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ABSTRAK 
 
 

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL TERHADAP  

KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 

KERIPIK NENAS DI DESA KUALU NENAS KEC. TAMBANG KAMPAR 
 

 

OLEH : SUCI NUR ALYZA 

NIM : 11571203102 

 

Penelitian ini dilakukan pada UMKM keripik nenas di Desa Kualu Nenas 

yang merupakan desa penghasil nanas madu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh faktor-faktor internal terhadap kinerja UMKM keripik 

nenas, adapun faktor-faktor internal tersebut  yaitu aspek sumber daya manusia, 

aspek keuangan, aspek teknis operasional dan aspek pemasaran. Metode yang 

digunakan yaitu sequental explanatory, Metode pengumpulan yang digunakan 

angket/kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik 

sampel jenuh  dengan 11 responden yaitu UMKM yang masih beroperasi. Teknik 

sampling tahap kualitatif menggunakan teknik purposive sampling,yaitu 

berkreteria telah lama menjalankan usaha nya berjumlah 3 pelaku UMKM. 

Berdasarkan hasil analisis linear berganda terhadap data-data aspek SDM, aspek 

keuangan, aspek teknis dan operasional, dan aspek pemasaran terhadap kinerja 

UMKM  diperoleh F hitung 41,410 dan p-value 0,004 < 0,05. Hasil analisis 

linear berganda menunjukan bahwa faktor-faktor internal secara bersama sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM keripik nenas. 

Faktor- faktor internal memberikan kontribusi sebesar 58,5% sedangkan sisanya 

sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini.  

 

 

Kata Kunci :  Aspek Sumbe Daya Manusia, Aspek Keuangan, Aspek Teknis 

Dan Operasional, Aspek Pemasaan, Kinerja UMKM, UMKM 

Keripik Nenas  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ada empat faktor penyebab utama rendahnya kinerja UMKM di 

Indonesia yaitu, hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi 

tradisional, pangsa pasar cenderung menurun karena kekurangan modal, 

lemahnya teknologi dan manajerial, Sebagian besar usaha kecil tidak mampu 

memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan dari Bank, 

tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar 

(Hartono, 2014) 

 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar merupakan 

desa penghasil nenas di Riau. Pada tahun 2010 produksinya mencapai 23.250 

Ton dengan produksi paling tinggi terdapat di Desa Kualu Nenas yaitu 15.750 

Ton (BPS Kabupaten Kampar, 2018). Hampir sebagian besar mata 

pencaharian penduduk desa Kualu Nenas adalah bertani. Hal ini dapat dilihat 

dari luas daerah Kualu Nenas yaitu 11.595.5  Ha, 10.000 Ha digunakan sebagai 

lahan pertanian dan perkebunan  (Arsip desa Kualu Nenas, 2018 ). 

Letak desa Kualu Nenas merupakan letak yang strategis karena 

merupakan jalan lintas utama menuju Sumatera Barat begitu juga sebaliknya. 

Sehingga merupakan potensi yang sangat menguntungkan. Dari 17 desa yang 

terdapat di Kecamatan Tambang, desa Kualu Nenas merupakan desa 

penghasil nanas terbanyak yang ditemukan, hal ini menyebabkan pemberian 
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nama desa Kualu Nenas. Industri rumah tangga keripik nenas di Desa Kualu 

terdapat 11 UMKM  yang mengubah nanas segar menjadi Keripik Nenas 

(Arsip desa Kualu Nenas, 2018). 

Tabel 1.1 Nama-Nama UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas 

No Nama Industri 

Nama 

Pemilik 

Tahun Alamat 

1 Aroma rasa  Muslimin 2007 Dusun III Lengkok 

2 Sampoerna Sampurna  2013 Dusun II Sungai Putih 

3 Usaha Baru Ibu   Hj. Martini 2011 Dusun III Lengkok 

4 Prima Tani Khairunas 2007 Dusun II Sungai Putih 

5 Berkat Bersama Muslimin 2003 Dusun III Lengkok 

6 Sakinah I Mardanis 2009 Dusun I Pasar Buah 

7 Sinar Hidayah Samsinar 2006 Dusun II Sungai Putih 

8 Restu Arisna 2014 Dusun II Sungai Putih 

9 Sakinah II Ujang 2009 Dusun II Sungai Putih 

10 Hanafiyah H. Nurialis 2012 Dusun I Pasar Buah 

11 Aroma Rasa Kayarudin 2007 Dusun III Lengkok 

Sumber : Arsip desa Kualu Nenas, 2018 

  Menurut (Musran, 2010), ada dua kategori utama yang dapat 

mempengaruhi kinerja usaha UMKM, yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal, faktor internal terdiri dari aspek SDM, modal, teknis produksi serta 

pasar dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan 



 

 

3 

pemerintah, aspek sosial, ekonomi dan aspek budaya serta pihak-pihak lain 

yang memiliki kepentingan dengan UMKM, namun Peneliti memfokuskan 

hanya meneliti faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM 

keripik nenas di Desa Kualu Nenas, Kampar. 

Berdasarkan survei yang ditemukan, para pelaku home industry 

Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas mengalami kendala penambahan modal 

untuk membeli mesin baru dengan harga Rp.25.000.000/unit kapasitas 25 kg, 

bahkan terkadang alat tersebut rusak sehingga harus diperbaiki dengan biaya 

sekitar 2-3 jutaan, terkadang pendapatan disaat mesin rusak tidak cukup 

untuk menutupi kekurangan modal yang kurang dalam membeli bahan dan 

peralatan. 

Menurut pemilik salah satu usaha bapak Muslim yang telah lama 

menjalani usaha ini, beliau mengatakan mengalami beberapa kendala dalam 

usaha nya sekarang yakni biaya bahan baku yang semakin meningkat 

sehingga menurunkan hasil produksi dan mengurangi produksinya. 

Selain bapak Muslim, Bapak Khairunas juga meraskan dampak 

tersebut, dalam wawancara yang dilakukan beliau juga mengeluhkan adanya 

distributor memasang harga rendah dan membandrol harga tinggi ketika 

sampai pada masyarakat, beliau mengatakan hal tersebut membuatnya rugi 

dan tidak cukup memenuhi bahan baku untuk produksi selanjutnya. 

Ibu Arisna juga pemilik UMKM Restu mengeluhkan tentang mesin 

yang terkadang juga  rusak dan harus segera diperbaiki, terkadang pendapatan 

disaat mesin itu  rusak tidak cukup untuk membeli dan terkadang tidak  cukup 
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 untuk memperbaiki mesin sehingga proses produksi menjadi terhambat. 

Dalam hal desain kemasan, seluruh pelaku UKM sama dan tidak ada inovasi 

dalam desain kemasan, kemasan yang digunakan sebagai wadah untuk 

keripik nenas hanya plastik tebal dan warna hanya warna kuning sebagai 

warna untuk merek kemasan tanpa ada warna lain dikemasan, sehingga 

kurang menarik. Beberapa pemilik UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu 

ternyata belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya keberanian 

mereka untuk pengambilan resiko dalam menginovasi produk mereka 

menjadi lebih variatif, dan mereka belum mampu memasarkan ke pasar-pasar 

yang lebih besar seperti supermarket, sehingga mereka tidak memiliki 

keunggulan daya saing dibanding produk Keripik Nenas yang lain seperti di 

Malang dan Bandung. Dengan berbagi kendala tersebut maka perkembangan 

usaha Keripik Nenas akan terhambat juga, sehingga dibutuhkan pemahaman 

dalam pengambian keputusan untuk mengembangkan usahanya baik itu dari 

segi keuangan (modal) maupun pengembangan produk tersebut. Seiring 

waktu pertumbuhan UMKM ini mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2018, 

menurut bapak Khairunnas selaku UMKM Kripik Nenas mengatakan bahwa 

masa naik daun keripik nenas ini terjadi pada tahun 2012, yang mana mereka 

dibantu salah satu seorang distributor untuk menjual produk mereka, namun 

semakin lama harga ke distributor tersebut semakin murah. 

 Terjadi juga penurunan tumbuhnya usaha ini dari 2013-2015 berdasarkan 

arsip desa yakni pada tahun 2013 sampai 2017 terdapat 13 usaha Keripik 

Nenas  namun pada tahun 2018 hanya 11 usaha yang masih bertahan Menurut 
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salah satu pemilik UMKM tutupnya rekan-rekan lain karena sepinya 

konsumen dan melejitnya harga-harga bahan dasar seperti minyak goreng dan 

gas sebagai modal utama pembuatan keripik nenas sehingga terjadi gulung 

tikar diantara rekan- rekan nya. Hasil survei peneliti juga menunjukan 

beberapa UMKM menambah bisnis cadanngan seperti Usaha Baru Ibu yang 

juga menambah bisnis Juice, Keripik Nenas Sampoerna juga berbisnis M-

Kios, dan Keripik Nenas Prima Tani merambah bisnis Sate. Hal tersebut 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah modal 

usaha utama mereka yaitu keripik nenas. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggambil judul “Pengaruh 

Faktor-Faktor Internal Terhadap  Kinerja Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) Keripik Nenas Di Desa Kualu Nenas Kec.Tambang 

Kampar” 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat didentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut 

1. UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nnenas mengalami kendala 

penambahan modal untuk membeli mesin baru sehingga kinerja produksi 

terhambat. 

2. UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas kurang mempromosikan 

produk mereka ke luar daerah, sehingga hanya dikenal sebagian konsumen 

saja 
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3. UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas kurang inovasi dalam varian 

produk dan kemasan mereka. 

4. Kualitas produk yang kalah dengan produk Keripik Nenas yang ada di 

daerah lain. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka fokus penelitian yang 

dilakuakan penulis yaitu hanya mencakup faktor-faktor internal yang 

memperngaruhi kinerja UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas Kecmatan 

Tambang Kampar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah merupakan hal yang terpenting. 

Hal ini diperlukan agar batasan masalah dapat menjadi jelas dan dapat dijadikan 

pedoman dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja 

UMKM Keripik Nenas di Kualu Nenas ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor internal terhadap kinerja UMKM 

Keripik Nenas di Kualu Nenas ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui analisis pengaruh faktor-faktor Internal terhadap kinerja 

UMKM Keripik Nenas di Kualu Nenas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Internal terhadap kinerja UMKM 

Keripik Nenas di Kualu Nenas. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk dapat 

menerapkan ilmu yang di perolah selama menjadi perkuliahan dan 

memperluas wahana berpikir ilmiah dalam bidang manajemen pemasaran. 

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang aka n melakukan 

penelitian dengan permasalahan yang sama di masa yang akan datang.  

3. Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) keripik nenas   

Sebagai informasi untuk mengetahui faktor-faktor internal terhadap kinerja 

UMKM Keripik Nenas di Kualu Nenas. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini di bagi atas enam bab 

yang kemudia di bagi menjadi beberapa sub bab. Secara sistematika 

penulisannya sebagai berikut 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

                       Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan penelitian, 

hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini dan variabel-variabel penelitan. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini akan menguraikan tentang metode 

penelitian,yaitu : Lokasi penelitian,jenis dan sumber data,teknik 

pengumpulan data,analisis data. 

      BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini memberikan uraian singkat tentang perusahaan, 

yang meliputi sejarah singkat perusahaan. 

      BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini kan membahas dan menguraikan mengenai hasil 

dari penelitian pengaruh faktor-faktor internal terhadap kinerja 

UMKM Keripik Nenas di Kualu Nenas 

     BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan  hasil penelitian yang 

telah di lakukan dan saran yang penulisan berikan kepada pihak 

perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian  Usaha Mikrro Kecil Menengah (UMKM) 

  UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) merupakan sebuah entitas usaha 

yang terus menjadi perhattian dan selalu mendapat prioritas oleh pemerintah. 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Berdasarkan UU Usaha  Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 menetapkan kriteria UMKM 

(Leonardus Saiman, 2011) sebagai berikut: 

a. Kriteria Usaha Mikro 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh 

juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.-(tiga 

ratus juta rupiah). 

b. Kriteria Usaha Kecil 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.-(lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.-(lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.-(tiga ratus 

juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000.-(dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 
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c.  Kriteria Usaha Menengah 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.-(lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.-(dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000.-

(lima puluh milyar rupiah). 

Pada kenyataanya, Usaha Kecil dan Menengah mampu tetap bertahan dan 

mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun 

berbagai faktor penyebab lainya. Walaupun tanpa subsidi dan proteksi Usaha 

Kecil di Indonesia mampu berperan sebagai buffer (penyangga) dalam 

perekonomian masyarakat lapisan bawah. Secara umum perusahaan skala kecil 

baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan (Harimurti, Manajemen 

Usaha Kecil, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2009, hal.6) seperti; 

Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya 

manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, 

finance dan administrasi), perusahaan keluarga, dimana pengelolaanya mungkin 

tidak memiliki keahlian manajerial yang handal, sebagian besar mebuat lapangan 

pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru. Resiko 

usaha menjadi beban pemilik, pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang 

cepat dan premature, fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun 

tidak memiliki rencana jangka panjang, independen dalam penentuan harga 

produksi atau barang atau jasajasanya, prosedur hukumnya sederhana, pajak 
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relatif ringan, Kontak – kontak dengan pihak luar bersifat pribadi, mudah dalam 

proses pendirianya, mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki, pemilik 

mengelola secara mandiri dan bebas waktu, pemilik menerima seluruh laba, 

umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive, merupakan tipe 

usaha yang paling cocok untuk mengelola poduk, jasa atau proyek perintisan yang 

sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki 

sedikit pesaing, diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar, 

konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola, relatif tidak 

membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan 

tinggi, serta sarana produksi lainya yang tidak terlalu mahal. 

Dari beberapa pengertian mengenaik Kinerja UMKM diatas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai secara 

keseluruhan dan dibandingkan dengan hasil kerja dan target serta sasaran yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama pada sebuah entitas 

usaha dengan kriteria aset dan omzet yang telah ditentukan Undang-Undang 

(Wahyudiati, 2017). 

2.2  Pengertian Kinerja Usaha 

       Wirausahawan yang sukses  umumnya memiliki kompetensi yang ditunjukan 

oleh sikap dan perilakunnya dalam menjalankan usaha. Sikap dan perilaku yang 

tertarah dan dapat membantu seseorang mencapai prestasi atau kinerja yang 

diharapkan. Istilah kinerja berasal dari istilah job performance  yaitu prestasi kerja 

atau prestasi yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Sementara pengertian 
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kinerja atau prestasi usaha adalah hasil kerja yang dicapai perusahaan, baik dalam 

hal kualitas maupun kuantitas dalam waktu tertentu (Romansyah, 2012).      

Kinerja (bussiness performance) adalah merujuk pada tigkatan pencapaian atau 

prestasi dari perusahaan dalam waktu tertentu ( Suci, 2009 ), sedangkan menurut 

(Moehorjono, 2009), penngertian kinerja atau performance merupakan gambar 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatanatau kebijakan 

dalm mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi dalam suatu program. Kinerja 

merupakan fungsi interaksi antara kemampuan atau ability ( A ), motivasi atau 

motivation ( M ) dan kesempatan atau opportunity (O) yang dapat dinyatakan 

dalam kinerja = f ( A x M x O ). Artinya kinerja merupakan fungsi dari 

kemampuan, motivasi dan kesempatan. Harapan untuk mencapai kinerja, 

dicirikan dengan motivasi mereka untuk mencapai keberhasilan, selanjutnya 

keberhasilan yang akan dicapai tersebut tidak terlepas dari peranan faktor 

ketekunan dan komitmen yang kuat, serta keinginan yang kuat dan berorientasi 

kewirausahaa. Dengan demikian harapan bagi wirausahawan untuk mencapai 

prestasi, berhubungan dengan motivasi mempertahankan nilai-nilai dan tujuan 

usaha yang dijalankan. Dengan demikian komitmen merupakan ketetapan hati 

seseorang yang lahir dari dalam dirinya tanpa paksaan orang lain untuk tetap 

mempertahankan nilai-nilai dengan tujuan usaha. 

 Menurut (Musran, 2010), ada dua kategori utama yang dapat 

mempengaruhi kinerja usaha UMKM, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, 

faktor internal terdiri dari aspek SDM, modal, teknis produksi serta pasar dan 

pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek 
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sosial, ekonomi dan aspek budaya serta pihak-pihak lain yang memiliki 

kepentingan dengan UMKM. 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

      Menurut Minuzu (2010) terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja 

UMKM, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor-faktor internal terdiri dari: 

1) aspek sumber daya manusia 

2) aspek keuangan, 

3) aspek teknik produksi atau operasional 

4) aspek pemasaran. 

Faktor-faktor eksternal terdiri dari: 

1) Aspek kebijakan pemerintah 

2) Aspek sosial budaya dan ekonomi 

3) Aspek peranan lembaga terkait 

2.2.2 Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja UMKM menurut Bruck Da Evens dalam jurnal Musran 

Munizu ( 2010 ) ada empat yaitu : 

1. Laba merupakan hasil yang didapat sesudah dikurangi dengan modal 

produksi dan biaya-biaya lain. 

2. Wilayah pemasaran adalah jangkauan daerah yang menjadi target 

proses jual beli. 
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3. Tenaga kerja yaitu orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan oleh atasan atau pemilik usaha 

4. Modal yaitu hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih 

lanjut 

2.3 Aspek Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia manusia merupakan potensi yang terkandung dalam 

diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan 

trasformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang 

terkandung dialam menuju tercapainya kesejahteraan hidup ( Marwaansyah, 

2010), sedangkan manajemen sumber daya manusia didefinisiskan sebagai proses 

serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi 

keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian 

tujuanya ( Ernie Tisnawati & Kurniawan, 2010 ).  Tenaga kerja manusia adalah 

segala kegiaatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam 

proses produksi untuk menghasikan barang dan jasa. Tenaga kerja manusia dapat 

diklasifikasikan menurut tingkatnya (kualitasnya) yang terbagi atas : 

1. Tenaga kerja terdidik ( skilled labour ), adalah tenaga kerja yang 

memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Contoh guru, 

dokter, pengacara, akuntan, pskikologi, peneliti. 

2. Tenaga kerja terlatih (trained labour) adalah tenaga kerja yang 

memperoleh keahlian berdsarkan latihan dan pengalaman. contoh 

montir, tukang kayu, tukang ukir, supir, teknisi. 
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3. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (unskilled and untrained 

labour), adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dan 

rohani.   

  Sumber daya pengusaha atau wirausaha berkaitan dengan manajemen 

sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu memiliki kemampuan yang 

dapat diandalkan untuk mengatur dan mengkombinasikan tenaga kerja daan 

tugasnya yang tepat, pengusaha harus mempunyai kemampuan meencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan usaha (Tazul, 2012). 

Seorang wirausaha yang baik juga harus memiliki kemampuan dalam pencapaian 

keinginan untuk mengelola usahnya dengan memiliki sikap kemandirian (Self 

reliance), keterbukaan (extroversion) terhadap lingkungan sekitar agar usaha yang 

dirintisnya dapat berkembang, keinginan yang ingin dicapai oleh pengusaha (need 

for achievement), dan internal locus of control (keyakinan individu mengenai 

peristiwa yang berpengaruh dalam kehidupannya akibat tingkah lakunya sendiri 

(Lee & Tsang dalam Ariati Anomsari, 2011 :13). 

1.3.1 Indikator Aspek Sumber Daya Manusia 

 Indikator aspek sumber daya manusia menurut Commict.et.all dalam jurnal 

Musran Munizu ( 2010 ), yaitu : 

1. Tingkat pendidikan formal 

2. Jiwa kepemimpinan 

3. Lama berwirausaha 

4. Motivasi dan keterampilan 
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2.4 Aspek Keuangan 

  Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman dalam bukunya 

Principles of Managerial Finance menyatakan bahwa : 

“Finance can be defined as the art and science of managing money. Virtually all 

individuals and organizations earn or raise money and spend or invest money. 

Finance is concerned with the process, institutions, markets, and instruments 

involved in the transfer of money among and between individuals, business, and 

goverments.” 

Maksud dari pernyataan di atas adalah keuangan dapat didefiniskan 

sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang. Sesungguhnya 

setiap individu dan organisasi menghasilkan uang dan membelanjakan atau 

menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan dengan proses, institusi pasar dan 

instrument yang terlibat dalam perpindahan atau transfer uang antar individu, 

bisnis, dan pemerintah 

  Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam 

Nugraha (2011: 9) “ modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok 

(induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebgaainya; harta benda (uang, 

barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu 

yang menambah kekayaan.” Dalam praktiknya kebutuhan dilihat dari segi sumber 

asalnya modal dibagi dua macam yaitu: 

b. Modal Asing 

 Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh 

dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan 



 

 

17 

modal pinjaman untuk membiyai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu 

biaya administrasi, provisi dan komisi serta bunga yang besarnya relatif. 

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlah biayanya yang relatif tidak terbatas, 

artinya tersedia dalam jumlah banyak, disamping itu dengan menggunakaan 

modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-

sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya 

kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut. Sumber dana modal asing dapat 

dapat diperoleh dari pinjaman dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan 

seperti perusahaan modal ventura, asuransi,  leasing, dana pensiun, atau lembaga 

keuangan lainya, dan pinjaman dari perusahaan non bank. 

c. Modal sendiri 

 Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan 

dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka, tertutup 

artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan 

terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Keuntungan dari modal 

sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga 

seperti modal pinjaman. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari 

setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba dan dari laba yang belum dibagi 

Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis antara lain tekad, 

pengalaman, keberanian, pengetahuan, net working serta modal berupa uang, 

namun kebanyakan orang terhambat memuali usaha dan manambah modal usaha 

ditengah usaha berjalan. 
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Secara keseluruhan modal terbagi tiga yaitu : 

a. Modal investasi 

Yang dimaksud modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus 

dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk 

investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang , namun 

modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun.bahkan bisa dari bulan ke 

bulan. 

b. Modal kerja 

Modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli 

barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeuarkan tiap bulan atau pada waktu-

waktu tertentu. 

d. Modal operasional 

Modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi 

bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, Listrik dan sebagainya. 

Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Arus kas menggambarkan berapa uang yang masuk 

ke perusahaan dan jenis-jenis perusahaan tersebut. Arus kas juga menggambarkan 

berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Uang masuk 

dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu. 

Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang 

diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang dijalankan 
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seperti penjualan, disamping itu, uang masuk bisa pula berasal dari pendapatan 

lainya yang bukan dari usaha utama. Uang keluar merupakan sejumlah uang yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode baik yang langsung berhubungan 

dengan usaha yang dijalankan maupun yang tidak ada hubungan sama sekali 

dengan usaha utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha, seperti pembayaran cicilan utang dan bungan pinjaman, biaya produksi, 

biaya tenaga kerja dan biaya pemasaran. 

Dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang 

akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa, 

sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran masa yang akan 

datang. Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan 

yang akan diperoleh dari berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam 

suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang 

dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang 

dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang 

dikeluarkan setiap pos. Pada akhirnya arus kas akan terlihat pada kas akhir yang 

diterima perusahaan. 

Jadi arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu 

perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi 

tersebut. Dalam hal ini bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih 

yang diterima dari uang diinvetasikan disuatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi 

investor dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan kas 
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diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari, kas digunakan 

untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo, kas juga digunakan untuk 

melakukan investasi kembali. Jenis-jenis arus kas yang dikaitkan dengan suatu 

usaha terdiri dari: 

a. Initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan 

peneluaran pada awal periode untuk investasi 

b. Operational cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada 

saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan peneluaran yang 

dikeluarkan pada suatu periode. 

c. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha 

tersebut berakhir.  

2.4.1 indikator Aspek Keuangan 

Indikator aspek keuangan menurut Lawrence J. Gitman dalam jurnal PD 

Yanti yaitu : 

1. modal sendiri 

2. modal pinjaman 

3. tingkat keuntungan 

4. Dapat membedakan pendapatan dan pengeluaran 

2.5 Aspek Teknis dan Operasional 

Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Teknis dn 

operasional disebut juga proses produksi yaitu rangkaian kegiatan yang 

menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input 

menjadi output (Heizer & Raider, 2011:4) 
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Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan 

sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi 

perusahaan menyangkut hal- hal yang berkaitan dengan teknis/ operasi, 

sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi 

perusahaan dalam perjalannya di kemudian hari. Hal – hal yang perlu 

diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, 

tata letak (layout), penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya 

termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat 

tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha 

memiliki prioritas tersendiri. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk 

menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai 

ketepatan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiagaan mesin – mesin yang 

akan digunakan. Penentuan lokasi misalnya perlu dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang. Pemilihan lokasi terdiri untuk kantor pusat, 

cabang, gudang dan pabrik. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis hal 

yang paling kompleks dan rumit adalah penentuan lokasi pabrik, mengingat 

banyaknya pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum suatu lokasi 

pabrik diputuskan. Pertimbangannya adalah apakah dekat bahan baku atau 

dekat pasar atau dekat konsumen. Kemudian, dalam melakukan pertimbangan 

adalah faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu lokasi. Penilaian lokasi 

pabrik nantinya dapat dilakukan dengan hasil penilaian value, perbandingan 

biaya, atau analisis ekonomi (economic analysis). Tergantung dari keingian 

pihak yang melakukannya. Kemudian penentuan luas produksi yaitu berapa 
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jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang 

paling efisien, sehingga dapat diperoleh profit margin yang tinggi. Demikian 

pula penentuan layout untuk pabrik yang akan didirikan juga 

mempertimbangkan banyak faktor. Misalnya, proses produksi yang akan 

dijalankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan 

perlataan mesin di dalam gedung tersebut. Pilihan yang ada apakah proses 

layout atau produk layout. Penilaian ini tentunya tidak dilakukan secara 

serampangan tapi, dengan mempertimbangkan faktor – faktor seperti produk 

yang dihasilkan atau ragam produk.  

Selanjutnya adalah pemilihan teknologi melalui proses produksi yang 

diinginkan, apakah continuous process atau intermitten process. Pemilihan 

proses produksi biasanya terkait dengan teknologi yang diinginkan apakah 

padat karya atau padat modal. Untuk negara berkembang seperti Indonesia 

biasanya lebih diutamakan teknologi padat karya, mengingat tingginya tingkat 

pengangguran di negeri ini. Terakhir adalah penentuan metode persediaan yang 

akan diguakan nantinya. Metode persediaan yang akan digunkan tergantung 

dari jenis usaha yang dijalankan. Secara keseluruhan aspek operasi ini akan 

dinilai bekerja secara efisien atau tidak, karena pada akhirnya efisiensilah yang 

akan menentukan salah satu faktor besar kecilnya laba yang akan diperoleh 

perusahaan. Aspek teknis/ operasi memiliki beberapa tujuan yang hendak 

dicapai. Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian 

aspek teknis/ operasi, yaitu :  
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a. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi 

pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat  

b. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses 

produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi  

c. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam 

menjalankan produksinya. 

1. Penentuan Lokasi Usaha  

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prioritas utama aspek 

teknis/ operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi 

sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat 

meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam memilih lokasi 

tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling 

tidak empat lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan yaitu 

antara lain :  

a. Lokasi untuk kantor pusat  

b. Lokasi untuk pabrik  

c. Lokasi untuk gudang  

d. Kantor cabang  

Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah 

sebagai berikut :  

a. Jenis usaha yang dijalankan  

b. Apakah dekat dengan pasar atau konsumen  

c. Apakah dekat dengan bahan baku  
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d. Apakah tersedia tenaga kerja  

e. Tersedia sarana dan prasarana (transportasi, listrik dan air)  

f. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan  

g. Apakah dekat lembaga keuangan  

h. Apakah berada di kawasan industri  

i. Kemudahan untuk melakukan ekspansi/ perluasan  

j. Kondisi adat istiadat/ budaya/ sikap masyarakat setempat  

k. Hukum yang berlaku di wilayah setempat  

Khusus untuk lokasi pabrik paling tidak ada 2 faktor yang menjadi 

pertimbangan, yaitu :  

1) Faktor Utama (Primer)  

Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi pabrik adalah :  

a. Dekat dengan pasar  

b. Dekat dengan bahan baku  

c. Tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan  

d. Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya atau kereta api atau 

pelabuhan laut atau pelabuhan udara  

e. Tersedia sarana dan prasarana seperti listrik  

2) Faktor Sekunder  

Pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik adalah :  

a. Biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau 

pembangunan gedung  
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b. Prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa 

yang akan datang  

c. Kemungkinan untuk perluasan lokasi  

d. Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau 

perumahanan  

e. Iklim dan tanah  

f. Masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat  

Kemudian pertimbangan untuk menentukan lokasi kantor pusat yang 

umum dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Dekat pemerintahan  

b. Dekat lembaga keuangan  

c. Dekat dengan pasar  

d. Tersedia saran dan prasarana  

Sedangkan pertimbangan untuk lokasi gudang yang umum dilakukan 

adalah sebagai berikut :  

a. Di kawasan industri  

b. Dekat dengan pasar  

c. Dekat dengan bahan baku  

d. Tersedianya sarana dan prasarana  

Penilaian lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi 

perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang 

diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat antara lain adalah :  

a. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan  
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b. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah 

maupun kualifikasinya  

c. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam 

jumlah yang diinginkan secara terus–menerus  

d. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah 

diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu–waktu  

e. Memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan 

datang  

f. Meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan 

pemerintah setempat  

2. Pemilihan Teknologi 

Yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisasi 

yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi, yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan teknologi adalah : 

a. Ketepatan teknologi dengan bahan bakunya 

b. Keberhasilan teknologi di tempat lain 

c. Pertimbangan teknologi lanjutan 

d. Besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan 

e. Kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya 

f. Pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja 

g. Dan pertimbangan lainnya 
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3. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian mutu atau kualitas adalah suatu sistem kendali yang 

efektif untuk mengoordinasikan usaha-usaha penjagaan kualitas, dan perbaikan 

mutu dari kelompok-kelompok dalam organisasi produksi, sehingga diperoleh 

suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Beberapa alasan mengapa pengendalian kualitas harus 

diterapkan:  

a. Agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan sebelumnya, sehingga dapat memuaskan konsumen di dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya.  

b. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dihindarkan sehingga 

akan menghemat pemakaian bahan baku, dan sumber daya lainnya, serta 

produk-produk yang cacat atau rusak dapat dikurangi.  

2.5.1 Indikator Aspek Teknis Operasional 

      Indikator aspek teknis dan operasional menurut Heizer & Raider (2011) 

yaitu: 

1. Tersedia bahan baku 

2. Kapasitas produksi 

3. Tersedia mesin dan peralatan 

4. Pengendalian kualitas 
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2.6 Aspek Pemasaran 

 Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan dan 

mengkomunikasikan, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta 

memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan 

keuntungan perusahaan ( Hasan, 2013: 4) 

 Pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan 

barang ataupun jasa kepada para pembeli yang mempunyai keinginan dan 

kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut hingga terjadinya 

kesepakatan transaksi atau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa.  

Pengertian lain yang lebih luas tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan 

pembeli potensial atas suatu produk. Pasar nyata maksudnya adalah himpunan 

konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau 

jasa tertentu. Dalam pasar ini konsumen melakukan transaksi, hal ini disebabkan 

konsumen didukung dengan minat atau keinginan untuk membeli serta memiliki 

pendapatan atau akses. Jika masih merupakan keinginan dan suatu saat apabila 

telah memiliki pendapatan dan ada akses merekan akan membeli, kelompok ini 

merupakan pasar potensial. Pasar juga dapat diartikan pula sebagai mekanisme 

yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan 

permintaan dan penawaran.  Kemudian pengertian Pemasaran  seperti yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler  1997 ( dalam Kasmir, 2012 : 47 ) adalah  

Suatu proses sosial dan manajerial dengan mana Individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan 

serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula 
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diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai 

pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan 

mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. 

Secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran bahwa tujuan perusahaan baik 

perusahaan dagang ataupun jasa, untuk memproduksi atau memasarkan 

produknya dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan penjualan dan laba. Dengan meningkatnya omzet 

penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

b. Untuk menguasai pasar, dengan cara mempebesar market share-nya untuk 

wilayah-wilayah tertentu. Peningkatan market share dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, baik dengan cara mencari peluang baru maupun 

merebut market share pesaing yang ada. 

c. Untuk mengurangi saingan. Menciptakan produk sejenis dengan mutu 

yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama merupakan cara 

untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing 

baru yang akan masuk kedalam industri tersebut. 

d. Untuk menaikan prestise produk tertentu dipasaran. Dalam hal produk 

tertentu,terutama untuk produk kelas tinggi. Tujuan perusahaan 

memasarkan adalah untuk meningkatkan prestise produk di depan 

pelanggannya dengan cara promosi atau cara lainnya seperti dengan 

meningkatkan mutu, selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. 
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e. Untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih 

diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang 

biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu.     

 Pemasaran meliputi Segmentasi, target pasar, dan posisi pasar Segmentasi 

pasar adalah proses dimana sebuah produk membagi pasar yang homogen menjadi 

heterogen berdasarkan Kebutuhan, Keinginan dan Ciri-ciri konsumen (Geografis 

seperti perkotaan, pedesaan. Demografis seperti jenis kelamin, usia, tingat 

pendidikan, dsb; Psikologis seperti status sosial, dan gaya hidup. Target Pasar 

adalah proses dimana sebuah produk memfokuskan dirinya dalam memilih dan 

menentukan pasar sasaran. Posisi pasar adalah proses dimana sebuah produk 

menanamkan kesan atau citra kedalam fikiran dan benak masyarakat/konsumen, 

sehingga produk menjadi melekat dan terbedakan dalam fikiran dan benak 

masyarakat/konsumen dengan cara membuat keunikan pada produknya.  

Dalam bauran pemasaran ada 4 yaitu, Produk merupakan barang dan jasa, 

harga merupakan nominal yang ditetapkan pada produk tersebut yang dilihat dan 

dihitung berdasarkan pembelian bahan baku, biaya distribusi atau angkutan, biaya 

gaji karyawan dan lain-lain. Promosi menyangkut bagaimana mengenalkan 

produk kepada konsumen agar mengetahui, mau mencoba serta menjadi 

konsumen yang loyal pada produk tersebut, mekanisme promosi dapat berbagai 

macam cara seperti melalui media cetak dan elektronik, sponsor pada setiap event 

acara, dari mulut kemulut dan berbagai metode lainya, sedangkan distribusi dan 

lokasi merupakan tempat lokasi penjualan produk serta penentuan jangkauan 
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pasar agar sampai ke konsumen dengan mudah ( Irham Fahmi, Studi Kelayakan 

Bisnis, 2014 : 123 dan Kasmir, 2012: 56 ) 

2.6.1 Indikator Aspek Pemasaran 

Indikator aspek pemasaran menurut Kasmir dalam Hasan ( 2013 ) yaitu : 

1. Permintaan pasar 

2. Penetapan harga bersaing 

3. Kegiatan promosi 

4. Saluran distribusi 

2.7  Pandangan Islam terhadap UMKM 

         Pengertian wiraswasta atau wirausaha adalah orang yang berani membuka 

lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang pada gilirannya tidak saja 

menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga menguntungkan masyarakat karena 

dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan (Ma‟ruf Abdullah, 

wirausaha berbasis syariah, 2011:1). Sejarah Islam telah mencatat bahwa 

Entrepreneurship telah dimulai sejak lama, pada masa Adam AS. Dimana salah 

satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qobil berwirausaha 

dengan menggembala hewan ternak. Banyak sejarah nabi yang menyebutkan 

mereka beraktivitas di kewirausahaan, sebagian dari mereka  berwirausaha di 

sektor pertanian, peternakan, kerajinan dan bisnis perdagangan. Contoh yang 

paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW, awalnya beliau terlibat di bisnis 

dengan memelihara dan menjual domba, kemudian membantu bisnis pamannya 

dan akhirnya memimpin bisnis saidatin khadijah. Dalam pandangan Islam, bekerja 

dan berusaha termasuk berwirausaha dapat dikatakan merupakan bagian yang 
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tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena bekerja dan berwirausaha 

merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah fil Ardh. Allah memberikan 

kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifah dibumi ini bukan hanya 

semata-mata memikirkan perkara akhirat saja, tetapi manusia diberi tanggung 

jawab oleh Allah SWT untuk menjaga dan mengelola apa yang telah Allah 

rizkikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhanya melalui beberapa usaha, 

salah satunya dengan entrepeneurship yakni bewirausaha. Selain itu, islam 

menetapkan kerja (amal) sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap 

orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya bukan hanya sebatas itu, 

islam juga telah mengangkat kerja (amal) pada level kewajiban dengan 

menyebutkan kerja (amal) itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang 

digandengkan dengan iman, alladzina amanu wa „amilual-shalihat (Ma‟ruf 

Abdullah, wirausaha berbasis syariah, 2011 hal. 3-11). Terdapat beberapa ayat Al-

Qur‟an maupun Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat 

bekerja mencari rezki. 

Firman Allah dalam surat Al-Qashash:77 

 ُ ٍَ ٱَّلله بٓ أَۡحَس ًَ أَۡحِسٍ َك َٔ َٛبَۖ  َۡ ٍَ ٱنذُّ ََل رََُس ََِصٛجََك ِي َٔ ُ ٱنذهاَس ٱۡۡلِٓخَشحََۖ  بٓ َءارَٰىَك ٱَّلله ًَ ٱۡثزَِغ فِٛ ََل َٔ َٔ َكَۖ  ۡٛ  ئِنَ

ٍَ رَۡجِغ ٱۡنفََسبَد فِٙ ٱۡۡلَ  ۡفِسِذٚ ًُ َ ََل ُِٚحتُّ ٱۡن ٌه ٱَّلله   ٧٧ۡسِضَۖ ئِ

 

 Terjemahnya:  

 Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat 
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baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan 

(Departemen Agama:1971, hal.623). 

Maksud ayat diatas yaitu hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu 

kesatuan. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai. 

Segala sesuatu yang kita tanam selama ini di dunia, akan kita peroleh buahnya di 

akhirat kelak. Islam pada hakikatnya tidak mengenal amal dunia dan akhirat. Ayat 

di atas juga menggaris bawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada 

akhirat sebagai tujuan dan keadan dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu„anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

Bersabda: 

س س   ة ا ؤء  ٚ حزطت َل : َّلل ا ل س س قى ح   ٚ دس ٓدس اَذ ٚذد حذح يذٖ حذر ا   ٚ ٚ   ا ٚذ َذ   حذر ا ل د 

ىظ   ٚ   ا اف    ُٚ ًٖ  دْٗ ٘ ا   س( 

Artinya: 

Sesungguhnya, seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul diatas 

pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi 

atau tidak. (HR Muslim, no.2379) 

 Adapun Kewirausahaan dan Perdagangan dalam pandangan islam 

merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah mu‟amalah, 

yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar 

manusia dan tetap akan di pertanggung jawabkan kelak di akhirat. Manusia 

diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih 
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baik serta diperintahkan untuk berusaha mencari rizki. Dari Miqdam Bin 

Ma‟dikariba Radhiyallahu „anhu, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

كش ٚىز ة ٔ ا قًز ٌ ا ء  ٚ ٚ   ٌ ا ء ة  س قظ ٘ طغ أحز أيى ٘:ل ق سٓٗ َّلل ا صٓئ ُة  ٚ أيى أ ٘   ٚ  وً  ع ٘ 

ر  ٚ ٚ   ئ ،ِ  ّ   د   دا هللا َة ٚ   و َلٔ اٌ ػ ر– – وً  ع ٘ يى   ٚ  . ِٚ  ( س   اثخ ا   س)

Artinya: 

Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang 

dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud 

„alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri.(HR. Bukhari, 

Kitab al-Buyu‟, Bab Kasbir Rojuli wa „Amalihi Biyadihi II/730 no.2072). 

 Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu” (Q.S. at-Taubah : 105). 

Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi dan carilah karunia (rizki) Allah. (Q.S. al-Jumu‟ah : 10) : 

حُ  قُِضَٛذِ  فَاَِرا ٰٕ هَ ٱۡثزَُغٕا   ٱۡۡلَۡسضِ  فِٙ فَٲَزَِشُشٔا   ٱنصه َٔ ٱۡرُكُشٔا   ٱَّللهِ  فَۡضمِ  ِيٍ  َٔ ٌَ  نهَؼههُكىۡ  َكثِٛٗشا ٱَّللهَ     ٠١ رُۡفهُِحٕ

Terjemahnya: 

 Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung 

(Departemen Agama:1971, hal.933). 

 Maksud Ayat di atas yaitu Selain berisikan mengenai perintah 

melaksanakan shalat jum‟at, ayat ini juga memerintahkan kepada umat islam 

untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki. Manusia diperintahkan untuk 

melakukan keseimbangan antara kehidupannya di dunia serta kehidupannya di 

akhirat kelak. 
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  Adapun dalam Q.S At-Taubah‟:105, menjelaskan tentang perintah Allah 

kepada manusia untuk giat bekerja dan beramal. 

قُمِ  َٔ هُٕا    ًَ ُ  فََسََٛشٖ ٱۡػ هَُكىۡ  ٱَّلله ًَ َسُسٕنُُّۥ َػ َٔ   ٌََۖ ۡإِيُُٕ ًُ ٱۡن َٔ   ٌَ ٔ َسزَُشدُّ َٔ   ٰٗ هِىِ  ئِنَ تِ  َػٰ ۡٛ َذحِ  ٱۡنَغ َٰٓ ٱنشه َٔ ب فََُُٛجِّئُُكى  ًَ ٌَ  ُكُزُىۡ  ثِ هُٕ ًَ  رَۡؼ

٠١١  

Terjemahnya: 

 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan (Departemen Agama:1971, hal.298). 

  Maksud Ayat di atas yaitu Allah perintahkan kepada manusia agar 

memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk giat bekerja dan beramal. Allah swt 

menegaskan bahwa tidak ada 1 amal pekerjaaan pun yang terlewatkan untuk 

mendapatkan imbalan di hari akhir nanti, sebab semua amal dan pekerjaan kita 

akan disaksikan oleh Allah swt, Rasulullah saw serta orang-rang mukin lainnya. 

Serta di dalam QS. Al-Baqarah: 275 dijelaskan bahwa Allah SWT telah bersabda: 

 ٍَ ٌَ  ٱنهِزٚ ا   َٚۡأُكهُٕ ٰٕ ثَ ٌَ  ََل  ٱنشِّ ب ئَِله  َٚقُُٕيٕ ًَ ٍُ  َٚزََخجهطُُّ  ٱنهِز٘ َٚقُٕوُ  َك
طَٰ ۡٛ ٍَ  ٱنشه سِّ   ِي ًَ نِكَ  ٱۡن

ُىۡ  َرٰ ا   ثِأََٓه ٕٓ ب قَبنُ ًَ غُ  ئَِه ۡٛ  ِيۡثمُ  ٱۡنجَ

 
ا   ٰٕ ثَ أََحمه  ٱنشِّ َٔ   ُ غَ  ٱَّلله ۡٛ وَ  ٱۡنجَ َحشه َٔ   

ا   ٰٕ ثَ ًٍَ ٱنشِّ ِػظَخ   َجبَٓءُِۥ فَ ٕۡ ِۦ يٍِّ َي ثِّّ ٰٗ  سه أَۡيُشُِٓۥ  َسهَفَ  َيب فَهَُّۥ فَٲَزََٓ َٔ نَٗئِ     َِۖ ٍۡ  ٱَّلله َي َٔ  َػبدَ  

ئِكَ 
ٓ نَٰ  ٔ ُ تُ  فَأ ٌَ  فَِٛٓب ُْىۡ  ٱنُهبِسَۖ  أَۡصَحٰ هُِذٔ   ٥٧١ َخٰ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 
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menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya 

(Departemen Agama:1971, hal.69). 

2.8  Konsep Operasional Variabel 

Tabel 1.1 Definisi dan Konsep Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Skala 

Pengu

kuran 

Kinerja 

(Y)  

kinerja usaha adalah 

hasil kerja yang 

dipakai perusahaan, 

baik dalam kualitas 

maupun kuantitas 

dalam waktu tertentu.  

Romansyah (2012) 

 

1. Laba  

2. Wilayah pemasaran  

3. Pertumbuhan 

Tenaga kerja  

4. Pertumbuhan modal  

( Bruck Da Evens 

dalam Musran 

Munizu, 2010 ) 

 

 

 

 

 

Likert 

Aspek Sumber Daya 

Manusia 

(X1) 

Sumber daya manusia 

manusia merupakan 

potensi yang 

terkandung dalam diri 

manusia untuk 

mewujudkan perannya 

sebagai mahluk sosial 

yang adaptif dan 

trasformatif yang 

mampu mengelola 

dirinya sendiri serta 

seluruh potensi yang 

terkandung dialam 

1. Tingkat pendidikan 

formal 

2. Jiwa kepemimpinan 

3. Lama berwirausaha 

4. Motivasi dan 

keterampilan 

( Mc Commict.et.all 

dalam Musran 

Munizu, 2010 ) 

 

Likert 
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menuju tercapainya 

kesejahteraan hidup     

Marwaansyah           

( 2010) 

Aspek Keuangan 

(X2) 

Aspek keuangan suatu 

seni dan ilmu 

pengetahuan dari 

pengelolaan uang. 

Sesungguhnya setiap 

individu dan 

organisasi 

menghasilkan uang 

dan membelanjakan 

atau menginvestasikan 

uang. Keuangan 

berhubungan dengan 

proses, institusi pasar 

dan instrument yang 

terlibat dalam 

perpindahan atau 

transfer uang antar 

individu, bisnis, dan 

pemerintah 

Lawrence J. Gitman 

hal.4 dalam PD 

Yanti ( 2016) 

1. Modal sendiri 

2. Modal pinjaman 

3. Tingkat keuntungan 

4. Membedakan 

pengeluaran dan 

pendapatan.  

( Lawrence J. Gitman 

 dalam PD Yanti, 

2016) 
 

 

 Likert 

Aspek teknis 

operasional 

(X3) 

Teknis dn operasional 

disebut juga proses 

produksi yaitu 

rangkaian kegiatan 

yang menghasilkan 

nilai dalam bentuk 

barang dan jasa 

dengan mengubah 

input menjadi output 

Heizer & Raider 

(2011:4) 

 

 

1. Tersedia bahan baku 

2. Kapasitas produksi 

3. Tersedia mesin dan 

peralatan 

4. Pengendalian 

kualitas  

( Heizer & Raider, 

2011 ) 

 

1.  
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Aspek Pemasaran 

(X4) 

Pemasaran adalah 

proses 

mengidentifikasi, 

menciptakan dan 

mengkomunikasikan, 

menciptakan dan 

mengkomunikasikan 

nilai, serta memelihara 

hubungan yang 

memuaskan pelanggan 

untuk memaksimalkan 

keuntungan 

perusahaan ( Hasan, 

2013: 4) 

1. Permintaan pasar 

2. Penetapan harga 

bersaing 

3. Kegiata promosi 

4. Saluran distribusi 

( Kasmir dalam 

Hasan, 2013 ) 

 

Likert 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama / Tahun Judul Temuan 

Musran Munizu / 2010 Pengaruh Faktor-

Faktor Eksternal dan 

Internal Terhadap 

Kinerja Usaha 

Mikro dan Kecil 

(UMK) di Sulawesi 

Selatan 

Pengaruh Faktor-

Faktor Eksternal dan 

Internal Terhadap 

Kinerja Usaha sangat 

signifikan 

 

Ratna Purwaningsih*, 

Pajar Damar Kusuma/  

2014 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kinerja Usaha Kecil 

Dan Menengah (UKM) 

Dengan Metode 

Structural Equation 

Modeling 

(Studi Kasus UKM 

Berbasis Industri 

Kreatif Kota 

Semarang) 

Pengaruh faktor 

eksternal terhadap 

kinerja UKM lebih 

besar dibanding faktor 

internal. Pada UKM 

berbasis 

industri kreatif ini 

faktor internal berupa 

teknologi memberi 

pengaruh kecil karena 

teknologi 

proses produksi masih 

sederhana, sebagaian 

besar proses produksi 

merupakan kerajinan 

buatan tangan. 
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Isnaeni Rokhayati, 

Herwiek Diyah 

Lestari/ 2014 

Faktor Internal Dan 

Faktor Eksternal 

Yang Mempengaruhi 

Kinerja Umkm Gula 

Kelapa 

(Studi Kasus UMKM 

Gula Kelapa Di 

Kabupatem 

Banyumas) 

Faktor Internal Dan 

Faktor Eksternal 

Mempengaruhi secara 

signifikan Kinerja 

UMKM 

Alex Sandra, Edi 

Purwanto/ 2015 

Pengaruh Faktor-

Faktor Eksternal Dan 

Internal Terhadap 

Kinerja Usaha Kecil 

Dan Menengah Di 

Jakarta 

 

Faktor Internal Dan 

Faktor Eksternal 

Mempengaruhi secara 

signifikan Kinerja 

UMKM 

 

2.10 Kerangka Berfikir 

Ada dua kategori utama yang dapat mempengaruhi kinerja usaha UMKM, 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor internal terdiri dari aspek SDM, 

modal, teknis produksi serta pasar dan pemasaran (Musran Munizu, 2010 ) 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

  

  

 

     

   

H1 

Kinerja 

( Y ) 

Aspek sumber 

daya manusia 

Aspek keuangan 

Aspek teknis dan 

operasional 

Aspek pemasaran 

 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 



 

 

40 

2.11  Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2014:93) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta. 

        Hipotesis ini berdasarkan Jurnal oleh (Musran, 2010), ada dua kategori 

utama yang dapat mempengaruhi kinerja usaha UMKM, yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal, faktor internal terdiri dari aspek SDM, modal, teknis produksi 

serta pasar dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan 

pemerintah, aspek sosial, ekonomi dan aspek budaya serta pihak-pihak lain yang 

memiliki kepentingan dengan UMKM, namun Peneliti memfokuskan hanya 

meneliti faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM keripik nenas 

di Desa Kualu Nenas, Kampar.  Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan 

Tinjauan Pustaka yang telah di uraikan diatas, maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha =  Diduga aspek SDM, keuangan, teknis/ operasional dan pemasaran 

berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja UMKM Keripik 

Nenas di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kampar 
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                                       BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi 

(Mixed Methods). Menurut Johnson dan Cristensen dalam Sugiyono 

(2013:404), memberikan definisi tentang metode penelitian kombinasi (Mixed 

Methods) sebagai berikut: “Research that involve the mixing of quantitative and 

qualitative approach. (Penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif)”. Selanjutnya Creswell (2009) dalam Sugiyono, (2013:404) 

memberikan definisi mengenai Mixed Methods Research yaitu “is an approach to 

inquiry that combines or associated both qualitative quantitative form of 

research. It involves philosophical assumption the use of quantitative and 

qualitative approaches, and the mixing of both approached in a study”. Metode 

penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif, dan mengombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian”.  

Creswell (2009) dalam Sugiyono (2013:407) membagi metode kombinasi 

menjadi dua model utama yaitu model sequential (kombinasi berurutan) yang 

meliputi sequential explanatory (kuantitatif-kualitatif) dan sequential exploratory 

(kualitatif-kuantitatif), dan model concurrent (kombinasi campuran) yang 

meliputi concurrent embedded (campuran tidak berimbang) dan concurrent 

triangulation (campuran berimbang). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik 
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untuk menggunakan metode penelitian dengan model Sequential Explanatory 

(kombinasi berurutan dari kuantitatif ke kualitatif).  

Menurut Creswell (2009) dalam Sugiyono (2013:411) menyatakan bahwa: 

“explanatory strategy in mixed methods research is characterized by the collection 

and analysis of quantitative data in a first phase followed by the collection and 

analysis of initial qualitative data in a second phase that build on the result of 

initial quantitative result”.  

Metode penelitian kombinasi model Sequential Explanatory merupakan 

metode penelitian kombinasi yang menggunakkan pengumpulan data dan analisis 

kualitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data 

kualitatif pada tahap ke dua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang 

dilakukan pada tahap pertama. Model penelitian sequential explanatory (urutan 

pembuktian kuantitatif-kualitatif) ditunjukkan pada gambar 3 sebagai berikut:   

 

Gambar 3. 1 Metode Penelitian Kombinasi Sequential Explanatory (Urutan 

Pembuktian Kuantitatif-Kualitatif) 

 QUANTITATIF           QUALITATIF  KESIMPULAN 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2013) 

 

 

QUAN 

Data 
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QUAN 

Data 

Analysis 
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Data 

Collection 
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Data 

Collection 

Intetpretation 

Of Entire 
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43 

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 

selesai. Penelitian ini bertempat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

3.3  Metode Kuantitatif 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan5. Menurut hubungan antar variabel, terdapat 5 

macam variabel. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan dua macam variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam bahasa indonesia 

disebut sebagai variable bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat, yaitu variabel 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat kerena adanya varable bebas. Dalam penelitian 

ini terdapat satu variabel bebas yang berisi sub sub variabel bebas dan satu variabel 

terikat. 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yang diberi simbol X yaitu 

aspek SDM (X1), aspek keuangan (X2), aspek teknis dan operasional (X3), dan aspek 

pemasaran (X4) serta satu variabel terikat yang diberi simbol Y yaitu kinerja (Y). 
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3.3.2 Jenis dan Sumber data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung  dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Etta Mamang, Sopiah, 

2010:171). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus 

(focus grup discussion) dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya 

berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang tersusun dalam arsip (Etta 

Mamang, Sopiah, 2010:288) Data ini biasanya di peroleh melalui dokumen-

dokumen, buku-buku, laporan-laporan atau hasil ilmiah lainnya yang ada 

kaitannya dengan penelitian. Adapun yang yang menjadi data sekunder dalam 

penelitian ini bersaal dari kantor desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 
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3.3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2011: 91). 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM  Keripik Nenas di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.   

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, Sugiyono (2009 :116) misalnya karna ada keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu maka penelitian bisa menggunakan sampel yang di ambil dari 

populasi itu. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Sampel Jenuh 

(sensus). Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 

orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika 

populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% 

dari jumlah populasinya. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya 

tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% 

jumlah populasi yang ada pada UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas yaitu 

sebanyak  11 responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa 

harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik 

sensus. 
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3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. kuisioner (angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau 

internet (Sugiyono, 2014:199). Dalam penelitian ini, proses dilakukan dengan 

memberikan tingkatan skor pengukuran dengan menggunakan skala likert, 

(Sugiono, 2008:135) yaitu : 

1) Sangat Setuju (SS)  = Diberi bobot/ skor 5 

2) Setuju (S)   = Diberi bobot/ skor 4 

3) Netral (N)   = Diberi bobot/ skor 3 

4) Tidak Setuju (TS)  = Diberi bobot/ skor 2 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) = Diberi bobot/ skor 1 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, 

catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan profil dan data-data dari UMKM Keripik Nenas. 

Dokumentasi didapatkan dari kantor desa Kualu Nenas dan UMKM keripik nenas 

tersebut 
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3.3.5 Analisis Data 

1. Penentuan Tingkat Variabel 

Untuk menetahui tingkat perentase masing- masing variabel digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Tinggi   = X ≥ (Mean + SD)  

      Sedang = ( Mean – SD) ≤ X<( Mean + SD) 

                 Rendah = X < (Mean – 0,5 SD) 

Dimana : 

Mean=  
   
  

     = jumlah nilai yang telah dikalikan frekuensi 

   N =Jumlah subjek 

SD (standar deviasi =    √
   
     

  Keterangan: 

 M = Mean 

 f   = Frekuensi 

 X = Nilai masing-masing responden 

 N = Jumlah responden 
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 Setelah digolongkan dengan kriteria diatas, maka dikategorikan skor standar 

untuk diprosentaskan berdasarkan sampel penelitian dengan rumus ( Sugiyono, 

2014) : 

F / N X 100% 

Keterangan : 

F = Frekuensi 

N = Banyaknya subjek 

3.3.6 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  

 Validitas data yang di tentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut 

mengukur apa yang sebenarnya di ukur. Uji validitas menunjukan sejauh mana 

suatu alat ukur benkar benar cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang di 

inginkan.Pengujian validitas di lakukan untuk menguji apakah jawaban dari 

kuesioner dari responden benar benar cocok untuk di gunakan dalam penelitian ini 

atau tidak. Hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan antara data 

yang di kumpulkan dengan data yang terjadi pada objek yang di teliti. Instrument 

valid berarti instrument dapat di gunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di 

ukur. Adapun keteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap untuk 

setiap pertanyaan adalah nilai r hitung > r tabel, maka instrument dinyatakan valid 
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dan juga sebaliknya, bila r hitung < r tabel makaa di nyatakan tidak valid dengan 

taraf nyata 5%(a=0.05). 

2. Uji Reabilitas  

Uji reliabilitas di lakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari 

kuesioner benar benar stabil dalm mengukur suatu gejala atau kejadian.instrument 

yang reliabel adalah instrument yang di guanakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama ,akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan metode alpha Cronbach.Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 Untuk 

mengukurreliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien 

cronbach`s alpha yang mendekati 1 menandakan reliabilitas dengankonsistensi 

yang tinggi.  

3.3.7 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah 

distandarisasiberdistribusi normal atau yidak. Uji normalitas degan uji statistik 

non-parametrik kologrov smirnov merupakan uji normalitas menggunakan fungsi 

distribusi komulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika K 

hitung < K tabel atau nilai Sig. > alpha. 
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2.  Uji Multikolineritas 

Pengertian kolineritas sering dibedakan dengan multikolineritas. Kolineritas 

berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antara dua variabel bebas. 

Sedangkan multikolineritas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati 

sempurna antara lebih dari dua variabel bebas. Uji multikoineritas dengan TOL 

(Tolerance) dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, 

maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. 

3. Heteroskedastisitas 

         Uji heteroskedadastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Uji Heteroskedastisitas dengan metode glesjer dilakukan dengan meregresikan 

semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika nilai probabilitas 

lebih besar dari nilai alpha (Sig. > alpha) maka dapat dipastikan tidak 

mengandung gejala heteroksiditas. 

3.3.8 Analisis Regresi Linear Berganda 

            Analisis regresi linear berganda digunakan penliti bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunya), variabel dependen (kretirum), 

bila ada dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(Sugiyono, 2012:201). Formula utuk regresi linear berganda adalah sebagai 

berikut : 
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Y = a + b1X1 +  b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan:  

Y   =  Kinerja UMKM 

a    =  Konstanta  

X1 = Aspek SDM 

X2 = Aspek Keuangan 

X3 = Aspek Teknis Operasional 

X4 = Aspek Pemasaran 

b1 = Koefisien regresi untuk variabel aspek SDM 

b2 = Koefisien regresi untuk variabel aspek Keuangan 

b3 = Koefisien regresi untuk variabel aspek Teknis Operasional 

b4 = Koefisien regresi untuk variabel aspek Pemasaran 

e   = Variable Error 

3.3.9 Uji Hipotesis 

       Pengujin hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda berdasarkan uji secara simultan (Uji F), Uji secara parsial 

(Uji t), uji koefisien Determinasi (  ), maka digunakan analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan bantuan sofware SPSS 

a. Uji parsial (Uji T ) 

       Uji T atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Selanjutnya 
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untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara individual (parsial) dengan ketentuan sebagai berikut : 

        T hitung > T tabel, maka: Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variable faktor-faktor internal (X1) terhadap kinerja 

UMKM (Y) 

b.  Uji Simultan (Uji F) 

         Untuk mengetahui variabel bebas secara (simultan) terhadap variabel terikat, 

maka dilkukan uji f dengan membandingkan antara         >       . Dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

  Apabila         >        maka : Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

pengaruh secara silmutan antara variabel fakor-faktor internal (X1) terhadap 

kinerja UMKM (Y).  Apabila         >        maka : Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel 

faktor- faktor internal (XI) terhadap kinerja UMKM (Y) 

c. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel bergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin 

tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada 

variabel tergantungya. (Suliyanto, 2011: 39). Koefisien Determinasi (R²) 

digunakan untuk mengetahui persentase variable independen secara bersama-sama 

dapat menjelaskan variable dependen. Nilai koefisien determinasi =1, artinya 
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variable independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variable-variabel dependen 

3.4   Metode Kualitatif 

Pada tahap ini, penelitian kualitatif berperan untuk membuktikan, 

memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif 

yang telah diperoleh pada tahap awal. 

3.4.1 Kehadiran Penelitian 

Pada tahap penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik 

pada grand tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan 

data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti terjun 

langsung dalam kegiatan-kegiatan UMKM, baik dalam pengambilan bahan baku 

maupun . Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai observer 

partisipasi partisipatif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan subyek yang 

diamati, dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut . 

3.4.2 Teknik Pengumpulan data 

Bermacam-macam teknik pengumpulan data, terdapat empat macam 

teknik pengumpul data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ 

triangulasi. Pada tahap kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan observasi. Alasan peneliti mengunakan teknik wawancara 

dan observasi karena pada tahap ini hanya sebagai pembuktian, memperdalam, 

dan meluaskan data kuantitatif dan jumlah responden kecil. Teknik pengumpulan 
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data yang lain seperti dokumentasi dan kuesioner dilakukan pada tahap 

kuantitatif. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

semi terstruktur, yaitu peneliti menggunakan guide wawancara yang membantu 

untuk mengidentifikasi masalah yang ingin dieksplor, namun interview atau 

interviewer memperbolehkan memberikan respon yang lebih detail. Adapaun 

guide wawancara pada penelitian ini terlampir pada lembar lampiran. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemetis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Model analisa data yang digunakan untuk 

mengolah data pada tahap kualitatif ini adalah model Miles and Huberman, yaitu 

model analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh 36. Terdapat tiga tahap dalam 

analisis data model Miles and Huberman, yaitu : 

a. Data Reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

hal-hal yang penting dicari tema dan polanya Karena penelitian ini menggunakan 

pendekatan sequential explanatori, maka fokus pereduksian data pada penelitian 

ini adalah hasil pembuktian hipotesis pada tahap kuantitatif. 
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b.  Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data model Miles and Huberman dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, pie chard, pictogram dan sejenis38. Pada penelitian ini penyajian data akan 

dibentuk dalam tabel. Tujuannya adalah agar memudahkan pengamatan antara 

hasil kuantitatif dan hasil interview. 

b. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data model Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi39. Analisi akan dipadukan dengan data hasil 

hipotesis pada tahap kuantitatif, karena metode kualitatif pada penelitia ini hanya 

untuk membuktikan dan memperluas data kuantitatif. 

3.4.3   Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), 

dan confirmability (obyektifitas), Adapun tahap-tahap tersebut dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam 

penelitian, tringulasi, dikusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

member check. Perpanjangan pengamatan dilakukan agar peneliti dan subjek 
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penelian dapat membentuk raport, sehingga subjek akan semakin akrab, semakin 

terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang tersembuni. 

Selain memperpanjang pengamatan, peningkatan pengamatan dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambung. Sehingga 

peneliti dapat memberikan deskripsi yang akurat dan sistematis dengan apa yang 

diamati. Kegiatan tringulasi yaitu pengecekan data dari beberapa sumber, tiadak 

dilakukan dalam penelitian ini. Karena dari awal penelitian kualitatif, peneliti 

tidak mengambil model tringulasi dalam pengumpulan data. Member check 

dilakukan pada tahap kreadibilitas pada penelitian ini, yaitu melakukan 

penegcekan data yang dilakukan peneliti kepada subyek penelitian. Tujuannya 

untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh subyek. 

b. Pengujian Transferability 

Pengujian Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kuantitatif. Valitas eksternal menunjukan dreajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian dimana sampel tersebut diambil. Cara pengujian 

Transferability ini dilakukan dengan membuat laporan yang rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau 

tidaknya untuk mengalikasikan hasil penlitian tersebut ditempat lain 
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c. Pengujian Depenability 

Dalam penelitian kuantitatif, depenability disebut reliabilitas. Pengujian 

ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Audit dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi. Tujuannya untuk 

memastikan apakah penelitian sudah reabel atau tidak. 

d. Pengujian Confirmability 

Pengujian confirmability disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. 

Pengujian ini dilakukan dengan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Pembimbing skripsi peneliti akan melakukan pengujian 

confirmability ini, dengan tujuan untuk memastikan apakah apakah proses 

penlitian benar terjadi atau tidak, jangan sampai proses penelitian tidak ada namun 

hasil penelitian ada. 

3.4.4   Tahap-Tahap Penelitian 

Pada penelitian mix methode dengan pendekatan sequential Explanatori 

memiliki tahap tahap penelitian dimana tahap pertama penelitian menggunakan 

metode kuantitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kualitatif 

   

 

 

 Metode kualitatif, untuk membuktikan, membantah, memperdalam dan 

memperluas data kuantitatif 

Rumusan 
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   Gambar 1.2 Langkah- Langkah Penelitian Sequantial 

Explanatory 
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    BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Singkat UMKM 

 Kecamatan Tambang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Kampar. Memiliki industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 2002. 

Kecamatan Tambang adalah suatu Industri rumah tangga yang bergerak dibidang 

pengolahan makanan ringan keripik nenas yang siap untuk dipasarkan, 

berkedudukan di desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Povinsi Riau. 

 Adapun ruang lingkup kegiatan yang dijalani UMKM Keripik Nenas 

yaitu: 

1. Menjalankan usaha dalam bidang makanan ringan  

2. Menjalankan UMKM pengolahan Keripik Nenas 

3. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan hasil usaha perkebunan di 

desa Kualu Nenas. 

4.2 Struktur Organisasi 

 Setiap UMKM di Kecamatan Tambang dalam menjalankan aktivitasnya 

sangat dibutuhkan kerjasama yang mana kerjasama ini memerlukan suatu wadah 

yng disebut dengan organisasi tersusun atas pimpinan perusahaan dan tenaga 

kerja. 
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 Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Seluruh UMKM Keripik Nenas di Kecamatan Tambang 

1. Pimpinan 

 Pimpinan adalah pemilik usaha yang bertanggung jawab atas 

berjalannya kegiatan produksi selama proses berlangusng, tugasnya adalah: 

a. Menjalankan kebijakan industri secara efisien dan efektif guna 

menjamin kelangsungan hidup dn perkembangan UMKM 

b. Menyusun Perencanaan kerja selanjutnya. 

2. Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja adalah orang yang menjalankan kegiatan produksi, tugas 

dari tenaga kerja ini diantaraya : 

a. Mengupas buah nanas hingga membersihkan hidung nenas 

b. Memotong buah yang sudah bersih dari kulit dan hidungnya 

c. Menggoreng nanas yang sudah dipotong 

d. Pengemasan hasil produksi 

Pimpinan 

Tenaga Kerja Tenaga Kerja 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UMKM Keripik Nenas di 

Kecamatan Tambang 
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4.3 Aktivitas UMKM 

 Aktivitas dari UMKM Keripik Nenas adalah melaksanakan proes 

produksi keripik nenas yang bahannya berasal dari buah nenas segar dari lahan 

perkebunan milik pribadi dan dibeli dari petani nanas masyarakat. Dalam 

melaksanakan kegiatan produksi ini, pihak perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan rencana produksi pada setiap tahunnya, sesuai dengan 

perkembangan produksi lahan perkebunan nenas yang ditanam untuk produksi 

keripik tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pengolahan 

keripik nenas dapat dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : UMKM Keripik Nanas Kecamtan Tambang  

 

 

 

 

Pengupasan Buah 

Pemotongan 

Pencucian Buah 

Vakum Praying 

Centrifugal 

Sealer 

Garam Minyak goreng 

Sortir 

Gambar 4.2 Proses Pengolahan Keripik Nanas di 

Kecamatan Tambang 
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Proses pengolahan buah nenas mulai dari pengumpulan buah dan pengolahan 

buah nenas adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Buah Segar ( sortir ) 

 Pengumpulan buah dari hasil kebun sendiri maupun dari buah yang 

didatangkan dari hasil kebun masyarakat dipilih lagi mana buah yang layak 

atau tidaknya untuk diproduksi. 

2. Pengupasan Buah Nenas 

 Setelah buah melalui proes sortir maka untuk selanjutnya melalui tahap 

proses pengupasan buah nenas yaitu pemisahan buah dari kulitnya. 

3. Pemotongan  

 Setelah isi buah nenas bersih dari kulitnya lalu dipotong menjadi tipis 

secara merata agar hasil keripik lebih gurih dan tidak keras. 

4. Pencucian 

 Disini dilakukan pencucian dengan air dari nenas yang sudah dipotong 

secara merata guna untuk membersihkan nanas dari kotoran atau sampah 

kulitnya 

5. Penggorengan  

 Pada tahap ini buah nanas yang sudah bersih secara merata dimasukkan 

kedalam vakum praying dan dicampur dengan minyak goreng dengan 

perbandingan 2 : 3 yaitu 20 kg nanas yang sudah dicampur dengan 30 kg 

minyak goreng yang kemudian digoreng selama 3,5 jam. 
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6. Pengeringan 

 Setelah keripik nenas melalui proses penggorengan maka pada tahap ini 

keripik nenas dikeringkan kedalam wadah kaleng yang bernama centrifugal  

yang mampu mengeringkan keripik dalam waktu singkat hingga keripik lebih 

renyah. 

7. Pengemasan 

 Keripik nenas yang telah jadi untuk selanjutya dibungkus menggunakan 

kemasan plastik dengan scaler  dan box kertas sesuai ukuran 1 onss 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kinerja UMKM keripik 

nenas ditinjau dari faktor-faktor internal yaitu aspek SDM, aspek keuangan, aspek 

teknis operasional dan aspek pemasaran disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor internal yaitu, variabel aspek SDM ( X1 ), variabel aspek 

keuangan ( X2 ), variabel aspek teknis operasional ( X3 ), variabel aspek 

pemasaran ( X4 ) memiliki pengaruh postif terhadap kinerja UMKM sebesar 

41,410 pada taraf signifikan 5%. 

2. Tingkat aspek SDM UMKM keripik nenas yang memiliki tingkat pengelolaan 

SDM tinggi yaitu 18% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Untuk tingkat 

pengelolaan SDM sedang sebesar 82% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. 

Dan untuk tingkat pengelolaan SDM rendah sebesar 0% dari keseluruhan 

sampel 11 UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan aspek SDM 

UMKM keripik nenas berkategori sedang.   

3. Tingkat aspek keuangan UMKM keripik nenas yang memiliki tingkat 

pengelolaan aspek tinggi yaitu 18% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. 

Untuk tingkat pengelolaan keuangan sedang sebesar 82% dari keseluruhan 

sampel 11 UMKM. Dan untuk tingkat pengelolaan keuangan rendah sebesar 

0% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengelolaan aspek keuangan berkategori sedang 
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4. Tingkat aspek teknis dan operasional UMKM keripik nenas yang memiliki 

tingkat pengelolaan aspek tinggi yaitu 9% dari keseluruhan sampel 11 

UMKM. Untuk tingkat pengelolaan teknis dan operasional sedang sebesar 

91% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Dan untuk tingkat pengelolaan 

teknis dan operasional rendah sebesar 0% dari keseluruhan sampel 11 

UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan aspek teknis dan 

operasional berkategori sedang. 

5. aspek pemasaran UMKM keripik nenas yang memiliki tingkat pengelolaan 

aspek pemasaran tinggi yaitu 9% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Untuk 

tingkat pengelolaan pemasaran sedang sebesar 64% dari keseluruhan sampel 

11 UMKM. Dan untuk tingkat pengelolaan pemasaran rendah sebesar 27% 

dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengelolaan pemasaran berkategori sedang 

6. kinerja  UMKM keripik nenas yang memiliki tingkat kinerja UMKM tinggi 

yaitu 18% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Untuk tingkat kinerja 

UMKM sedang sebesar 73% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. Dan untuk 

kinerja UMKM rendah sebesar 0% dari keseluruhan sampel 11 UMKM. 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja UMKM berkategori sedang 

7. Secara kuantitatif tingkat aspek SDM sebesar 81% berkategori baik. Data 

kualitatif aspek SDM memperkuat, memperdalam, dan memperluas data 

kuantitatif. Dengan demikian data kualitatif mendukung data kuantitatif 

karena tidak ada perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif. 
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8. Secara kuantitatif tingkat aspek keuangan sebesar 85% berkategori baik. Data 

kualitatif aspek keuangan memperkuat, memperdalam, dan memperluas data 

kuantitatif. Dengan demikian data kualitatif mendukung data kuantitatif 

karena tidak ada perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif. 

9. Secara kuantitatif tingkat aspek teknis dan operasional sebesar 74% 

berkategori baik. Data kualitatif aspek teknis dan operasional memperkuat, 

memperdalam, dan memperluas data kuantitatif. Dengan demikian data 

kualitatif mendukung data kuantitatif karena tidak ada perbedaan antara data 

kuantitatif dan data kualitatif. 

10. Secara kuantitatif tingkat aspek pemasaran sebesar 73% berkategori baik. 

Data kualitatif aspek pemasaran memperkuat, memperdalam, dan 

memperluas data kuantitatif. Dengan demikian data kualitatif mendukung 

data kuantitatif karena tidak ada perbedaan antara data kuantitatif dan data 

kualitatif. 

11. Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinasi (R
2
) Nilai R Square pada 

sebesar 0,585  atau 58,5% yang menunjukkan bahwa Variabel aspek SDM, 

aspek keuangan, aspek teknis operasional, dan aspek pemasarana berpengaruh 

secara simultan Terhadap kinerja UMKM adalah sebesar 58,5%, sementara 

sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka ada 

beberapa hal yang perlu disarankan, diantaranya: 

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Keripik Nenas 

Para pelaku UMKM sebaiknya lebih mengembangkan olahan keripik nenas 

menjadi varian rasa sehingga membuat pelanggan menjadi penasaran. Sebaiknya 

promosi dilakukan mengikuti zaman sehingga dapat bertahan dan maju seiring 

perkembangan teknologi, seperti menggunakan sosial media untuk 

mempromosikan keripik nenas sehingga mudah dikenal masyarakat luas dan 

mendobrak kinerja yang lebih baik lagi dalam hal pencapaian laba.  

2. Mahasiswa UIN SUSKA Riau 

 

    Mahasiswa UIN SUSKA Riau diharapkan dapat belajar menjadi seorang 

wirausaha sehingga mengurangi angka penganguran. Menjadi seorang wirausaha 

juga dapat mengasah kemampuan sendiri tanpa tekanan dari orang lain. Memulai 

dari mempelajari faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM. 

3. Peneliti Selanjutnya 

 

    Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti selanjutya 

dan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus yang berbeda. 
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Lampiran  

 

A. Kuisoner Penelitian 

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL TERHADAP 

KINERJA UMKM KERIPIK NENAS DI DESA KUALU NENAS 

KEC. TAMBANG KAMPAR 

Assalamualaikum wr wb 

 Dalam rangka melaksanakan penelitian diharapkan kepada Bapak/Ibu 

untuk mengisi kuisioner ini dengan benar. Penelitian diadakan guna mengetahui 

kinerja UMKM keripik nenas di Desa Kualu Nenas Kec.Tambang Kampar. 

 Demi tujuan tertentu maka peneliti memohon kepada masyarakat untuk 

dapat meluangkan sedikit waktu mengisi jawaban pada kuisioner dengan keadaan 

yang sebenarnya demi kelancaran dalam penelitian ini, atas pasrtisipasi dan kerja 

samanya peneliti mengucapkan terimakasih. 

 Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan digunakan untuk 

keperluan penelitian saja. Terimakasih atas kerjasama yng telah diberikan. 

Wasallam  

1. IDENTITAS RESPONDEN 

(Petunjuk : isilah titik – titik dibawah ini atau berikan tanda √ paada kotak 

pilihan  yang menurut saudara sesuai dengan kondisi yang ada) 

a. Nama  : ............................................................................ 

b. Nama UMKM : ............................................................................ 

c. Tahun berdiri : ............................................................................ 

d. Jenis kelamin : □ laki- laki         □ perempuan 

e. Umur  : ........................................................................... 
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2. PETUNJUK PENGISIAN 

Keterangan 

 SS = Sangat Setuju  ( 5 ) 

  S = Setuju   ( 4 ) 

  N = Netral   ( 3 ) 

 TS = Tidak Setuju   ( 2 ) 

 STS = Sangat Tidak Setuju  ( 1 ) 

Bacalah pertanyaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut anda 

benar, dan berikan tanda silang (X) untuk jawaban atas pertanyaan berikut ini : 

3. PERTANYAAN 

A. Aspek SDM 

1.  Apakah tingkat pendidikan  menentukan majunya suatu usaha? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

2. Apakah seorang Wirausaha harus mampu merencanakan usahanya? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

3. Apakah seorang wirausaha harus mampu mengawasi jalanya usaha ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 
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e. Sangat setuju 

 

4. Apakah membangun sebuah usaha dibutuhkan pengalaman? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

5. Apakah motivasi awal dari memulai usaha keripik nenas? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

 

B. Aspek Keuangan 

1. Apakah dalam menjalankan usaha modal awal untuk membangun 

usaha cukup dengan modal sendiri? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

2. Apakah dalam menjalankan usaha pinjaman bank merupakan modal 

utama dalam membangun usaha? 

 a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 
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3. Apakah dalam menjalankan usaha setiap pendapatan dari usaha yang 

dijalankan sebaiknya dicatat terpisah dengan pengeluaran usaha? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

4. Apakah dalam menjalankan suatu usaha sebaiknya pengeluaran pribadi 

dan pengeluaran usaha dicatat terpisah ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

5.  Apakah dalam menjalankan suatu usaha keuntungan harus meningkat 

setiap tahun ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

 

C. Aspek Teknis dan Operasional 

1. Apakah dalam mejalankan usaha jarak bahan baku dan mesin harus 

dekat? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

 



Lampiran  

 

 

 

2. Apakah bahan baku yang diolah sebaiknya berasal dari lahan sendiri ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

3. Apakah dalam mengelola produk sebaiknya disesuaikan dengan pesanan 

pelanggan ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

4. Apakah kualitas alat-alat harus diperhatikan dalam mengelola produk ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

5. Apakah mesin yang digunakan untuk mengelola produk sebaiknya yang 

mahal dan berkualitas ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 
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D. Aspek Pemasaran 

1. Apakah harga produk yang ditawarkan harus murah ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

2. Apakah harga produk yang ditawarkan disesuaikan dengan harga 

pesaing? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

3. Apakah promosi produk dilakukan dari media sosial ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

4. Apakah produk yang dijual sebaiknya diletakkan di retai-retail seperti 

Indomaret dan Alfamart ? 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 
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4. PERNYATAAN ( Kinerja UMKM ) 

No 

Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2 ) 

STS 

(1) 

1 Usaha ini mengalami peningkatan 

penjualan setiap bulan 

     

2 Modal usaha yang  saya dapat selalu 

meningkat  

     

3 Setiap tahun UMKM ini menambah 

karyawan karena pekerjaan semakin 

banyak 

     

4 Saya melakukan kegiatan pemasaran 

dalam negeri maupun luar negeri 

     

5 Konsumen tidak hanya dari dalam daerah 

tapi luar daerah 

     

 

*Terima Kasih* 
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B. Daftar  Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah motivasi  memulai usaha keripik nenas ini ? 

2. Bagaimana modal awal anda untuk memulai usaha ini ? 

3. Apakah anda sebelumnya mempunyai pengalaman kerja untuk usaha 

keripik nanas ini? 

4. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? 

5. Bagaimana perolehan bahan baku nanas dalam usaha ini? 

6. Bagaimana transportsi untuk mengangkut bahan baku ? 

7. Berapa banyak nanas yang dibutuhkan dalam perhari? 

8. Berapa banyak yang dihasilkan dari produksi dalam satu mesin ? 

9. Ada berapa mesin yang bapak/ibu gunakan untuk mengelola? 

10. Apasaja alat-alat yang digunakan ? 

11. Apakah ada penambahan mesin-mesin setiap tahunya ? 

12. Bagaimana jika mesin terjadi kerusakan ? 

13. Berapa watt listrik yang digunakan setiap bulannya ? 

14. pakah ada pelatihan yang diikuti untuk menambah keterampilan usaha 

bapak/ibu? 

15. Apakah ada pencatatan laopran keuangan setiap pemasukan dan 

pengeluaran dari usaha ini ? 

16. Bagaimana keuntungan setiap bulannya dari usaha ini? 

17. Apakah harga yang ditawarkan menyesuaikan dengan harga pesaing? 

18. Bagaimana promosi yang bapak/ibu lakukan agar produk ini laris? 

19. Apakah produk ini juga diletakan di mall-mall dan indomaret alfamart 

setempat ? 

20. Bagaimana inovasi selanjutnya untuk perkambangan UMKM ini ? 
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E. Hasil Validitas Pengujian Kuesioner Variabel 

1. Aspek SDM ( r hitung > r tabel ) 

 

Corrected Item- 

Total 

Correlation 

( rhitung) 

( rtabel) Keputusan 

X1.1 0,581 0,5214 Valid 

X1.2 0, 654 
0,5214 Valid 

X1.3 0,659 
0,5214 Valid 

X1.4 0, 551 
0,5214 Valid 

X1.5 0,542 
0,5214 Valid 

 

2. Aspek Keuangan ( r hitung > r tabel ) 

 

Corrected Item- 

Total 

Correlation 

( rhitung) 

( rtabel) Keputusan 

X2.1 0, 686 0,5214 Valid 

X2.2 0, 650 
0,5214 Valid 

X2.3 0, 622 
0,5214 Valid 

X2.4 0, 532 
0,5214 Valid 

X2.5 0,671 
0,5214 Valid 
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3. Aspek Teknis dan Operasional ( r hitung > r tabel ) 

 

Corrected Item- 

Total 

Correlation 

( rhitung) 

( rtabel) Keputusan 

X3.1 0,792 0,5214 Valid 

X3.2 0,529 
0,5214 Valid 

X3.3 0,555 
0,5214 Valid 

X3.4 0,685 
0,5214 Valid 

X3.5 0,673 
0,5214 Valid 

 

4. Aspek Pemasaran ( r hitung > r tabel ) 

 

Corrected Item- 

Total 

Correlation 

( rhitung) 

( rtabel) Keputusan 

X4.1 0,601 0,5214 Valid 

X4.2 0, 549 
0,5214 Valid 

X4.3 0, 725 
0,5214 Valid 

X4.4 0,779 
0,5214 Valid 
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5. Kinerja UMKM ( r hitung > r tabel ) 

 

Corrected Item- 

Total 

Correlation 

( rhitung) 

( rtabel) Keputusan 

X1.1 0,673 0,5214 Valid 

X1.2 0, 670 
0,5214 Valid 

X1.3 0, 786 
0,5214 Valid 

X1.4 0,635 
0,5214 Valid 

X1.5 0.651 
0,5214 Valid 

 

F. Hasil Reliabilitas Pengujian Kuesioner Variabel 

1. Aspek SDM  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.633 5 

 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x1.1 16.00 3.200 .428 .568 

x1.2 17.55 1.873 .458 .608 

x1.3 16.00 3.800 .098 .689 

x1.4 16.09 2.891 .657 .478 

x1.5 16.18 3.164 .536 .536 
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2. Aspek Keuangan  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.866 5 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x1.1 12.82 1.564 .607 .872 

x1.2 12.82 1.364 .833 .780 

x1.3 12.82 1.564 .607 .872 

x1.4 12.82 1.424 .600 .666 

x1.5 12.82 1.424 .657 .674 

 

3. Aspek Teknis dan Operasional  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.775 5 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x3.1 14.18 1.964 .528 .741 

x3.2 14.27 2.018 .601 .721 

x3.3 17.00 2.000 .406 .788 

x3.4 14.18 1.964 .528 .741 

x3.5 14.18 1.764 .718 .674 
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4. Aspek Pemasaran  

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.667 4 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x4.1 10.18 2.764 .390 .641 

x4.2 10.09 2.491 .551 .558 

x4.3 12.18 2.364 .412 .623 

x4.4 11.18 1.564 .543 .558 

 

5. Kinerja UMKM  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.752 5 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y.1 12.91 6.291 .722 .632 

y.2 12.18 6.564 .486 .724 

y.3 12.64 8.055 .312 .774 

y.4 12.82 6.164 .675 .645 

y.5 12.36 7.655 .426 .738 
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G. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized Residual 

N 11 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .77459667 

Most Extreme Differences 

Absolute .149 

Positive .149 

Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z .493 

Asymp. Sig. (1-tailed) .968 

.   
 

      Berdasarkan output diatas terlihat bahwa nilai sig.  (1-tailed) sebesar 0,986 > 0,05. Oleh 

sebab itu Ho tidak dapat ditolak. Hal ini berarti residual terstandarisasi dinyatakan 

menyebar secara normal 

 

2. Uji Multikolineritas dengan TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Factor (VIF) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolera

nce 

VIF 

 

(Constant) 29.017 35.628  .814 .447   

X1 1.105 1.358 .446 .814 .447 .470 2.129 

X2 .653 2.525 .206 .258 .805 .222 4.512 

X3 -1.636 2.025 -.652 -.808 .450 .217 4.615 

X4 .532 1.337 .225 .398 .704 .445 2.250 

a. Dependent Variable: KINERJA_UMKM 

Dengan melihat  VIF variabel aspek SDM, aspek keuangan, aspek teknis dan 

operasional, dan aspek pemasaran lebih dari 10, maka pada model regresi yang terbentuk 

tidak terjadi gejala multikoliner. 
c 
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3.    Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 33.260 17.020  1.954 .098 

X1 -.639 .649 -.419 -.985 .362 

X2 1.781 1.206 .915 1.476 .190 

X3 -.713 .967 -.462 -.737 .489 

X4 -.892 .639 -.611 -1.396 .212 

a. Dependent Variable: abresid 

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas, hal ini karena Sig. Variabel  aspek SDM, aspek keuangan, aspek 

teknis dan operasional, dan aspek pemasaran > 0,05. 
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