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ISI :

Krisis ekonomi yang telah mengakibatkan jatuhnya perekonomian
Indonesia pada tahun 2008 telah mengakibatkan lesunya tingkat aktivitas industri.
Banyak industri-industri yang gulung tikar karena minimnya besar investasi yang
mereka dapatkan. Salah satu hal yang mampu menyelamatkan industri di
Indonesia adalah kemampuan produk industri dalam negeri untuk bersaing dengan
produk dari luar negeri. Perbaikan kualitas dan peningkatan produktivitas pun
dilakukan guna memperbaiki kinerja operasi industri. Perbaikan kualitas guna
menghasilkan produk yang berkualitas telah menjadi perhatian masyarakat dunia
saat ini. Industri yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya
(Entrepreneurial Firm) yang akan mampu bertahan dalam persaingan global.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh perbaikan
kualitas dan pengaruh peningkatan produktivitas sebagai variabel intervening
pada kinerja operasi sebuah entrepreneurial firm, yaitu UKM kerajinan kulit di
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Magetan. Penelitian ini mengambil 30 sampel sebagai objek penelitian. Alasan
penggunaan UKM kerajinan kulit di Magetan adalah karena industri kulit di kota
ini merupakan industri yang besar dan berkembang, dan telah menjadi pioner bagi
tumbuhnya industri-industri kulit di daerah lain. Penelitian ini juga akan
menganalisis apakah ada pengaruh perbaikan kualitas dan peningkatan
produktivitas pada kinerja operasi industri kulit di Magetan. Data yang digunakan
adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada 30 responden UKM
kerajinan kulit di daerah kota Magetan. Teknik analisa dalam penelitian ini
menggunakan analisis path dengan bantuan software Smart PLS (Partial Least
Square).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara
perbaikan kualitas dan kinerja operasi, yang mengindikasikan bahwa perbaikan
kualitas akan mempengaruhi kinerja operasi. Selanjutnya juga ada hubungan
positif antara perbaikan kualitas dan peningkatan produktivitas. Hubungan negatif
yang terjadi adalah hubungan antara peningkatan produktivitas dan kinerja
operasi. Variabel peningkatan produktivitas tidak secara langsung dapat
mempengaruhi kinerja operasi.

Kata Kunci : Entrepreneurial Firm, Perbaikan kualitas, Peningkatan
produktivitas, Kinerja operasi
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