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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kota 

terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. 

Berkembangnya perekonomian di Semarang cukup besar karena statusnya 

sebagai ibukota provinsi, salah satunya ditandai dengan banyaknya jumlah 

UMKM yang ada di kota Semarang pada tahun 2014, tercatat oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM sebanyak 11.585 unit. 

Lokasi penelitian terdapat di Kota Semarang, dengan obyek penelitian 

yaitu UMKM yang bergerak dibidang usaha makanan atau kuliner sebanyak 

30 unit. Pada umumnya, UMKM yang menjadi obyek dalam penelitian ini 

merupakan usaha dengan skala kecil, belum memiliki struktur organisasi dan 

pembagian kerja, manajemen belum tertata dengan baik berbeda dengan usaha 

dengan skala besar. Tempat usahanya pun relatif kecil, berbeda dengan 

restoran ataupun rumah makan besar yang mampu menampung pengunjung 

dalam jumlah yang besar, bahkan ada juga obyek yang masih menjalankan 

usahanya dengan sistem catering, mengandalkan penghasilan hanya dengan 

penerimaan pesanan dan belum memiliki tempat untuk di mana konsumen 
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dapat makan dan minum di tempat, namun usahanya sudah berjalan lama. 

Usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para responden saat ini merupakan 

usaha yang sudah lama berjalan yang mana adalah warisan dari keluarganya, 

ada juga usaha yang memang responden merupakan pemilik yang menjadi 

keturunan pertama. 

 

4.1.2. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM bidang kuliner 

di Kota Semarang sebanyak 30 unit usaha. Dan berikut ini adalah tabel 

mengenai identitas umum seluruh responden telah mengisi kuesioner dan 

diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah karyawan yang dimiliki. 

 

4.1.2.1. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel mengenai pengelompokan responden berdasarkan 

jenis kelamin. 

Tabel 4.1 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki – Laki 10 33,33% 

2. Perempuan 20 66,67% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang sekaligus 

merupakan pemilik UMKM sebanyak 10 orang (33,55%) adalah laki – laki, 
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sedangkan sisanya sebanyak 20 orang (66,67%) adalah perempuan. Dalam 

penelitian ini, perempuan menjadi pemilik UMKM yang lebih dominan 

dibandingkan laki – laki, dikarenakan UMKM tersebut pada umumnya adalah 

usaha sampingan untuk mendukung kondisi keuangan keluarganya. 

 

4.1.2.2. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

yang Dimiliki 

Berikut adalah tabel mengenai pengelompokan responden berdasarkan 

jumlah karyawan yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS). 

Tabel 4.2 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan yang 

Dimiliki 

No. Kisaran Jumlah Karyawan Frekuensi Persentase 

1. 1 s/d 5 orang 22 73,33% 

2. 6 s/d 19 orang 8 26,67% 

3. 20 s/d 99 orang - - 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden (73,33%) 

memiliki karyawan yang berkisar antara 1 s/d 5 orang, sedangkan 8 responden 

sisanya (26,67%) memiliki karyawan yang berkisar antara 6 s/d 19 orang. 

Maka, sebanyak 22 responden tersebut tergolong usaha mikro, sedangkan 8 

responden sisanya merupakan usaha kecil, dan semuanya masih dalam 

lingkup kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada 

penelitian ini, usaha dengan skala mikro lebih dominan. 
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4.2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

4.2.1. Deskripsi Variabel Kreativitas 

Kreativitas adalah berpikir mengenai hal yang baru, dan sebagai 

kemampuan untuk mengembangkan ide – ide baru, dan menemukan cara 

untuk menyelesaikan masalah. 

Berikut adalah tabel mengenai hasil tanggapan responden terhadap 

kreativitas. 

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kreativitas 

Pernya- 

taan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 14 46,7 12 40 4 13,3 - - - - 30 

2 15 50 11 36,7 4 13,3 - - - - 30 

3 17 56,7 9 30 4 13,3 - - - - 30 

4 20 66,7 9 30 1 3,3 - - - - 30 

5 13 43,3 14 46,7 3 10 - - - - 30 

  Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

 

Pada Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Pernyataan ke – 1, terkait dengan kemampuan responden dalam 

menemukan ide – ide baru untuk mengembangkan usaha, yaitu responden 

sebanyak 46,7% menyatakan sangat setuju, dan 40% menyatakan setuju, 

adapun ide – ide yang mereka temukan untuk membuat usahanya lebih 

berkembang, seperti ide untuk membuat makanan yang berbentuk unik, 

misalnya mencoba membuat martabak bulat, membuat pastel dengan 

berbagai rasa, membuat pudding dengan tekstur 3 dimensi. Ada juga 

responden yang menemukan ide untuk memodifikasi / membuat variasi 
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dalam meracik bahan – bahan makanan. Selanjutnya ada juga responden 

yang memiliki ide untuk ingin memperbesar tempat usaha agar terus 

berkembang menjadi usaha skala besar, ataupun membuka cabang untuk 

berekspansi. Sedangkan sisanya sebanyak 13,3% yang menyatakan netral, 

mereka tidak memberikan contoh kongkrit mengenai ide – ide baru yang 

mereka temukan untuk mengembangkan usaha. 

2. Pernyataan ke – 2, terkait dengan kemampuan responden dalam 

mengembangkan ide – ide baru untuk meningkatkan produk / membuat 

produk baru, responden sebanyak 50% menyatakan sangat setuju, 

sebanyak 36,7% menyatakan setuju, pada pernyataan ini responden 

memiliki ide untuk melakukan variasi terhadap produk – produk mereka, 

antara lain seperti ide untuk membuat roti isi apel, susu kedelai dengan 

toping irisan jelly, nasi uduk berwarna dengan sayur sebagai pewarnanya, 

membuat puding dengan desain unik didalamnya, ada juga yang 

menerapkan ide dengan cara mengganti menu setiap harinya (menu 

berbeda setiap hari) agar konsumen tidak bosan, bahkan ada juga yang 

memiliki ide untuk membuat swikee dengan lima macam jenis masakan, 

ide membuat ayam bakar tanpa tulang. Ide – ide tersebut adalah ide untuk  

inovasi terhadap produk mereka yang kemudian mereka terapkan untuk 

membuat produk baru. Jadi, para responden mampu mengembangkan ide 

– ide dan  mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru, unik, dan 

menarik agar meningkatkan kinerja usahanya. Sedangkan sisanya 
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sebanyak 13,3% menyatakan netral, bahwa mereka tidak 

mengembangkan ide – ide baru dan tidak memberikan jawaban kongkrit. 

3. Pernyataan ke – 3, terkait dengan kemampuan responden dalam 

beradaptasi dengan perubahan permintaan pembeli, responden sebanyak 

56,7% menyatakan sangat setuju, sebanyak 30% menyatakan setuju. 

Dalam penelitian ini, responden mampu menyesuaikan diri dengan 

permintaan konsumen, kebanyakan pemilik usaha menyesuaikan diri 

dengan pesanan makanan pedas atau tidak, permintaan mengenai takaran 

gula untuk minuman, ada juga responden yang siap mengganti pesanan 

yang secara mendadak karena customer yang tiba – tiba meminta ganti. 

Beberapa responden lainnya beradaptasi dengan cara membuat desain roti 

atau puding sesuai dengan pesanan konsumen, ada juga konsumen yang 

meminta pesanannya dimasak lebih kering atau bahkan responden juga 

melayani konsumen yang permintaannya telah melewati prosedur seperti 

paket yang salah satu isinya diminta diganti dengan menu lainnya. Di 

sini, semua pemilik usaha mampu bersikap fleksibel, berusaha mengikuti 

keinginan konsumen, artinya mereka mau menyesuaikan diri dengan 

perubahan permintaan pembeli karena kadang kala ada konsumen yang 

memiliki selera yang berbeda – beda, dan yang penting responden juga 

berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen. Sedangkan sisanya 

sebanyak 13,3% menyatakan netral dan tidak memberikan pendapat dan 
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jawaban kongkrit mengenai sikap fleksibel mereka terhadap perubahan 

permintaan konsumen. 

4. Pernyataan ke – 4, terkait dengan kemampuan responden dalam 

menerima saran / masukan dari orang lain, responden sebanyak 66,7% 

menyatakan sangat setuju, 30% menyatakan setuju. Kebanyakan 

responden menerima masukan mengenai kualitas makanan (rasa) dan 

pelayanan mereka masing – masing, konsumen memberikan masukan 

agar cita rasa dipertahankan atau diperbaiki, dan pelayanan lebih 

ditingkatkan, terutama agar lebih cepat. Ada juga yang memberikan 

masukan mengenai bahan, bahkan ada yang memberi komplain soal 

tissue. Namun ada juga beberapa responden yang memang selalu 

meminta pendapat atau saran kepada konsumen mengenai kualitas produk 

dan pelayanan mereka. Jadi artinya para responden juga memiliki sikap 

fleksibel dalam bentuk mau menerima saran dari orang lain, terutama 

saran dari pembeli, karena pembeli merupakan satu – satunya sumber 

penghasilan dan mereka akan memberi masukan mengenai apa yang 

menjadi kekurangan dan yang perlu diperbaiki, agar kinerja usaha para 

responden terus meningkat dan berkembang, dan agar para konsumen 

puas, tidak kecewa terhadap kualitas produk dan pelayanan yang 

diberikan oleh responden. Sedangkan 3,3% yang menyatakan netral tidak 

berpendapat dan tidak memberikan jawaban kongkrit. 
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5. Pernyataan ke – 5, terkait dengan kemampuan responden dalam 

menemukan solusi dalam menghadapi masalah, sebanyak 43,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 46,7% menyatakan setuju, dan 

sisanya  10% memilih untuk tidak berpendapat atau netral. Masing – 

masing biasanya responden memiliki masalah dalam menjalankan 

usahanya dan berusaha menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. Sebagai contoh konkrit, responden yang mencari solusi atau titik 

tengah dalam bernegosiasi soal harga kepada konsumen, ada yang 

mengubah sistem penyajian agar lebih cepat, menurunkan anggota 

keluarganya pada saat ramai pengunjung dan karyawan kewalahan, ada 

yang memperbaiki kemasan agar lebih menarik, menaikkan harga jual 

saat harga bahan pokok naik, memperbaiki rasa sesuai dengan saran dari 

konsumen, memperbaiki desain atau bentuk makanan, memperbaiki rasa 

sesuai dengan saran dari konsumen. Dan pada penelitian ini, para 

responden sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah yang pernah 

mereka hadapi. Sehingga artinya responden memiliki kemampuan untuk 

menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi 

selama menjalankan usahanya. Namun ada juga responden sebanyak 10% 

yang tidak berpendapat dan tidak memeberikan jawaban kongkrit. 

 

Berdasarkan jawaban responden di atas melalui seluruh pernyataan, 

responden pada umumnya sangat setuju dengan semua pernyataan, yang 
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artinya para responden memiliki kreativitas untuk menemukan ide – ide agar 

usahanya mengalami perkembangan, menemukan ide – ide untuk 

meningkatkan produk / membuat produk baru. Responden juga bersikap 

fleksibel terhadap perubahan, yaitu beradaptasi dengan permintaan konsumen 

dan menerima keluhan atau saran dari konsumen. Adapun responden yang 

beranggapan bahwa keluhan dari konsumen adalah masalah, dan saran dari 

konsumen tersebut juga menjadi solusi bagi responden tersebut untuk 

mengatasi masalah itu. 

Hal ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Campbell 

(1986) mengenai ciri – ciri orang kreatif, yaitu kemampuan untuk memikirkan 

ide – ide atau gagasan agar mampu menyelesaikan masalah, sikap yang 

fleksibel terhadap cara kerja yang tidak sesuai dengan biasanya. Para 

responden memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide – ide kreatif, 

fleksibel, dan mampu menemukan solusi. 

 

4.2.2. Deskripsi Variabel Inovasi 

Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan ide – ide kreatif 

terhadap masalah dan peluang yang ada untuk mengembangkan sebuah bisnis. 

Berikut adalah tabel mengenai hasil tanggapan responden terhadap 

inovasi. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Inovasi 

Pernya- 

taan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 15 50 11 36,7 3 10 1 3,3 - - 30 

2 10 33,3 8 26,7 9 30 3 10 - - 30 

3 4 13,3 4 13,3 18 60 4 13,3 - - 30 

4 7 23,3 10 33,3 10 33,3 3 10 - - 30 

  Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

Pada Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Pernyataan ke – 1, terkait dengan inovasi produk dengan cara 

menambahkan menu baru untuk mengembangkan usaha, sebanyak 50% 

responden menyatakan setuju, sebanyak 36,7% menyatakan setuju, 10% 

tidak berpendapat, dan sisanya 3,3% menyatakan tidak setuju. Ide – ide 

kreatif yang dimiliki oleh responden dikembangkan dan diterapkan untuk 

berinovasi. Sebagai contoh kongkritnya responden melakukan inovasi 

produk dengan cara menambahkan / membuat produk baru untuk 

mengembangkan usaha mereka, antara lain seperti membuat swikee 

dimasak dengan oseng – oseng, nasi goreng empal sapi, pastel coklat dan 

keju, susu kedelai cincau, asem – asem ikan bandeng, nasi uduk warna – 

warni, tahu dan tempe goreng kremes, kue bandung nutella, bakmie 

tumpeng, macaroni schotel jagung. Ataupun inovasi dari bentuk 

makanan, seperti roti bentuk kipas, roti kering dengan berbagai bentuk, 

desain cake yang dibuat sesuai dengan pesanan, pudding dengan desain 
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tiga dimensi. Dan pada penelitian ini, inovasi produk menjadi inovasi 

yang paling banyak dilakukan oleh sebagian besar responden. 

2. Pernyataan ke – 2, terkait dengan inovasi proses dengan menambahkan 

variasi pilihan rasa baru, sebanyak 33,3% responden menyatakan sangat 

setuju, 26,7% menyatakan setuju, 30% menyatakan netral, dan 10% 

sisanya menyatakan tidak setuju. Tidak semua responden memiliki ide 

untuk memberikan pilihan rasa baru terhadap produk mereka. Mereka 

yang memiliki ide memberi pilihan rasa baru antara lain seperti ide untuk 

memberikan rasa taro, blackberry, blueberry untuk minuman diet, ada 

yang membuat roti rasa tape, memodifikasi minuman, menambahkan 

daging dan keju pada risol, swikee masak asam manis, macaroni schotel 

rasa ayam sapi dan sayuran, susu kedelai rasa cincau, jahe, dan stroberi. 

Membuat pastel rasa coklat dan keju, ada juga nasi uduk dengan banyak 

rasa. Jadi, responden yang melakukan inovasi rasa berusaha untuk 

menawarkan produk dengan rasa yang baru, yang mungkin belum atau 

jarang diketahui oleh banyak orang, dan memberikan nilai tersendiri bagi 

konsumen. Sedangkan responden yang menyatakan netral dan tidak 

setuju tidak melakukan inovasi rasa untuk usaha mereka. 

3. Pernyataan ke – 3, terkait dengan inovasi proses yaitu membuat produk 

dengan cara / teknik baru, dari 13,3% responden menyatakan sangat 

setuju, 13,3% menyatakan setuju, 60% tidak berpendapat atau netral, 

sedangkan sisanya 13,3% menyatakan tidak setuju. Hanya ada sedikit 
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responden yang menerapkan cara baru dalam membuat produk. Antara 

lain seperti proses pembuatan nasi uduk dengan tambahan sayur atau 

buah, memberikan tepung pada tahu dan tempe sebelum digoreng, 

memberi hiasan atau modifikasi bumbu pada mie, memberikan desain / 

motif seperti bunga didalam pudding. Responden yang menyatakan netral 

dan tidak setuju tidak melakukan inovasi proses untuk usaha mereka. 

4. Pernyataan ke – 4, terkait dengan inovasi kemasan yaitu membuat 

kemasan baru / memperbaiki kemasan, 23,3% responden menyatakan 

sangat setuju, 33,3% menyatakan setuju, 33,3% tidak berpendapat atau 

netral, sedangkan sisanya 10% menyatakan tidak setuju. Responden yang 

membuat atau memperbaiki kemasan antara lain ada yang mempercantik 

bentuk kemasan, ada yang membuat kemasan yang agar praktis dan tetap 

hangat, kemasan yang tidak mudah hancur, ada juga yang membuat 

kemasan dengan memberi nama usaha, menggunakan almunium foil dan 

mika plastik, ada yang mengganti label lebih baru. Sebagian besar 

responden melakukan inovasi kemasan agar tempat yang dipakai sebagai 

wadah makanan atau minuman tetap dalam kondisi yang baik dan lebih 

terjaga kualitasnya, inovasi yang dilakukan yaitu membuat kemasan baru 

dan memperbaiki kemasan, dengan kata lain memperbaiki kualitas 

kemasan yang selama ini digunakan. Dan yang terakhir, inovasi kemasan 

juga ada yang dilakukan dengan cara memberikan label nama usaha, 

artinya inovasi kemasan juga bisa digunakan untuk memasarkan sebuah 
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produk. Sedangkan responden yang menyatakan netral dan tidak setuju 

tidak melakukan inovasi terhadap kemasan untuk usaha mereka. 

 

Berdasarkan jawaban responden di atas melalui seluruh pernyataan, 

seluruh responden menerapkan ide – ide kreatif mereka, yaitu melakukan 

inovasi dengan cara menambahkan menu baru dan menambah pilihan rasa 

baru dalam usaha mereka, dan hanya sedikit yang melakukan pembaruan 

metode / cara produksi. Sebagian responden juga memberikan kemasan yang 

praktis dan menarik agar konsumen lebih tertarik. Jadi, hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan Amabile dalam Riyanti (2003) yang menyatakan 

bahwa munculnya ide – ide baru disebut kreativitas, sedangkan penerapan dari 

ide baru tersebut adalah inovasi. Seluruh responden mengembangkan ide – ide 

kreatif dan menerapkan ide tersebut untuk berinovasi. 

 

4.2.3. Deskripsi Variabel Kinerja UMKM 

Kinerja UMKM merupakan ukuran hasil pencapaian dari kegiatan 

suatu UMKM. 

Berikut adalah tabel mengenai hasil tanggapan responden terhadap 

kinerja UMKM. 
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Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kinerja UMKM 

Pernya- 

taan 

SS S N TS STS Total 

Responden F % F % F % F % F % 

1 11 36,7 12 40 6 20 1 3,3 - - 30 

2 12 40 13 43,3 3 10 2 6,6 - - 30 

3 14 46,7 11 36,7 4 13,3 1 3,3 - - 30 

4 14 46,7 11 36,7 4 13,3 1 3,3 - - 30 

Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

Pada Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Pernyataan ke – 1, terkait dengan peningkatan jumlah barang yang 

diproduksi dalam 1 tahun terakhir, sebanyak 36,7% responden 

menyatakan sangat setuju, dan 40% menyatakan setuju, 20% memilih 

tidak berpendapat, dan 3,3% menyatakan tidak setuju. Umumnya 

responden menyatakan mengalami peningkatan terhadap jumlah barang 

yang diproduksi selama 1 tahun terakhir, dengan kisaran persentase 10% 

s/d 60%. 

2. Pernyataan ke – 2, terkait dengan peningkatan jumlah barang yang terjual 

dalam 1 tahun terakhir, sebanyak 40% responden menyatakan sangat 

setuju, dan 43,3% menyatakan setuju, 10% memilih tidak berpendapat, 

dan 6,6% menyatakan tidak setuju. Seluruh responden menyatakan 

mengalami kenaikan jumlah barang yang terjual selama 1 tahun terakhir, 

dengan kisaran persentase 10% sampai bahkan ada yang menyatakan 

mengalami peningkatan sampai dengan 90%. 
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3. Pernyataan ke – 3, terkait dengan peningkatan pendapatan dalam 1 tahun 

terakhir, sebanyak 46,7% responden menyatakan sangat setuju, dan 

36,7% menyatakan setuju, 13,3% memilih tidak berpendapat, dan 3,3% 

menyatakan tidak setuju. Seluruh responden menyatakan mengalami 

peningkatan pendapatan selama 1 tahun terakhir, dengan kisaran 

persentase 10% s/d 100%. 

4. Pernyataan ke – 4, terkait dengan peningkatan laba / keuntungan dalam 1 

tahun terakhir, sebanyak 46,7% responden menyatakan sangat setuju, dan 

36,7% menyatakan setuju, 13,3% memilih tidak berpendapat, dan 3,3% 

menyatakan tidak setuju. Seluruh responden menyatakan mengalami 

peningkatan laba / keuntungan selama 1 tahun terakhir, dengan kisaran 

persentase 10% s/d 100%. 

 

Berdasarkan jawaban responden di atas melalui seluruh pernyataan, 

pada umumnya responden menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan 

adanya peningkatan kinerja usaha mereka, artinya ada peningkatan terhadap 

jumlah barang produksi, jumlah barang yang terjual pendapatan, laba atau 

keuntungan. Kinerja usaha dari setiap responden mengalami peningkatan 

dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Artinya, hal ini sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Suryana (2003) dalam Abdullah (2013) yang menyatakan 

bahwa kemampuan seorang pengusaha tentang kreativitas dan inovasi 

terhadap perusahaan berperan penting untuk kinerja usahanya. Dengan 
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mengembangkan ide – ide dan melakukan inovasi, sikap fleksibel terhadap 

permintaan konsumen, dan kemampuan menyelesaikan masalah 

meningkatkan kinerja usaha mereka dalam 1 tahun terakhir. 

 

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

4.3.1. Uji Parsial / Uji Individual (Uji t) Untuk H1 dan H2 

Uji thitung dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara 

parsial apakah ada pengaruh dari variabel bebas yaitu kreativitas (X1) dan 

inovasi (X2) terhadap variabel terikat yaitu kinerja UMKM (Y). Berikut 

adalah bentuk uji parsial / individual. 

1. Ho1 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel kreativitas terhadap 

variabel kinerja UMKM. 

2. H1 ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel kreativitas terhadap variabel 

kinerja UMKM. 

3. Ho2 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel inovasi terhadap variabel 

kinerja UMKM. 

4. H2 ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel inovasi terhadap kinerja 

UMKM. 

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. 

Ho1 diterima apabila thitung < ttabel, pada α = 5% 

H1 diterima apabila thitung > ttabel, pada α = 5% 

Ho2 diterima apabila thitung < ttabel, pada α = 5% 
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H2 diterima apabila thitung > ttabel, pada α = 5% 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Parsial / Uji Individual (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.082 3.538  -1.154 .259 

Kreativitas .964 .170 .778 5.683 .000 

Inovasi -.030 .173 -.023 -.171 .866 

a. Dependent Variable: Kinerja_UMKM 

 

Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

1. Tabel 4.6 menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut. 

Y = (- 4,082) + 0,964X1 – 0,030X2 

2. Berdasarkan pengujian regresi pada variabel kreativitas, menunjukkan 

bahwa perolehan hasil tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai dari 

thitung lebih besar dari ttabel, yaitu 5,673 > 2,052, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel kreativitas berpengaruh terhadap kinerja 

UMKM di Kota Semarang. Artinya, apabila variabel kreativitas 

ditingkatkan, maka kinerja UMKM di Kota Semarang akan meningkat 

juga. Dalam penelitian ini, berarti indikator – indikator kreativitas antara 

lain kemampuan untuk mengembangkan ide – ide baru, kemampuan 

untuk memecahkan masalah, dan terutama sikap yang mau menerima 
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saran serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap permintaan 

konsumen memberikan peningkatan kinerja usaha selama 1 tahun 

terakhir, yaitu adanya peningkatan jumlah barang yang diproduksi, 

peningkatan jumlah barang yang terjual, peningkatan pendapatan, dan 

keuntungan. Dalam kasus ini, maka H1 diterima dan Ho1 ditolak. 

3. Bedasarkan pengujian regresi pada variabel inovasi, menunjukkan bahwa 

perolehan hasil tingkat signifikansi 0,866 > 0,05 dan nilai dari thitung 

negatif, lebih kecil dari ttabel, yaitu – 0,171 < 2,052, karena hasil uji t pada 

variabel inovasi bernilai negatif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam penelitian ini ternyata variabel inovasi tidak memberikan 

kontribusi atau tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota 

Semarang. Hasil tersebut dikarenakan adanya keterbatasan UMKM dalam 

berinovasi. Pada penelitian ini, inovasi yang dilakukan sebagian besar 

responden adalah inovasi menambahkan menu baru. Namun untuk 

inovasi rasa, inovasi proses, dan inovasi kemasan tidak semua responden 

melakukannya. Maka hal ini menunjukkan UMKM masih memiliki 

keterbatasan untuk berinovasi. Tidak semua responden memiliki ide 

untuk menambahkan pilihan rasa baru terhadap produknya, menerapkan 

cara produksi yang baru, ataupun membuat kemasan yang unik / 

memperbaiki kemasan. Pada penelitian ini UMKM berhasil menerapkan 

ide – ide kreatif yang dimiliki untuk melakukan sebuah inovasi. Tetapi 

inovasi – inovasi yang dilakukan ternyata belum cukup mendongkrak 



 

 

54 
 

atau memberikan pengaruh untuk peningkatan kinerjanya. Dalam kasus 

ini, maka Ho2 diterima dan H2 ditolak. 

 

4.3.2. Uji Simultan / Uji Bersamaan (Uji F) Untuk H3 

Pada penelitian ini, uji hipotesis secara simultan digunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh variabel kreativitas dan inovasi secara bersamaan 

terhadap variabel kinerja UMKM. Berikut adalah bentuk uji simultan / 

bersamaan. 

1. Ho3 = 0 artinya tidak ada pengaruh secara bersama – sama dari variabel 

kreativitas dan inovasi terhadap variabel kinerja UMKM. 

2. H3 ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel kreativitas dan inovasi terhadap 

variabel kinerja UMKM secara bersama – sama. 

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. 

Ho3 diterima apabila Fhitung < Ftabel, pada α = 5% 

H3 diterima apabila Fhitung > Ftabel, pada α = 5% 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Simultan / Uji Bersamaan(Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 178.740 2 89.370 19.450 .000a 

Residual 124.060 27 4.595   

Total 302.800 29    

a. Predictors: (Constant), Inovasi, Kreativitas 

b. Dependent Variable: Kinerja_UMKM 
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  Sumber: Data primer, diolah untuk penelitian ini (2016) 

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tingkat signifikasi 0,000 < 0,05 

dan nilai dari Fhitung adalah sebesar 19,450 lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 

sebesar 3,35. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari 

kreativitas dan inovasi secara simultan atau secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Dalam penelitian 

ini, artinya kemampuan responden untuk mengembangkan dan menerapkan 

ide – idenya dalam mengembangkan usahanya, serta sikap yang fleksibel, dan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah memberikan dampak positif, yaitu 

dengan adanya peningkatan jumlah produk yang dihasilkan, penjualan, 

pendapatan dan laba, serta pengsa pasar selama 1 tahun terakhir. Sehingga 

dalam penelitian ini, H3 diterima dan Ho3 ditolak. 

Maka hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Baldacchino 

(2009) dalam Hadiyati (2010), yang menyatakan bahwa kreativitas dan 

inovasi menjadi dasar untuk seorang wirausaha untuk menuju kesuksesan 

usahanya. Pada penelitian ini, para responden atau pemilik UMKM di Kota 

Semarang mengalami peningkatan kinerja usahanya melalui kreativitas dan 

inovasi. 
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari penelitian di atas, diperoleh bahwa variabel bebas yaitu kreativitas 

dan inovasi bersama – sama memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM di 

Kota Semarang. 

Pengolahan data yang dilakukan terhadap variabel kreativitas dengan 

indikator antara lain menciptakan ide, mengembangkan ide, fleksibel, dan 

mampu menemukan solusi. Nilai tertinggi pada variabel kreativitas terdapat 

pada indikator fleksibel, yakni kemampuan untuk menerima saran atau 

masukan dari orang lain, yaitu dengan skor nilai sebesar 139, umumnya 

responden menerima masukan dari konsumen mengenai komplain dan 

perbaikan cita rasa, tekstur makanan, ada juga yang komplain mengenai 

pelayanan yang kurang cepat. Sedangkan skor nilai terendah terdapat pada 

indikator mampu menemukan solusi dalam menghadapi masalah yaitu dengan 

skor sebesar 130, sebagian responden menganggap bahwa komplain dari 

konsumen merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, karena itu 

responden mencari solusi yang sesuai dengan masalah yang ada, namun 

sebagian konsumen juga menganggap bahwa kenaikan harga bahan baku adalah 

masalah, sehingga solusinya mereka menaikkan harga jual juga pada saat harga 

bahan baku naik. Pada indikator menciptakan ide untuk mengembangkan usaha 

memiliki nilai sebesar 131, pada umumnya para responden ingin 

mengembangkan usaha dengan adanya ide untuk membuka cabang baru, 

memperbesar tempat usaha, ada ide untuk merambah atau ekspansi ke bidang 
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usaha baru. Pada indikator mengembangkan ide untuk meningkatkan produk 

atau membuat produk baru terdapat nilai skor sebesar 131, para responden 

memiliki ide untuk menawarkan tambahan menu yang lebih banyak dan 

menarik daripada pesaingnya, para responden mengembangkan ide untuk 

menambahkan menu baru, menambahkan variasi pilihan rasa baru, sehingga 

pada indikator ini intinya responden mengembangkan ide untuk meningkatkan 

kualitas produknya. Dan yang terakhir, pada indikator fleksibel, melalui 

pernyataan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan 

pembeli, biasanya pembeli memesan menu yang karakteristiknya sesuai dengan 

selera mereka, seperti misalnya permintaan mengenai takaran gula untuk 

minuman, ada juga responden yang siap mengganti pesanan yang secara 

mendadak karena customer yang tiba – tiba meminta ganti. Beberapa responden 

lainnya beradaptasi dengan cara membuat desain roti atau puding sesuai dengan 

pesanan konsumen, paket yang salah satu isinya diminta diganti dengan menu 

lainnya, atau meminta masakan yang digoreng lebih kering, ada juga yang 

meminta agar tidak terlalu pedas. Pada indikator ini terdapat nilai sebesar 133. 

Namun pada intinya para responden memiliki kreativitas untuk 

menemukan ide – ide agar usahanya mengalami perkembangan, menemukan 

ide – ide untuk meningkatkan produk / membuat produk baru. Responden juga 

bersikap fleksibel terhadap perubahan, yaitu beradaptasi dengan permintaan 

konsumen dan menerima keluhan atau saran dari konsumen. Adapun responden 

yang beranggapan bahwa keluhan dari konsumen adalah masalah, dan saran 
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dari konsumen tersebut juga menjadi solusi bagi responden tersebut untuk 

mengatasi masalah itu. Sehingga hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Campbell (1986) mengenai ciri – ciri orang kreatif, yaitu kemampuan 

untuk memikirkan ide – ide atau gagasan agar mampu menyelesaikan masalah, 

sikap yang fleksibel terhadap cara kerja yang tidak sesuai dengan biasanya. 

Para responden memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide – ide kreatif, 

fleksibel, dan mampu menemukan solusi. 

Pengolahan data yang dilakukan terhadap variabel inovasi dengan 

indikator inovasi produk, inovasi rasa, inovasi proses, dan inovasi kemasan. 

Skor tertinggi pada variabel inovasi terdapat pada indikator inovasi produk 

melalui pernyataan penambahan menu baru dengan skor sebesar 130, responden 

melakukan inovasi produk, antara lain swikee dimasak dengan oseng – oseng, 

nasi goreng empal sapi, pastel coklat dan keju, susu kedelai cincau, asem – 

asem ikan bandeng, nasi uduk warna – warni, tahu dan tempe goreng kremes, 

kue bandung nutella, bakmie tumpeng, macaroni schotel jagung. Pada indikator 

inovasi rasa, melalui pernyataan memberikan variasi pilihan rasa baru terdapat 

nilai sebesar 115, inovasi yang dilakukan seperti ide untuk memberikan rasa 

baru untuk minuman diet, ada yang membuat roti rasa tape, menambahkan 

daging dan keju pada risol, swikee masak asam manis, macaroni schotel rasa 

sayuran, susu kedelai rasa cincau, jahe, dan stroberi. Membuat pastel rasa 

coklat dan keju. Sedangkan skor terendah terdapat pada indikator inovasi 

proses, melalui pernyataan penerapan perubahan metode / cara produksi, 
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dengan nilai sebesar 98, responden banyak yang tidak melakukan perubahan 

cara produksi, hanya beberapa saja antara lain seperti proses pembuatan nasi 

uduk dengan tambahan sayur atau buah, memberikan tepung pada tahu dan 

tempe sebelum digoreng, memberi hiasan atau modifikasi bumbu pada mie, 

memberikan desain / motif seperti bunga didalam puding. Yang terakhir pada 

indikator inovasi kemasan, melalui pernyataan membuat kemasan baru / 

memperbaiki kemasan terdapat skor sebesar 111. Responden yang membuat 

atau memperbaiki kemasan antara lain ada yang mempercantik bentuk 

kemasan, ada yang membuat kemasan yang agar praktis dan tetap hangat, 

kemasan yang tidak mudah hancur, ada juga yang membuat kemasan dengan 

memberi nama usaha, menggunakan almunium foil dan mika plastik, ada yang 

mengganti label lebih baru. 

Kesimpulannya para responden mampu mengembangkan ide – ide dan 

menerapkannya untuk membuat produk baru, Amabile dalam Riyanti (2003) 

menyatakan bahwa munculnya ide – ide baru disebut kreativitas, sedangkan 

penerapan dari ide baru tersebut adalah inovasi. Dalam penelitian ini, responden 

mampu mengembangkan ide – ide kreatif dan menerapkan ide tersebut untuk 

berinovasi. 

Pengolahan data yang dilakukan terhadap variabel kinerja UMKM 

dengan indikator peningkatan jumlah barang yang diproduksi, omzet, 

pendapatan,  dan keuntungan / laba dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pada 

variabel kinerja UMKM, skor tertinggi terdapat pada indikator peningkatan 
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pendapatan dan keuntungan, dengan nilai masing – masing sebesar 128. Namun 

skor terendah terdapat pada indikator peningkatan jumlah barang yang 

diproduksi, dengan nilai sebesar 123. Sedangkan untuk indikator peningkatan 

jumlah barang yang terjual memiliki total nilai sebesar 125. UMKM dari para 

pemilik atau responden mengalami peningkatan kinerja usaha mereka selama 1 

tahun terakhir, Suryana (2003) dalam Abdullah (2013) juga menyatakan bahwa 

kemampuan seorang pengusaha tentang kreativitas dan inovasi terhadap 

perusahaan berperan penting untuk kinerja usahanya. 

Pada penelitian ini, indikator – indikator kreativitas antara lain 

kemampuan untuk mengembangkan ide – ide baru, sikap fleksibel terhadap 

permintaan konsumen, dan kemampuan untuk memecahkan masalah 

memberikan peningkatan kinerja usaha selama 1 tahun terakhir, yaitu adanya 

peningkatan jumlah barang yang diproduksi, peningkatan jumlah barang yang 

terjual, peningkatan pendapatan, dan keuntungan. 

Inovasi juga dilakukan oleh para responden dalam upayanya untuk 

meningkatkan kinerja usahanya selama 1 tahun terakhir. 

Berdasarkan data perhitungan regresi linier berganda, diperoleh 

persamaan regresi Y = ( - 4,082) + 0,964X1 – 0,030X2 dimana Y adalah kinerja 

UMKM, X1 adalah kreativitas, dan X2 adalah inovasi. Maka, berdasarkan hasil 

pengolahan data pengujian hipotesis dengan uji parsial / uji individual (uji t), 

terdapat pengaruh antara variabel kreativitas terhadap variabel kinerja UMKM, 

namun variabel inovasi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. 
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Serta dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan ttabel dengan thitung, 

dan hasil dari pengolahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa thitung > 

ttabel. Hasil uji t pada variabel kreativitas, tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan 

nilai dari thitung lebih besar dari ttabel, yaitu 5,683 > 2,052, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel kreativitas berpengaruh terhadap kinerja 

UMKM di Kota Semarang. Pada hasil uji t pada variabel inovasi, tingkat 

signifikansi 0,866 > 0,05 dan nilai dari thitung lebih kecil dari ttabel, yaitu – 0,171 

< 2,052, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel inovasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Berarti Ho1 ditolak 

dan H1 diterima karena adanya pengaruh positif antara variabel kreativitas 

terhadap kinerja UMKM. Ho2 diterima dan H2 ditolak karena tidak ada 

perngaruh antara variabel inovasi dengan kinerja UMKM. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pengujian hipotesis dengan uji 

simultan / uji bersamaan (uji F), variabel kreativitas dan inovasi secara 

bersama – sama memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan Ftabel dengan Fhitung. Dan dari 

hasil pengolahan data dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikasi 0,000 < 0,05 dan nilai dari 

Fhitung adalah sebesar 19,450 lebih besar dari nilai Ftabel yaitu sebesar 3,35. 

Artinya, Ho3 ditolak dan H3 diterima karena kreativitas dan inovasi secara 

bersama – sama memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Dan hal ini 

sesuai dengan teori yang disampaikan Baldacchino (2009) dalam Hadiyati 



 

 

62 
 

(2010), yang menyatakan bahwa kreativitas dan inovasi menjadi dasar untuk 

seorang wirausaha menuju kesuksesan usahanya. Pada penelitian ini, para 

responden atau pemilik UMKM di Kota Semarang mengalami peningkatan 

kinerja usahanya melalui kreativitas dan inovasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




