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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Mekarsari Kandri selain merupakan asosiasi UMKM juga merupakan daerah 

wisata yang bernama Desa Wisata Kandri. Lokasinya terletak di Kelurahan Kandri, 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dan Desa Wisata Kandri merupakan desa 

wisata binaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Unika Soegijapranata 

yang bersifat tematik yaitu mempunyai konsep OVOP (One Village One Product). 

Konsep tersebut diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Koperasi Kota 

Semarang untuk mengembangkan potensi daerah pada satu wilayah untuk 

menghasilkan satu produk unggulan yang unik dan mempunyai ciri khas daerah 

tertentu dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Hal ini bertujuan untuk 

memajukan perekonomian desa tersebut dan Desa Wisata Kandri mempunyai produk 

atau komoditas unggulan yaitu produk makanan dari aneka olahan singkong. 

 Desa Wisata Kandri diresmikan pertama kali oleh Pemkot Semarang sejak 

bulan Desember 2012 dan diharapkan menjadi destinasi unggulan wisata Kota 

Semarang. Desa Wisata Kandri mempunyai daya tarik yaitu mengadakan atraksi budaya 

setiap tahun secara rutin dengan melakukan kegiatan nyadran sebagai kirab seni 

menggunakan ikon badak di Siwarak, Kandri. Letak Desa Wisata Kandri cukup 

strategis karena berdekatan dengan tempat wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang. 

Sejak Desa Wisata Kandri ditetapkan sebagai Desa Wisata oleh Pemkot Semarang maka  
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Kandri tidak hanya berfokus pada sektor pertanian saja tetapi mulai muncul potensi 

masyarakat Kandri untuk mengembangkan kreativitas usaha-usaha rumahan seperti 

produk makanan, kerajinan, batik dan sebagainya. Oleh sebab itu timbul ide untuk 

mendirikan sebuah asosiasi usaha diantara masyarakat Kandri yang diberi nama asosiasi 

UMKM Mekarsari Kandri.  

Gambar 4.1 Denah Desa Wisata Kandri 

 

Kandri merupakan sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Gunungpati 

di Kota Semarang. Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui batas-batas wilayah Desa 

Kandri yaitu: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, dan 

berdekatan dengan Waduk Jatibarang dan Goa Kreo  
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- Sebelah timur berbatasan dengan daerah kelurahan Nongkosawit, kecamatan 

Gunungpati, kota Semarang yang juga sebagai desa wisata yang bernama 

Desa Wisata Nongkosawit 

- Sebelah barat berbatasan dengan daerah Kedungpane, Mijen, kota Semarang. 

- Sebelah selatan berbatasan dengan daerah Gunungpati, kota Semarang. 

         UMKM Mekarsari Kandri sendiri mulai berdiri pada bulan Desember 2013 

yaitu setahun setelah Desa Wisata Kandri selesai diresmikan. UMKM Mekarsari 

Kandri awal mula terbentuk hanya berjumlah 3 unit UMKM saja, kemudian semakin 

berkembang sehingga pada tahun 2018 menjadi 44 unit UMKM. UMKM Mekarsari 

Kandri mempunyai banyak produk kuliner seperti aneka olahan ketela, kripik, tape 

singkong, uthuk cacing, jamur tiram dan lain-lain. Meskipun didominasi produk 

makanan, UMKM Kandri tidak hanya hasil olahan kuliner saja tetapi juga souvenir, 

aneka kerajinan dan juga mempunyai salah satu produk unggulan salah satu 

diantaranya adalah motif batik baru yang diberi nama Batik Siwarak. Batik ini 

memiliki konsep khas yaitu batik alam yang dimiliki oleh Bu Ainin Hayati yang 

terdiri dari 2 jenis yaitu batik tulis dan batik cap. Lokasi usaha Batik Siwarak milik 

Bu Ainin ini terletak di Kampung Siwarak Kandri. 

UMKM Mekarsari Kandri mendapat penghargaan dari Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah pada tahun 2013 yaitu “Inspiration Award” 

sebagai pemberi inspirasi bagi dunia usaha seperti UMKM. UMKM Kandri 

mempunyai sarana edukasi dan juga merupakan sarana outbond yaitu Omah Pinter 

Petani (OPP) dan Omah Alas. Omah Pinter Petani diresmikan oleh Walikota 

Semarang pada tanggal 14 Desember 2014. Desa Wisata Kandiri mempunyai sebuah 



54 

 

visi dan misi. Visi Desa Wisata Kandri yaitu terwujudnya desa wisata yang 

memuaskan dalam pelayanan, bernilai jual dan berdaya saing, sedangkan misi Desa 

Wisata Kandri yaitu: mendukung program pemerintah dalam pembangunan 

kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif, menggali potensi desa, 

menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa, memperluas lapangan 

kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa sehingga bisa meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, mendorong orang-orang kota yang 

secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi 

(ruralisasi) serta menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di 

desanya sehingga mengurangi urbanisasi. 

       4.1.1  Profil Responden 

      Dalam penelitian ini, responden yang akan diteliti adalah keseluruhan pelaku 

UMKM yang tergabung dalam asosiasi Mekarsari Kandri di Semarang, dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada 44 responden yaitu seluruh anggota UMKM 

Mekarsari Kandri Semarang. Usaha makanan memiliki jumlah terbanyak yaitu 

sebanyak 35 responden, usaha kerajinan sebanyak 5 responden, usaha batik dan 

pakaian sebanyak 3 responden dan satu-satunya usaha minuman es sebanyak 1 

responden. Kandri mempunyai konsep yaitu OVOP (One Village One Product). 

Konsep tersebut diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Koperasi Kota 

Semarang untuk mengembangkan potensi daerah pada wilayah Desa Kandri untuk 

mempunyai ciri khas daerah tertentu dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan 
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Desa Wisata Kandri menghasilkan produk unggulan yaitu produk makanan dari 

aneka olahan singkong. 

         Responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner ini semuanya adalah 

pemilik langsung dalam UMKM Mekarsari Kandri yaitu sebagai pengambil 

keputusan utama dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Berdasarkan hasil survey 

di lapangan, diketahui bahwa beberapa anggota yang tergabung dalam asosiasi 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang sudah lama mendirikan dan menjalankan usaha 

UMKM jauh sebelum asosiasi UMKM Mekarsari Kandri Semarang terbentuk pada 

bulan Desember 2013. 

Tabel 4.1  

Profil Responden UMKM Mekarsari Kandri Semarang Tahun 2018 

 

No. Nama UMKM Nama pemilik Jenis Usaha Jumlah 

Tenaga Kerja 

Lama 

Usaha  

1. Omah Pohong Masduki makanan 5 9 Tahun 

2. Keripik Hujan Farida makanan 1 5 Tahun 

3. Batik Siwarak Ainin Hayati pakaian 3 5 Tahun 

4. Warung Bu Pur Nunik Lestari makanan 1 2 Tahun 

5. Kandri Etnic Husaini kerajinan 2 4 Tahun 

6. Deva Kriuk Siti Masruroh makanan 2 8 Tahun 

7. Eco Raos Rumijah makanan 1 10 Tahun 

8. Kandritto Titik Indriyani minuman 2 6 Tahun 

9. Kampung Telo Sartono makanan 2 3 Tahun 

10. Peyek Kerikil Purwanti makanan 1 4 Tahun 

11. Warung Is One Aryanti makanan 1 5 Tahun 

12.  Lazal Kasmari makanan 1 4 Tahun 

13. Mbak Ginuk Faizah makanan 3 5 Tahun 
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No. Nama UMKM Nama pemilik Jenis Usaha Jumlah 

Tenaga Kerja 

Lama 

Usaha  

14. Puji Wijaya Puji Indarti makanan 3 1 Tahun 

15. The Ind Indah Yulianti makanan 4 6 Tahun 

16. Dodol Kreo Sawiyah makanan 2 4 Tahun 

17. Mbak Brind Siti Maksudah makanan 1 2 Tahun 

18. Nyak Dut Rohwati makanan 2 3 Tahun 

19. Velentika Kamtonah makanan 3 3 Tahun 

20. Rumah Bihan Muyasaroh pakaian 1 3 Tahun 

21. Sikela Sofanida makanan 2 4 Tahun 

22. Tape Singkong Kastini makanan 2 2 Tahun 

23. Handicraf Kasno kerajinan 3 3 Tahun 

24. Imel Collection Suratmi kerajinan 2 3 Tahun 

25. Waroeng 

Srawoeng 

Djoko 

Muljono 

makanan 2 8 Tahun 

26. Abon Lele Khulifah makanan 2 1 Tahun 

27. Kripik Tempe Siti Munginah makanan 2 5 Tahun 

28. Lontong Pecel Aspiyah makanan 1 3 Tahun 

29. Unthuk Cacing Siti Aisyah Makanan 1 5 Tahun 

30. Ida Collection Nur Aini Pakaian 2 15 Tahun 

31. Lontong Campur Endang Makanan 1 2 Tahun 

32. Aneka Bros Sri Murniyati Kerajinan 2 2 Tahun 

33. Firly’s 

Collection 

Siti Kustiyani Kerajinan 2 3 Tahun 

34. Kripik Tumpi Fatimah Makanan 2 4 Tahun 

35. Griya Jajan Hudayani Makanan 3 2 Tahun 

36. Kripik  Stik Umi Wijayanti Makanan 1 1,5 Tahun 

37. Kripik Kandri Sumini Makanan 1 2 Tahun 

38. Celilik Asmanah Makanan 3 8 Tahun 

39. Bandeng Presto Umiyati Makanan 2 3 Tahun 
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No. Nama UMKM Nama pemilik Jenis Usaha Jumlah 

Tenaga Kerja 

Lama 

Usaha  

40. Kripik Jagung Neni Makanan 1 1 Tahun 

41. Jamur Tiram Syamsuri Makanan 3 5 Tahun 

42. Jamur Tiram Agus Riyanto Makanan 2 3 Tahun 

43. Gendar Pecel Suripah Makanan 3 17 Tahun 

44.  Tumpi Titik Nuryati Makanan 2 5 Tahun 

Sumber: Data Sekunder UMKM Mekarsari Kandri Semarang Tahun 2018 

           Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas anggota UMKM 

Mekarsari Kandri mempunyai usaha di bidang makanan yaitu sebanyak 35 buah, 

sedangkan usaha di bidang minuman paling sedikit hanya berjumlah satu saja yaitu 

bernama Kandritto. Usaha yang paling lama di yaitu Gendar Pecel yang telah berdiri 

17 tahun dan Ida Collection yang telah berdiri selama 15 tahun dan yang paling 

banyak memiliki tenaga kerja yaitu Omah Pohong sebanyak 5 orang. 

          Dari tabel 4.2 dibawah dapat diketahui bahwa persentase terbesar pada usia 

responden yaitu di kisaran usia 51 – 55 tahun yaitu sebesar 22,72%., dan yang 

memiliki persentase terkecil usia responden adalah pada rentang usia kisaran 30 – 35 

tahun dan 66 – 70 tahun yaitu sama-sama sebesar 4,54%. Jenis kelamin perempuan 

memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 81,82%, sedangkan jenis kelamin laki-laki 

mempunyai persentase paling kecil yaitu sebesar 18,18%. Usaha makanan memiliki 

persentase terbesar yaitu 79,54%, sedangkan yang memiliki persentase terkecil yaitu 

usaha minuman dengan persentase sebesar 2,27%. Latar belakang pendidikan SMU 

atau SMK mempunyai persentase terbanyak yaitu 38,63%, dan yang mempunyai 

persentase terkecil yaitu sarjana sebesar 4,56%. 
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Tabel 4.2  Deskripsi Responden 

Dasar Klasifikasi Sub Klasifikasi Jumlah Persentase (%) 

Usia 30 – 35 tahun 2 4,54 

 36 – 40 tahun 7 15,9 

 41 – 45 tahun 8 18,18 

 46 – 50 tahun 9 20,45 

 51 – 55 tahun 10 22,72 

 56 – 60 tahun 6 13,67 

 61 – 65 tahun - - 

 66 – 70 tahun 2 4,54 

Jenis Kelamin Laki-laki 8 18,18 

 Perempuan 36 81,82 

Pendidikan SD 9 20,45 

 SMP 12 27,27 

 SMU/SMK 17 38,63 

 Diploma 4 9,09 

 Sarjana 2 4,56 

Bidang Usaha Makanan 35 79,54 

 Minuman 1 2,27 

 Kerajinan 5 11,36 

 Pakaian 3 6,83 

Lama Usaha 1 – 5 tahun 35 79,54 

 6 – 10 tahun 7 15,9 

 11 – 15 tahun 1 2,28 

 16 – 20 tahun 1 2,28 

         Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

 

         Lama usaha pada kisaran 1 hingga 5 tahun memiliki persentase terbesar yaitu 

79,54%, sedangkan yang mempunyai persentase terkecil ada dua kisaran lama usaha 

yang sama besar yaitu lama usaha pada kisaran 11 – 15 tahun dan 16 – 20 tahun yaitu 

sama-sama sebesar 2,28%. 
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4.2 Hasil dan Analisis Data 

        4.2.1   Analisis Deskriptif 

    Penelitian ini menggunakan hasil uji statistik deskriptif kuantitatif dan hasil 

uji deskriptif kualitatif yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:  

A. Uji Statistik Deskriptif  

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata 
Standar 

Deviasi 

Keunggulan 

Bersaing (Y) 

44 5 16 11,89 2,871 

Orientasi 

Kewirausahaan 

(X1) 

44 15 29 20,23 3,277 

Sumber Daya 

Perusahaan (X2) 

44 10 30 20,77 4,827 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

      Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 44 responden yang mendapatkan 

nilai rata-rata pada variabel Orientasi Kewirausahaan (X1) sebesar 20,23 dengan 

nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 29. Variabel Sumber 

Daya Perusahaan mendapat nilai rata-rata sebesar 20,77 dengan memperoleh 

nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 30. Variabel Keunggulan 

Bersaing (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 11,89, dengan nilai minimum 

sebesar 5 dan maksimum sebesar 16. Uji deskriptif diatas menjelaskan bahwa 

nilai rata-rata faktor keunggulan bersaing paling kecil diantara lainnya, 

sedangkan nilai rata-rata faktor sumber daya perusahaan adalah nilai yang paling 

tinggi.        
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B.  Uji Deskriptif Kualitatif  

1. Deskripsi Skor Penilaian Responden Terhadap Orientasi Kewirausahaan 

         Deskripsi variabel orientasi kewirausahaan ini menggunakan 3 indikator yaitu: 

inovasi, proaktif dan berani mengambil risiko yang dikembangkan menjadi 6 buah 

pernyataan dalam kuesioner. Pada tabel 4.4 dibawah dapat diketahui bahwa variabel 

orientasi kewirausahaan mayoritas termasuk pada kategori sedang yaitu pada 

indikator melakukan inovasi rata-rata setiap 6 hingga 12 bulan sekali mempunyai 

skor sebesar 145, indikator aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan 

maupun seminar yang diadakan oleh dinas terkait mempunyai skor sebesar 148, 

indikator selalu aktif memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-

pameran UMKM mempunyai skor sebesar 147, indikator berani melakukan investasi 

untuk meningkatkan promosi secara intensif juga mempunyai skor sebesar 146. 

1.)  Indikator melakukan inovasi rata-rata setiap 6 - 12 bulan sekali mempunyai 

skor sebesar 145. Skor ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Mekarsari 

Kandri Semarang termasuk dalam kategori sedang dalam melakukan inovasi 

secara rutin. 

2.) Indikator aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan maupun 

seminar yang diadakan oleh dinas terkait mempunyai skor sebesar 148 dan 

skor ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM Mekarsari Kandri 

Semarang untuk bersikap proaktif dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan 

atau seminar termasuk dalam kategori sedang. 
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3.) Indikator selalu aktif memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-

pameran UMKM mempunyai skor yaitu sebesar 147. Ini membuktikan 

bahwa para pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang untuk bersikap 

proaktif dalam turut serta memperkenalkan produk melalui pameran-pameran 

termasuk dalam kategori sedang. 

4.) Indikator berani melakukan investasi untuk meningkatkan promosi secara 

intensif juga mempunyai skor sebesar 146. Skor ini menunjukkan bahwa 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang termasuk pada kategori sedang dalam 

keberaniannya mengambil resiko untuk melakukan investasi untuk aktivitas 

promosi.  

      Dari tabel 4.4 dibawah ini dapat diketahui bahwa indikator yang mempunyai 

skor terendah yaitu pada indikator melakukan inovasi rata-rata setiap 6 hingga 12 

bulan sekali yaitu sebesar 145. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa terdapat dua 

variabel orientasi kewirausahaan yang memiliki nilai menonjol termasuk pada 

kategori tinggi yaitu memiliki skor yang sama sebesar 152 yaitu indikator berinovasi 

rutin untuk membuat produk dengan teknik baru atau desain kemasan baru, serta 

indikator berani berinvestasi dengan menambah alat-alat atau mesin guna 

mempercepat proses produksi mempunyai skor tinggi dan termasuk dalam kategori 

tinggi. 
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                                            Tabel 4.4 

Kategorisasi Tanggapan Responden Terhadap Orientasi Kewirausahaan 

Indikator 
Hasil tanggapan responden Skor 

Total 

Kategori 

STS   

(1) 

TS   

(2) N  (3) S   (4) SS  (5) 

F S F S F S F S F S 

Dimensi Inovasi  

UMKM perlu melakukan inovasi 

rata-rata sebanyak 6-12 bulan sekali 
0 0 4 8 25 75 13 52 2 10 145 Sedang 

Melakukan inovasi rutin membuat 

produk melalui teknik baru atau 

desain kemasan baru 

0 0 3 6 20 60 19 76 2 10 152 Tinggi 

Skor Total Rata-Rata 148,5 Sedang 

            Dimensi Proaktif    

Selalu aktif dalam mengikuti 

kegiatan pelatihan kewirausahaan 

atau seminar yang diadakan oleh 

dinas terkait. 

            

1 1 2 4 25 75 12 48 4 20 148 Sedang 

            

            

Selalu aktif  dalam dalam 

memperkenalkan produk dengan 

mengadakan pameran –pameran 

UMKM 

 0 0 6 12 20 60 15 60 3 15 147 Sedang 

Skor Total Rata-Rata 147,5 Sedang 

Dimensi Berani Mengambil 

Resiko 
  

Berani berinvestasi dengan 

menambah alat-alat atau mesin guna 

mempercepat proses produksi 

            

0 0 3 6 22 66 15 60 4 20 152 Tinggi 

            

Berani melakukan investasi untuk 

meningkatkan promosi secara 

intensif (membuat spanduk, MMT 

dan lain-lain) 

            

1 1 2 4 26 78 12 48 3 15 146 Sedang 

            

Skor Total Rata-Rata 149 Sedang 

                 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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1.) Indikator berinovasi rutin untuk membuat produk dengan teknik baru atau 

desain kemasan baru mempunyai skor tinggi yaitu sebesar 152. Hal ini 

membuktikan bahwa para pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang sangat 

baik dalam melakukan inovasi produk dengan sesuatu yang baru dalam 

menarik perhatian konsumen karena termasuk dalam kategori tinggi, 

misalnya pada usaha Batik Siwarak memiliki corak khas yang berupa batik 

alam.  

2.) Indikator berani berinvestasi dengan menambah alat-alat atau mesin guna 

mempercepat proses produksi mempunyai skor tinggi yaitu 152. Hal ini 

dikarenakan para pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang sudah sangat 

baik dalam sikap berani mengambil resiko untuk melakukan investasi di 

bidang peralatan untuk melakukan proses produksi karena termasuk dalam 

kategori tinggi. 

      Pada tabel 4.4 pada variabel orientasi kewirausahaan diatas dapat dianalisa 

masing-masing dimensi sebagai berikut: 

a. Inovasi  

UMKM perlu melakukan inovasi rata-rata sebanyak 6-12 bulan sekali memiliki 

skor sebesar 145 dan melakukan inovasi secara rutin dengan membuat produk 

melalui teknik baru atau desain kemasan baru secara keselurahan mempunyai 

skor tinggi yaitu sebesar 152. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas para pelaku 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang sudah lebih intens dalam melakukan inovasi 

dengan membuat desain kemasan produk baru, variasi dan teknik baru dalam 

produk usahanya tetapi berinovasi dalam rentang waktu yang tidak teratur atau 
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rutin, sehingga perlu dilakukan inovasi secara lebih rutin lagi. Secara keseluruhan 

dalam hal inovasi mempunyai skor sebesar 148,5 dan termasuk dalam kategori 

sedang. 

b. Proaktif  

Selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan atau seminar 

yang diadakan oleh dinas terkait mempunyai skor sebesar 148 dan selalu aktif 

dalam memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-pameran 

UMKM mempunyai skor sebesar 147. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang yang mempunyai 

skor sebesar 147,5.  

c. Berani mengambil resiko  

Berani berinvestasi dengan menambah alat-alat atau mesin guna 

mempercepat proses produksi memiliki skor tinggi yaitu sebesar 152, 

sedangkan berani melakukan investasi untuk meningkatkan promosi secara 

intensif memiliki skor sebesar 146. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

para pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang sudah baik dalam 

mengambil resiko dalam bentuk investasi dengan membeli alat-alat atau 

mesin untuk meningkatkan proses produksi, hanya saja berani melakukan 

investasi untuk melakukan promosi penjualan masih perlu ditingkatkan lagi. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berani mengambil resiko 

termasuk dalam kategori sedang yang mempunyai skor sebesar 149. 
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  C.  Teknik Analisis Untuk Pertanyaan Terbuka 

        Pada tabel 4.5 dibawah ini merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel orientasi kewirausahaan dengan 

pertanyaan nomer 1 yaitu pada indikator: UMKM perlu melakukan inovasi rata-

rata sebanyak 6-12 bulan sekali. 

Tabel 4.5 

Tabulasi Jawaban Responden Tentang Orientasi Kewirausahaan:   

Berinovasi rata-rata sebanyak 6-12 bulan sekali  

 

 

 

 

 

 

 

            

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

 

        Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden atas 

pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 1 maka didapat bahwa responden 

yang menjawab sangat setuju menjawab pentingnya untuk melakukan inovasi rata-

rata sebanyak 6-12 bulan sekali karena dapat meningkatkan penjualan produk 

UMKM, sedangkan beberapa responden yang menjawab setuju bila UMKM harus 

melakukan inovasi diantaranya memberikan alasan supaya konsumen tidak mudah 

bosan maka penambahan rasa keripik hendaknya dilakukan minimal 6 bulan sekali. 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Meningkatkan penjualan 1 

2 Setuju Agar pelanggan tidak cepat bosan 5 

  Dapat terus bertahan 1 

  Banyak variasi rasa  3 

3. Netral Tergantung situasi dan kondisi 6 

   Sesuai keinginan konsumen  5 

4. Tidak Setuju Kurang diperlukan pada usaha 

warungan 

1 

  Tergantung kebutuhan saja 2 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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Pendapat ini juga didukung oleh responden lain yang memberikan tanggapan dan 

masukan bahwa inovasi pada makanan bisa dilakukan lebih sering yaitu 2 - 3 bulan 

sekali secara rutin.  

       Begitu juga responden lain yang memberikan alasan setuju untuk berinovasi 

secara rutin tiap 3 atau 5 bulan agar tidak terlalu monoton dengan variasi produk 

yang itu-itu saja, selain itu ada juga responden yang memberikan alasan bahwa 

inovasi sangat penting contohnya dengan membuat desain kemasan produk yang 

menarik tiap 4-6 bulan supaya dapat menarik minat calon pembeli, selain itu 

responden lainnya juga memberikan alasan dan masukan bahwa UMKM perlu 

berinovasi salah satunya dengan melakukan penambahan varian produk minimal 

setiap 3 bulan dan ada juga responden yang memberikan tanggapan setuju bahwa 

inovasi sangat penting agar usaha dapat terus bertahan di tengah persaingan produk 

dengan kompetitor. Responden yang netral memberikan alasan bahwa melakukan 

inovasi tergantung situasi dan kondisi, selain itu melakukan inovasi juga disesuaikan 

dengan keinginan konsumen. Selain itu responden yang menjawab tidak setuju 

melakukan inovasi karena inovasi kurang diperlukan pada usaha warungan karena 

sudah mempunyai banyak pelanggan tetap di Kandri yang menyukai rasa makanan 

itu sejak dulu, selain itu responden lainnya juga memberikan alasan bahwa inovasi 

hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas usaha, selain itu 

responden lainnya memberikan alasan bahwa inovasi dilakukan pada saat kondisi 

mulai sepi order dari konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden lebih 

banyak memberikan tanggapan setuju dalam melakukan inovasi rutin sebanyak 6-12 

bulan daripada responden yang menjawab kurang setuju.  
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Tabel 4.6 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Orientasi Kewirausahaan: 

Berinovasi rutin dengan teknik baru atau desain kemasan baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

         Pada tabel 4.6 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel orientasi kewirausahaan 

dengan pertanyaan nomer 2 yaitu pada indikator: Melakukan inovasi secara 

rutin dengan membuat produk dengan teknik baru atau membuat desain 

kemasan baru. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban 

responden atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 2 maka didapat 

bahwa responden yang menjawab sangat setuju total untuk melakukan inovasi 

secara rutin dengan membuat produk dengan teknik baru atau membuat desain 

kemasan baru karena dapat meningkatkan daya saing produk dengan para 

kompetitor. Responden yang menjawab setuju memberikan alasan bahwa desain 

kemasan produk yang lebih menarik dapat meningkatkan daya tarik konsumen, 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Meningkatkan daya saing produk 1 

2 Setuju Lebih menarik perhatian konsumen 3 

  Produk lebih mempunyai cita rasa 2 

  Meningkatkan penjualan 2 

  Meningkatkan karya seni produk 1 

3. Netral Tergantung permintaan pelanggan 4 

  Bila ada kebutuhan 2 

4. Tidak Setuju Cukup dengan kondisi sekarang 1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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produk lebih mempunyai cita rasa karena dengan teknik membuat produk baru, 

selain itu dapat meningkatkan penjualan serta meningkatkan karya seni produk. 

Responden yang memberikan tanggapan setuju diantaranya adalah responden 

yang bergerak di bidang usaha batik khas Siwarak dimana melakukan 

pembuatan produk batik dengan desain motif baru khas siwarak yaitu motif kera 

dan daun asem. Tanggapan sama juga diberikan oleh responden yang bergerak di 

bidang kerajinan limbah organik yang memberikan tanggapan bahwa dengan 

membuiat produk dengan teknik baru akan meningkatkan daya seni dengan nilai 

tambah contohnya produk handycraft Kandri Etnic dengan seni kreasi dari 

limbah organik yang diminati oleh negara-negara lain.  

         Responden yang memberikan tanggapan netral bahwa melakukan inovasi 

secara rutin dengan membuat produk dengan teknik baru atau membuat desain 

kemasan baru haruslah disesuaikan dengan selera atau keinginan konsumen saja 

dan apabila dibutuhkan saja. Selain itu responden yang menjawab tidak setuju 

total sebanyak 3 orang dan yang memberikan alasan sebanyak 1 orang bahwa 

tidak setuju melakukan inovasi karena dengan membuat produk dengan teknik 

baru atau membuat desain kemasan baru karena sudah cukup dengan kondisi 

saat ini yang sudah mempunyai banyak pelanggan tetap. Hal ini membuktikan 

bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak memberikan jawaban setuju 

dalam hal inovasi yaitu dengan melakukan inovasi secara rutin baik dengan 

teknik baru maupun desain kemasan baru, antara lain supaya dapat lebih menarik 

perhatian konsumen, meningkatkan daya saing produk dan meningkatkan 

penjualan produk. 
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Tabel 4.7 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Orientasi Kewirausahaan: 

Aktif mengikuti pelatihan atau seminar kewirausahaan 

 

 

 

 

 

 

 

                      

        

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

      Pada tabel 4.7 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel orientasi kewirausahaan dengan 

pertanyaan nomer 3 yaitu pada indikator: Selalu aktif dalam mengikuti kegiatan 

pelatihan kewirausahaan maupun seminar yang diadakan oleh dinas terkait.  

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden atas 

pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 3 maka didapat bahwa responden 

yang menjawab sangat setuju untuk selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan 

kewirausahaan maupun seminar yang diadakan oleh dinas terkait karena dapat 

membuat usaha lebih maju. Responden yang memberikan tanggapan setuju 

memberikan alasan bahwa dengan sikap aktif untuk mengikuti pelatihan 

kewirausahaan atau seminar yang diadakan oleh dinas terkait dapat membuat usaha  

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Usaha dapat lebih maju 1 

2 Setuju Meningkatkan pengetahuan dan keahlian  4 

  Dapat lebih mengembangkan usaha  3 

   Dapat lebih termotivasi 1 

  Mendapatkan ide-ide baru dalam usaha 1 

3. Netral Tergantung situasi dan kondisi 4 

4. Tidak Setuju Belum perlu karena masih mengandalkan 

keterampilan yang ada 

1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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dapat lebih maju dan berkembang, begitu juga dengan responden lainnya yang 

memberi tanggapan setuju bahwa sikap aktif mengikuti pelatihan kewirausahaan atau 

seminar yang diadakan oleh dinas terkait karena dapat menambah pengetahuan dan 

keahlian berwirausaha terutama dalam dunia usaha UMKM. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh responden lainnya bahwa aktif mengikuti pelatihan kewirausahaan 

atau seminar supaya dapat lebih termotivasi lagi dalam kegiatan UMKM, 

mendapatkan ide-ide baru untuk mengembangkan usaha, serta dapat lebih 

mengembangkan usaha UMKM. 

          Responden yang memberikan tanggapan netral diantaranya mengikuti 

pelatihan kewirausahaan atau seminar yang diadakan oleh dinas terkait apabila 

situasi dan kondisi memungkinkan untuk bisa datang ke seminar atau pelatihan 

kewirausahaan. Selain itu responden lainnya yang menjawab tidak setuju bahwa  

harus selalu aktif dalam mengikuti pelatihan atau seminar kewirausahaan karena 

cukup menggunakan keterampilan yang telah beliau miliki untuk membuat produk 

karena mayoritas responden masih mengandalkan keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki demi mempertahankan ciri khas yang sudah lama dikenal oleh para 

pelanggan tetapnya. Dari rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak yang menanggapi setuju 

dalam hal proaktif yaitu dengan aktif mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan 

yang diadakan oleh dinas terkait, antara lain supaya dapat membuat usaha lebih maju 

dan berkembang, dapat menambah pengetahuan dan keahlian berwirausaha terutama 

dalam dunia usaha UMKM, serta mendapatkan ide-ide baru untuk mengembangkan 

usaha UMKM.  
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Tabel 4.8 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Orientasi Kewirausahaan: 

Aktif dalam mengadakan pameran-pameran UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

        Pada tabel 4.8 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel orientasi kewirausahaan dengan 

pertanyaan nomer 4 yaitu pada indikator: Selalu aktif dalam memperkenalkan 

produk dengan mengadakan pameran-pameran UMKM seperti di gedung 

perkantoran atau di mall pada event tertentu. Setelah melakukan rekapitulasi 

terhadap semua hasil jawaban responden atas pertanyaan terbuka terhadap 

pertanyaan nomer 4 maka didapat bahwa responden yang menjawab sangat setuju 

untuk selalu aktif dalam memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-

pameran UMKM seperti di gedung perkantoran atau di mall pada event tertentu 

karena sangat perlu untuk melakukan promosi di luar wilayah Kandri. 

     Responden yang memberikan tanggapan setuju untuk selalu aktif dalam 

memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-pameran UMKM di gedung 

atau di mall-mall karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Perlu sekali untuk promosi di luar wilayah 

Kandri 

1 

2 Setuju Produk dapat dikenal lebih luas 4 

  Dapat meningkatkan omset penjualan 1 

  Memperbanyak jumlah pelanggan 1 

3. Netral Disesuaikan dengan kondisi keuangan 

usaha 

2 

4. Tidak Setuju Biaya sewa pameran yang mahal 2 

  Fokus di wilayah Kandri saja 1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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wilayah Kandri saja. Responden yang bergerak di bidang makanan memberikan 

tanggapan bahwa dengan aktif mengadakan pameran maka akan dapat mendongkrak 

omset penjualan dan dapat memperbanyak calon pelanggan baru. 

          Responden yang memberikan tanggapan netral diantaranya untuk selalu aktif 

dalam memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-pameran UMKM di 

gedung atau di mall-mall karena harus melihat budget dan kondisi keuangan usaha 

yang ada. Selain itu responden yang menjawab tidak setuju dengan selalu aktif dalam 

memperkenalkan produk dengan mengadakan pameran-pameran UMKM di gedung 

atau di mall-mall karena memfokuskan pemasaran di daerah Kandri dengan cukup 

mengadakan pameran di pasar atau di sekitar wilayah Kandri saja. Responden 

lainnya yang bergerak di bidang pakaian juga memberi tanggapan yang serupa 

bahwa tidak setuju dengan selalu aktif dalam memperkenalkan produk dengan 

mengadakan pameran-pameran UMKM di gedung atau di mall-mall karena 

terbatasnya biaya untuk mengadakan pameran UMKM yang tidak murah. Dari 

rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak yang memberikan tanggapan setuju dalam 

hal proaktif yaitu dengan aktif dalam mengadakan pameran-pameran UMKM antara 

lain supaya dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di wilayah Kandri 

saja, dapat mendongkrak omset penjualan serta dapat memperbanyak jumlah 

pelanggan baru. 
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Tabel 4.9 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Orientasi Kewirausahaan: 

Berani berinvestasi dengan menambah alat-alat produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

        Pada tabel 4.9 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel orientasi kewirausahaan dengan 

pertanyaan nomer 5 yaitu pada indikator: Berani berinvestasi dengan menambah 

alat-alat atau mesin guna mempercepat proses produksi. Setelah melakukan 

rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden atas pertanyaan terbuka 

terhadap pertanyaan nomer 5 maka didapat bahwa  responden yang memberikan 

tanggapan sangat setuju untuk berani berinvestasi dengan menambah alat-alat atau 

mesin guna mempercepat proses produksi dapat lebih mendukung proses pembuatan 

produk bagi pelaku UMKM. 

         Responden yang memberikan tanggapan setuju untuk berani berinvestasi 

dengan menambah alat-alat untuk mempercepat proses produksi hal ini dikarenakan 

dengan investasi untuk membeli alat-alat supaya dapat lebih mendukung untuk 

pengolahan makanan, dapat mempercepat proses produksi dan lebih dapat 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Mendukung proses pembuatan produk 2 

2 Setuju Lebih efektif dalam proses produksi 5 

  Mendukung pertumbuhan usaha 2 

3. Netral Tergantung kebutuhan usaha 1 

  Masih nyaman memakai cara manual 2 

  Disesuaikan dengan kondisi keuangan 3 

4. Tidak Setuju Menambah biaya atau pengeluaran 1 

  Budget yang terbatas 1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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mendukung kemajuan usaha dengan didukung oleh alat-alat produksi. Responden 

lainnya yang sama-sama bergerak di bidang makanan juga memberikan tanggapan 

setuju untuk berani berinvestasi dengan menambah alat-alat atau mesin guna 

mempercepat proses produksi karena dapat lebih mendukung proses dan pengolahan 

bahan baku makanan menjadi lebih praktis dan efektif dengan demikian dapat lebih 

mendukung perkembangan usaha. 

        Responden yang memberikan tanggapan netral untuk berinvestasi dengan 

menambah alat-alat atau mesin guna mempercepat proses produksi karena harus 

disesuaikan dengan kebutuhan usaha, serta beberapa pelaku UMKM masih 

mengandalkan cara - cara manual untuk membuat produk. Selain itu tanggapan 

serupa yang disampaikan oleh responden lainnya yang tidak setuju dengan 

berinvestasi menambah alat-alat atau mesin karena dikhawatirkan akan memiliki 

resiko untuk menambah pengeluaran atau biaya-biaya yang muncul lainnya, begitu 

pula juga responden lain yang tidak setuju berinvestasi dengan menambah alat-alat 

atau mesin guna karena masih terbatasnya budget yang ada. Dari rekapitulasi 

jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari 

Kandri lebih banyak yang menanggapi setuju dalam hal berani mengambil resiko 

yaitu dengan berani berinvestasi dengan menambah alat-alat atau mesin guna 

mempercepat proses produksi, antara lain supaya dapat lebih mendukung untuk 

pengolahan makanan, pengolahan bahan baku makanan menjadi lebih praktis dan 

efektif, serta mendukung pertumbuhan usaha UMKM. 
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Tabel 4.10 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Orientasi Kewirausahaan: 

Berani Berinvestasi untuk promosi secara intensif 

          Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

         Pada tabel 4.10 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel orientasi kewirausahaan dengan 

pertanyaan nomer 6 yaitu pada indikator: Berani melakukan investasi untuk 

meningkatkan promosi secara intensif, seperti memasang spanduk, MMT dan 

lain-lain. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden 

atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 6 maka didapat bahwa responden 

yang memberikan tanggapan sangat setuju untuk berani melakukan investasi untuk 

meningkatkan promosi secara intensif, seperti memasang spanduk, MMT dan lain-

lain akan dapat berpotensi untuk menambah calon pelanggan baru.  

       Responden yang memberikan tanggapan setuju untuk berani berinvestasi dengan 

meningkatkan promosi secara intensif seperti memasang spanduk, MMT dan lain-

lain sangat diperlukan oleh pelaku UMKM supaya dapat lebih meningkatkan order 

dari konsumen. Responden lainnya juga memberikan tanggapan serupa bahwa 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat 

Setuju 

Akan menambah calon pelanggan baru 1 

2 Setuju Meningkatkan penjualan 5 

  Produk lebih dikenal luas oleh masyarakat 1 

3. Netral Tergantung kebutuhan usaha 2 

  Disesuaikan dengan kondisi keuangan  3 

4. Tidak Setuju Promosi cukup dengan  “getok tular” saja 1 

  Mempunyai resiko keuangan dalam melakukan 

investasi 

1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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dengan berani melakukan investasi untuk meningkatkan promosi secara intensif, 

maka lebih dapat meningkatkan omset penjualan usaha karena kemungkinan besar 

calon konsumen tertarik setelah membaca info produk di MMT atau spanduk yang 

dipasang.  

        Responden yang memberikan tanggapan netral untuk berinvestasi dengan 

meningkatkan promosi secara intensif haruslah disesuaikan dengan skala prioritas 

atau kebutuhan usaha serta disesuaikan dengan kondisi budget usaha yang ada. 

Selain itu responden yang memberikan tanggapan tidak setuju dengan berinvestasi 

dengan meningkatkan promosi secara intensif, seperti memasang spanduk, MMT 

karena melakukan promosi sudah cukup dengan “getok tular” atau mulut ke mulut 

saja sehingga tidak memerlukan biaya promosi yang mahal untuk membuat spanduk, 

MMT dan lain-lain. Hal senada juga disampaikan oleh responden satunya bahwa 

berinvestasi dengan meningkatkan promosi secara intensif dikhawatirkan akan 

mengalami resiko keuangan karena  belum ada kepastian bahwa promosi yang 

dilakukan akan lebih dapat meningkatkan penjualan usaha. Dari hasil rekapitulasi 

jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari 

Kandri lebih banyak yang menanggapi setuju dalam hal berani mengambil resiko 

yaitu dengan berani berinvestasi untuk meningkatkan promosi secara intensif (misal 

membuat spanduk dan MMT) antara lain supaya dapat menambah calon pelanggan 

baru, serta dapat meningkatkan omset penjualan dengan peningkatan order dari 

konsumen. 

 

 



77 

 

   2. Deskripsi Skor Penilaian Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan 

               Deskripsi variabel sumber daya perusahaan ini menggunakan 4 indikator 

yaitu: informasi, modal, teknologi dan tenaga kerja yang dikembangkan menjadi 7 

buah pernyataan dalam kuesioner. Pada tabel 4.11 menjelaskan bahwa semua 

indikator yang diukur pada variabel sumber daya perusahaan berada pada kategori 

sedang. Indikator sering mengakses IT untuk mendapatkan sebuah informasi 

menghasilkan skor sebesar 139, indikator sering memanfaatkan media-media yang 

ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi tentang pengetahuan produk yang 

dimiliki menghasilkan skor sebesar 123, indikator melakukan pinjaman modal untuk 

meningkatkan usaha menghasilkan skor sebesar 140, indikator keuntungan dari 

modal digunakan lagi untuk pengembangan usaha menghasilkan skor yaitu sebesar 

134, indikator teknologi yang digunakan dapat membantu meningkatkan penjualan 

menghasilkan skor sebesar 125, indikator perlu meningkatkan kualitas teknologi 

yang digunakan menghasilkan skor sebesar 124 dan indikator pelaku UMKM perlu 

memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga 

kerja rata-rata tiap 1-2 bulan menghasilkan skor sebesar 129.          

1.)   Indikator sering mengakses IT untuk mendapatkan sebuah informasi    

menghasilkan skor sebesar 139. Skor tersebut menunjukkan bahwa pelaku 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang dalam hal keaktifan mengakses sebuah 

informasi melalui teknologi informasi internet masih dalam kategori sedang 

sehingga sangat perlu dioptimalkan lagi karena beberapa pelaku UMKM 

Mekarsari Kandri masih kurang menguasai IT atau internet.    
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2.)   Indikator sering memanfaatkan media-media yang ada untuk menggali lebih 

banyak lagi informasi tentang pengetahuan produk yang dimiliki 

menghasilkan skor pada variabel sumber daya perusahaan yaitu sebesar 123. 

Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM Mekarsari Kandri 

Semarang masuk dalam kategori sedang dalam keaktifan untuk 

memanfaatkan media-media untuk mendapatkan informasi hanya saja 

pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang perlu untuk lebih 

mengoptimalkan lagi pemanfaatan media yang ada agar dapat senantiasa 

menambah informasi atau pengetahuan produk (product knowledge). 

3.)   Indikator melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha 

menghasilkan skor sebesar 140. Skor ini merupakan skor tertinggi dalam 

kategori sedang pada variabel sumber daya perusahaan. Meskipun masuk 

dalam skor tertinggi, para pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang 

masih termasuk dalam kategori sedang untuk melakukan pinjaman modal 

usaha supaya dapat lebih mengembangkan usahanya. 

4.)   Indikator keuntungan dari modal digunakan lagi untuk pengembangan usaha 

menghasilkan skor sebesar 134. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang termasuk dalam kategori sedang dalam 

memanfaatkan keuntungan yang diperoleh untuk dapat dipergunakan lagi 

untuk menambah modal usahanya sehingga usaha dapat lebih berkembang. 

5.)   Indikator teknologi yang digunakan dapat membantu meningkatkan 

penjualan menghasilkan skor sebesar 125. Skor tersebut menunjukkan 

bahwa pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang masuk dalam kategori 
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sedang dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan penjualan usaha 

sehingga perlu dioptimalkan penggunaan teknologi dalam pemasaran 

supaya UMKM Mekarsari Kandri dapat lebih meningkatkan jumlah 

penjualan produk usaha. 

6.)   Indikator perlu meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan 

menghasilkan skor sebesar 124. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM 

Mekarsari Kandri Semarang masuk dalam kategori sedang sehingga perlu 

lebih mengoptimalkan lagi dalam meningkatkan kualitas teknologi yang 

digunakan dalam pembuatan atau proses produksi.  

7.)   Indikator pelaku UMKM perlu memberikan pelatihan secara rutin untuk 

meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja rata-rata tiap 1-2 bulan 

menghasilkan skor sebesar 129 yang menunjukkan bahwa para pelaku 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang dalam memberikan pelatihan tenaga 

kerja termasuk dalam kategori sedang oleh karena itu perlu meningkatkan 

lagi intensitas pelatihan tenaga kerja secara rutin. 

             Pada tabel 4.11 dibawah dapat dilihat bahwa indikator sering memanfaatkan 

media-media yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi tentang 

pengetahuan produk memiliki skor terendah yaitu 123, sedangkan indikator 

melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha menghasilkan skor tertinggi 

yaitu 140. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku UMKM Mekarsari Kandri di 

Semarang mempunyai sumber daya perusahaan yang termasuk dalam kategori 

sedang sehingga perlu lebih dioptimalkan lagi pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki. 
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  Tabel  4.11 

Kategorisasi Tanggapan Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan 

Indikator 

Hasil tanggapan responden 

Skor 

Total 
Kategori 

STS   

(1) 
TS   (2) N    (3) S   (4) SS  (5) 

F S F S F S F S F S 

    Dimensi Informasi  

Sering mengakses IT 

untuk mendapatkan 

informasi rata-rata 1 – 2 

jam per hari 

3 3 6 12 19 57 13 52 3 15 139 Sedang 

Sering memanfaatkan 

media yang ada untuk 

menggali banyak 

informasi  

tentang pengetahuan 

produk 

5 5 11 22 17 51 10 40 1 5 123 Sedang 

Skor Total Rata-Rata 131 Sedang 

       Dimensi Modal  

Melakukan pinjaman 

modal untuk 

meningkatkan usaha 

0 0 9 18 20 60 13 52 2 10 140 Sedang 

Keuntungan dari modal 

digunakan lagi untuk 

pengembangan usaha 

5 5 8 16 12 36 18 72 1 5 134 Sedang 

Skor Total Rata-Rata 137 Sedang 

    Dimensi Teknologi  

Teknologi yang 

digunakan dapat 

membantu meningkatkan 

3 3 14 28 15 45 11 44 1 5 125 Sedang 

penjualan              

Perlu meningkatkan 

Kualitas teknologi 

Yang digunakan agar 

Menghasilkan proses 

Produksi yang lebih 

cepat 

3 3 15 30 14 42 11 44 1 5 124 Sedang 

Skor Total Rata-Rata 124,5 Sedang 

  Dimensi Tenaga Kerja  

Pelaku UMKM perlu 

memberikan pelatihan 
            

keterampilan tenaga kerja  2 2 15 30 12 36 14 56 1 5 129 Sedang 

rata-rata tiap 1-2 bulan 

secara rutin 
            

Skor Total Rata-rata 129 Sedang 

           Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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      Pada tabel 4.11 pada variabel sumber daya perusahaan diatas dapat dianalisa 

masing-masing dimensi sebagai berikut: 

a. Informasi 

Sering mengakses IT untuk mendapatkan informasi rata-rata 1-2 jam per hari 

memiliki skor sebesar 139 dan sering memanfaatkan media yang ada untuk 

menggali lebih banyak informasi tentang pengetahuan produk memiliki skor 

sebesar 123, hal ini menunjukkan bahwa keaktifan para pelaku UMKM Kandri 

untuk mendapat informasi melalui IT lebih besar daripada keaktifan untuk 

mengeksplorasi lebih banyak tentang pengetahuan produk (product knowledge). 

Secara keseluruhan rata-rata indikator informasi termasuk dalam kategori 

sedang, yang memiliki skor sebesar 131. 

b. Modal 

Melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha mempunyai skor 

sebesar 140 dan keuntungan dari modal digunakan lagi untuk pengembangan 

usaha memiliki skor sebesar 134. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan para 

pelaku UMKM Mekarsari Kandri lebih tinggi dalam melakukan pinjaman 

modal untuk meningkatkan penjualan usaha daripada untuk menggunakan profit 

yang dipakai dalam pengembangan usaha dan secara keseluruhan indikator 

modal termasuk dalam kategori sedang yang memiliki skor total rata-rata 

sebesar 137. 

c. Teknologi 

Teknologi yang digunakan dapat membantu meningkatkan penjualan memiliki 

skor sebesar 125 dan meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan supaya 



82 

 

dapat menghasilkan proses produksi yang lebih cepat memiliki skor sebesar 

124. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pemakaian teknologi dan 

peningkatan kualitas teknologi pada pelaku UMKM Mekarsari Kandri 

Semarang memiliki skor yang hampir sama dan secara keseluruhan mempunyai 

skor total rata-rata sebesar 124,5 yang termasuk dalam kategori sedang. 

d. Tenaga Kerja 

Pelaku UMKM perlu memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja rata-rata 

tiap 1 hingga 2 bulan secara rutin mempunyai skor sebesar 129, dan pelatihan 

keterampilan tenaga kerja termasuk dalam kategori sedang. 

Tabel 4.12 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Sumber Daya Perusahaan: 

Pemanfaatan IT secara intensif  

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Dapat lebih memajukan usaha 1 

2 Setuju Lebih optimal mendapatkan informasi 4 

  Rutin mengakses IT untuk kecepatan dan kemudahan 

informasi 

2 

  Membuat usaha lebih berkembang 2 

3. Netral Masih awan tentang IT 3 

  Disesuaikan dengan situasi apabila diperlukan untuk 

mengakses IT 

2 

4. Tidak Setuju Belum memiliki gadget yang mendukung untuk 

mengakses IT 

1 

  Tidak terlalu membutuhkan  2 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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          Pada tabel 4.12 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 1 yaitu pada indikator: Pelaku UMKM sering mengakses IT 

untuk mendapatkan sebuah  informasi atau wawasan rata-rata 1 hingga 2 jam 

per hari. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden 

atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 1 maka didapat bahwa responden 

yang memberikan tanggapan sangat setuju untuk sering mengakses IT untuk 

mendapatkan sebuah informasi atau wawasan rata-rata 1 hingga 2 jam per hari 

karena dapat membuat usaha lebih berkembang dan maju. 

         Responden yang memberikan tanggapan setuju bagi pelaku UMKM untuk 

sering mengakses IT untuk mendapatkan sebuah  informasi atau wawasan rata-rata 1 

hingga 2 jam per hari karena pemanfaatan IT dengan sering mengakses IT untuk 

mendapatkan informasi dapat membuat usaha lebih berkembang dan maju. Begitu 

pula dengan responden lainnya yang bergerak di bidang makanan yang juga 

memberikan tanggapan dan masukan bahwa dengan mengakses IT dapat juga 

dilakukan minimal 15 – 30 menit per hari supaya dapat memperoleh sebuah 

informasi dengan mudah dan cepat, serta tidak ketinggalan informasi terkini. 

Responden lainnya juga menanggapi bahwa sangat penting untuk mengakses IT 

untuk mendapatkan sebuah  informasi atau wawasan rata-rata 1 hingga 2 jam per hari 

karena dapat mengikuti perkembangan informasi selalu berubah sehingga pelaku 

UMKM tidak akan ketinggalan informasi. 

         Responden yang memberikan tanggapan netral untuk sering mengakses IT 

untuk mendapatkan sebuah informasi atau wawasan karena harus disesuaikan dengan 
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situasi apabila diperlukan untuk mengakses IT dan beberapa responden masih awan 

dengan IT atau internet. Responden lainnya yang menjawab tidak setuju untuk sering 

mengakses IT untuk mendapatkan sebuah informasi atau wawasan karena beberapa 

pelaku UMKM belum memiliki gadget yang mumpuni untuk mengakses IT karena 

merasa bahwa tidak terlalu penting mengakses IT karena cukup dengan mempunyai 

informasi yang sudah ada untuk melakukan aktivitas usaha. Dari rekapitulasi 

jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari 

lebih menanggapi setuju pentingnya informasi yaitu dalam hal keaktifan untuk 

memanfaatkan IT secara intensif untuk mendapatkan informasi rata-rata 1 hingga 2 

jam per hari, antara lain supaya dapat membuat usaha lebih berkembang dan maju, 

supaya dapat memperoleh sebuah informasi dengan mudah dan cepat, serta dapat 

selalu mengikuti perkembangan informasi. 

Tabel 4.13 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Tentang Sumber Daya Perusahaan: 

Pemanfaatan media untuk menggali informasi produk 

  Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Supaya dapat membuat produk yang lebih menarik 1 

2 Setuju Supaya usaha dapat lebih berkembang 2 

  Meningkatkan kreativitas pengembangan produk 4 

3. Netral Terbatasnya media-media yang ada 2 

  Tergantung situasi dan kondisi 1 

4. Tidak Setuju Informasi cukup diperoleh dari sesama rekan UMKM 

Kandri saja 

1 

  Kurangnya media yang ada untuk mendapatkan 

informasi 

1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

Masih mengandalkan kebiasaan lama dalam aktivitas 

usaha 

1 
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       Pada tabel 4.13 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 2 yaitu pada indikator: Sering memanfaatkan media-media 

yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi tentang pengetahuan 

produk yang dimiliki, seperti artikel, internet, dan lain-lain.   

        Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden atas 

pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 2 maka didapat bahwa responden 

yang memberikan tanggapan sangat setuju untuk sering memanfaatkan media-media 

yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi tentang pengetahuan produk 

yang dimiliki supaya dapat membuat produk yang lebih menarik. Responden yang 

memberikan tanggapan setuju untuk menggali lebih banyak lagi informasi tentang 

pengetahuan produk yang dimiliki karena dapat menambah wawasan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan produk sehingga usaha dapat lebih berkembang. 

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh responden lainnya bahwa setuju untuk 

sering memanfaatkan media-media yang ada untuk menggali lebih banyak lagi 

informasi supaya dapat meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan ide-ide 

untuk pengembangan usaha.  Begitu pula dengan responden lainnya yang bergerak di 

bidang makanan dan pakaian yang memberikan tanggapan setuju untuk sering 

memanfaatkan media-media yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi 

tentang pengetahuan produk yang dimiliki karena sangat perlu mendalami produk 

melalui media supaya dapat menciptakan produk yang lebih menarik.  

        Responden yang memberikan tanggapan netral untuk sering memanfaatkan 

media-media yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi mengatakan 
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bahwa terbatasnya media-media yang ada dan juga tergantung situasi dan kondisi 

yang ada untuk dapat menggali lebih banyak lagi informasi tentang pengetahuan 

produk. Responden yang memberikan tanggapan tidak setuju untuk sering 

memanfaatkan media-media yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi 

karena tidak terlalu penting untuk sering memanfaatkan media-media yang ada untuk 

menggali lebih banyak informasi karena informasi hanya cukup diperoleh dari 

sesama rekan-rekan pelaku UMKM Mekarsari Kandri saja. Selain itu ada pula 

seorang responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk sering memanfaatkan 

media-media yang ada untuk menggali lebih banyak lagi informasi karena masih 

mengandalkan cara-cara atau kebiasaan lama dalam beraktivitas. Dari rekapitulasi 

jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari 

lebih menanggapi setuju pentingnya informasi yaitu dalam menggali informasi 

tentang pengetahuan produk. 

Tabel 4.14 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan: 

Melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha 

 Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju Dapat meningkatkan usaha menjadi lebih maju 1 

2 Setuju Mendukung kegiatan operasional usaha 4 

  Dapat lebih menambah modal untuk stok produksi 2 

  Meningkatkan tingkat perputaran usaha 1 

3. Netral - 0 

4. Tidak Setuju Modal usaha diupayakan berasal dari dana sendiri 3 

  Kesulitan mendapat pinjaman kredit usaha 2 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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          Pada tabel 4.14 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 3 yaitu pada indikator: Melakukan pinjaman modal untuk 

meningkatkan usaha. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban 

responden atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 3 maka didapat bahwa 

responden yang memberikan tanggapan sangat setuju untuk melakukan pinjaman 

modal untuk meningkatkan usaha karena dapat meningkatkan usaha melalui dana 

yang diperoleh. 

        Sementara itu responden yang memberikan tanggapan setuju bahwa perlu 

melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha karena dapat lebih 

mendukung untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional usaha yang ada dan 

dapat meningkatkan usaha melalui pinjaman dana. Tanggapan yang sama juga 

disampaikan oleh responden lainnya di bidang usaha makanan bahwa setuju untuk 

melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha karena diharapkan mampu 

untuk meningkatkan tingkat perputaran usaha serta dapat digunakan untuk 

menambah bahan baku jumlah produksi. Begitu pula dengan responden lainnya yang 

bergerak di bidang usaha pakaian yang memberi tanggapan bahwa pinjaman modal 

atau dana usaha dapat digunakan untuk biaya produksi selama kegiatan usaha 

berjalan. Responden yang menjawab netral total sebanyak 20 orang dan tidak ada 

responden yang memberikan alasan dalam pernyataan ini. Selain itu terdapat 

beberapa responden yang memberikan tanggapan tidak setuju melakukan pinjaman 

modal untuk meningkatkan usaha karena lebih baik menggunakan dana atau modal 

sendiri untuk mengembangkan usaha daripada berhutang karena tidak mau nantinya 
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akan menjadi beban yang memberatkan. Hal serupa juga ditanggapi oleh responden 

lainnya yang bergerak di bidang usaha sejenis bahwa kurang setuju melakukan 

pinjaman modal untuk meningkatkan usaha karena tidak mudah melakukan pinjaman 

untuk kredit usaha sesuai limit yang dikehendaki, selain itu beberapa responden 

lainnya yang bergerak di bidang usaha pakaian juga memberikan tanggapan tidak 

setuju untuk melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha karena adanya 

persyaratan yang rumit untuk mendapatkan pinjaman modal usaha untuk kredit usaha 

sehingga menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha oleh 

bank. Dari rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak menanggapi setuju tentang 

pentingnya modal yaitu dalam hal melakukan pinjaman modal untuk meningkatkan 

usaha antara lain dapat mendukung untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional 

usaha, serta untuk menambah bahan baku jumlah produksi. 

Tabel 4.15 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan: 

Penggunaan profit untuk pengembangan usaha 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju - 0 

2 Setuju Lebih baik untuk pengembangan usaha daripada 

digunakan untuk pengeluaran yang kurang penting 

3 

  Membuat usaha semakin maju 4 

3. Netral - 0 

4. Tidak Setuju Digunakan untuk keperluan yang mendesak 1 

  Disesuaikan budget dan aliran kas usaha 2 

  Dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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        Pada tabel 4.15 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 4 yaitu pada indikator: Keuntungan dari modal digunakan lagi 

untuk pengembangan usaha. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil 

jawaban responden atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 4, terdapat 

bahwa responden yang memberikan tanggapan setuju bahwa perlu melakukan 

penggunaan keuntungan dari modal digunakan lagi untuk pengembangan usaha 

karena dapat membuat usaha bisa lebih berkembang dan maju. Hal senada juga 

ditanggapi oleh responden yang sama-sama mempunyai usaha di bidang makanan 

bahwa penggunaan profit untuk pengembangan usaha jauh lebih baik daripada 

dipakai untuk pengeluaran pribadi yang kurang penting dan diharapkan usaha dapat 

meningkat sejalan dengan alokasi profit untuk pengembangan usaha. Responden 

lainnya juga menanggapi setuju jika penggunaan keuntungan dari modal digunakan 

lagi untuk pengembangan usaha karena hal tersebut dapat membuat usaha lebih 

berkembang dengan mendukung pertumbuhan laba usaha.  

            Terdapat beberapa responden yang memberi tanggapan tidak setuju bahwa 

perlu melakukan penggunaan keuntungan dari modal digunakan lagi untuk 

pengembangan usaha karena melakukan penggunaan keuntungan dari modal 

digunakan lagi untuk pengembangan usaha hanya dilakukan apabila aliran kas usaha 

dan kondisi financial usaha memungkinkan untuk itu, selain itu ada responden yang 

menjawab kurang setuju apabila menggunakan keuntungan dari modal untuk 

pengembangan usaha karena disesuaikan dengan kondisi keuangan  pada situasi dan 

kondisi yang kondusif apabila kondisi keuangan tidak kondusif maka dikhawatirkan 
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akan mengganggu pertumbuhan usaha, selain itu responden lain yang menanggapi 

tidak setuju apabila penggunaan keuntungan dari modal digunakan lagi untuk 

pengembangan usaha karena profit atau keuntungan yang diperoleh sebaiknya 

diprioritaskan terlebih dahulu digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang 

sifatnya mendesak. Dari rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak menanggapi setuju 

tentang pentingnya modal yaitu dalam hal penggunaan keuntungan (profit) yang 

digunakan lagi untuk pengembangan usaha antara lain supaya dapat membuat usaha 

bisa lebih berkembang dan maju, selain itu penggunaan profit untuk pengembangan 

usaha jauh lebih baik daripada dipakai untuk pengeluaran pribadi yang kurang 

penting dan diharapkan usaha dapat meningkat sesuai dengan alokasi profit untuk 

pengembangan usaha. 

Tabel 4.16 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan: 

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan penjualan 

 Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

         Pada tabel 4.16 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 5 yaitu pada indikator: Teknologi yang digunakan dapat 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju - 0 

2 Setuju Mempermudah konsumen dalam memesan produk 2 

  Meningkatkan omset penjualan produk 3 

3. Netral - 0 

4. Tidak Setuju Masih awam terhadap teknologi 1 

  Masih menggunakan cara konvensional 3 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

Masih mengikuti order konsumen dengan cara yang 

biasa dilakukan 

1 
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membantu meningkatkan penjualan. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap 

semua hasil jawaban responden atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 5 

maka responden yang memberikan tanggapan setuju bahwa teknologi yang 

digunakan dapat membantu meningkatkan penjualan karena teknologi dapat 

mempermudah konsumen dalam mempermudah memesan produk sehingga mampu 

meningkatkan omset penjualan. Begitu pula dengan responden lainnya yang 

memberikan tanggapan yang serupa bahwa teknologi terbukti mampu meningkatkan 

omset penjualan dengan menggunakan marketplace online yaitu melalui Tokopedia. 

Hal senada juga dengan tanggapan responden lainnya bahwa dengan menggunakan 

teknologi maka beliau dapat memasarkan produk usaha makanan dengan lebih 

mudah karena konsumen lebih mudah untuk memesan produknya sehingga membuat 

produk cepat laris.          

           Selain itu responden lainnya yang memberi tanggapan tidak setuju bahwa 

teknologi yang digunakan dapat membantu meningkatkan penjualan karena beberapa 

dari responden masih nyaman untuk menjalankan kegiatan usaha dengan melakukan 

penjualan secara konvensional. Beberapa responden lainnya juga memberikan 

tanggapan kurang setuju bahwa teknologi yang digunakan dapat membantu 

meningkatkan penjualan karena beberapa responden masih awam atau belum terbiasa 

menggunakan teknologi, dan hal yang serupa juga ditanggapi oleh responden lainnya 

bahwa mereka masih mengikuti orderan konsumen dengan penjualan secara 

konvensional karena banyak pelanggan yang juga belum terbiasa melakukan 

pemesanan produk barang menggunakan teknologi sehingga menyebabkan 

responden juga melakukan aktivitas berjualan dengan cara-cara yang biasa atau 
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konvensional. Hal senada juga disampaikan oleh responden lainnya yang 

menanggapi sangat tidak setuju bahwa teknologi yang digunakan dapat membantu 

meningkatkan penjualan karena masih banyak pelanggan yang membeli produk 

dengan cara datang langsung ke tempat usaha daripada yang memesan produk 

dengan menggunakan teknologi. Dari rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak menanggapi 

setuju tentang pentingnya teknologi yaitu dalam hal penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan penjualan antara lain supaya teknologi dapat mempermudah 

konsumen dalam mempermudah memesan produk dan meningkatkan omset 

penjualan produk. 

Tabel 4.17 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan: 

Meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

       Pada tabel 4.17 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 6 yaitu pada indikator: Pelaku UMKM perlu meningkatkan 

kualitas teknologi yang digunakan agar menghasilkan proses produksi yang 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju - 0 

2 Setuju Membuat hasil produk lebih berkualitas 4 

  Proses produksi dapat menjadi lebih efektif 4 

3. Netral Disesuaikan dengan budget 2 

  Tergantung dengan kebutuhan usaha  1 

4. Tidak Setuju Memerlukan biaya yang mahal 2 

  Masih memakai metode yang konvensional  2 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 
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lebih cepat. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban responden 

atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 6 maka terdapat responden yang 

memberikan tanggapan setuju bahwa dengan meningkatkan kualitas teknologi yang 

lebih baik maka proses produksi menjadi lebih cepat, lebih bagus dan praktis. Salah 

satu responden yang bergerak di bidang makanan olahan tempe memberikan alasan 

bahwa proses pengolahan keripik tempe menjadi lebih efektif dengan teknologi yang 

lebih berkualitas, begitu juga responden lainnya juga memberikan tanggapan bahwa 

peningkatan kualitas teknologi dapat meningkatkan efektifitas proses produksi 

sehingga menghasilkan produk yang lebih bagus dan berkualitas. 

        Responden lainnya yang memberi tanggapan netral untuk perlu meningkatkan 

kualitas teknologi yang digunakan agar menghasilkan proses produksi yang lebih 

cepat karena harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha serta budget atau anggaran 

usaha apabila memungkinkan maka dapat meningkatkan kualitas teknologi yang 

dimiliki. Selain itu responden lain yang menjawab tidak setuju bahwa dengan 

meningkatkan kualitas teknologi yang lebih baik maka proses produksi menjadi lebih 

cepat karena mereka memberikan alasan bahwa dengan metode konvensional, proses 

produksi masih dapat berjalan baik tanpa perlu meningkatkan kualitas teknologi. 

Tanggapan yang serupa juga disampaikan oleh responden lainnya bahwa kurang 

perlu meningkatkan kualitas teknologi karena memerlukan biaya yang mahal apabila 

tidak diperlukan maka tidak perlu bagi responden untuk meningkatkan kualitas 

teknologi. Hal senada juga disampaikan oleh responden lainnya yang kurang 

sependapat bahwa belum perlu meningkatkan kualitas teknologi yang lebih baik 

untuk membuat proses produksi menjadi lebih cepat karena proses produksi masih 
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berjalan baik memakai metode pembuatan produk dengan teknologi yang biasa 

digunakan. Dari rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak menanggapi setuju 

tentang pentingnya teknologi yaitu dalam hal meningkatkan kualitas teknologi yang 

digunakan karena dapat agar menghasilkan proses produksi yang lebih cepat, produk 

yang lebih berkualitas serta meningkatkan efektivitas proses produksi. 

Tabel 4.18 

Tabulasi Jawaban Pertanyaan Responden Terhadap Sumber Daya Perusahaan: 

Pemberian pelatihan keterampilan tenaga kerja rutin 

 Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

       Pada tabel 4.18 diatas merupakan hasil tabulasi kuesioner responden yang 

merupakan pertanyaan terbuka terhadap variabel sumber daya perusahaan dengan 

pertanyaan nomer 7 yaitu pada indikator: UMKM perlu memberikan pelatihan 

secara rutin untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja rata-rata 

tiap 1-2 bulan. Setelah melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil jawaban 

responden atas pertanyaan terbuka terhadap pertanyaan nomer 7 maka terdapat 

responden yang memberikan tanggapan setuju untuk mengadakan pelatihan 

keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja 

No. Kategori  Jawaban  Frekuensi 

1. Sangat Setuju - 0 

2 Setuju Agar tenaga kerja mempunyai kinerja yang lebih baik 5 

  Dapat mendukung usaha semakin maju 2 

3. Netral Disesuaikan dengan kondisi tiap individu 2 

4. Tidak Setuju Pemberian pelatihan tenaga kerja dilakukan seperlunya 

saja 

4 

  Hanya dilakukan bagi tenaga kerja baru 1 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

- 0 



95 

 

rata-rata tiap 1-2 bulan agar kinerjanya semakin baik. Responden lainnya juga 

menanggapi bahwa setuju dengan memberikan pelatihan tenaga kerja secara rutin 

untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja hanya saja para responden 

memberi masukan bila pemberian pelatihan dapat dilakukan tiap 3 bulan sekali, 2-3 

bulan sekali maupun dilakukan minimal satu kali dalam sebulan agar kinerja tenaga 

kerja dapat lebih optimal.  

           Responden lainnya yang menjawab netral memberi alasan bahwa pelatihan 

meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja tidak harus dilakukan secara rutin 

tapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu apabila masih 

membutuhkan untuk ditingkatkan keterampilannya. 

Selain itu ada responden lain yang memberi tanggapan tidak setuju dengan 

mengadakan pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas 

keterampilan tenaga kerja rata-rata tiap 1-2 bulan karena beberapa responden 

memberi tanggapan bahwa pemberian pelatihan tenaga kerja cukup dilakukan 

seperlunya. Begitu juga dengan responden lainnya yang juga memberikan tanggapan 

tidak setuju dengan mengadakan pelatihan keterampilan tenaga kerja secara rutin 

untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja karena beliau merasa kurang 

perlu dilakukan karena pada usaha warung makanan hanya butuh beberapa hari 

pelatihan saja ataupun cukup memberikan training kepada tenaga kerja yang baru 

saja. Dari rekapitulasi jawaban terbuka responden diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa UMKM Mekarsari Kandri lebih banyak menanggapi setuju tentang 

pentingnya tenaga kerja yaitu dalam hal pemberian pelatihan keterampilan tenaga 

kerja rata-rata setiap 1-2 bulan secara rutin antara lain supaya memiliki tenaga kerja 
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dengan kinerja yang lebih baik, serta dapat membuat usaha semakin lebih maju dan 

berkembang. 

3.  Deskripsi Skor Penilaian Responden Terhadap Keunggulan Bersaing 

             Deskripsi variabel keunggulan bersaing ini menggunakan 2 indikator yaitu: 

variasi produk dan keunikan produk yang dikembangkan menjadi 4 buah pernyataan 

dalam kuesioner. Tabel 4.19 menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel 

keunggulan bersaing termasuk pada kategori sedang. Indikator mempunyai banyak 

pilihan produk yang beraneka ragam memiliki skor sebesar 133, indikator melakukan 

penambahan variasi produk tiap 1-2 tahun memiliki skor sebesar 124, indikator 

memiliki produk lebih unik, menarik yang jarang ditemui di tempat lain memiliki 

skor sebesar 133 dan indikator produk kami memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

pesaing lain memiliki skor sebesar 133.  

1.) Indikator mempunyai banyak pilihan produk yang beraneka ragam memiliki 

skor yaitu sebesar 133. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Mekarsari 

Kandri Semarang meskipun memiliki produk UMKM yang beraneka macam 

terutama pada usaha makanan tetapi masih termasuk dalam kategori sedang, 

misalnya Omah Pohong yang mempunyai pilihan produk yang beraneka 

ragam yang sangat kreatif diantaranya adalah: telo sigu (siap goreng), kripo 

(kriwil pohong), tiwul instan, aneka roti dan kue dari tepung mocaf (modified 

cassava flour) yaitu berasal dari tepung singkong yang telah dimodifikasi dan 

lain-lain. 

2.)  Indikator melakukan penambahan variasi produk tiap 1-2 tahun memiliki 

skor sebesar 124. Hal ini membuktikan bahwa pelaku UMKM Mekarsari 
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Kandri Semarang dalam melakukan penambahan variasi produk termasuk 

dalam kategori sedang sehingga perlu dioptimalkan lagi penambahan variasi 

produk yang bermacam-macam diantaranya adalah pada usaha minuman es 

Kandritto yang mempunyai banyak varian rasa yaitu coklat, strawberry, 

mocca, pisang, taro, green tea, durian, sirsak dan lain-lain. 

3.) Indikator memiliki produk lebih unik, menarik yang jarang ditemui di tempat 

lain memiliki skor sebesar 133. Ini membuktikan bahwa pelaku UMKM 

Mekarsari Kandri Semarang masih termasuk pada kategori sedang dalam 

mempunyai produk UMKM yang lebih unik, menarik dan jarang ditemui di 

tempat lain, misalnya pada usaha UMKM Kandri Etnic yang memiliki produk 

unik kerajinan kayu asli hand made dari limbah organik berupa souvenir, 

patung hingga diorama. 

4.) Indikator produk memiliki ciri khas yang berbeda dengan pesaing lain 

memiliki skor sebesar 133. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Mekarsari 

Kandri Semarang termasuk dalam kategori sedang dalam memiliki produk 

berciri khas tertentu yang berbeda dengan produk pesaing, misalnya pada 

usaha Batik Siwarak yang memiliki motif atau corak batik siwarak berupa 

batik alam yaitu bentuk kera dan daun asem. 

      Pada tabel 4.19 dibawah dapat dilihat bahwa indikator melakukan penambahan 

variasi produk tiap 1-2 tahun memiliki skor terendah yaitu sebesar 124. Ini 

disebabkan karena UMKM Mekarsari Kandri Semarang mempunyai jenis usaha 

yang bermacam-macam yaitu di bidang makanan, minuman, kerajinan dan pakaian 
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jadi melakukan penambahan variasi produk pada usaha di bidang makanan tentu saja 

berbeda dengan usaha di bidang kerajinan maupun baju. 

Tabel 4.19 

Kategorisasi Tanggapan Responden Terhadap Keunggulan Bersaing 

Indikator Hasil tanggapan responden Skor 

Total 

Kategori 

STS   

(1) TS   (2) N    (3) S   (4) SS  (5) 

F S F S F S F S F S 

Dimensi Variasi 

Produk 
 

Mempunyai banyak 

pilihan produk yang 

beraneka ragam 
2 2 10 20 19 57 11 44 2 10 133 Sedang 

Melakukan 

penambahan variasi 

produk tiap 1 – 2 

tahun 
5 5 8 16 21 63 10 40 0 0 124 Sedang 

Skor Total Rata-rata 128,5 Sedang 

Dimensi Keunikan 

Produk 

 

Memiliki produk 

yang lebih unik, 

menarik dan jarang 

ditemui di tempat 

lain 
2 2 8 16 22 66 11 44 1 5 133 Sedang 

Produk memiliki 

ciri khas daripada 

pesaing lain 
2 2 10 20 20 60 9 36 3 15 133 Sedang 

Skor Total Rata-rata 133 Sedang 

                      Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Pada tabel 4.19 diatas pada keunggulan bersaing dapat dilihat bahwa: 

1.   Variasi produk  

Mempunyai banyak pilihan produk yang beraneka ragam memiliki skor sebesar 

133 dan melakukan penambahan variasi produk tiap 1 – 2 tahun memiliki skor 

sebesar 124. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya termasuk dalam kategori 

sedang.        
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2. Keunikan produk 

Memiliki produk yang lebih unik, menarik dan jarang ditemui di tempat lain 

memiliki skor sebesar 133 dan produk memiliki ciri khas daripada pesaing lain 

memiliki skor sebesar 133. Secara keseluruhan indikator yang digunakan 

termasuk dalam kategori sedang. 

4.2.2    Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

     Uji analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui 

besarnya pengaruh hubungan antara dua variabel independen yaitu orientasi 

kewirausahaan (X1) dan sumber daya perusahaan (X2) dengan satu variabel 

dependen yaitu keunggulan bersaing (Y). 

Pada tabel 4.20 dibawah ini dapat dirumuskan persamaan regresi dibawah ini: 

Tabel 4.20  Hasil Regresi  

 

         Unstandardized Standardized 

            Coefficients   Coefficients 

    Model     B Std. Error     Beta   

1 (Constant) -0,987  1,781     

  Orientasi            

  Kewirausahaan (X1) 0,228  0,088      0,260   

  Sumber Daya         

  Perusahaan (X2) 0,398 0,06 0,669   

                 a. Dependent Variable : Keunggulan Bersaing (Y) 

             Sumber: Data Primer Yang Diolah (2018) 

    Dari tabel diatas dapat dirumuskan sebuah persamaan regresi linear berganda yaitu 

sebagai berikut: 

      Y = - 0,987 + 0,228X1 + 0,398X2 + e 
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Secara matematis terlihat bahwa:  

➢ Nilai konstanta -0,987 tidak perlu diinterpretasikan dalam penelitian ini 

mengenai pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing. Menurut Gujarati (2006) 

nilai konstanta tidak selalu mempunyai arti karena jangkauan nilai variabel 

bebas sering tidak memasukkan nol sebagai salah satu nilai yang diamati 

sehingga nilai konstanta pada penelitian ini tidak mempengaruhi hasil penelitian. 

➢ Variabel X1 (Orientasi Kewirausahaan) mempunyai pengaruh positif terhadap 

keunggulan bersaing dengan koefisien regresi sebesar 0,228. 

➢ Variabel X2 (Sumber Daya Perusahaan) memiliki pengaruh positif terhadap 

keunggulan bersaing dengan koefisien regresi sebesar 0,398 yang bernilai lebih 

besar dibandingkan dengan variabel orientasi kewirausahaan yaitu sebesar 

0,228.  

     4.2.3  Uji Hipotesis 

     Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu pernyataan 

dan untuk menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan 

tersebut. 

A.  Uji  t 

           Uji parsial atau Uji t dalam analisis regresi linear berganda bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

 

 

 



101 

 

Tabel 4.21 Hasil Uji t 

         Unstandardized Standardized    

            Coefficients   Coefficients t Sig. 

    Model     B Std. Error    Beta      

1 (Constant) -0,987 1,781    -0,554 0,582 

  Orientasi              

  Kewirausahaan (X1) 0,228 0,088 0,260  2,589 0,013 

  Sumber Daya           

  Perusahaan (X2) 0,398 0,060 0,669   6,671 0,000 

    a. Dependent Variable : Keunggulan Bersaing (Y) 
   

 

   Sumber: Data Primer Yang Diolah (2018) 

      Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa: 

1. Orientasi Kewirausahaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keunggulan Bersaing (Y) yang ditunjukkan oleh tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,013. 

2. Sumber Daya Perusahaan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keunggulan Bersaing (Y) yang ditunjukkan oleh tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. 

B.  Uji F 

Uji simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui apakah orientasi 

kewirausahaan dan sumber daya perusahaan secara simultan atau bersama-

sama memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.22  Hasil Uji F 

ANOVAb

227,326 2 113,663 36,664 ,000a

127,106 41 3,100

354,432 43

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Sumber Daya Perusahaan (X2), Orientasi Kewirausahaan

(X1)

a. 

Dependent  Variable: Keunggulan Bersaing (Y)b. 

 

         Berdasarkan hasil uji F diatas dapat diketahui bahwa Orientasi Kewirausahaan 

(X1) dan Sumber Daya Perusahaan (X2) secara simultan atau bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keunggulan Bersaing (Y) yang 

ditunjukkan oleh tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. 

 

      4.2.4    Uji Determinasi 

       Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi nilai 

persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat 

dilihat pada besarnya nilai Adjusted R Square (R²) atau koefisien korelasi yang 

dikuadratkan. Hasil uji determinasi ditunjukkan pada tabel 4.23 dibawah ini: 

Tabel 4.23 Hasil Uji Determinasi 

Model Summaryb

,801a ,641 ,624 1,761

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Sumber Daya Perusahaan

(X2), Orientasi Kewirausahaan (X1)

a. 

Dependent  Variable: Keunggulan Bersaing (Y)b. 
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     Berdasarkan hasil uji determinasi diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R² 

sebesar 0,624, jadi dapat disimpulkan bahwa Orientasi Kewirausahaan (X1) dan 

Sumber Daya Perusahaan (X2) mempunyai kontribusi pengaruh terhadap 

Keunggulan Bersaing (Y) sebesar 62,4% . 

  4.3   Implikasi Manajerial 

         Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang berguna di dalam 

pengembangan manajerial untuk memberikan sumbangan ilmu manajemen strategik 

bagi pengembangan industri UMKM Mekarsari Kandri Semarang. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri UMKM 

Mekarsari Kandri di Semarang yaitu sebagai berikut: 

1.) Orientasi kewirausahaan 

            Variabel orientasi kewirausahaan memberikan pengaruh terhadap keunggulan 

bersaing dengan nilai koefisien sebesar 0,228. Orientasi kewirausahaan dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan jika wirausaha atau pelaku UMKM 

memperhatikan indikator dalam orientasi kewirausahaan yaitu: inovasi, proaktif dan 

berani mengambil resiko. 

a. Inovasi  

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri selain mengembangkan produk sesuai 

dengan ide dari wirausaha UMKM itu sendiri, juga dapat membuat atau 

mengembangkan produk baru sesuai ide dan keinginan para konsumen 

(customized product), misalnya inovasi pada jenis usaha pakaian dengan 

penambahan corak baju atau membuat dan mengembangkan jenis corak baru 

yang diinginkan oleh konsumen. 
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b. Proaktif 

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat mencoba untuk implementasi strategi 

ekspansi untuk membuka pasar baru (new market) dengan mengenalkan 

produk-produk unggulan masing-masing UMKM. Salah satunya dengan 

membuka pasar baru di daerah atau wilayah baru yang sama sekali belum ada 

pelanggan UMKM Mekarsari Kandri disana, misalnya di daerah Jawa Timur 

atau Jawa Barat. 

c. Berani mengambil resiko 

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat menerapkan strategi untuk mencoba 

membuat produk baru yang belum pernah dibuat sebelumnya oleh perusahaan 

lain, dengan desain dan model produk yang menarik, serta menjalin 

kerjasama bisnis yang baik dengan komunitas pengusaha lain. 

2.) Sumber daya perusahaan 

                      Variabel sumber daya perusahaan pengaruh yang paling besar terhadap 

keunggulan bersaing dengan nilai koefisien sebesar 0,398. Sumber daya perusahaan 

akan dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan jika wirausaha atau 

pelaku UMKM memperhatikan indikator dalam sumber daya perusahaan yaitu: 

informasi, modal, teknologi dan tenaga kerja. 

a. Informasi 

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat mencari lebih banyak informasi 

misalnya melalui media majalah rubrik wirausaha maupun media internet dan 

tidak hanya mengenai info produk-produk UMKM saja, tetapi belajar 
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mengenai bagaimana membuat planning dan teknik pemasaran yang efektif 

yang dapat diperoleh dari berbagai macam sumber media yang ada. 

b. Modal 

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri Semarang dapat meningkatkan penjualan 

produk dengan melakukan pinjaman modal usaha melalui lembaga perbankan 

untuk memperbesar jumlah produksi, selain itu UMKM Mekarsari Kandri 

Semarang juga dapat mendapatkan pendanaan modal usaha dengan cara 

mengajukan proposal kerjasama kepada para calon investor dengan sistem 

profit sharing yang saling menguntungkan. 

c. Teknologi 

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat meningkatkan penjualan melalui 

kualitas teknologi yang dimiliki supaya lebih dapat menunjang kegiatan 

usahanya, misalnya penggantian alat-alat produksi manual menjadi alat-alat 

produksi dan pengolahan bahan baku secara modern sehingga proses 

produksi dapat menjadi lebih cepat, praktis dan efektif. 

d. Tenaga kerja 

     Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat memberikan training atau pelatihan 

bagi tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman supaya dapat 

meningkatkan keterampilan. Pemberian pelatihan keterampilan tenaga kerja 

dititikberatkan pada bagian produksi serta intensitas pelatihan akan berbeda-

beda disesuaikan dengan jenis usahanya masing-masing.  
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3.) Keunggulan bersaing 

Dalam penelitian ini keunggulan bersaing merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh semua variabel penelitian. Keunggulan bersaing dalam penelitian 

ini termasuk dalam strategi diferensiasi produk berupa variasi produk dan keunikan 

produk supaya dapat  membuat suatu nilai tambah (added value) yang tinggi kepada 

konsumen. Pelaku UMKM perlu memperhatikan indikator dalam keunggulan 

bersaing perusahaan yaitu: variasi produk dan keunikan produk. 

a. Variasi produk 

Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat menerapkan strategi bisnis 

untuk membuat varian produk yang menarik dan jarang diproduksi oleh 

perusahaan pesaing lainnya. Dalam hal ini pengusaha UMKM 

Mekarsari Kandri dapat melakukan penambahan varian produk yang 

dikemas secara menarik minimal setiap 2 hingga 3 bulan sekali.  

b. Keunikan produk 

       Pelaku UMKM Mekarsari Kandri dapat menerapkan strategi dalam 

membuat produk yang unik dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

produk perusahaan lainnya sehingga perusahaan pesaing tidak dapat 

dengan mudah untuk meniru produk tersebut, misalnya dengan 

penambahan aksesoris pada jenis usaha kerajinan yang memiliki ciri khas 

budaya Desa Wisata Kandri. 
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