-10%.
Untuk mendukung uraian diatas, kriteria keberhasilan usaha adalah
usaha-usaha yang mengalami peningkatan 25% dari keadaan ketika
perusahaan didirikan. Meskipun hanya 25% kerena yang dilihat adalah
peningkatan dalam akumulasi modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan,
perluasaan usaha dan perbaikan fisik maka kriteria tersebut dinilai cukup
signifikan sebagai kriteria keberhasilan usaha (Riyanti 2003).
2.1.4.2.

Faktor-faktor Keberhasilan Usaha
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yang

dijabarkan dalam Suyatno yaitu:
1. Inovasi
2. Perilaku Mengambil Resiko
3. Kemampuan Usaha ( Sikap, Perilaku dan Ketrampilan)
4. Pengalaman yang Relevan
5. Motivasi Berwirausaha
6. Tingkat Pendidikan dari Pengusaha

2.1.4.3.

Dimensi Keberhasilan Usaha
Keberhasilan usaha dan penilaian keberhasilan usaha didasarkan

pada 4 (empat) dimensi menurut Diti (2014) adalah sebagai berikut:
1. Jumlah tenaga kerja
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Banyaknya orang yang bekerja pada suatu usaha. Indikatornya adalah
jumlah karyawan yang dimiliki oleh wirausahawan.
2. Volume penjualan
Jumlah penjualan yang dihasilkan untuk satu tahun. Indikatornya
adalah jumlah penjualan dalam satu tahun, frekuensi produksi per
bulan, peningkatan penjualan, dan perkembangan hasil usaha
beberapa tahun.
3. Ketahanan usaha
Lama usaha yang dijalankan oleh wirausahawan. Indikatornya adalah
lama atau umur usaha yang dijalankan dan usaha yang pernah vakum
atau berhenti produksi.
4. Pendapatan
Jumlah penerimaan bersih yang diterima oleh wirausahawan dari
usahanya. Indikatornya adalah pendapatan usaha selama satu tahun.

Indikator keberhasilan usaha menurut Riyanti (2003), kriteria yang cukup
signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari:
1.

Peningkatan modal

2.

Jumlah produksi

3.

Jumlah pelanggan

4.

Perluasan usaha

5.

Pendapatan usaha

2.1.5 Motivasi Berwirausaha
2.1.5.1.

Definisi Motivasi Berwirausaha
Menurut Sunyoto (2012) bahwa motivasi adalah suatu perangsang

keinginan (want) daya penggerak kemauan bekerja seseorang, setiap
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motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi merupakan
hubungan sistematik antara suatu respons atau suatu himpunan respon
dan keadaan dorongan tertentu yang terdiri motif, harapan, insentif, laba,
kebebasan, impian personal dan kemandirian (Saiman, 2011; Fahmi,
2014; Hendro, 2011; Alma, 2013; Rusdiana, 2013).
Bahwa dengan berwirausaha seseorang akan termotivasi untuk
memperoleh imbalan minimal dalam bentuk laba, kebebasan, impian
personal yang mungkin menjadi kenyataan, kemandirian disamping
memiliki peluangpeluang pengembangan usaha, memiliki peluang untuk
mengendalikan nasibnya sendiri.

2.1.5.2.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi
Motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi

antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang ada dalam diri
seseorang. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai proses psikologi yang
ditimbulkan oleh faktor dalam diri dan luar diri seseorang.
Berdasarkan teori motivasi kerja, menurut Siagian (dalam Ilham) ada
beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, diantaranya:
1. Cara permotivasian yang baik
Tindakan permotivasian yang baik dilakukan secara objektif,
hukum yang diberikan setimpal, tidak merendahkan martabat
seseorang, bersifat mendidik dan tidak dilakukan secara
emosional.
2. Pemberian penghargaan dan pelaksanaan yang baik
Untuk mendorong semangat wirausaha diharapkan adanya
penghargaan yang baik bagi seseorang yang mampu mengelola
usahanya secara mandiri.
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3. Kemauan untuk maju
Kemauan untuk maju dalam kehidupan seseorang berpengaruh
terhadap tindakan yang dilakukannya.

2.1.5.3.

Indikator Motivasi Berwirausaha
Menurut

Manulang

dalam

(Ilham,2014),

seseorang

yang

mempunyai motivasi akan terlihat dari ketekunan, kesabaran, keseriusan,
kegairahan, semangat, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan
suatu pekerjaan. Secara ringkas, Indikator untuk mengukur motivasi
wirausaha seseorang adalah adanya semangat, kepemimpinan, pantang
menyerah, dan komitmen yang kuat.
1. Semangat
Semangat yang tinggi diperlukan seseorang dalam menjalankan
usahanya, karena sukses atau tidaknya usaha yang dilakukan
seseorang tergantung pada semangat kerja dalam berwirausaha.
2. Kepemimpinan
Seorang

wirausaha

yang

sukses

tidak

terlepas

dari

kepemimpinannya, kepeloporannya, dan keteladanannya dalam
mengendalikan suatu bisnis/usaha.
3. Pantang Menyerah
Pantang menyerah merupakan salah satu kunci untuk sukses
menjalani hidup. Pantang menyerah juga merupakan kunci utama
dalam meraih kesuksesan usaha.
4. Komitmen
Faktor utama untuk membangun sebuah komitmen diri dalam
membangun kesuksesan adalah kompetensi. Kompetensi ini
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dapat dilihat dari pola kerja, semangat inovasi, serta tingkah laku
dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

2.1.5.4.

Hubungan antara Motivasi Berwirausaha dengan Keberhasilan
Usaha
Wirausahawan yang berhasil (Suryana dan Bayu, 2011) ialah
mereka yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi (High n ach
person). Sifat khas motif berprestasi tinggi yaitu:
1. Mempunyai komitmen dan tanggungjawab terhadap pekerjaan
2. Cenderung memilih tantangan
3. Selalu jeli melihat dan manfaat peluang
4. Objektif dalam setiap peluang
5. Selalu memerlukan umpan balik
6. Selalu optimis dalam situasi kurang menguntungkan
7. Berorientasi laba
8. Mempunyai kemampuan mengelola secara proaktif

2.1.6

Jiwa Wirausaha

2.1.6.1 Definisi Jiwa Wirausaha
Kewirausahaan menurut Soegoto (2009:3) adalah suatu usaha
kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan
sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat,
menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain.
Entrepreneurship mengandung makna wiraswasta atau wirausaha
yaitu cabang ilmu ekonomi yang mengajarkan bagaimana kita bisa
mandiri dalam memulai suatu usaha dalam rangka mencapai profit
serta mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki.
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Shane

&

Venkataraman

(2000),

kewirausahaan

adalah

penemuan, penciptaan, dan sebab / akibat yang ditimbulkan peluang
untuk mewujudkan produk dan jasa yang akan digunakan di masa
mendatang. Seorang wirausaha haruslah seseorang yang memiliki
jiwa mampu melihat setiap potensi yang ada di depan. Melihat ke
depan bukan melamun kosong, tetapi melihat, berfikir dengan penuh
perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternative masalah dan
pemecahannya (Marbun,2007).
Menurut Nickels (2005:176) untuk mendapatkan kemampuankemampuan tersebut seorang pengusaha harus memiliki jiwa
kewirausahaan, yaitu:
1. Mengarahkan diri
Pengusaha hendaknya bersikap menyenangkan dan memiliki
disiplin diri yang tinggi walaupun merupakan pemilik usaha dan
penanggungjawab akan keberhasilan maupun kegagalan
usaha.
2. Percaya diri
Pengusaha harus percaya diri akan ide yang didapatkannya
walaupun tidak ada orang yang memilirkannya dan harus
melengkapi antusiasme pengusaha.
3. Berorientasi pada tindakan
Gagasan bisnis yang luar biasa belumlah cukup tanpa adanya
semangat

untuk

mewujudkan,

mengaktualisasikan,

dan

mewujudkan impian menjadi kenyataan.
4. Energik
Dalam bisnis yang kita jalankan, kita harus bersikap emosional,
mental dan fisik mampu bekerja lama dan keras.
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5. Toleran terhadap ketidakpastian
Pengusaha sukses dengan menempuh resiko-resiko yang
telah diperhitungkan sebelumnya.

Kewirausahaan tidak ditujukan bagi orang-orang yang suka memilih
keadaan atau takut untuk menerima kegagalan. Tips bagi pengusaha
yang potensial (Nickels,2005) :
1. Bekerja dengan orang lain dan mempelajari bagaimana mereka
mendapatkannya
2. Riset pasar tetapi jangan dilakukan dalam jangka waktu yang lama
3. Mulailah usaha ketika telah memiliki pelanggan sebagai permulaan,
menjadikan sebagai usaha sampingan
4. Susun suatu tujuan spesifik tetapi jangan terlalu tinggi karena dalam
memulai usaha, aspek yang paling tersita adalah aspek keuangan
5. Rencanakan beberapa tujuan dalam time schedule
6. Biasakan untuk bergaul dengan orang yang lebih pintar misalnya
seorang akuntan atau direktur yang tertarik dengan usaha yang kita
jalankan dan bisa memberi jawaban pertanyaan seputar usaha yang
sedang dijalankan
7. Jangan takut gagal. Pengusaha baru harus siap kehabisan waktu
beberapa waktu sebelum mereka berhasil

Terdapat beberapa karakteristik dari wirausaha yang berhasil
memiliki sifat-sifat yang dikenal dengan istilah 10D dikemukakan oleh
Bygrafe:
1. Dream
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Wirausaha mempunyai visi tentang keinginannya di masa depan
dalam kehidupan pribadi dan usahanya dan berusaha untuk
menggunakan kemampuannya dalam mewujudkan visi tersebut.
2. Decisivenese
Wirausaha tidak bekerja lambat. Keputusan yang diambilnya
merupakan yang cepat namun tetap penuh perhitungan.
Kecepatan dan ketepatannya dalam mengambil keputusan
merupakan faktor utama dalam kesuksesan bisnis.
3. Doers
Setelah keputusan diambil wirausaha langsung mengambil
tindakan lebih lanjut. Kegiatannya dilakukan dengan cepat tanpa
ditunda.
4. Determination
Kegiatan yang dilakukan oleh wirausaha dilakukan dengan penuh
perhatian. Ia memiliki sikap tanggung jawab dan tidak menyerah
pada halangan apapun.
5. Dedication
Wirausaha mendedikasikan dirinya pada bisnis yang dijalankan
dengan sungguh-sungguh tidak jarang mereka mengorbankan
keluarganya dan kesenangan dirinya untuk sementara waktu.
6. Devation
Wirausaha mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya.
Kecintaannya pada pekerjaan membuat ia terdorong untuk
mencapai hasil yang diinginkan.
7. Details
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Wirausaha memperhatikan segala faktor yang ada tanpa
mengabaikan faktor sekecil apapun yang dapat menghambat
berjalannya bisnis.
8. Destiny
Wirausaha bertanggung jawab pada nasib dan tujuan yang ingin
dicapai. Ia menyukai kebebasan tanpa bergantung pada orang
lain.
9. Dollars
Motivasi wirausaha tidak hanya untuk mendapatkan uang.
Melainkan uang digunakan sebagai ukuran kesuksesan yang
telah diraihnya. Ia merasa layak untuk mendapatkan keuntungan
jika bisnisnya dapat berjalan dengan sukses.
10. Distribute
Wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya pada
orang yang telah dipercaya. Orang-orang kepercayaannya
merupakan orang yang memiliki semangat dan jalan pikiran yang
sama.

2.1.6.2

Dimensi Jiwa Wirausaha
Menurut

Suryana

(2006),

seorang

yang

memiliki

jiwa

kewirausahaan haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Penuh percaya diri
Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha mera yakin bahwa apaapa yang diperbuatnya akan berhasil menghadapi rintangan.
Tidak selalui dihantui rasa takut akan kegagalan sehingga
membuat dirinya optimis untuk terus maju. Indikatornya adalah
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penuh

keyakinan,

optimis,

berkomitmen,

disiplin,

dan

bertanggungjawab.
2. Memiliki inisiatif
Menungu akan sesuatu yang tidak pasti merupakan sesuatu yang
palung dibenci oleh seseorang yang memiliki jiwa wirausaha.
Dalam menghadapi dinamisnya kehidupan yang penuh dengan
perubahan dan persoalan yang dihadapi, seorang wirausaha akan
selalu berusaha mencari jalan keluar. Mereka tidak ingin hidupya
digantungkan pada lingkungan, sehingga akan terus berupaya
mencari jalan keluarnya.
3. Memiliki positif berprestasi
Berbagai target demi mencapai sukses dalam kehidupan biasanya
selalu dirancang oleh seorang wirausaha. Keberhasilan demi
keberhasilan yang diraih seseorang yang berjiwa entrepreneur
menjadikannya pemicu untuk terus meraih sukses dalam
hidupnya. Indikatornya adalah orientasi pada hasil dan wawasan
ke depan.
4. Memiliki jiwa kepemimpinan
Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor kunci menjadi
wirausahawan sukses. Berani tampil ke depan menghadapi
sesuatu yang baru walaupun penuh resiko. Keberanian ini
tentunya dilandasi perhitungan yang rasional. Indikatornya adalah
berani tampil beda, dapat dikritik, dan tangguh dalam bertindak.
5. Berani mengambil resiko
Wirausaha adalah seseorang yang lebih menyukai usaha-usaha
yang

lebih

menantang

untuk
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mencapai

kesuksesanatau

kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Indikatornya
adalah penuh perhitungan.

2.1.6.3

Hubungan Jiwa Wirausaha terhadap Keberhasilan Usaha
Hofer dan Sandberg mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor

yang berpengaruh terhadap kinerja usaha kecil terutama usaha baru.
Sesuai dengan tingkat pengaruhnya, faktor-faktor tersebut adalah
struktur industri, strategi bisnis dan karakteristik wirausaha. Terdapat
empat factor karakteristik wirausaha yang berpengaruh terhadap
kesuksesan usaha, yaitu:
a. Mampu mengidentifikasikan kesempatan bisnis potensial
b. Memiliki sense of urgency yang membuat mereka berorientasi
pada tindakan
c. Mempunyai pengetahuan terinci atas faktor-faktor kunci yang
diperlukan untuk sukses dalam industri dan stamina fisik yang
diperlukan untuk pekerjaannya
d. Mampu mencari bantuan dari pihak luar.

2.1.7

Inovasi

2.1.7.1

Definisi Inovasi
Inovasi berasal dari kata latin Innovare yang berarti membuat

suatu yang baru, dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat
merubah kesempatan menjadi ide-ide baru dan menjadikannya untuk
dapat digunakan dalam praktek secara luas. Menurut Schumpeter,
inovasi adalah usaha atau upaya dalam mengkreasikan dan
mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi sehingga
dapat menambah nilai suatu produk, pelayanan, proses kerja, dan
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kebijakan yang tidak hanya lembaga pendidikan tetapi juga
stakeholder dan masyarakat.
Konsep inovasi memiliki sejarah yang panjang dan pengertian
yang berbeda-beda, terutama didasarkan pada persaingan `antara
perusahaan-perusahaan dan strategi yang berbeda yang dapat
dimanfaatkan untuk persaingan. Hills (2008) mendefinisikan inovasi
sebagai ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh seseorang
atau unit pengguna lainnya. Sedangkan menurut Suryana (2003),
inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam
rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan
memperkaya kehidupan.
Inovasi menurut Kotler dan Keller (2009) adalah produk, jasa,
ide, dan persepsi yang baru dari seseorang.inovasi bukan hanya
sebagai ide-ide bagus, namun merupakan kombinasi dari setiap
pemikiran kreatif, staff yang termotivasi, dan pemahaman naluriah dari
apa yang diinginkan oleh konsumen (Branson,2005).
Menurut Fortana (2009), inovasi sebagai keberhasilan ekonomi
berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari caracara lama dalam mentransformasikan suatu input menjadi output
(teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam
perbandingan antara nilai guna yang dipersepsikan oleh knsumen atas
manfaat suatu produk (barang/jasa) dan harga yang ditetapkan oleh
produsen.
Kemudian inovasi dalam konteks lebih luas bahwa inovasi yang
berhasil tidak hanya merupakan suatu keberhasilan ekonomi
melainkan juga keberhasilan sosial. Inovasi yang berhasil adalah
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inovasi yang menciptakan nilai besar untuk konsumen, komunitas dan
lingkungan pada saat yang sama.

2.1.7.2

Prinsip Inovasi
Drucker memberikan inovasi yang diberi label “hal-hal yang harus

dikerjakan”, “hal-hal yang tidak boleh dikerjakan”, dan “kondisi”.
(Heller,2003). Hal-hal yang harus dikerjakan adalah:
1. Menganilisa peluang
2. Melangkah keluar untuk melihat, bertanya dan mendengarkan
3. Sederhanakan dan fokuskan
4. Mulai cari hal yang kecil - coba melakukan suatu hal yang spesifik
5. Bertujuan meraih kepemimpinan pasar

Prinsip kelima yang berpikir secara luas tampaknya berlawanan
secara tidak logis dengan prinsip yang keempat. Namun Drucker
brerkata, “inovasi yang baik dimulai dari yang kecil, yang hanya
memerlukan uang sedikit pada awalnya, dengan hanya beberapa
orang, dan hanya melayani pasar yang kecil dan terbatas.” Bisnis yang
kecil seperti itu akan memberikan lebih banyak waktu dan ruang bagi
sang innovator untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak
terelakkan. Namun kita harus selalu “bertujuan meraih dominasi dalam
sebuah industri atau pasar”.

2.1.7.3

Dimensi Inovasi
Soleh (2008) menunjukkan bahwa memproduksi aneka pilihan

manajerial yang ada pada umumnya memusat pada produk dan
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teknologi sebagai proses yang mempunyai empat jenis inovasi, antara
lain:
1. Inovasi produk, perubahan produk atau jasa karena suatu
permintaan kepada perusahaan.
Inovasi produk dan jasa terus meningkat dalam hal
pembedaan untuk memenuhi kebutuhan para pemakain
spesifik. Inovasi produk dan jasa yang mempengaruhi mutu
produk dan jasa, tetapi juga mempunyai suatu efek yang
besar epada reputasi (gambaran merek) dan nilai atau inovatif
(Tidd,2008).
2. Proses inovasi terjadi dalam perjalanan dimana produk diciptakan
dan dikirimkan
Inovasi proses memimpin kearah metode operasi baru
dengan memproduksi baru, memproduksi teknologi baru atau
mengembangkan kemampuan orang-orang dalam suatu
perusahaan. Proses inovasi bertujuan untuk mengurangi
biaya dan meningkatkan produktivitas di dalam aktivitas
supply-chain

dan

demand-chain.

Inovasi

proses

juga

membantu meningkatkan mutu relative dan jasa tersebut.
3. Inovasi paradigma atau sumber inovasi internal merupakan
perubahan

mendasar

dari

R&D

internal

usaha

untuk

menghasilkan produk dan inovasi proses.
4. Memposisikan inovasi atau sumber eksternal inovasi antara lain
perubahan konteks membeli, peijinan, persetujuan, pengadaan
dengan perusahaan lain, joint ventures dengan para penyalur
pelanggan dan perusahaan lain.
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2.1.7.4 Hubungan antara Inovasi dengan Keberhasilan Usaha
Untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang
perlu

dimiliki

dan

dikembangkan

dalam

diri

wirausaha

demi

perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Pada dasarnya sebuah
inovasi dalam berwirausaha adalah kemampuan untuk menetapkan
solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau
memperbaiki kinerja usaha.
Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan
kreativitas untuk menghadapi tantangan dalam usaha, khususya untuk
menemukan produk dan layanan yang unggul. Banyak produk dan
layanan yang dihasilkan oleh pebisnis sukses merupakan hasil inovasi
dan kreativitas yang dikembangkan dalam usaha. Oleh karena itu, untuk
menjadi wirausaha yang unggul diperlukan kemampuan melakukan
inovasi dan kreativitas.
2.1.8

Promosi

2.1.8.1

Definisi Promosi
Promosi adalah seni untuk merayu pelanggan dan calon

konsumen untuk membeli lebih banyak produk perusahaan (Tanjung,
2004). Promosi adalah salah satu variabel didalam bauran pemasaran
yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran
produk dan jasa.
Pengertian lain tentang promosi disampaikan stanton dalam
bukunya suliyanto adalah kombinasi dari periklanan, personal selling
dan alat promosi lainnya yang di rencanakan untuk mencapai tujuan
program penjualan. Atau dengan kata lain agar produknya bisa terjual.
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Promosi

mencerminkan

segala

bentuk

kegiatan

yang

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk konsumen
untuk membelinya. Jadi, promosi merupakan komponen yang dipakai
untuk memberikan dan mempengaruhi pasar bagi perusahaan. Adapun
kegiatan yang termasuk dalam promosin adalah periklanan, promosi
penjualan, personal selling, dan publlisitas.

a.

Advertising (periklanan)
Dalam konbteks ini bisa melalui radio, televisi, surat kabar dan
majalah-majalah.

b.

selling (penjualan personal)
Dalam konteks ini bisa dengan penjualan dengan tatap muka,
yaitu penjualan dengan dengan bertemu muka dan mencoba
dengan membujuk pembeli untuk membeli barang maupun
jasa yang bersangkutan

c.

Public relation (publisitas)
Dalam konteks ini bisa konsumen yang membeli mendapatkan
undian hadiah berupa mendapatkan planet pluto dan
sebagainya.

d.

Sales promotion (promosi penjualan)
Dalam konteks ini bisa mellalui konser musik, pameran,
demonstrasi dan pertunjukan-pertunjukan lainnya.

2.1.8.2

Indikator Promosi
Indikator-indikator promosi menurut Philip Kotler (2009) adalah:

1. Promosi penjualan
2. Periklanan
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3. Tenaga penjualan
4. Kehumasan / Public Relations
5. Pemasaran langsung

2.1.8.3

Hubungan antara Promosi dengan Keberhasilan Usaha
Menurut Fandy Tjiptono (2008), promosi merupakan salah satu

faktor penentu suatu keberhasilan usaha. Betapapun berkualitasnya
suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak
yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak
akan pernah membelinya.
Promosi berfungsi untuk merangsang konsumen konsumen agar
melakukan pembelian sehingga dapat meningkatkan laba dalam suatu
keberhasilan usaha. Kegiatan promosi memang sangat kompleks dan
saling berkaitan satu sama lain, sehingga kegiatan promosi hendaknya
dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu laba atau
keuntungan yang semaksimal mungkin. Hal inilah yang membuatv
promosi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.
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2.2

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian

karena ia berfungsi sebagai acuan dalam melakukan sebuah penelitian.
Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk memperkaya teori yang digunakan
dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini peneliti
mencantumkan berbagai hasil penlitian terdahulu yang terkait dengan
penelitian yang hendak dilakukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2010) tentang strategi meningkatkan
daya saing UMKM dalam menghadapi implementasi CAFTA dan MEA
menyimpulkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia akan menghadapi
tantangan besar sekaligus peluang yang bagus karena adanya CAFTA dan
MEA. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa UMKM harus meningkatkan
daya saing perusahaan dan produknya agar mampu bertahan. Kunci dari
keberhasilan tersebut terletak pada karakter dari pemilik usaha tersebut.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Dafiq, Rahma dan Dina dengan judul
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UKM di kawasan kambang
iwak Palembang menyimpulkan bahwa motivasi, kreatif, inovatif, lokasi dan
faktor modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan
usaha di kawasan kambang iwak.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eny dan Nining (2016) tentang
Faktor-faktor penentu keberhasilan UKM di kota Yogyakarta menyatakan
bahwa karakteristik kinerja pengelola UKM dan strategi bisnis yang
dikembangkan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap
berkembangnya UKM di kota Yogyakarta.
Selanjutnya Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UKM di
Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang dilakukan oleh Zulaicha, Joniarto, dan
Ivana (2017) menyimpulkan bahwa strategi pemasaran, pengelolaan dan
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kepemilikan teknologi serta modal mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis
secara positif. Sedangkan legalitas mempengaruhi keberhasilan bisnis secara
negatif. Selain itu tingkat pendidikan dari pemilik usaha juga mempengaruhi
perkembangan usaha tersebut.
Adapun rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang telah disajikan
diatas dapat dilihat pada matriks penelitian terdahulu pada tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
No

Tahun Nama

Judul

Hasil

1.

2010

Strategi

UMKM

meningkatkan

akan

daya saing UMKM

tantangan

dalam

sekaligus memperoleh

menghadapi

peluang

dengan

implementasi

adanya

implementasi

CAFTA dan MEA.

CAFTA

dan

Sri Susilo

di

Indonesia
menghadapi
dan

MEA.

UMKM

harus

meningkatkan
saing

daya

perusahaan

maupun

daya

saing

produknya agar tetap
mampu bertahan dan
dapat

memanfaatkan

peluang.
utamanya
pada
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pemilik

Kunci
terdapat
UMKM

yang

harus

mampu

menjadi

motor

penggerak

untuk

peningkatan daya saing
perusahaan.

2.

2016

Dafiq Muflikh,

Faktor-faktor

Faktor motivasi, kreatif,

Rahma

yang

inovatif,

Effendi,S.E.,

mempengaruhi

faktor

MM

keberhasilan

mempunyai

pengaruh

Dina

UKM di kawasan

yang

signifikan

Mellita,S.E.,

kambang

terhadap keberhasilan

M.Ec

Palembang

iwak

usaha

lokasi

dan
modal

di

kawasan

kambang iwak.

3.

2016

Eny

Faktor-faktor

Karakteristik

Sulistyowati,

penentu

pengelola

Nining Sofiati keberhasilan
Lestari

UKM

di

Yogyakarta

kinerja
UKM

strategi

dan
bisnis

kota memberikan pengaruh
yang cukup signifikan
terhadap
berkembangnya

UKM

di kota Yogyakarta.
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4.

2017

Zulaicha

Analisis

faktor- Strategi

Parastuty,

faktor

Joniarto

mempengaruhi

pemasaran,

yang pengelolaan
kepemilikan

dan
teknologi

Parung, Ivana kesuksesan UKM serta
di

modal

Surabaya, mempengaruhi

Sidoarjo,
Gresik.

dan keberhasilan

suatu

bisnis

positif.

secara

Sedangkan

legalitas

mempengaruhi
keberhasilan

bisnis

secara negatif. Selain
itu

usahawan

berpendidikan

yang
tinggi

kurang

berhasil

dibandingkan

dengan

usahawan

yang

berpendidikan rendah.
Sumber: Data Diolah
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2.3

Kerangka Pikir
Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011), Kerangka berpikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.
Dari empat faktor yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tersebut
akan dijadikan sebagai indikator dalam mengkaji lebih dalam mengenai Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif di
Kota Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui kerangka berpikir
berikut:
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Sumber: Ilustrasi Penulis, 2019
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Inovasi

Motivasi
Berwirausaha
(X1)

Mengambil
Resiko

Ekonomi Kreatif

Pengalaman
Relevan

Promosi
(X4)
(X3)

Motivasi
Berwirausah
a

Inovasi

Keberhasilan Usaha (Y)

Jiwa
Wirausaha
(X2)

Variabel yang Mempengaruhi
Keberhasilan Usaha

Kemampuan
Usaha

Faktor Keberhasilan Usaha

Alur Kerangka Berpikir

Gambar 2.5

Tingkat
Pendidikan

2.4

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan

masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan variabel yang digunakan yaitu
motivasi berwirausaha, lokasi usaha, jaringan bisnis serta merek terhadap
keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif (Industri fashion muslim) di Kota
Malang, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
1. H1 : Variabel motivasi wirausaha secara parsial memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM berbasis ekonomi
kreatif (Industri fashion muslim) di Kota Malang?
2. H2 : Variabel jiwa wirausaha secara parsial memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif
(Industri fashion muslim) di Kota Malang?
3. H3 : Variabel inovasi secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif (Industri
fashion muslim) di Kota Malang?
4. H4 : Variabel promosi secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif (Industri
fashion muslim) di Kota Malang?
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Pendekatan Penelitian
Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode

penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-maslaah
penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat
memecahkan

berbagai

masalah

penelitian,

namun

juga

dapat

mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak
penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia
pendidikan.
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif Kota Malang,
maka penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif deskriptif
dengan metode regresi linear berganda. Bentuk penelitian kuantitatif digunakan
karena untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh secara signifikan
terhadap keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang.
Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang.
3.2

Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Pelaksanaan
Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di kawasan perekonomian
tinggi di Kota Malang yang lebih tepatnya berada di kawasan Soekarno Hatta
dan beberapa kawasan lain yang mendukung objek penelitian. Lebih
khususnya penelitian yang dilakukan ini berfokus pada konveksi dan outlet
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pada bidang fashion muslim serta para pengusaha yang terjun pada bidang
fashion muslim di kota Malang.
3.2.2. Waktu Pelaksanaan
Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dillaksanakan
sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu)
bulan, 2 (dua) minggu untuk mengumpulkan data dan 2 (dua) minggu
pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses
bimbingan berlangsung.
3.3

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan pada
suatu variabel yang memiliki arti atau spesifikasi kegiatan serta
membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel
tersebut.
Perkembangan

yang

terjadi

akibat

dari

perubahan

struktur

perekonomian dunia dari transformasi teknologi dengan laju yang cepat
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tadinya berbasis sumber daya
alam (SDA) menjadi berbasis sumber daya manusia (SDM) dari era genetic
dan ekstraktif ke era manufaktur dan jasa informasi serta perkembangan
terakhir masuk ke era ekonomi kreatif.
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang
berpengaruh pada keberhasilan suatu UMKM berbasis ekonomi kreatif yang
ada di Kota Malang. Variabel penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini
terbagi menjadi dua variabel utama, yaitu variabel terikat yang terdiri atas
satu variabel yaitu keberhasilan usaha. Sedangkan untuk variabel bebas
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terdiri atas empat variabel yaitu motivasi wirausaha, jiwa wirausaha, inovasi
dan promosi. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
1. Variabel terikat (dependent variable)
Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya
variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah
keberhasilan usaha (Y).
Menurut Dalimunthe dalam Noersasongko (2005), keberhasilan
usaha dapat dianalisis dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan yang
dapat dirumuskan melalui suatu perbandingan nilai yang dihasilkan
perusahaan dengan nilai yang diharapkan dengan memanfaatkan
sumberdaya yang dimiliki. Bidang yang akan diteliti dalam penelitian ini
adalah konveksi fashion muslim, outlet fashion muslim dan desainer
fashion muslim.
2. Variabel bebas (independent variable)
Variabel yang mempengaruhi variabel dependen yang dalam
penelitian ini berupa:


Motivasi Wirausaha (X1)
Menurut Sunyoto (2012) bahwa motivasi adalah suatu
perangsang keinginan (want) atau dorongan dari dalam diri
seseorang untuk melakukan usaha dalam rangka menambah nilai
suatu barang dan jasa dengan memanfaatkan kreativitas dan
inovasi sebagai daya penggerak kemauan bekerja seseorang,
setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Motivasi wirausaha dalam penelitian ini dapat diketahui
melalui

beberapa

indikator

diantaranya

semangat,

kepemimpinan, sifat pantang menyerah, dan komitmen.


Jiwa Wirausaha (X2)
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jiwa

Menurut Soegoto (2009), wirausaha adalah orang yang
berjiwa kreatif dan inovatif yang mampu mendirikan, membangun,
mengembangkan, memajukan, dan menjadikan perusahaannya
unggul.
Indikator jiwa wirausaha dalam penelitian ini antara lain
kemauan kuat, mampu membuat keputusan, kreatif, tekun,
semangat kebersamaan, etika bisnis, melakukan perubahan, dan
pandai menangkap peluang.


Inovasi (X3)
Inovasi menurut Kotler dan Keller (2009) adalah produk,
jasa, ide, dan persepsi yang baru dari seseorang.inovasi bukan
hanya sebagai ide-ide bagus, namun merupakan kombinasi dari
setiap pemikiran kreatif, staff yang termotivasi, dan pemahaman
naluriah dari apa yang diinginkan oleh konsumen.
Indikator inovasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
produk baru, tambahan lini produk yang telah ada, perbaikan dan
revisi

produk

yang

telah

ada,

penentuan

kembali

dan

pengurangan biaya


Promosi (X4)
Stanton dalam bukunya suliyanto menjelaskan, promosi
adalah kombinasi dari periklanan, personal selling dan alat
promosi lainnya yang di rencanakan untuk mencapai tujuan
program penjualan. Atau dengan kata lain agar produknya bisa
terjual.
Indikator-indikator

promosi

yang

digunakan

dalam

penelitian ini antara lain Promosi penjualan, Periklanan, Tenaga
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penjualan, Kehumasan / Public Relations serta Pemasaran
langsung
Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3
Definisi Operasional Variabel
Jenis
Definisi

Indikator

Skala

Variabel
Motivasi

Sunyoto

(2012):

Wirausaha

Motivasi adalah suatu

upaya seseorang Likert

(X1)

perangsang keinginan

untuk

(want) atau dorongan

mencoba

dari

melakukan

dalam

diri

1. Seberapa

kuat Skala

berani

seseorang

untuk

aktivitas

melakukan

usaha

kewirausahaan

dalam

rangka

2. Seberapa

menambah nilai suatu

banyak

barang

yang

dan

jasa

upaya

dengan

direncanakan

memanfaatkan

seseorang untuk

kreativitas dan inovasi

melakukan

sebagai

aktivitas

daya

penggerak kemauan
bekerja

seseorang,

setiap
mempunyai

motif
tujuan

61

kewirausahaan
3. Soft

skill

yang

tinggi,
membutuhkan

tertentu

yang

ingin

dicapai.

berbagai
ketrampilan dan
karakter

pribadi

yang kuat.
4. Orientasi

masa

depan
Jiwa

Menurut

Soegoto

Wirausaha

(2009),

(X2)

adalah orang yang

lain:

berjiwa kreatif dan

1. Kemauan kuat,

inovatif yang mampu

2. Mampu

wirausaha

Indikator
wirausaha

jiwa

Skala

antara

Likert

mendirikan,

membuat

membangun,

keputusan,

mengembangkan,

3. Kreatif,

memajukan,

4. Tekun,

dan

menjadikan

5. Semangat

perusahaannya

kebersamaan,

unggul.

6. Etika bisnis,
7. Melakukan
perubahan,
8. Pandai
menangkap
peluang.

Inovasi (X3)

Inovasi
Kotler
(2009)

menurut
dan

Keller
adalah
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Indikator inovasi :

Skala

1. Produk baru,

Likert

produk, jasa, ide, dan

2. Tambahan

persepsi yang baru

produk

dari

seseorang.

telah ada,

Inovasi bukan hanya

3. Perbaikan

lini
yang

dan

sebagai

ide-ide

revisi

bagus,

namun

yang telah ada,

merupakan

produk

4. Penentuan

kombinasi dari setiap
pemikiran

kreatif,

staff

yang

termotivasi,

kembali
5. Pengurangan
biaya

dan

pemahaman naluriah
dari

apa

yang

diinginkan

oleh

konsumen.
Promosi(X4)

Stanton

dalam Indikator-indikator

bukunya

suliyanto promosi

menurut Likert

menjelaskan, promosi Philip Kotler (2009)
adalah kombinasi dari adalah:
periklanan,
selling

personal

dan

alat

1. Promosi
penjualan

promosi lainnya yang

2. Periklanan

di rencanakan untuk

3. Tenaga

mencapai
program

tujuan
penjualan.

Atau dengan kata lain
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Skala

penjualan

agar produknya bisa
terjual.

4. Kehumasan

/

Public
Relations
5. Pemasaran
langsung

Keberhasilan Menurut
Usaha (Y)

Dalimunthe Dwi Riyanti (2003)

dalam Noersasongko 1. Peningkatan

Likert

(2005), keberhasilan

dalam akumulasi

usaha dapat dianalisis

modal

dengan

peningkatan

mengetahui

dan

kinerja

suatu

perusahaan

yang 2. Jumlah produksi

dapat

modal

dirumuskan 3. Jumlah

melalui

suatu

perbandingan
yang

pelanggan

nilai 4. Perluasan usaha

dihasilkan 5. Perluasan daerah

perusahaan

dengan

pemasaran

nilai yang diharapkan 6. Perbaikan sarana
dengan

fisik

memanfaatkan
sumberdaya

7. Pendapatan
yang

dimiliki.
Sumber: Data diolah
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usaha

Skala

3.3.2 Pengukuran Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan penilaian skala likert dimana variabel
yang akan diukur harus dijabarkan menjadi indikator variabel. Dalam teknik
ini terdapat 5 (lima) skala/pilihan alternatif jawaban. Lima skala tersebut
terdiri atas Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak
Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Berikut adalah tabel yang
menggambarkan skor pada setiap likert.
Tabel 2.4
Skor Alternatif Jawaban Instrumen
Persyaratan Positif (+)
Alternatif Jawaban

3.4

Persyaratan Negatif (-)
Skor

Alternatif jawaban

Skor

Sangat setuju (SS)

5

Sangat setuju (SS)

1

Setuju (S)

4

Setuju (S)

2

Kurang Setuju (KS)

3

Kurang Setuju (KS)

3

Tidak Setuju (TS)

2

Tidak Setuju (TS)

4

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

Sangat Tidak Setuju (STS)

5

Populasi dan Penentuan Sample
3.4.1 Populasi
Populasi merupakan gabungan dari semua elemen yang berupa
peristiwa, hal atau orang yang mempunyai karakteristik yang serupa dan
menjadi pusat perhatian seorang peneliti sebagai sebuah semesta
penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah usaha
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mikro kecil di Kota Malang yang memiliki jumlah usaha di bidang fashion
muslim sebanyak 3.417 unit.
3.4.2 Sampel
Sampel merupakan subjek dari populasi yang terdiri atas beberapa
anggota dari populasi. Subjek ini dibentuk sebagai suatu objek penelitian
yang dapat mewakili populasi. Menurut Sugiyono (2010), sampel adalah
bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Melihat
penyataan tersebut, penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel
dengan pertimbangan tertentu.
3.5

Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data subjektif pada penelitian ini, maka teknik yang

digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian
secara langsung terhadap kondisi suatu lingkungan objek penelitian yang
mendukung kegiatan penelitian sehingga nantinya dapat memberikan
gambaran yang jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
b. Kuisioner
Kuisioner atau angket merupakan kegiatan mengumpulkan data yang
dilakukan

dengan

cara

memberi

seperangkat

pertanyaan

atau

pernyataan tertulis kepada responden yang dalam hal ini respondennya
adalah pihak yang mendirikan UMKM berbasis ekonomi kreatif di sampel
penelitian ini.
c. Interview
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Wawancara digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan
secara langsung atau tatap muka dengan responden yang disesuaikan
dengen ketersediaan waktu dan informasi yang akan dipilih.
d. Dokumentasi
Dokumentasi menjadi hal yang wajib ada dalam sebuah penelitian karena
dokumentasi merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi datadata yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti catatan atau gambar
yang memberikan keterangan lengkap yang berhubungan dengan data
yang dibutuhkan.
3.6

Metode Analisis
Agar dapat mennyimpulkan hasil penelitian sebagai suatu penyelesaian

untuk menentukan jawaban dari setiap rumusan masalah yang diteliti, maka
digunakanlah metode analisis. Sebelum membuat keputusan, kuisioner yang
telah diisi oleh responden dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk
mendapatkan hasil yang jelas dan maksimal.
Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif
dengan menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
3.6.1

Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk data-data

berbentuk angka yang dapat dihitung dan diukur. Tujuan dari analisis ini
adalah mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel secara
kuantitatif. Teknik penghitungan yang digunakan dalam analisis ini adalah
metode statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS 24.
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh
antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Model yang
didapatkan dari hubungan tersebut adalah sebagai berikut:
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𝒀ᵢ = 𝒂 + 𝛃₁ᵢ . 𝐗₁ᵢ + 𝛃₂ᵢ . 𝐗₂ᵢ + 𝛃₃ᵢ . 𝐗₃ᵢ + 𝛃₄ᵢ . 𝐗₄ᵢ + ɛᵢ
Keterangan :
Y

= Ekonomi Kreatif

X2

= Jiwa Wirausaha

α

= Konstanta

X3

= Inovasi

𝛃

= Parameter intercept

X4

= Promosi

X1

= Motivasi Wirausaha

ɛ

= Standart Error

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau
menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sebelum dilakukan uji regresi,
data yang diperoleh dari kuisioner akan melewati tahap uji MSI (Method of
Successive Interval).
3.6.2

Metode Pengujian OLS (Ordinary Least Square)
Metode Ordinary Least Square atau metode kuadrat terkecil biasa
merupakan metode yang paling popular untuk menyelesaikan masalah
hitung perataan. Metode OLS ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss
adalah seorang ahli matematika dari jerman.
Menurut teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira / estimator OLS
harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu (Gujarati, 1995):


Best (yang terbaik)
Hasil regresi dikatakan Best apabila garis regresi yang dihasilkan
guna melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data,
menghasilkan error yang terkecil.



Linear (merupakan kombinasi dari data sample)
Linear dalam model artinya model yang digunakan dalam analisis
regresi telah sesuai dengan kaidah model OLS dimana variabelvariabel peduganya hanya berpangkat satu. Sedangkan linear di
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dalam parameter menjelaskan bahwa parameter yang diihasilkan
merupakan fungsi linear dari sampel.


Unbiased (rata-rata harapan (ɛ/β) harus sama dengan nilai yang
sebenarnya (β1))
Dalam bahasa Indonesia adalah tidak bias. Estimator dikatakan
tidak bias jika nilai harapan estimator b sama dengan nilai yang
benar dari b. artinya nilai rata-rata b = b. bila nilai rata-rata b tidak
sama dengan b maka selisihnya disebut bias.



Estimator
Memiliki varians yang minimal diantara pemerkira lain yang tidak
bias.

3.6.3

Pengujian Outer Model
Analisis outer model adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui

hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Pada outer
model terdapat dua pengujian yang digunakan, yaitu uji validitas dan uji
reliabilitas instrumen.
1.

Uji Validitas
Uji validitas merupakan uji yang digunakan dalam model Ordinary
Least Square untuk mengetahui kemampuan suatu instrument
penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan
Schindler, 2006). Validitas pada suatu penelitian harus dapat
menyatakan derajat ketepatan alat ukur sebuah penelitian terhadap isi
sebenarnya dari sesuatu yang diukur.
Menurut Ghozali (2009), uji validitasperlu dilakukan untuk
mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner dapat
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dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dari suatu kuisioner
mampu menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner
tersebut. Jika menggunakan SPSS, maka kriteria untuk lulus dari uji
validitas adalah nilai r hitung > r tabel.
2.

Uji Reliabilitas Instrumen
Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa
instrument yang digunakan pada penelitian untuk memperoleh
informasi, dapat dipercaya sebagai instrument pengumpulan data dan
mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan
(Sugiharto dan Sijuntak, 2006). Uji reliabilitas tersebut digunakan untuk
mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau
dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi suatu responden
dalam menjawab setiap pernyataan pada kuisioner atau instrument
penelitian. Dengan menggunakan SPSS, maka kriteria untuk lulus uji
reliabilitas adalah nilai Cronbachs Alpha > r tabel.

3.6.4

Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji statistic yang dilakukan untuk mengetahui
bagaimana sebaran sebuah data. Pengujian dapat dilakukan dengan
SPSS 24 dengan uji Kolmogorov smirnov.
Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah
dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.
Metode klasik dalam pengujian normalitas uatu data tidak begitu rumit.
Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistic, data yang
banyaknya lebih dari 30 angka (n>30), maka sudah dapat diasumsika
berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sample besar. Namun, untuk
70

memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak
sebaiknya digunakan uji normalitas.


Metode Kolmogorov Smirnov
Uji Kolmogorov smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik
normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual
berdistribusi normal atau tidak.



Dasar pengambilan keputusan
-

Jika nilai Sig. > 0,05, maka nilai residual Berdistribusi Normal.

-

Jika nilai Sig. < 0,05, maka nilai residual Tidak Berdistribusi
Normal.

2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan
apakah dalam sebuah model regresi interkorelasi atau kolinearitas antar
variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang kuat antara satu
variabel bebas atau variabel predictor dengan variabel predictor lainnya di
dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai
koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan Tolerance, nilai
eigenvalue dan condition index, serta nilai standar error koefisien beta atau
koefisien regresi parsial.
Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini todak
orthogonal yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel
bebas sama dengan nol. Dasar pengambilan keputusan yang biasa
dilakukan adalah sebagai berikut:


Melihat nilai Tolerance
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1. Jika nilai tolerance > 0,10 maka artinya tidak terjadi
Multikolinearitas terhadap data yang diuji.
2. Jika nilai tolerance < 0,10 maka artinya terjadi Multikolinearitas
terhadap data yang diuji.


Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)
1. Jika nilai VIF < 10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas
terhadap data yang diuji
2. Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya terjadi Multikolinearitas
terhadap data yang diuji

3. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan berbeda
disebut Heteroskedastisitas (model regresi yang baik).
Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu:
a. Jika

nilai

sig

>

0,05

kesimpulannya

adalah

tidak

terjadi

adalah

terjadi

heteroskedastisitas
b. Jika

nilai-nilai

sig

<

0,05

kesimpulannya

heteroskedastisitas

3.6.4 Pengujian Hipotesis
1. Uji Parsial (Uji t)
Uji t dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel bebas (X) secara parsial (sendiri) berpengaruh signifikan
terhadap variabel terikat (Y). Namun jika yang ingin diketahui adalah
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pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap
variabel terikat maka hal ini disebut dengan uji F.


Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial :
-

Jika Sig. < 0,05 atau nilai t hitung > nilai t tabel, maka variabel
bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

-

Jika nilai Sig. > 0,05 atau t hitung < nilai t tabel, maka variabel
bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
𝜶
𝒕 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝒕( : 𝐧 − 𝐤 − 𝟏)
𝟐
Keterangan:
𝜶

= Standart Kepercayaan

𝑛

= Jumlah Sampel

𝑘

= Jumlah Variabel Bebas

2. Uji Simultan (Uji F)
Tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel bebas (X) secara
bersama-sama terhadap variabel terikat (Y), dengan demikian akan
diketahui model hubungan fungsional antara variabel terikat dan variabel
bebas yang terbentuk dalam penelitian ini. Jika hasil perhitungan
menujukan jika nilai probalitas (P Value) < α 0,05 maka H0 ditolak dan H1
diterima.


Dasar Pengambilan Keputusan untuk Uji F:
-

Jika nilai sig. < 0,05 atau nilai f

hitung

> f table, maka variabel bebas

berpengaruh terhadap variabel terikat.
-

Jika nilai sig. > 0,05 atau nilai f

hitung

< f table, maka variabel bebas

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
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𝑭 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝑭 (𝒌 ∶ 𝒏 − 𝒌)
Keterangan:
𝑛

= Jumlah Sampel

𝑘

= Jumlah Variabel Bebas

3. Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Pengujian ini digunakan untuk melihat kelayakan penelitian yang
dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui berapa
persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel
independen yang kisaran nilainya antara 0 -1.
Artinya, R2 semakin mendekati 0 berarti semakin sedikit variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Apabila R2
bergerak mendekati 1 maka semakin besar variasi variabel dependen yang
dapat diterangkan oleh variabel independen. Namun, apabila R2 nilainya
sama dengan 0 maka variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh
variabel dependen.
Dalam kasus linear berganda, sebaiknya menggunakan R2 yang
mudah disesuaikan dan menggunakan Adj R2 untuk lebih dari 1 (satu)
variabel independen.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Hasil Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara

melakukan survey langsung kepada respoden menggunakan kuisioner yang
telah disiapkan peneliti. Kuisioner yang digunakan untuk penelitian ini adalah
kuisioner yang telah dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Untuk mengukur variabel yang akan diteliti, peneliti menggunakan skala likert
dengan 25 item pertanyaan yang digunakan. Item pertanyaan tersebut terdiri
dari masing-masing 5 item untuk Motivasi Wirausaha (X1), Jiwa Wirausaha
(X2), Inovasi (X3), Promosi (X4) dan Keberhasilan Usaha (Y).
Kuisioner penelitian disebarkan kepada responden yakni para pelaku
UMKM yang berfokus pada Industri Fashion Muslim baik konveksi, desainer
maupun retail. Penyebaran kuisioner dilakukan langsung oleh peneliti dengan
cara mendatangi satu per satu alamat rumah atau alamat usaha para pelaku
UMKM dengan memberikan form kuisioner yang akan diisi oleh responden.
Penyebaran kuisioner dilakukan selama 4 hari yakni sejak tanggal 16 Februari
2019 hingga 19 Februari 2019. Hasil dari penyebaran kuisioner tersebut
diperoleh 50 responden yang mengisi kuisioner penelitian yang diberikan oleh
peneliti.
4.1.1

Responden
Responden yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM

yang berfokus pada Industri Fashion Muslim baik konveksi, desainer
maupun retail. Total sampel berjumlah 50 orang pelaku UMKM yang
melakukan kegiatan penjualan baju dan asesoris fashion muslim dalam
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kurun waktu satu tahun terakhir. Jika sampel dari penelitian ini adalah 50
orang pelaku UMKM di Kota Malang yang melakukan kegiatan penjualan
baju dan asesoris fashion muslim, maka populasi dari penelitian ini adalah
seluruh pelaku UMKM di Kota Malang yang melakukan kegiatan industry
fashion muslim sebagai usaha yang menjanjikan saat ini. Dalam melakukan
penelitian, peneliti mengumpulkan data dari responden selama 4 hari hingga
data yang diperlukann telah cukup, sehingga dapat dilakukan pengolahan
data dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.1.2

Karakteristik Demografi Responden
Penelitian ini menggunakan kategori khusus dalam mengelompokkan

responden. Kategori responden pada penelitian ini antara lain meliputi jenis
kelamin, usia, jenis usaha serta omset usaha. Agar dapat lebih mudah
dipahami, maka peneliti menggunakan tabel dalam mengelompokkan
responden yang telah ditentukan.
Gambar 4.1
Kategori Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Perempuan

Laki-laki

Laki-laki
34%

Perempuan
66%

Sumber: Data Primer diolah, 2019
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui jika dari jumlah keseluruhan
responden sebanyak 50 orang, responden yang berjenis kelamin
perempuan merupakan yang terbanyak dengan jumlah 33 orang dan
presentase sebesar 66%. Angka tersebut jelas menggambarkan lebih dari
setengah responden pada penelitian ini merupakan perempuan. Sedangkan
responden laki-laki hanya sebanyak 17 orang dengan presentase sebesar
34%. Hal ini berarti responden laki-laki pada penelitian ini jauh lebih kecil jika
dibandingkan responden perempuan.
Gambar 4.2
Kategori Responden berdasarkan Usia

< 20 tahun

21-30 tahun

18%

31-40 tahun

40-50 tahun

10%

32%

40%

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari data tersebut maka dapat diketahui jika responden yang berusia
< 20 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase sebanyak 10%.
Responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 20 orang dengan
presentase sebanyak 40%. Responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah
16 orang dengan presentase sebanyak 32%. Responden yang berusia 4150 tahun berjumlah 9 orang dengan presentase sebanyak 18%. Dari data
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yang diperoleh diketahui responden termuda adalah berusia 19 tahun dan
yang paling tua berusia 50 tahun.
Gambar 4.3
Kategori Responden berdasarkan Jenis Usaha

Konveksi

Retail

Butik

Butik

36%

Retail

36%

Konveksi

28%

0%

10%

20%

30%

40%

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari data tersebut maka dapat diketahui jika responden yang
melakukan usaha konveksi berjumlah 14 orang dengan presentase
sebanyak 28%. Responden yang melakukan usaha butik dan retail masingmasing berjumlah 18 orang atau setara dengan 36%. Hal ini menunjukkan
bahwa responden yang melakukan usaha butik dan retail adalah seimbang.
Gambar 4.4
Kategori Responden berdasarkan Omset Usaha
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> 60 Juta

46 - 60 Juta
31 - 45 Juta
16 - 30 Juta
< 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Omset Per Bulan
Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari data tersebut maka dapat diketahui jika responden dengan omset
< 15 juta rupiah berjumlah 5 orang atau sebanyak 10%. Responden dengan
omset 16-30 juta rupiah berjumlah 10 orang atau sebanyak 20%. Responden
dengan omset 31-45 juta rupiah berjumlah 22 orang atau sebanyak 44%.
Responden dengan omset 40-60 juta rupiah berjumlah 8 orang atau
sebanyak 16%. Responden dengan omset >60 juta rupiah berjumlah 5 orang
atau sebanyak 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota
Malang dengan omset 31-45 juta rupiah berjumlah paling banyak dan
mendominasi dari seluruh responden.
4.2

Pengujian Hipotesis

4.2.1

Analisis Data
Analisis data pada penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah daya

yang diperoleh telah memenuhi suatu kriteria tertentu agar dapat lolos dari
suatu pengujin. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis
multivariate. Analisis ini dapat dikatakan sebagai penggunaan metode
statistika

yang

saling

berkaitan

dengan
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beberapa

variabel

yang

pengukurannya dilakukan secara bersama dari setiap objek penelitian,
dengan proses analisis secara simultan dan pelaksanaan interpretasi secara
komprehensif (Solimun, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan alat analisis aplikasi SPSS
versi 24. Dalam metode Ordinary Least Square (OLS) dilakukan pengujian
outer model yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas instrument.
Dasar pengambilan keputusan dalam metode ini adalah sebagai
berikut:


Jika nilai r hitung > r tabel maka angket tersebut dikatakan valid



Jika nilai r hitung < r tabel maka angket tersebut dikatakan tidak valid

4.2.2

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan angket dalam
mengumpulkan data. Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi
multivariate Pearson dengan alat bantu SPSS versi 24. Item angket dalam
uji validitas dikatakan valid jika r hitung > r tabel pada nilai signifikansi 5%.
Dan sebaliknya variabel dikatakan tidak valid jika r hitung < r tabel pada
nilai signifikansi 5%. Adapun ringkasan hasil uji validitas ebagaimana data
dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Angket
No.

R hitung

R tabel

Keterangan

M1

0,337

0,279

Valid

M2

0,371

0,279

Valid

M3

0,488

0,279

Valid
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M4

0,423

0,279

Valid

M5

0,853

0,279

Valid

J1

0,458

0,279

Valid

J2

0,616

0,279

Valid

J3

0,371

0,279

Valid

J4

0,616

0,279

Valid

J5

0,328

0,279

Valid

I1

0,321

0,279

Valid

I2

0,610

0,279

Valid

I3

0,314

0,279

Valid

I4

0,395

0,279

Valid

I5

0,423

0,279

Valid

P1

0,480

0,279

Valid

P2

0,495

0,279

Valid

P3

0,488

0,279

Valid

P4

0,533

0,279

Valid

P5

0,616

0,279

Valid

Y1

0,492

0,279

Valid

Y2

0,853

0,279

Valid

Y3

0,583

0,279

Valid

Y4

0,610

0,279

Valid

Y5

0,523

0,279

Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019
Dapat disimpulkan jika semua variabel yang digunakan dalam
penelitian ini lolos uji validitas, karena semua variabel memiliki nilai r
hitung yang melebihi r tabel dan dapat dikatakan bahwa instrument yang
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digunakan dalam penelitian inni valid dalam megukur sesuatu yang
sedang diukur.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas instrument adalah uji yang digunakan untuk
mengetahui ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kuisioner atau
instrument yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan
informasi, dapat dipercaya dan mampu mengukur variabel secara
konsisten (Solimun dan Fernandes, 2017). Uji reliabilitas instrument
tersebut berguna untuk mengetahui apakah suatu instrument pada
penelitian ini dapat mengukur konsistensi responden dalam menjawab
setiap item pertanyaan dari instrument penelitian berupa kuisioner pada
penelitian ini. Variabel dapat dikatakan lolos dari uji reliabilitas instrument
dengan syarat bahwa nilai Cronbach’s Alpha > r tabel.
Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan nilai Cronbach’s

Reliability Statistics

Alpha didapatkan nilai sebesar
Cronbach's Alpha
.901

N of Items

0,907 > r tabel (0,279). Artinya,

25

Sumber: Data primer diolah, 2019

angket tersebut reliabel/ konsisten.

Sehingga angket tersebut dapat digunakan untuk instrument penelitian.

4.2.3

Analisis Regresi Linear Berganda

1. Uji Parsial (Uji t)
Uji t dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk
mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial (sendiri)
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan
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keputusan untuk uji t parsial adalah nilai sig. < 0,05 atau t hitung > nilai t
tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
Tabel 4.3
Hasil Uji Parsial
Coefficientsa
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

B

1

-1.976

2.603

.370

.116

-.094

Inovasi
Promosi

(Constant)

Std. Error

Motivasi

Beta

t

Sig.

-.759

.452

.342

3.178

.003

.125

-.077

-.746

.460

.464

.133

.388

3.474

.001

.380

.115

.342

3.306

.002

Wirausaha
Jiwa Wirausaha

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Berdasarkan

tabel

4.3

diatas

dapat

dijelaskan

dengan

menggunakan taraf signifikansi 5% diperoleh:


Motivasi Wirausaha
t hitung 3,178 > t tabel 2,014 dan nilai sig. 0,003 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel ini memberikan pengaruh signifikan
terhadap keberhasilan usaha mikro kecil di Kota Malang.



Jiwa Wirausaha
t hitung -0,746 < t tabel 2,014 dan nilai sig. 0,460 > 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel ini tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro kecil di Kota Malang.



Inovasi
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t hitung 3,474 > t tabel 2,014 dan nilai sig. 0,001 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel ini memberikan pengaruh signifikan
terhadap keberhasilan usaha mikro kecil di Kota Malang.


Promosi
t hitung 3,306 > t tabel 2,014 dan nilai sig. 0,002 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel ini memberikan pengaruh signifikan
terhadap keberhasilan usaha mikro kecil di Kota Malang.

2. Uji Simultan (Uji F)
Uji F dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui
apakah variable bebas (X) secara simultan memberikan pengaruh
terhadap variabel terikat (Y).
Tabel 4.4
Hasil Uji Simultan
ANOVAa
Sum of
Model
1

Squares

df

Mean Square

Regression

347.235

4

86.809

Residual

280.097

45

6.224

Total

627.332

49

F

Sig.
.000b

13.947

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha
b. Predictors: (Constant), Inovasi, Promosi, Jiwa Wirausaha, Motivasi Wirausaha

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan

table

4.4

diatas

dapat

dijelaskan

dengan

menggunakan taraf signifikans 5% diperoleh F hitung sebesar 13,947
dengan F table sebesar 2,57. Dengan demikian F hitung > F table dengan
tingkat signifikansi yang diperoleh 0,000 < 0,05 sehingga secara
bersama-sama motivasi wirausaha, jiwa wirausaha, inovasi dan promosi
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berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi
kreatif di Kota Malang.

3. Koefisien Determinasi (R square)
Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen
pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) secara simultan terhadap
variabel terikat (Y).
Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square
.744a

1

.554

Adjusted R Square

Estimate

.514

2.49487

a. Predictors: (Constant), Inovasi, Promosi , Jiwa Wirausaha, Motivasi Wirausaha
Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa besarnya koefisien
determinasi bernilai 0,554 yang berarti dari kontribusi variabel motivasi
wirausaha, jiwa wirausaha, inovasi dan promosi mampu menjelaskan
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif sebesar 55,4%
dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4. Hasil Uji Regresi
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 24 maka
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: (lihat table 4.3)
𝒀ᵢ = 𝒂 + 𝛃𝟏 ᵢ . 𝐗 𝟏 ᵢ + 𝛃𝟐 ᵢ . 𝐗 𝟐 ᵢ + 𝛃𝟑 ᵢ . 𝐗 𝟑 ᵢ + 𝛃𝟒 ᵢ . 𝐗 𝟒 ᵢ + ɛᵢ
= −𝟏, 𝟗𝟕𝟔 + 𝟑𝟕𝟎 + (−𝟎, 𝟎𝟗𝟒) + 𝟒𝟔𝟒 + 𝟑𝟖𝟎 + ɛᵢ
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Keterangan :
Y

= Ekonomi Kreatif

X2

= Jiwa Wirausaha

α

= Konstanta

X3

= Inovasi

𝛃

= Parameter intercept

X4

= Promosi

X1

= Motivasi Wirausaha

ɛ

= Standart Error

Dari persamaan tersebut diatas berarti bahwa nilai konstanta yang
dihasilkan sebesar -1,976 mengindikasikan bahwa jika nilai motivasi
wirausaha, jiwa wirausaha, inovasi serta promosi bernilai konstan dengan
nilai keberhasilan usaha sebesar -1,976.
Nilai koefisien regresi motivasi berwirausaha 0,370 yang artinya
motivasi berwirausaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif karena koefisien
regresi variabel bernilai positif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai motivasi
berwirausaha sebesar 1% maka keberhasilan usaha mikro kecil berbasis
ekonomi kreatif akan meningkat 0,370. Artinya semakin baik motivasi
berwirausaha maka akan semakin tinggi keberhasilan usaha.
Nilai koefisien regresi jiwa wirausaha - 0,094 yang artinya jiwa
wirausaha mempunyai pengaruh yang negatif terhadap keberhasilan
usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif karena nilai koefisien regresi
variabel bernilai negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai jiwa wirausaha
sebesar 1% maka keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi
kreatif akan menurun -0,094.
Nilai koefisien regresi inovasi 0,464 yang artinya inovasi
mempunyai pengaruh yang positif terhadap keberhasilan usaha mikro
kecil berbasis ekonomi kreatif karena koefisien regresi variabel bernilai
positif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai inovasi sebesar 1% maka
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keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif akan meningkat
0,464. Artinya semakin baik inovasi maka akan semakin tinggi
keberhasilan usaha.
Nilai koefisien regresi promosi 0,380 yang artinya promosi
mempunyai pengaruh yang positif terhadap keberhasilan usaha mikro
kecil berbasis ekonomi kreatif karena koefisien regresi variabel bernilai
positif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai promosi sebesar 1% maka
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif akan meningkat
0,380. Artinya semakin baik promosi maka akan semakin tinggi
keberhasilan usaha.

4.2.4

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji
asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual
berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki
nilai residual yang berdistribusi normal.
Table 4.6
Hasil Uji Normalitas
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

50

Normal

Parametersa,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
2.39086943

Absolute

.082

Positive

.071

Negative

-.082

Test Statistic

.082
.200c,d

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer, diolah. 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 >
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu
model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dasar
pemgambilan keputusan mengacu pada nilai tolerance dan nilai VIF
Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas
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Coefficientsa
Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

Std.
Model

B

1

-1.976 2.603

(Constant)

Error

Toleran
Beta

t

Sig.

-.759

.452

ce

VIF

.370

.116

.342

3.178

.003

.857

1.167

-.094

.125

-.077

-.746

.460

.920

1.087

Inovasi

.464

.133

.388

3.474

.001

.795

1.258

Promosi

.380

.115

.342

3.306

.002

.926

1.080

Motivasi
Wirausaha
Jiwa
Wirausaha

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha
Sumber: Data Primer, diolah. 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai
tolerance motivasi wirausaha 0,857 > 0,10; jiwa wirausaha 0,920 > 0,10;
inovasi 0,795 > 0,10; serta promosi 0,926 > 0,10. Artinya dari seluruh
variabel dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.
Sedangkan

berdasarkan

nilai

VIF

diperoleh

nilai

motivasi

berwirausaha 1,167 < 10,00; jiwa wirausaha 1,087 < 10,00; inovasi 1,258
< 10,00; serta promosi 1,080 < 10,00. Sehingga diperoleh kesimpulan
bahwa tidak terdapat korelasi diantara variabel bebas yang ada pada
penelitian ini.

3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode gletser
dengan dasar pengambilan keputusan yaitu nilai sig. > 0,05 yang berarti
tidak terjadi heterokedastisitas.
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Tabel 4.8
Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

.279

.781

.097

.620

.538

.066

.190

1.259

.215

.029

.070

.068

.417

.678

-.043

.060

-.108

-.719

.476

(Constant)

.381

1.365

Motivasi

.038

.061

.083

Inovasi
Promosi

Wirausaha
Jiwa
Wirausaha

a. Dependent Variable: RES_2
Sumber: Data Primer, diolah. 2019

Berdasarkan nilai sig diperoleh nilai motivasi wirausaha 0,538 >
0,05; jiwa wirausaha 0,215 > 0,05; inovasi 0,678 > 0,05 serta promosi
0,476 > 0,05. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat
heterokedastisitas dalam penelitian ini.
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Dari hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan hasil dari
hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:


H1 : variabel motivasi wirausaha berpengaruh signifikan terhadap
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang dengan nilai sig. 0,003 < 0,05 dan t hitung sebesar 3,178 > t
table 2,014.



H2 : variabel jiwa wirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang dengan nilai sig. 0,460 < 0,05 dan t hitung sebesar -0,746 <
t table 2,014.



H1 : variabel inovasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan
usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang dengan
nilai sig. 0,001 < 0,05 dan t hitung sebesar 3,474 > t table 2,014.



H1 : variabel motivasi wirausaha berpengaruh signifikan terhadap
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif di Kota
Malang dengan nilai sig. 0,002 < 0,05 dan t hitung sebesar 3,306 > t
table 2,014.
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`
4.3

Pembahasan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari motivasi

wirausaha, jiwa wirausaha, inovasi dan promosi terhadap keberhasilan usaha
mikro kecil berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang. Untuk memulai penelitian,
peneliti menyusun item-item pertanyaan terlebih dahulu yang nantinya akan
digunakan untuk menampung jawaban-jawaban dari responden. Setelah
melakukan analisis secara statistik, peneliti akan membahas secara deskriptif
pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen untuk
melihat dan menjawab hipotesis yang sebelumnya sudah dirumuskan serta
akan membahas secara deskriptif fenomena di lapangan terkait dengan kondisi
pelaku UMKM ekonomi kreatif saat ini. Berikut ini akan dibahas lebih detail
mengenai hasil analisis ekonomi dari penelitian ini:
4.3.1 Pengaruh Motivasi Berwirausaha terhadap Keberhasilan Usaha
Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel motivasi wirausaha
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro kecil
yang artinya jika terdapat perubahan pada motivasi wirausaha maka akan
terjadi pula perubahan pada keberhasilan usaha mikro kecil. Nilai koefisien
positif dari variabel motivasi wirausaha berarti menunjukkan bahwa variabel
ini bergerak linear dengan variabel keberhasilan usaha sebagai variabel
terikat.
Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang dirumuskan oleh Dafiq,
Rahma, dan Dina (2016) yang menyatakan bahwa faktor motivasi wirausaha,
inovasi, lokasi dan faktor modal mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap keberhasilan usaha di kawasan kambang iwak.
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Temuan yang didapatkan di lapangan menyatakan bahwa kegiatan
usaha kewirausahaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha merupakan
wujud dari keinginan kuat untuk membangun sebuah usaha yang berjangka
waktu panjang. Usaha yang dilakukan atas dasar niat baik akan berkembang
dengan baik pula.

4.3.2 Pengaruh Jiwa Berwirausaha terhadap Keberhasilan Usaha
Pada penelitian ini dinyatakan bahwa jiwa wirausaha berpengaruh
negative dan tidak signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro kecil
berbasis ekonomi kreatif di Kota Malang. Artinya, jika semakin tinggi jiwa
wirausaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM maka tingkat keberhasilan usaha
yang dilakukan akan mengalami penurunan. Hal ini bertentagan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2016) yang menyatakan bahwa
karakteristik pelaku usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keberhasilan usaha.
Temuan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan menyimpulkan
bahwa tidak signifikannya jiwa wirausaha disebabkan tingkat kemauan yang
rendah pada pelaku usaha, sebagian besar usaha yang dijalankan merupakan
usaha turun-temurun dan mencoba peluang usaha. Jiwa wirausaha yang
dimiliki oleh pelaku usaha cenderung tidak dapat mengontrol jalannya usaha
yang dilakukan, mereka akan berfokus pada pencapaian kuantitas
dibandingkan kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga akan menjadi
boomerang bagi usahanya sendiri.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sukirman (2017) yang menyatakan bahwa jiwa wirausaha tidak memberikan
pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan usaha karena jiwa
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wirausaha merupakan nilai yang tidak dapat diukur dengan pasti namun dapat
ditanamkan pada setiap individu.

4.3.3 Pengaruh Inovasi terhadap Keberhasilan Usaha
Inovasi merupakan salah satu hal yang memberikan pengaruh positif
terhadap keberhasilan usaha. Inovasi menjadi modal dalam pengembangan
potwnsi UMKM. Inovasi dalam berwirausaha merupakan kemampuan untuk
menetapkan solusi kreatif dalam upaya perbaikan kinerja usaha. Pada
penelitian ini, nilai koefisien variabel inovasi menunjukkan angka positif yang
berarti variabel ini bergerak linear dengan variabel keberhasilan usaha
sebagai variabel terikat.
Dalam temuan yang diperolah peneliti di lapangan bahwa sebenarnya
inovasi marak dilakukan oleh para pelaku usaha namun karena kurangnya
perhatian dan dukungan dari pihak eksternal sehingga inovasi yang dilakukan
tidak dapat berkembang dengan baik. Dukungan pemerintah misalnya dalam
hal ini sangat dibutuhkan karena dengan dukungan yang baik, semangat
berinovasi pelaku usaha pun akan semakin berkembang dan hal ini akan
berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM yang memiliki pengaruh
besar terhadap PDB.

4.3.4 Pengaruh Promosi terhadap Keberhasilan Usaha
Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel promosi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha yang berarti bahwa jika
semakin bervariasi dengan kegiatan promosi yang dilakukan maka tingkat
pendapatan pelaku UMKM tersebut juga akan naik. Nilai koefisien positif dari
variabel promosi berarti menunjukkan bahwa variabel ini bergerak linear
dengan variabel keberhasilan usaha sebagai variabel terikat.
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Promosi yang dilakukan lebih sering menggunakan media online. Dalam
temuan yang diperoleh peneliti di lapangan diketahui bahwa pelaku UMKM
yang menggunakan media online untuk menunjang kegiatan promosinya
mengakui bahwa pendapatannya semakin naik saat menggunakan media
online, hal ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti bertambahnya konsumen
karena jangkauan konsumen di media online semakin luas yang tidak jarang
memberikan keuntungan tambahan untuk pelaku UMKM.
Dalam penelitian ini didapatkan data berupa pernyataan indikator
tentang pendapatan UMKM yang semakin meningkat dalam kurun waktu satu
tahun terakhir disesuaikan dengan masing-masing UMKM yang telah
menggunakan media online dalam kurun waktu yang sama pada satu tahun
terakhir atau lebih ditemukan bahwa semua indikator mendapatkan jawaban
setuju lebih dari 50% responden yang menyatakan hal ini meningkatkan
pendapatan usaha. Pelaku UMKM sendiri secara relevan memang sangat
mungkin mendapatkan kenaikan pendapatan karena banyak hal yang
ditawarkan UMKM sanagt membantu para pelaku usaha.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya mengenai pengaruh motivasi wirausaha, jiwa
wirausaha, inovasi serta promosi tersebut terhadap keberhasilan usaha
berbasis ekonomi kreatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Variabel motivasi wirausaha dan keberhasilan usaha mikro kecil
berbasis ekonomi kreatif memiliki hubungan kausalitas satu arah
dimana

motivasi

wirausaha

menyebabkan perubahan terhadap

keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif. Hal ini sesuai
dengan hipotesis bahwa motivasi wirausaha memiliki hubungan dengan
keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif.
2.

Variabel jiwa wirausaha dan keberhasilan usaha mikro keci berbasis
ekonomi kreatif tidak memiliki persamaan pergerakan dalam jangka
panjang karena variabel jiwa wirausaha yang dimiliki oleh para pelaku
usaha tidak terbentuk dengan baik. Banyak faktor lain yang menjadi
landasan bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan suatu usaha.

3.

Jika dilihat dari hasil analisis, variabel inovasi memiliki dampak besar
terhadap keberhasilan usaha mikro kecil. Dimana variabel inovasi dapat
menciptakan harga suatu produk barang maupun jasa. Hal ini sesuai
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inivasi memiliki hubungan
yang signifikan terhadap keberhasilan keberhasilan usaha. Semakin
tinggi tingkat inovasi yang dimiliki oleh para pelaku usaha, maka akan
semakin tinggi pula ia dapat menciptakan harga pada barang dan jasa
yang diproduksinya.
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4.

Variabel promosi dan keberhasilan usaha mikro kecil memiliki hubungan
yang baik namun juga dapat menjadi boomerang bagi para pelaku
usaha sendiri. Promosi dilakukan dalam upaya memasarkan hasil
produksi dengan pemanfaatan teknologi namun harus dilakukan sesuai
kadarnya. Sesuai dengan teori marginal utility yang menyataka bahwa
tingkat kepuasan konsumen akan menurun apabila telah mencapai
kepuasan maksimal. Begitu pula dengan kegiatan promosi yang
dilakukan harus dengan efektif dan efisien agak berdampak baik pula
pada keberhasilan usaha yang dilakukannya.

5.2

Saran

1. Pemerintah
Dukungan pemerintah sangat diperlukan para pelaku usaha dalam ikut
serta mengembangkan perekonomian negara. Beberapa upaya yang
dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menumbuhkembangkan
kewirausahaan dalam UMKM antara lain:


Asset kewirausahaan, pemerintah mengatur agar UMKM bisa
meningkatkan asset yang mereka miliki melalui akses ke pembiayaan,
peningkatan kapabilitas serta penguatan infrastruktur pendukung dan
teknologi.



Layanan bisnis, pemerintah menyediakan layanan penunjang berupa
program pendampingan, pengembangan bisnis dan komersialisasi
teknologi.



Akselerasi

bisnis,

pemerintah

membantu

UMKM

untuk

mengakselerasi pertumbuhan bisnis melalui pemberian insentif pajak,
menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dan memotong biaya
administrasi yang tidak perlu.
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Motivasi, pemerintah merubah atau membentuk pola pikir yang positif
tentang wirausaha



Event, pemerintah menyediakan sarana bagi para pelaku usaha
dalam menciptakan inovasi baru melalui fashion show, pameran
maupun kompetisi dengan mengusung suatu tema tertentu.

2. Pengusaha
Ekonomi digital saat ini merupakan kepercayaan mendasar di era
digitalisasi dan saat ini menjadi visi Indonesia sebagai negara digital
ekonomi terbesar di 2020. Oleh karena itu, perlu sekali dukungan dari para
pelaku UMKM untuk mencapai visi tersebut dengan bersikap terbuka
dengan era baru digital saat ini serta inovasi-inovasi terbaru demi
keberlangsungan UMKM.
Selain itu, jiwa wirausaha perlu sekali dibangun dengan baik karena hal
ini merupakan landasan dari membangun sebuah usaha. Seringkali para
pelaku usaha salah dalam mentafsirkannya. Mereka terfokus pada
kuantitas

produksi

dibandingkan

dengan

kualitas

produksi.

Oleh

karenanya, diharapkan para pelaku usaha dapat menyeimbangkan antara
jiwa wirausaha yang ada dalam dirinya dengan faktor-faktor lain yang
bersifat membangun usahanya terutama pada berbagai faktor yang
berhubungan dengan pelayanan konsumen.
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Lampiran 1
Nomor Responden :

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
dengan judul :
“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN
UMKM BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KOTA MALANG”
YTH. Bapak/Ibu Saudara
Pelaku UMKM Fashion Muslim
Di Kota Malang
Dengan Hormat
Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan sesuai dengan
tema tersebut diatas, maka saya ingin menyelenggarakan survei penelitian dengan
masyarakat para pengusaha Usaha Mikro dan Kecil di Kota Malang.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mohon bantuan Bapak/Ibu/
Saudara untuk bersedia mengisi angket sesuai dengan faktor-faktor keberhasilan
usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif. Saya menjamin penuh kerahasiaan
informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak
atas bantuan kerjasama dan kesediannya untuk meluangkan waktu mengisi angket
ini. Mudah-mudahan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dapat mendukung
penyelesaian tugas ini.
Atas perhatiannya saya ucapakan banyak terima kasih.
Hormat Saya

Putri Marietha Nicky P.
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I.

PETUNUJUK PENGISIAN KUESIONER
1.

Jawablah pertanyaan masing-masing dibawah ini sesuai dengan
penelitian saudara mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi
keberhasilan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Malang“

2.

Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternative jawaban dengan cara
memberikan tanda centang (√) pada salah satu kolom jawaban yang
telah tersedia.

3.

II.

Keterangan jawaban sebagai berikut:

Pilihan Jawaban

Keterangan

(SS)

Sangat setuju

(S)

Setuju

(KS)

Kurang setuju

(TS)

Tidak setuju

(STS)

Sangat Tidak Setuju

IDENTITAS RESPONDEN
1.

Nama

:

2.

Jenis Kelamin :

3.

Umur

:

4.

Jenis Usaha

:

5.

Penghasilan

:
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III.

PERTANYAAN

a. Motivasi Bewirausaha (X1)
Pilihan Jawaban
No.

Pertanyaan
SS

1.

Saya suka menciptakan sesuatu hal
yang baru dan menarik

2.

Saya suka pada tantangan dan mampu
mengambil resiko

3.

Menciptakan lapangan pekerjaan lebih
baik daripada mencari pekerjaan

4.

Berwirausaha dapat mendukung
majunya perekonomian

5.

Wirausaha dapat menampung tenaga
kerja dan mengurangi pengangguran

S

KS

TS

STS

b. Jiwa Wirausaha (X2)

No.

Pilihan Jawaban

Pertanyaan
SS

1.

Saya selalu memiliki keyakinan akan
usaha yang dilakukan.

2.

Saya mampu menyelesaikan masalah
sendiri tanpa selalu menunggu bantuan
orang lain.

3.

Saya mempunyai dorongan (ambisi)
yang kuat untuk berhasil.

4.

Saya bersedia menghadapi tantangan
untuk keberhasilan yang saya inginkan.

5.

Saya berusaha untuk menanggapi kritik
yang disampaikan orang lain dengan
baik.
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S

KS

TS

STS

c. Inovasi (X3)
Pilihan Jawaban
No.

Pertanyaan
SS

1.

Desain yang saya hasilkan merupakan
ciri khas dari produk usaha saya.

2

Saya menciptakan desain baru dalam
periode waktu tertentu secara rutin.

3

Sebagian besar desain produk yang
hasilkan mengikuti perkembangan
mode fashion muslim yang ada.

4

Perbaikan selalu saya lakukan untuk
memberikan nilai yang lebih baik
dibandingkan produk-produk
sebelumnya

5

Saya berupaya untuk mengembangkan
produk saya ke pasar baru

S

KS

TS

STS

d. Promosi (X4)
Pilihan Jawaban
No.

Pertanyaan
SS

1.

Ketetapan atau kesesuaian sasaran
promosi merupakan faktor yang
diperlukan untuk mencapai target yang
diinginkan.

2.

Kualitas Promosi dapat mempengaruhi
perhatian konsumen dengan memberi
suatu informasi yang akan menarik
konsumen untuk membeli produk.

3.

Ketetapan atau kesesuian sasaran
promosi berpengaruh terhadap
pencapaian target yang saya inginkan.
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S

KS

TS

STS

4.

Media cetak dan media elektronik
sangat berpegaruh terhadap promosi
produk yang saya hasilkan.

5.

Produk yang saya hasilkan dapat dibeli
melalui media belanja online

e. Keberhasilan Usaha (Y)
Pilihan Jawaban
No.

Pertanyaan
SS

1

Jumlah laba usaha mengalami
peningkatan setiap periode

2

Jumlah pelanggan mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu

3

Jumlah karyawan saya bertambah

4

Volume penjualan selalu mengalami
peningkatan

5

Produk yang saya hasilkan mencapai
pasaran nasional/Internasional
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S

KS

TS

STS

Lampiran 2

106

107

108

