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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

4.1.1 Identitas Responden 

  Responden dalam penelitian ini adalah Pemilik Warung 

Makan di Kelurahan Sambiroto, Semarang. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu 30 responden. Adapun karakteristik jenis 

kelamin responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

  Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

KETERANGAN FREKUENSI % 

Laki – laki 16 53,3% 

Perempuan 14 46,7% 

Jumlah 30 100,0% 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel di atas, hasil kuesioner yang 

disebarkan pada 30 responden yaitu Pemilik Warung Makan di 

Kelurahan Sambiroto diketahui sebagain besar responden 

mempunyai jenis kelamin laki – laki sebanyak 16 responiden ( 

53,3% ) dan perempuan sebanyak 14 responden ( 46,7% ) 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

KETERANGAN FREKUENSI % 

15-20 tahun 2 6,67% 

21-25 tahun 2 6,67% 

26-30 tahun 2 6,67% 

31-35 tahun 3 10% 

36-40 tahun 3 10% 

41 tahun ke atas 18 60% 

 30 100,0 % 

Sumber : data yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel di atas, hasil kuesioner yang disebarkan pada 

 30 responden yaitu Pemilik Warung Makan di Kelurahan Sambiroto 

 diketahui sebagain besar responden berumur 15 – 20 tahun  sebanyak 2 

 responden ( 6,67% ), 21-25 tahun sebanyak 2 responden ( 6,67% ), 26-

 30 tahun sebanyak 2 responden ( 6,67%), 31-35 tahun sebanyak 3 

 responden (10%), 36-40 tahun sebanyak 3 responden (10%), 41 tahun 

 ke atas 18 responden (60%). 

 

 

 

 



52 
 

 

 Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama usaha 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel di atas, hasil kuesioner yang disebarkan pada 

30 responden yaitu Pemilik Warung Makan di Kelurahan Sambiroto 

diketahui sebagain besar responden mendirikan usaha warung makan 

nya berkisar antara 2 – 6 tahun sebanyak 12 responden ( 40%), 7 -11 

tahun sebanyak 10 responden (33,3%), 12 – 16 tahun sebanyak 2 

responden (6,67%), 17 – 21 tahun sebanyak 2 responden (6,67%), 22 

– 26 tahun sebanyak 2 responden, 27 – 30 tahun sebanyak 2 

responden (6,67%) 

 

 

 

KETERANGAN FREKUENSI % 

2-6 tahun 12 40 

7 – 11 tahun 10 33,3 

1i2 – 16 tahun 2 6,67 

17 – 21 tahun 2 6,67 

22 – 26 tahun 2 6,67 

27 – 30 tahun 2 6,67 

TOTAL 30 100 
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Tabel 4.4 Karakiteristik responden berdasarkan jumlah karyawan 

KETERANGAN JUMLAH % 

1 – 3 orang 22 73,3 

4 – 6 orang 8 26,67 

TOTAL 30 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel di atas, hasil kuesioner yang disebarkan pada 

 30 responden yaitu Pemilik Warung Makan di Kelurahan Sambiroto 

 diketahui sebagain besar responden memiliki karyawan berjumlah 1 – 

 3 orang sebanyak 22 responden (73,3%), 4 – 6 orang sebanyak 8 

 responden (26,67%). 

4.2 Hasi Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Uji Validitas 

  Uji validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan sesuatu 

instrument. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau tidak valid nya suatu kuesioner. Uji signifikasi 

dilakukan dengan menggunakan r tabel. Nilai r tabel 

untuk sampel 30 dengan tingkat signifikasi 5% 

menunjukkan r tabel sebesar 0,361. R tabel = 0,361. Jika 

r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka 
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pertanyaan tersebut dikatakan valid. Berikut ini adalah 

hasil uji validitas. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujan validitas Karakteristik wirausaha 

 

Variabel Indikator 

Correcited 

item-total 

correlation 

(r hitung) 

>< r tabel Keterangan 

Karakteristik 

Wirausaha 

Indikator 1 0,496 > 0,361 Valid 

Indikator 2 0,508 > 0,361 Valid 

Indikator 3 0,519 > 0,361 Valid 

Indikator 4 0,570 > 0,361 Valid 

Indikator 5 0,426 > 0,361 Valid 

Indikator 6 0,477 > 0,361 Valid 

Indikator 7 0,533 > 0,361 Valid 

Indikator 8 0,702 > 0,361 Valid 

Indikator 9 0,496 > 0,361 Valid 

Indikator 10 0,574 > 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah , 2018 

  Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

untuk variabel karakteristik wirausaha memiliki status valid, karena nila r 

hitung ( Corrected item-Total Ciorrelation) > r tabel sebesar 0,361. 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujan Valditas Modal Usaha 

Variabel Indikator Corrected Item-

total 

ciorirelation (r 

hitung) 

>< r tabel Keterangan 

Modal 

Usaha 

Indikator 

1 

0,725 > 0,361 Valid 

Indikator 

2 

0,725 > 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

untuk variabel modal usaha memiliki status valid, karena nila r hitung ( 

corrected itemi-Total Corirelation) > r tabel sebesar 0,361. 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Strategi Pemasaran 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Variabel Indikator Corrected Item-total 

correlation ( r hituing ) 

>i< r table Keterangan 

Strategi 

Pemasaran 

Indikator 1 0,452 > 0,361 Valid 

Indikator 2 0,515 > 0,361 Valid 

Indikator 3 0,567 > 0,361 Valid 

Indikator 4 0,463 > 0,361 Valid 

Indikator 5  0,680 > 0,361 Valid 
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  Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

 untuk variabel strategi pemasaran memiliki status valid, karena nilai r 

 hitung ( corrected item-Total Correlation) > r tabel sebesar 0,3i61. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujan Validitas Sumber Daya Manusia 

Variabel Indikator Corrected 

Item-total 

correlation 

(r hitung) 

>< r tabel Keterangan 

Manajemen 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Indikator 

1 

0,740 > 0,361 Valid 

Indikator 

2 

0,836 > 0,361 Valid 

Indikator 

3 

0,799 > 0,361 Valid 

Indikator 

4 

0,861 > 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

 untuk variabel manajemen sumber daya manusia memiliki status valid, 

 karena nilai r hitung ( corrected item-Total Correlation) > r tabel 

 sebesar 0,361. 
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Tabel 4.9 Hasil Pengujan Validitas Perkembangan Usaha UMKM 

Variabel Indikator Corrected 

Item-iTotal 

correlation (r 

hituing) 

>< r tabel Keterangan 

Perkembangan 

Usaha UMKM 

Indikator 

1 

0,490 > 0,361 Valid 

Indikator 

2 

0,427 > 0,361 Valid 

Indikator 

3 

0,523 > 0,361 Valid 

Indikator 

4 

0,504 > 0,361 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

 untuk variabel perkembangan usaha UMKM memiliki status valid, 

 karena nilai r hitung ( corrected item-Total Correlation) > r tabel 

 sebesar 0,361. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

 bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik, sehingga mampu 

mengungkap data yang bisa dipercaya. Reliabilitas 

sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 
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memberikan nilai Cronbach Alpha >0,6. Berikut ini 

adalah hasil uji reliabilitas : 

Tabel 4.10 Hasil Pengujan Reliabilitas 

Variabel Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Karakteristik Wirausaha 0,827 Reliabel 

Modal Usaha 0,838 Reliabel 

Strategi Pemasaran 0,756 Reliabel 

Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

0,913 Reliabel 

Perkembangan Usaha UMKM 0,696 Reliabel 

  Sumber : Data yang diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 4.10 uji reliabilitas dilakukan 

terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel 

dikatakan reliabel atau hadal jika jawaban terhadap pertanyaan 

selalu konsisten. Jadi hasil koefisien relabilitas karakteristik 

wirausaha adalah sebesar 0,827, modal usaha adalah sebesar 

0,838, strategi pemasaran adalah sebesar 0,756, manajemen 

sumber daya manusia adalah sebesar 0,913, dan perkembangan 

saha UMKM adalah 0,696 ternyata memiliki nilai “Alpha 

Crounbach” lebih besar dari 0,600, yang berarti ketiga 

instrumen dinyatakan Reliabel atau memenuhi persyaratan. 
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4.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel 

4.3.1 Variabel karakteristik wirausaha 

 Adapun jawaban responden terhadap variable 

karakteristik wirausaha dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.11 Jawaban Responden terhadap Variabel karakteristik Wirausaha 

No

. 
Item Pernyataan 

Jawaban Responden 
Jumlah 

( Skor x 

Frek) 

Rata-

rata 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1. Saya memiliki tujuan / visi yang 

ingin dicapai dalam usaha 

12 13 5 0 0 127 4,2 

2. Saya cekatan dalam 

melaksanakan pekerjaan 

13 14 2 1 0 129 4,3 

3. Saya mampu memanfaatkan 

peluang yang ada 

12 13 4 1 0 126 4,2 

4. Saya bertanggung jawab pada 

pekerjaan 

15 14 1 0 0 134 4,5 

5. Saya rela mengorbankan waktu 

untuk keluarga untuk 

kepentingan usaha 

9 9 5 7 0 110 3,7 

6. Saya mencintai produk yang 

dihasilkan oleh usaha saya 

sendiri 

11 17 2 0 0 129 4,3 

7. Saya memperhatikan faktor – 

faktor kecil yang dapat 

menghambat usaha 

12 14 2 2 0 126 4,2 
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8. Saya tidak mau bergantung 

kepada orang lain 

6 19 4 1 0 120 4,0 

9. Saya tidak suka mengutamakan 

kekayaan 

10 13 7 0 0 123 4,1 

10. Saya sering memberikan 

wewenang kepada orang yang 

sudah dipercaya 

9 10 8 3 0 115 3,8 

Total 1241 41,3 

Rata-rata 4,13 

Sumber : Data yang diolah, 2018 

  Berdasarkan tabel 4.11 di atas, skor rata-rata menunjukkan 

 angka 4,13, hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki 

 memiliki tujuan / visi yang ingin dicapai dalam usaha, cekatan dalam 

 melaksanakan pekerjaan, mampu memanfaatkan peluang yang ada, 

 bertanggung jawab pada pekerjaan, rela mengorbankan waktu untuk 

 keluarga untuk kepentingan usaha, mencintai produk yang dihasilkan 

 oleh usaha saya sendiri, memperhatikan faktor – faktor kecil yang 

 dapat menghambat usaha, tidak mau bergantung kepada orang lan, 

 tidak suka mengutamakan kekayaan, sering memberikan wewenang 

 kepada orang yang sudah dipercaya. 

4.3.2 Variabel Modal Usaha 

Adapun jawaban responden terhadap variabel modal usaha dapat di lihat pada 

tabel di bawah ini . 

Tabel 4.12 Jawaban Responden terhadap Variabel Modal Usaha 
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No. Item Pernyataan 

Jawaban Responden 

Jumlah Rata-rata SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1. Saya memiliki jumlah modal 

yang terbatas 

8 17 4 0 1 122 4,1 

2. Saya menggabungkan modal 

sendiri dengan modal orang 

lan yang berperan sebagai 

mitra usaha 

10 15 4 1 0 115 3,8 

Total 237 7,9 

Rata-rata 3,95 

  Sumber : Data yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4. 12 di atas, skor rata-rata menunjukkan angka 3,95, hal ini 

menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki jumlah modal yang 

terbatas, menggabungkan modal sendiri dengan modal orang lain yang 

berperan sebagai mitra usaha. 

4.3.3 Variabel Strategi Pemasaran 

Adapun jawaban responden terhadap variabel strategi pemasaran dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13 Jawaban Responden terhadap Variabel Strategi Pemasaran  
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No. Item Pernyataan 

Jawaban Responden Jumlah Rata-

rata 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1. Saya memilih segmen 

pasar yang tepat untuk 

kemajuan usaha Anda 

7 16 7 0 0 120 4,0 

2. Saya mengembangkan 

produk usaha saya 

menjadi lebih baik lagi 

14 11 5 0 0 129 4,3 

3. Saya membuat harga 

dasar yang sesuai 

dengan produk yang 

dijual ( tidak mahal dan 

tidak murah ) 

11 16 3 0 0 128 4,3 

4. Saya mengenalkan 

produk usaha  melalui 

iklan, komunikasi dari 

mulut ke mulut 

7 11 8 4 0 111 3,7 

5. Saya memilih lokasi 

yang strategis yang 

dapat dijangkau oleh 

konsumen 

13 12 4 1 0 127 4,2 
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Total 615 20,5 

Rata-rata 4,1 

  Sumber : Data yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, skor rata-rata menunjukkan angka 4,1, hal ini 

menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki segmen pasar yang tepat 

untuk kemajuan usaha, mengembangkan produk usaha menjadi lebih baik lagi, 

membuat harga dasar yang sesuai dengan produk yang dijual ( tidak mahal dan 

tidak murah ), mengenalkan produk usaha  melalui iklan, komunikasi dari 

mulut ke mulut, memilih lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh 

konsumen. 

 

 

4.3.4 Variabel Sumber Daya Manusia 

Adapun jawaban responden terhadap variabel manajemen sumber daya 

manusia dapat di lihat pada tabel di bawah ini . 

Tabel 4.14 Jawaban Responden terhadap Variabel Sumber Daya Manusia 

No. Item Pernyataan 

Jawaban Responden Jumlah Rata-rata 

SS Si Ni iTS SiTS 

5i 4i i3 i2 i1 

1. Saya memiliki karyawan yang 10 14 5 0 1 122 4,1 
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mempunyai etika yang baik, 

misalnya dapat melayani sesuai 

kenginan konsumen (makanan 

yang disajikan sesua dengan 

yang dipesan konsumen) 

2. Saya mempunyai karyawan 

yang memadai dalam bisnis 

warung makan 

7 16 6 1 0 119 4,0 

3. Karyawan yang bekerja sangat 

kompeten 

7 17 5 1 0 120 4,0 

4. Karyawan yang bekerja ramah 

dan sopan 

9 16 4 1 0 123 4,1 

Total 484 16,2 

Rata-rata 4,05 

Sumber : data yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, skor rata-rata menunjukkan angka 4,05, hal ini 

menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki karyawan yang 

mempunyai etika yang baik, misalnya dapat melayani sesua kenginan 

konsumen (makanan yang disajikan sesuai dengan yang dipesan konsumen), 

mempunyai karyawan yang memadai dalam bisnis warung makan, karyawan 

yang bekerja sangat kompeten, karyawan yang bekerja ramah dan sopan. 
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4.3.5 Variabel Perkembangan Usaha UMKM 

Adapun jawaban responden terhadap variabel perkembangan usaha UMKM 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 4.15 Jawaban Responden terhadap Variabel Perkembangan Usaha 

UMKM 

No. Item Pernyataan 

Jawaban Responden Jumlah Rata-

rata 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1. Saya mengembangkan 

usaha karena memiliki 

modal yang cukup untuk 

mendirikan sebuah 

usaha 

5 21 3 1 0 120 4,0 

2. Saya mengembangkan 

usaha untuk 

meningkatkan aset untuk 

usaha 

9 20 0 1 0 127 4,2 

3. Saya mengembangkan 

usaha dengan pangsa 

pasar yang tinggi untuk 

kemajuan usaha 

6 13 9 2 0 113 3,8 
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4. Saya mengembangkan 

usaha untuk mencapai 

profit yang tinggi 

11 11 8 0 0 123 4,1 

Total 483 16,1 

Rata-rata 4,03 

  Sumber : Data yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, skor rata-rata menunjukkan angka 4,03, hal ini 

menunjukkan bahwa responden cenderung mengembangkan usaha karena 

memiliki modal yang cukup untuk mendirikan sebuah usaha, mengembangkan 

usaha untuk meningkatkan aset untuk usaha, mengembangkan usaha dengan 

pangsa pasar yang tinggi untuk kemajuan usaha, mengembangkan usaha untuk 

mencapai profit yang tinggi 

4.4 Hasil Pengujan Hipotesis 

Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis yang menggunakan hasil uji regresi. 

Berikut ini adalah hasil uji regresi : 
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Tabel 4.16 Tabel uji Hipotesis 

 

Pada penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel 

karakteristik wirausaha , modal usaha , strategi pemasaran , 

manajemen sumber daya manusia terhadap perkembangan usaha 

UMKM dengan menggunakan analisis regresi pada berikut ini . 

Persamaan yang diperoleh berdasarkan tabel di atas adalah : 

Y = 0,454 + 0,253X1 – 0,283X2 + 0,660X3 – 0,297X4 dimana : 

Coefficentsa 

Miodel  Unstandardized 

Coefficents 

Standardized 

Coefficents 

Ti Sig. 

Bi Stid. Error Beta 

1 

(Constant) .454 1.640  .277 .784 

KARAKTERISTIK_WI

RAUSAHA 

.253 .066 .597 3.844 .001 

MODAL_USAHA -.283 .283 -.200 -.999 .327 

STRATEGI_PEMASAR

AN 

.600 .122 .785 4.919 .000 

MANAJEMEN_SUMB

ER_DAYA_MANUSIA 

-.297 .180 -.395 -1.652 .111 

a. Dependent Varable: PERKEMBANGAN_USAHA_UMKM 

Sumber : Data Output SPSS, 2018 
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a = konstanta 

X1 = karakteristik wirausaha 

X2 = modal usaha 

X3 = strategi pemasaran 

X4 = Manajemen sumber daya manusia 

Y = perkembangan usaha 

4.4.1 Hasil pengujan hipotesis pertama 

Dilihat dari tabel 4.14 signifikasi variabel karakteristik 

wirausaha bernilai 0,001 menunjukkan di bawah 0,05, bahwa 

H1 diterima. Maka Variabel Karakteristik wirausaha 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha UMKM. Pada 

Karakteristik wirausaha dari hasil penelitian ini berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha UMKM. Ini dapat dilihat dari 

nilai signifikasi Karakeristik Wirausaha bernilai 0,001 yang 

diperkuat dalam macam – macam variabel karakteristik 

wirausaha menurut teori Willam D. Bygrave. Karakteristik 

wirausaha berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha 

UMKM. Variabel Karakteristik Wirausaha berpengaruh positif 

karena di dalam menjalankan usaha harus memiliki tujuan / visi 

yang ingin di capa dalam usaha, cekatan dalam melakukan 

pekerjaan, mampu memanfaatkan peluang yang ada , 

bertanggung pada pekerjaan yang dikerjakan, rela 

mengorbankan waktu untuk keluarga untuk kepentingan usaha, 
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mencintai produk yang dihasilkan oleh usaha sendiri, 

memperhatikan factor – factor kecil yang dapat menghambat 

usaha, tidak mau bergantung pada orang lan, tidak suka 

mengutamakan kekayaan, sering memberikan wewenang 

kepada orang yang sudah dipercaya. Dalam penelitian 

terdahulu : Endang Purwanti (2012) pernah melakukan 

penelitian berjudul “pengaruh karakteristik wirausaha, modal 

usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di 

Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga” dengan hasil bahwa 

karakteristik wirausaha berpengaruh signifikan terhadap 

perkembangan usaha. Semakin baik karakteristik wirausaha 

semakin baik juga perkembangan usaha. Untuk karakteristik 

wirausaha , semua pemilik UMKM harus memiliki tujuan / visi 

yang dicapai dalam mendirikan usaha, cekatan dalam 

melaksanakan pekerjaan, memanfaatkan peluang yang ada, bisa 

mempertanggung jawabkan pekerjaannya, rela mengorbankan 

waktu untuk keluarga untuk kepentingan usaha, mencintai 

produk yang dihasilkan oleh usaha sendiri, selalu 

memperhatikan factor – factor kecil yang dapat menghambat 

usahanya, tidak suka bergantung pada orang lan, tidak suka 

mengutamakan kekayaan, sering memberikan wewenang 

kepada orang yang sudah dipercaya. Semakin baik karakteristik 

wirausaha yang dimiliki oleh pengusaha UMKM semakin baik 

juga perkembangan usahanya. Karakteristik wirausaha sangat 

penting untuk dimiliki oleh seorang pengusaha UMKM. 
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4.4.2 Hasil pengujan hipotesis kedua 

Dilihat dari tabel 4.14 signifikasi variabel modal 

usaha bernila 0,327 menunjukkan di atas 0,05 bahwa H2 

ditolak. Maka variabel modal usaha tidak berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha UMKM. Pada variabel 

modal usaha dari hasil penelitian ini tidak berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha. Ini dapat dilihat dari 

nilai signifikasi modal usaha bernilai -0,327. Variabel 

modal usaha tidak berpengaruh positif disebabkan 

karena para pengusaha UMKM adalah pengusah mikro 

kecil yang mempunyai modal yang terbatas, mereka 

tidak berani megambil pinjaman dari bank. Terkadang 

juga menggabungkan modal sendiri dengan mitra usaha 

yang lan.  

Hipotesis kedua pada penelitian ini tidak ada 

pengaruh modal usaha terhadap perkembangan usaha 

UMKM selaras dengan penelitian Berry dkk, 2011 

dalam Suardi, 2013, diduga karena tidak terlalu 

bergantungnya UMKM terhadap kredit maupun modal 

dari bank. Kondisi UMKM warung makan yang dialami 

saat ini akibat kurangnya dalam mengelola pasar dan 

sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran yang 

efektif dan efisen, seperti sarana online dan menjalin 
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mitra usaha dapat meningkatkan omzet, keuntungan 

bahkan memperluas jangkauan pasar UMKM. UKM 

adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, 

pertumbuhan jumlah wirausaha yang kreatif, inovatif, 

penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam 

proses produksi untuk menghadapi perubahaan 

permintaan pasar yang cepat. 

Dilihat dari identitas responden sebagain 

responden mempunyai jenis kelamin laki – laki 

sebanyak 16 responden ( 53,3% ) dan sebagain besar 

responden berumur 41 tahun ke atas 18 responden 

(60%) dengan lama mendirikan usaha warung makan 

nya berkisar antara 2 – 6 tahun sebanyak 12 responden ( 

40%), basanya pihak bank untuk memberikan kredit 

mencari usa lebih muda sehingga akan sulit meminjam 

kredit dari bank untuk menambah modal usaha UMKM 

nya. 

4.4.3 Hasil Pengujan hipotesis ketiga 

Dilihat dari tabel 4.14 signifikasi variabel 

strategi pemasaran bernila 0,000 menunjukkan di bawah 

0,05 bahwa H3 diterima. Maka variabel strategi 

pemasaran  berpengaruh terhadap perkembangan usaha. 

Ini dapat dilihat dari nila signifikasi strategi pemasaran 

bernila 0,000. Variabel strategi pemasaran berpengaruh 
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positif disebakan karena para pengusaha UMKM 

memilih segmen pasar yang tepat untuk kemajuan 

usahanya, mengembangkan produk usahanya menjadi 

lebih baik lagi, membuat harga dasar yang sesua dengan 

produk yang dijual, mengenalkan produk usahanya 

melalui iklan, komunikasi dari mulut ke mulut, memilih 

lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh 

konsumen. Dalam penelitian terdahulu Endang 

Purwanti (2012) pernah melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal usaha, 

Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di 

Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga” dengan hasil 

bahwa variabel strategi pemasaran tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perkembangan usaha, di dalam 

menjalankan usahanya tidak menggunakan strategi 

pemasaran karena tidak di jual langsung kepada para 

konsumen namun dijual kepada para pedagang tanpa 

ada kemasan, label atau merk, penetapan harga hanya 

mengikuti pesang sehingga tidak menggunakan strategi 

penetapan harga. Untuk manajemen sumber daya 

manusia pengusaha UMKM ini kurang memperhatikan 

sumber daya manusianya. Karyawan yang dimiliki 

kurang mempunyai etika yang baik, kurang bekerja 

secara kompeten, kurang ramah dan sopan terhadap 

konsumen. Seharusnya karyawan ini diberikan pelatihan 
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khusus dan diberikan arahan agar mengerti bagamana 

cara menghadapi konsumen. 

4.4.4 Hasil Pengujan Hipotesis Keempat 

Dilihat pada tabel 4.14 signifikasi variabel 

manejemen sumber daya manusia bernila 0,111 

menunjukan datas 0,05 bahwa H4 ditolak. Maka 

variabel manajemen sumber daya manusia tidak 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Ini dapat 

dilihat dari nila signifikasi variabel manajemen sumber 

daya manusia bernila 0,111. Variabel manajemen 

sumber daya manusia tidak berpengaruh positif 

terhadap perkembangan usaha disebabkan karena para 

pemilik UMKM kurang dalam pengelolaan sumber 

daya manusianya, misalkan karyawan kurang 

mempunyai etika yang baik, bekerja karyawannya 

kurang kompeten, kurang ramah dan sopan. Seharusnya 

pemilik usaha UMKM ini melatih karyawannya terlebih 

dahulu dan diberikan arahan untuk melayani konsumen.  

Hipotesis keempat pada penelitian ini 

membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara sumber 

daya manusia terhadap perkembangan usaha UMKM, 

alasan ditolaknya hipotesis ini karena dari hasil 

observasi diketahui ada beberapa faktor  menyebabkan 

SDM kurang dalam pengembangan usaha UMKM yaitu 
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kurang nya skill dan pengetahuan , kemampuan dasar 

produksi, kurangnya pengetahuan tentang 

pengembangan sumber daya manusia. ( Tambunan, 

2009 dalam Suardi 2013). Menurut Tambunan (2009) 

dalam bidang manajemen pemasaran, UKM pada 

umumnya tidak punya sumber-sumber daya untuk 

mencari dan mengembangkan pasar mereka sendiri. 

Sebaliknya UKM mengandalkan pada mitra dagang 

mereka misalnya pedagang keliling untuk memasarkan 

produk mereka atau tergantung pada konsumen yang 

datang langsung ketempat kios atau toko mereka. 

Perekrutan Karyawan dilakukan secara formal melalui 

wawancara. Standart penerimaan untuk sumber daya 

manusia didasarkan pada jenjang penddikan, 

pengalaman kerja. Pada awal bekerja seharusnya 

karyawan akan diberikan pelatihan dan diberi penilaan 

kinerjanya. Setiap karyawan memiliki etos kerja yang 

tinggi. Untuk memotivasi karyawannya dengan 

memberikan reward apabila karyawan sudah bekerja 

dengan baik dan memuaskan.  

Sebagian besar responden memiliki karyawan 

berjumlah 1 – 3 orang sebanyak 22 responden (73,3%), 

4 – 6 orang sebanyak 8 responden (26,67%) dan belum 

memiliki pengetahuan baik tentang pengelolaan SDM. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Berry dkk 
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(2011) yang menyatakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia tidak berpengaruh pada perkembangan 

usaha UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


