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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bisnis kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) dianggap sebagai tulang

belakang ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi di seluruh

dunia, jumlah UKM yang mulai melakukan operasi juga semakin meningkat.

Jutaan orang di seluruh dunia lebih memilih untuk menjalankan bisnis mereka

sendiri daripada bekerja untuk organisasi yang lebih besar. Hal tersebut terjadi

karena tiap individu memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang

berkaitan dengan menjalankan UKM. Terdapat banyak pengetahuan, keahlian dan

spesialis yang berkembang pesat dalam sektor ekonomi ini, namun nilainya sering

diremehkan oleh khalayak luas (Griffiths, 2012:7).

UKM memiliki peranan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah

negara termasuk Indonesia. UKM di Indonesia telah memberikan kontribusi

terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 99,74% dari total serapan nasional dan

memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 1.013,5 triliun atau 56,73%. Angka

kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UKM memiliki kemampuan untuk

memperkuat struktur perekonomian nasional. Selain itu, UKM memiliki beberapa

keunggulan yang kompetitif yaitu a) memiliki kualitas sumber saya manusia yang

baik; b) pemanfaatan teknologi yang optimal; c) mampu melakukan efisiensi dan

meningkatkan produktivitas; d) mampu meningkatkan kualitas produk; e)

memiliki akses promosi yang luas; f) memiliki sistem manajemen kualitas yang
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terstruktur; g) sumber daya modal yang memadai; h) memiliki jaringan bisnis

yang luas; dan i) memiliki jiwa kewirausahaan (Tambunan dalam Rahmana dkk,

2012).

UKM secara ekonomi memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan

perekonomian, namun dalam pengembangannya UKM mengalami berbagai

macam persoalan diantaranya adalah a) kurang permodalan; b) kesulitan dalam

pemasaran; c) struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak

baku; d) kualitas manajemen rendah; e) sumber daya manusia terbatas dan

memiliki kualitas yang rendah; f) banyak tidak memiliki laporan keuangan; g)

aspek legalitas yang lemah; dan h) rendahnya kualitas teknologi (Situmorang

dalam Rahmana dkk, 2012). Selain itu UKM memiliki kelemahan seperti:

memiliki manajemen yang tradisional, permasalahan finansial dan pendanaan

sehingga mempengaruhi kinerja UKM.

Adanya manajemen yang tradisional, membuat pengelolaan dan

perkembangan UKM cukup lambat, baik dalam pembuatan desain produk maupun

dalam orientasi penjualan. Selain itu adanya permasalahan finansial dan

pendanaan terkait pada permasalahan pelaku UKM dengan bank atau koperasi

yang menaunginya, seperti: orderan yang tidak sebanding dengan dana, adanya

modal sedikit yang menyebabkan usaha susah untuk berkembang, jaminan atau

agunan, lambatnya modal, keterbatasan modal, pinjaman susah, harga bahan baku

yang naik, penambahan alat yang memiliki harga mahal, banyak persyaratan, sulit

mendapatkan modal, harga bahan yang tidak stabil dan bunga bank yang tinggi

(Sriyana, 2010).
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Secara garis besar, kebijakan pemerintah dalam membantu peningkatan

kinerja UKM terlihat cukup tinggi. Pemerintah meluncurkan paket kebijakan

ekonomi pada bulan Maret tahun 2002 yang memfokuskan pada empat hal yaitu:

memberikan pelayanan dan kemudahan bagi UKM, melakukan restrukturisasi

UKM, membuka akses pelayanan perbankan khusus bagi UKM dan melakukan

pembinaan sumber daya manusia (Ediraras, 2010). Namun, penerapan tentang

beberapa hal tersebut dirasa masih cukup kurang karena masih ditemukan

berbagai permasalahan yang membuat kinerja UKM menjadi semakin lambat.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah penelitian lanjutan untuk

mengetahui secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja UKM agar segala permasalahan yang mempengaruhi kinerja UKM dapat

diidentifikasi dengan baik. Menurut Sukwadi & Meliana, (2014) faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi kinerja UKM terdiri dari pelatihan kerja, kepuasan

kerja dan komitmen organisasi. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu

yang menunjukkan bahwa kinerja UKM juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

yaitu top management, creative capability, supplier relationship, organizational

learning, organizational collaboration, R & D Strategy, dan customer focus.

Penelitian yang dilakukan oleh Mackey (2008), Kilduff dkk (1999) dan

Heleblian dan Finkelstein (1993) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki

tim manajemen puncak yang besar akan menghasilkan kinerja perusahaan yang

lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan dkk (2013), Hassan dkk (2013),

dan Muhtala dkk (2010) menunjukkan bahwa kreativitas strategi dan efektivitas

implementasi strategi pemasaran secara positif dan signifikan berhubungan
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dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fynes dan Voss (2002)

dan Shang dan Lu (2012) menunjukkan bahwa supplier relationship berpengaruh

terhadap aspek kinerja keuangan yang terdiri dari rasio laba dan pertumbuhan

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kocoglu dkk (2011) menunjukkan

bahwa pembelajaran organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam

menciptakan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakuken oleh Powell dkk (2000) dan Ntayi dan Eyaa

(2008) menunjukkan bahwa kolaborasi dalam organisasi berpengaruh secara

signifikan terhadap perbedaan kinerja supply chain. Penelitian yang dilakukan

oleh Balderbos dkk (2004), Ahn dkk (2014) dan Johansson dan Loof (2008)

menunjukkan bahwa Perusahaan yang menerapkan strategi R&D dengan tertib

dan gigih akan mempunyai kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang

tidak rutin atau tidak menerapkan R&D. Serta penelitian yang dilakukan oleh

Asikhia (2010), Basri (2012) dan Yaakob (2014) menunjukkan bahwa praktek

costumer focus dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi tentang kinerja UKM yang terdiri dari top management, creative

capability, supplier relationship, organizational learning, organizational

collaboration, R & D Strategy, dan customer focus. Peneliti melakukan analisa

terhadap UKM yang bergerak di bidang industri tas dan koper di Tanggulangin.

Pemilihan terhadap UKM yang bergerak di bidang industri tas dan koper di

Tanggulangin disebabkan karena pada UKM tersebut terdapat berbagai
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permasalahan yang mempengaruhi kinerja UKM yang bergerak di bidang industri

tas dan koper di Tanggulangin.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh, adanya permasalahan yang

dihadapi oleh UKM yang bergerak di bidang industri tas dan koper di

Tanggulangin adalah terdapat pelaku UKM yang bermasalah dalam pengembalian

hutang di koperasi, dan sikap inovatif dan sikap kreatif yang berbeda antara

pelaku UKM satu dengan para pelaku UKM lain sehingga menyebabkan kinerja

antar UKM berbeda pula karena pada dasarnya UKM yang dinaungi memiliki

usaha yang sejenis yaitu memproduksi tas dan koper bukan sebagai penyedia

bahan baku. Selain itu permasalahan lain yang dihadapi adalah faktor umur yang

menyebabkan para pelaku UKM kurang maju.

UKM di Tanggulangin juga melakukan kerjasama dengan berbagai

supplier lokal dan internasional. Pada praktiknya, UKM di Tanggulangin sering

mengalami permasalahan. Permasalahan yang dialami dengan supplier lokal

adalah adanya supplier yang kurang puas dan selalu mencari-cari kesalahan

pelaku UKM di Tanggulangin, serta selalu mementingkan expert yang tinggi

sementara harga untuk produksi selalu ditekan sehingga UKM di Tanggulangin

memutuskan untuk menghentikan kerjasama tersebut. Sedangkan permasalahan

yang dialami dengan supplier internasional adalah adanya produk yang tidak

sesuai dengan kriteria pada negara tersebut.

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan tersebut, dapat diketahui

bahwa terdapat fenomena pada UKM yang bergerak di bidang industri tas dan

koper di Tanggulangin terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PADA UKM 
TAS DAN KOPER DI TANGGULANGIN

NITA PERMATASARI



6

UKM. Hal tersebut membuat UKM yang bergerak di bidang industri tas dan

koper di Tanggulangin harus melakukan studi atau kajian tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja pada UKM. Untuk itu penelitian ini mengambil judul

berupa “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja pada UKM Tas dan Koper di

Tanggulangin”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor R&D Strategy, top management support, customer focus,

organizational learning, creative capability, organizational collaboration,

dan supplier relationship memiliki pengaruh terhadap kinerja UKM tas dan

koper di Tanggulangin secara simultan?

2. Apakah faktor R&D Strategy, top management support, customer focus,

organizational learning, creative capability, organizational collaboration,

dan supplier relationship memiliki pengaruh terhadap kinerja UKM tas dan

koper di Tanggulangin secara parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh faktor R&D Strategy, top management support,

customer focus, organizational learning, creative capability, organizational
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collaboration, dan supplier relationship terhadap kinerja UKM tas dan koper

di Tanggulangin secara simultan.

2. Menganalisis pengaruh faktor R&D Strategy, top management support,

customer focus, organizational learning, creative capability, organizational

collaboration, dan supplier relationship terhadap kinerja UKM tas dan koper

di Tanggulangin secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja pada UKM. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif pada mahasiswa Fakultas

Ekonomi Jurusan Manajemen.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dari

bangku kuliah dan sebagai penerapan ilmu manajemen pada lingkup

masyarakat secara langsung. Selain itu, peneliti juga bisa memperoleh

ilmu0ilmu dan pengalaman-pengalaman baru dari fenomena yang ditemui

dalam proses penelitiannya berlangsung.

2. Bagi Pembaca

Peneliti memiliki harapan yang besar pada penelitian ini agar bisa menjadi

sumber referensi bagi semua kalangan terutama bagi UKM dalam mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti

selanjutnya yang mengambil tema yang sama agar dapat melengkapi hal-hal

yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Setiap penelitian akan berusaha disusun sesuai dengan standar penulisan

sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, berikut ini sistematika yang terdapat pada

penelitian ini:

BAB I Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari masalah

yang akan diteliti yaitu fenomena yang terjadi pada UKM dan

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UKM. Hal tersebut

membuat UKM tas dan koper di Tanggulangin harus melakukan

analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

BAB II Pada bab ini, tersaji mengenai landasan teori yang digunakan untuk

penelitian ini yaitu penjelasan tentang kinerja bisnis UKM,

pengukuran kinerja bisnis UKM, dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja UKM. Selain itu, juga berisi tentang

penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian, di antaranya

adalah penelitian yang dilakukan Hassan dkk (2013), Hassan dkk

(2013), Huhtala dkk (2010), Asikhia (2010), Basri (2012), Yaacob

(2014), Powell dkk (2000), Ntayi dan Eyaa (2008), Kocoglu dkk

(2011), Balderbos dkk (2004), Ahn dkk (2014), Johansson dan

Loof (2008), Fynes dan Voss (2002), Shang dan Lu (2012),
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Mackey (2008), Kilduff dkk (1999), Haleblian dan Finkelstein

(1993). Serta berisi tentang hipotesis dari penelitian ini dan

kerangka pikir penelitian.

BAB III Pada bab ini termuat metode penelitian yang meliputi penjelasan

jenis penelitian yaitu penelitian kausal dan eksplanatori.

Identifikasi variabel yang terdiri dari variabel independen berupa

organizational learning, supplier relationship, R&D strategy,

customer focus, creative capability, top management,

organizational collaborations dan variabel dependen yaitu kinerja

UKM. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data

primer, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner

terhadap tim manajemen UKM tas dan koper di Tanggulangin, dan

teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier

berganda.

BAB IV Bab ini merupakan analisis dan pembahasan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja pada UKM tas dan koper di

Tanggulangin.

BAB V Bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis

dan pembahasan.
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