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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Penelitian  

Sebelum menganalisis hasil survey tentang keterkaitan antara faktor 

perkembangan teknologi yang dalam hal ini adalah perkembangan sistem E-

Commerce terhadap kinerja unit usaha mikro, telebih dahulu akan dibahas 

mengenai gambaran umum responden. Gambaran umum responden diperoleh dari 

identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban terhadap 

kuesioner.  

Jumlah responden yang peneliti gunakan sebagai sampel adalah sebanyak 

374 responden dari 5566 total jumlah unit usaha mikro yang ada di Kota Semarang 

(Dinas Koperasi dan UMKM : 2017). Dari informasi demografis yang mengisi 

kuesioner, terlebih dahulu akan disajikan gambaran dari responden tersebut. 

Beberapa diantaranya berisi tentang informasi mengenai lama usaha, sistem yang 

digunakan, serta lama penggunaan sistem usaha.  
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Tabel  4.1 

Profil Responden 

Profil Jumlah Persentase 

Lama Usaha 

<1 tahun 

1 – 5 tahun 

>5 tahun 

 

82 

166 

126 

 

21,93 

44,86 

33,69 

Sistem E-commerce 

E-commerce 

Non e-commerce 

 

141 

233 

 

37,70 

62,30 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian sebagian besar sudah 

memiliki lama usaha selama 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 166 unit usaha mikro atau 

mencapai 44,86% sampel dan diikuti dengan 126 unit usaha mikro yang sudah 

berusia lebih dari 5 tahun atau sebanyak 33,69%  dengan yang paling sedikit adalah 

yang sudah memiliki lama usaha kurang dari 1 tahun yaitu sebanyak 82 unit usaha 

mikro atau 21,93%. 

Sistem penjualan yang dilakukan oleh unit usaha mikro menunjukkan 

bahwa hanya sebagian kecil yaitu 141 unit usaha mikro atau 37,70% saja yang 

sudah menggunakan e-commerce sebagai sistem administrasi penjualannya dan 

sebagian besar atau 62,30% belum menggunakan e-commerce. 
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4.2     Analisis Data 

4.2.1. Uji Kualitas Data 

Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan corrected item – total correlation. Hasil pengujian validitas 

dari masing-masing pengukuran variabel diperoleh sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Validitas  

No Variabel / Indikator  Corrected item-

total correlation  

Keterangan 

1 Perspektif  Keuangan   

 1 0.461 Valid 

 2 0.458 Valid 

 3 0.363 Valid 

2 Perspektif  Pelanggan    

 1 0.413 Valid 

 2 0.478 Valid 

 3 0.435 Valid 

3 Perspektif Bisnis Internal    

 1 0.427 Valid 

 2 0.447 Valid 

 3 0.487 Valid 
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4 Perspektif  Pertumbuhan 

dan Pembelajaran  

 

 1 0.496 Valid 

 2 0.427 Valid 

 3 0.508 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah  

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk 

mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. 

Diperoleh bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini semuanya memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,30 (Azwar, 2012). 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item-item valid, nilai reliabilitas 

tersebut dapat dilihat dari table Cronbach Alpha. Kuesioner dikatakan reliabel 

apabila nilai dari Cronbach Aplha lebih besar dari 0,6 (Ety Rochaety, 2007). Hasil 

pengujian reliabilitas dari masing-masing pengukuran variabel diperoleh sebagai 

berikut  

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Reliabilitas  

Variabel  Reliability Keterangan  

Perspektif Keuangan  0,617 Reliabel 

Perspektif Pelanggan  0,631 Reliabel 

Perspektif Bisnis Internal  0,644 Reliabel 

Perspektif Pertumbuhan dan Pembalajaran  0,665 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai 

koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep 

pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.  

 

4.2.2.   Statistik Deskriptif  

Untuk menganalisis data berdasarkan atas kecenderungan jawaban yang 

diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan disajikan 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

Variabel  Kisaran 

teoritis  

Kisaran 

empiris 

Rata-

rata 

teoritis 

Rata-rata Ket 

Perspektif  Keuangan 

1,00 – 2,33 : Rendah 

2,34 – 3,67 : Sedang 

3,68 – 5,00 : Tinggi  

1 – 5 1 – 4,33 3 2,8868 Sedang  

Perspektif  Pelanggan  

1,00 – 2,33 : Rendah 

2,34 – 3,67 : Sedang 

3,68 – 5,00 : Tinggi 

1 – 5 2 – 5,00 3 3,5276 Sedang  

Perspektif  Bisnis Internal 1 – 5  1.33 – 4.33 3 3,0811 Sedang  
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1,00 – 2,33 : Rendah 

2,34 – 3,67 : Sedang 

3,68 – 5,00 : Tinggi  

Perspektif  Pertumbuhan 

dan Pembalajaran 

1,00 – 2,33 : Rendah 

2,34 – 3,67 : Sedang 

3,68 – 5,00 : Tinggi 

1 – 5 1,00 – 4,67 3 3,0668 Sedang  

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa statistik deskriptif variabel 

Kinerja Perspektif keuangan menunjukkan rata-rata empiris yaitu sebesar 2,8868 

yang berada di atas median teoritisnya yaitu 3. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari 

median teoritis menunjukkan bahwa secara umum diperoleh adanya kinerja dari 

perspeksi keuangan yang masih relatif rendah. Jika dikelompokkan dalam 3 

kategori skor maka rata-rata seesar 2,8868 tersebut berada pada kategori sedang. 

Dengan demikian Unit usaha mikro rata-rata masih mendapatkan kinerja perspekti 

keuangan yang berada pada tingkat Cukup. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa statistik deskriptif variabel 

Kinerja Perspektif Pelanggan menunjukkan rata-rata empiris yaitu sebesar 3,5276 

yang berada di atas median teoritisnya yaitu 3. Nilai rata-rata yang lebih besar dari 

median teoritis menunjukkan bahwa secara umum diperoleh adanya kinerja dari 

perspeksi pelanggan yang sudah relatif baik. Jika dikelompokkan dalam 3 kategori 
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skor maka rata-rata sebesar 3,5276 tersebut berada pada kategori tinggi. Dengan 

demikian unit usaha mikro rata-rata sudah mendapatkan kinerja perspektif 

pelanggan yang berada pada tingkat Tinggi. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa statistik deskriptif variabel 

Kinerja Perspektif Bisnis Internal menunjukkan rata-rata empiris yaitu sebesar 

3,0811 yang berada sedikit di atas median teoritisnya yaitu 3. Nilai rata-rata yang 

lebih besar dari median teoritis menunjukkan bahwa secara umum diperoleh adanya 

kinerja dari perspeksi bisnis internal yang sudah relatif baik. Jika dikelompokkan 

dalam 3 kategori skor maka rata-rata sebesar 3,0811 tersebut berada pada kategori 

Sedang. Dengan demikian Unit usaha mikro rata-rata sudah mendapatkan kinerja 

perspektif bisnis internal yang berada pada tingkat Sedang. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa statistik deskriptif variabel 

Kinerja Perspektif Pertumbuhn dan Pembelajaran menunjukkan rata-rata empiris 

yaitu sebesar 3,0668 yang berada sedikit di atas median teoritisnya yaitu 3. Nilai 

rata-rata yang lebih besar dari median teoritis menunjukkan bahwa secara umum 

diperoleh adanya kinerja dari perspektif  pertumbuhan dan pembelajaran yang 

sudah relatif baik. Jika dikelompokkan dalam 3 kategori skor maka rata-rata sebesar 

3,0668  tersebut berada pada kategori Sedang. Dengan demikian Unit usaha mikro 

rata-rata sudah mendapatkan kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajran yang 

berada pada tingkat Sedang. 

4.2.3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini pada dasarnya menguji efek 

dari penggunaan e-commerce dalam menunjuang kinerja Unit usaha mikro yang 
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didasarkan pada konsep BSC (balanced score card) yaitu kinerja yang didasarkan 

pada perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Bisnis Internal  dan 

Perspektif Pertumbuhan dan Pembalajaran. 

4.2.3.1. Analisis Perspektif Keuangan 

Salah satu upaya yang ingin dicapai oleh setiap Unit usaha mikro adalah 

melakukan peningkatan kinerja dari setiap usaha yang dikelola. Dimana dengan 

adanya peningkatan kinerja usaha unit usaha mikro yang dikelolah maka akan 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat karena penyerapan tenaga kerja 

akan lebih optimal, oleh karena itulah maka perlu adanya pengukuran kinerja agar 

keberlangsungan dari unit usaha mikro ini dapat terjaga. 

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka terlebih dahulu 

akan dilakukan analisis perspektif keuangan. Analisis perspektif keuangan 

berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan yang mempertimbangkan adanya 

tahapan dari siklus kehidupan bisnis. Kemudian perlu ditambahkan bahwa salah 

satu sasaran dengan melakukan analisis perspektif keuangan adalah untuk 

memenuhi harapan dari stakeholder. Sehingga dengan menganalisis perspektif 

keuangan maka dapat diketahui cara memperbaiki kinerja operasional yang pada 

gilirannya akan meningkatkan laba. 

Kondisi yang mengaitkan penggunaan e-commerce dalam menunjang 

kinerja perspektif keuangan ditunjukkan dengan uji beda. Ketidaknormalan data 

menjadikan analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistic non 

parametrik Mann Whitney test. 
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Tabel 4.5 

Uji beda kinerja perspektif keuangan berdasarkan penggunaan e-commerce 

 Penggunaan e-commerce 

Tidak Menggunakan 

(n = 233) 

Menggunakan 

(n = 141) 

Rata-rata 2.8655 2.9220 

Std dev 0.62899 0.68503 

T -1,089 

Sig 0,276 

Keterangan Tidak signifikan 

 

 

Rata-rata kinerja perspektif keuangan pada Unit usaha mikro yang 

menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 2.9220 sedangkan pada Unit usaha 

mikro yang tidak menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 2,8655. Hasil 

pengujian perbedaaan kinerja perspekti keuangan menunjukkan nilai T sebesar -

1,089 dengan signifikasi sebesar 0,276. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan 

kinerja perspektif keuangan pada Unit usaha mikro yang menggunakan e-

commerce dibanding dengan Unit usaha mikro yang menggunakan e-commerce 

yang berarti Hipotesis 1 tidak terdukung. 
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4.2.3.2. Kinerja Perspektif Pelanggan 

Analisis perspektif pelanggan dimaksudkan untuk mengukur keinginan 

pelanggan agar setiap pelanggan atau pelanggan tidak beralih ke pihak pesaing. 

Alat analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja perspektif pelanggan 

umumnya didasarkan pada kepuasaan pelanggan dan pertumbuhan pelanggan.  

Kondisi yang mengaitkan penggunaan e-commerce dalam menunjang 

kinerja perspektif pelangga ditunjukkan dengan uji beda. Ketidaknormalan data 

menjadikan analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistic non 

parametrik Mann Whitney test. 

Tabel 4.6 

Uji beda kinerja perspektif pelanggan berdasarkan penggunaan e-commerce 

 Penggunaan e-commerce 

Tidak Menggunakan 

(n = 233) 

Menggunakan 

(n = 141) 

Rata-rata 3.4492 3.6572 

Std dev 0.58018 0.55769 

T -3,115 

Sig 0,002 

Keterangan Signifikan 
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Rata-rata kinerja perspektif pelanggan pada unit usaha mikro yang 

menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 3.6572 sedangkan pada Unit usaha 

mikro yang tidak menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 3,4492. Hasil 

pengujian perbedaaan kinerja perspekti keuangan menunjukkan nilai T sebesar -

3,115 dengan signiikansi sebesar 0,002. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kinerja perspektif pelanggan pada unit usaha mikro yang 

menggunakan e-commerce dibanding dengan unit usaha mikro yang menggunakan 

e-commerce yang berarti Hipotesis 2 diterima. 

4.2.3.3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Kinerja perspektif bisnis internal dalam hal ini berkaitan dengan beberapa 

proses perbaikan dan inovasi termasuk proses pelayanan pelanggan yang dilakukan 

oleh Unit usaha mikro sebagai upaya Unit usaha mikro dalam memberikan 

peningkatan dalam aspek produk yang dijualnya.  

Kondisi yang mengaitkan penggunaan e-commerce dalam menunjang 

kinerja perspektif bisnis internal ditunjukkan dengan uji beda. Ketidaknormalan 

data menjadikan analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistic non 

parametrik Mann Whitney test. 

Tabel 4.7 

Uji berda kinerja perspektif bisnis internal berdasarkan penggunaan e-commerce 

 Penggunaan e-commerce 

Tidak Menggunakan 

(n = 233) 

Menggunakan 

(n = 141) 
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Rata-rata 3.0443 3.1418 

Std dev 0.69373 0.73488 

T -2,454 

Sig 0,117 

Keterangan Tidak signifikan 

Rata-rata kinerja perspektif bisnis internal pada unit usaha mikro yang 

menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 3.1418 sedangkan pada unit usaha 

mikro yang tidak menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 3,0443. Hasil 

pengujian perbedaaan kinerja perspekti keuangan menunjukkan nilai T sebesar -

2,454 dengan signiikansi sebesar 0,117. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan 

kinerja perspektif bisnis internal pada unit usaha mikro yang menggunakan e-

commerce dibanding dengan unit usaha mikro yang menggunakan e-commerce 

yang berarti Hipotesis 3 tidak terdukung. 

 

4.2.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pengukuran mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bertujuan 

untuk menilai kemauan perusahaan untuk belajar dan usaha untuk tumbuh dan 

berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. 

Kondisi yang mengaitkan penggunaan e-commerce dalam menunjang 

kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ditunjukkan dengan uji beda. 

Ketidaknormalan data menjadikan analisis dilakukan dengan menggunakan metode 

statistic non parametrik Mann Whitney test. 
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Tabel 4.8 

Uji berda kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berdasarkan 

penggunaan e-commerce 

 Penggunaan e-commerce 

Tidak Menggunakan 

(n = 233) 

Menggunakan 

(n = 141) 

Rata-rata 2.9700 3.2270 

Std dev 0.61786 0.68350 

T -3,640 

sig 0,00 

Keterangan Signifikan 

 

 

Rata-rata kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaraan pada unit 

usaha mikro yang menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 3.2270 sedangkan 

pada unit usaha mikro yang tidak menggunakan e-commerce diperoleh sebesar 

2,9700. Hasil pengujian perbedaaan kinerja perspekti keuangan menunjukkan nilai 

T sebesar -3,640 dengan signiikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

pada unit usaha mikro yang menggunakan e-commerce dibanding dengan unit 

usaha mikro yang menggunakan e-commerce yang berarti Hipotesis 4 diterima. 



43 
 

 

4.3  Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian ini pengukuran kinerja dengan cara pandang 

strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) yaitu dengan 

menggunakan 4 perspektif, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

1. Perspektif Keuangan 

Hasil penelitian mendapatkan bahwa penggunaan e-commerce yang 

dilakukan oleh unit usaha mikro belum mampu mendukung peningkatan usaha 

unit usaha mikro tersebut dari aspek peningkatan kinerja keuangan yang 

diperoleh unit usaha mikro. 

Kinerja dari perspektif keuangan dapat diperoleh dari berbagai aspek 

yang berkaitan dengan penjualan yang diperoleh oleh unit usaha mikro.  Tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dari penggunaan e-commerce terhadap 

peningkatan kinerja keuangan unit usaha mikro mencerminkan bahwa sampel 

penelitian belum memanfaatkan penggunaan E-Commerce secara optimal hal 

ini dikarenakan masih sedikitnya jumlah unit usaha mikro yang menggunakan 

sistem E-Commerce sehingga kinerja keuangan pada unit usaha mikro tersebut 

belum mendapat pengaruh yang signifikan dari pekembangan sistem E-

Commerce.  

2. Perspektif Pelanggan 
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Hasil penelitian mendapatkan bahwa penggunaan e-commerce yang 

dilakukan oleh unit usaha mikro mampu mendukung peningkatan usaha unit 

usaha mikro tersebut dari aspek peningkatan kinerja dari perspeki pelanggan 

yang diperoleh unit usaha mikro. 

Berdasarkan perspektif pelanggan, ditunjukkan bahwa E-Commerce 

sudah memberi pengaruh positif pada unit usaha mikro, sehingga unit usaha 

mikro mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan, 

karena dengan adanya sistem E-Commerce akses yang dilakukan oleh 

pelanggan dapat dilakukan dengan lebih  cepat, dilakukan kapanpun dan 

dimanapun sehingga pelanggan merasakan fleksibilitas yang sangat 

mencukupi saat bertransaksi menggunakan basis internet. 

  

3. Perspektif Proses Bisnis Internal. 

Hasil penelitian mendapatkan bahwa penggunaan e-commerce yang 

dilakukan oleh unit usaha mikro kurang memberikan progress yang berarti 

pada peningkatan kinerja unit usaha mikro tersebut dari aspek bisnis internal. 

Dari hasil ini dapat diartikan bahwa masih banyak unit usaha mikro 

yang belum menggunakan sistem E-Commerce sehingga banyak dari pelaku 

unit usaha mikro yang tidak mengetahui perkembangan produk yang sedang 

mengalami kenaikan intensitas transaksi di pasar. 

 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
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Hasil penelitian mendapatkan bahwa penggunaan e-commerce yang 

dilakukan oleh unit usaha mikro mampu mendukung peningkatan usaha unit 

usaha mikro tersebut dari aspek peningkatan kinerja dari perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan yang diperoleh unit usaha mikro. 

Berdasarkan pengukuran kinerja perusahaan dari perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran, diperoleh bahwa unit usaha mikro telah 

melakukan berbagai pembenahan dalam sistem unit usaha mereka, hal ini perlu 

dilakukan agar keberlangsungan unit usaha mikro ini dapat dipertahankan.  

  


