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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam 

perekonomian, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Peranan UKM 

di Indonesia sebagai negara berkembang membawa dampak positif  untuk 

perekonomian secara keseluruhan.  

 Pengembangan UKM manufaktur di Indonesia sangat penting dilakukan, 

karena dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan dan menciptakan standar hidup yang lebih baik. Berry et al. (2001) 

menyatakan bahwa pemerintah harus berkonsentrasi menciptakan lingkungan 

bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah, dan 

mempromosikan penyediaan layanan pengembangan bisnis oleh swasta. UKM 

berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang 

mampu memobilisasi sumberdaya.  Data pada Bank Indonesia pada tahun 2016 

UKM telah menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menyerap tenaga kerja 

Indonesia hampir 97 persen, usaha mikro dominan menyerap  tenaga kerja sampai 

87 persen, sementara usaha besar  hanya dapat menyerap 3,3 persen. Diharapkan 

dengan bermuculannya pelaku UKM dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi domestik. Meningkatnya jumlah UKM menyebabkan persaingan 

semakin ketat, hal ini membuat UKM mengalami tantangan yang lebih berat uttuk 

dapat mengembangkan usahanya dan mempertahankan keberadaan mereka. 
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 Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, yaitu meningkatan kemakmuran 

seluruh rakyat secara adil, selaras, merata, industri kecil mempunyai misi 

menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja dalam rangka 

meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas struktur usaha industri dan 

menumbuhkan budaya industri dikalangan masyarakat, dan membina keberadaan 

serta kelangsungan hidup industri yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya 

bangsa.  

 Untuk tetap bertahan menghadapi pasar bebas yang semakin terbuka dan 

kompetitif, maka perlu penguasaan pasar dengan meningkatkan kemampuan daya 

saing dengan menciptakan sesuatu yang baru. Cheng et al, (2014) menyatakan 

usaha kecil dan menengah harus memiliki perencanaan strategis karena cenderung 

menghadapi kesulitan dalam memperoleh  informasi eksternal untuk bertahan 

dalam persaingan pasar. Akibatnya UKM semakin ditekan untuk memanfaatkan 

sumber daya berbasis pengetahuan untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, 

knowledge management (KM) dan inovasi dipandang sebagai pilihan dapat 

meningkatkan kemampuan organisasi untuk menanggapi kebutuhan pelanggan 

yang berubah-ubah dan perubahan teknologi, sehingga dapat mempertahankan 

kinerja kompetitif dalam lingkungan bisnis yang bergejolak  (Andreeva & Kianto, 

2011; Dahiyat, 2015).  

 Knowledge management menjadi kendaraan utama untuk organisasi 

mencapai tujuan mereka, dan untuk bersaing dengan baik (Zaied, 2012). Hal 

tersebut melibatkan peran sumber daya manusia dalam organisasi untuk 

mengembangkan pengetahuan khususnya modal intelektual untuk menghasilkan 
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sesuatu yang unik sulit ditiru pesaing. Knowledge management berperan dalam 

memfasilitasi proses penting dalam organisasi, misalnya knowledge management 

dapat meningkatkan jumlah pengetahuan diperlukan untuk anggota organisasi dan 

memfasilitasi penyebaran pengetahuan yang cepat di dalam organisasi. 

Knowledge management terus memperkuat gagasan bahwa manajemen 

pengetahuan adalah diperlukan untuk kinerja yang efektif dari organisasi dalam 

ekonomi berbasis pengetahuan. Untuk bertahan hidup dalam era global jelas 

bahwa semua organisasi harus mengatasi masalah knowledge management mereka 

dalam rangka untuk bersaing dengan kecepatan dan dinamika pasar-pasar modern. 

Perusahaan harus meningkatkan produk, layanan dan proses dengan 

memanfaatkan modal intelektual mereka menggunakan potensi penuh dari 

pertukaran sumber daya berwujud dan tidak berwujud dalam jaringan nilai 

dinamis hubungan intensif knowledge, di dalam dan di luar perusahaan mereka 

(Uzelac et al., 2018). Knowledge management merupakan salah satu alat 

manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi 

dan keunggulan bersaing sehingga mampu menciptakan kinerja organisasi yang 

baik. UKM di pasar Indonesia dan pasar negara lain, perusahaan harus didorong 

untuk menggunakan inovasi sebagai alat untuk meningkatkan dan kinerja 

pertumbuhan bisnis keunggulan kompetitif (Forsman dan Temel, 2011). 

 Inovasi merupakan komponen yang tak terpisahkan dari strategi 

perusahaan dengan beberapa alasan seperti untuk menerapkan proses manufaktur 

yang lebih produktif, untuk tampil lebih baik di pasar, untuk mencari nama baik 

dalam persepsi pelanggan dan sebagai hasilnya untuk mendapatkan keunggulan 
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kompetitif yang berkelanjutan. OECD Oslo Manual (2005) memperkenalkan 

empat jenis inovasi yaitu, inovasi produk, inovasi proses, inovasi pemasaran dan 

inovasi organisasi. Inovasi produk dan proses terkait erat dengan konsep 

perkembangan teknologi. Inovasi produk adalah pengenalan layanan yang baik 

atau yang baru atau meningkatkan secara signifikan mengenai karakteristik atau 

penggunaan, termasuk perbaikan secara signifikan dalam spesifikasi teknis, 

komponen dan bahan, keramahan pengguna atau karakteristik fungsional lainnya. 

Inovasi produk dapat memanfaatkan pengetahuan atau teknologi baru, atau dapat 

didasarkan pada penggunaan atau kombinasi dari pengetahuan atau teknologi 

yang sudah ada. Inovasi proses merupakan implementasi metode baru  dari 

produksi. Ini termasuk perubahan signifikan dalam teknik, peralatan dan/atau 

perangkat lunak. Inovasi proses dapat ditujukan untuk mengurangi biaya unit 

produksi atau pengiriman, untuk meningkatkan kualitas, atau untuk memproduksi 

atau menghasilkan produk baru. Metode produksi melibatkan teknik, peralatan 

dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. 

Inovasi pemasaran merupakan implementasi dari metode pemasaran baru yang 

melibatkan perubahan signifikan dalam desain produk atau kemasan, penempatan 

produk, promosi produk dan harga. Inovasi pemasaran ditujukan untuk menangani 

kebutuhan pelanggan yang lebih baik, membuka pasar baru, dengan tujuan untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan. Inovasi pemasaran mencakup perubahan 

signifikan dalam desain produk yang merupakan bagian dari konsep pemasaran 

baru. Perubahan desain produk mengacu pada perubahan bentuk produk dan 

penampilan. Selain itu promosi, harga, distribusi produk merupakan hal penting 
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dalam inovasi pemasaran. Inovasi organisasi adalah pelaksanaan metode baru 

organisasi dalam praktek bisnis perusahaan, organisasi tempat kerja atau 

hubungan eksternal. Dalam inovasi organisasi penerapan metode baru diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan pembelajaran dan berbagi 

pengetahuan dalam perusahaan. Inovasi organisasi dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya administrasi atau 

biaya transaksi, meningkatkan kepuasan kerja. 

 Produk yang dihasilkan UKM masih kalah bersaing dengan produk yang 

dihasilkan perusahaan besar (Torok, Toth & Balogh, 2017), baik dari segi inovasi 

produk, kualitas produk, maupun distribusi produk. Persaingan antara sesama 

pelaku UKM dan persaingan dengan usaha besar seringkali menjadi hambatan 

bagi UKM untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Bahkan persaingan 

usaha yang semakin kompetitif tidak jarang menjadi salah satu pemicu 

bangkrutnya usaha berskala kecil dan menengah (Dareli, 2015). Agustina (2019) 

faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha kecil yaitu manajerial yang tidak 

kompeten, kurang memberi perhatian, sistim kontrol yang lemah, kurangnya 

modal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja UKM karena kurangnya 

penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Ibrahim & Heng, 2015). 

Eksploitasi peluang pada UKM sering terkendala oleh kurangnya sumber daya 

(Neneh, 2016; Su et al., 2013). Hal ini menuntut pihak UKM untuk 

mengimplementasikan manajemen pengetahuan khususnya dalam hal penciptaan 

pengetahuan. Salah satu keunikan pengetahuan apabila pengetahuan 

diimplementasikan dalam UKM dan dibagikan secara intensif maka pengetahuan 
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yang dimiliki akan terus bertambah. Pengetahuan yang dikelola dengan efektif 

dan efisien dapat menghasilkan UKM yang mampu beradaptasi terhadap kondisi 

persaingan pasar, terus melakukan inovasi, memperluas jaringan dan memilki 

kapabilitas pemecahan masalah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

(Distanont & Khongmalai, 2018).  

 Sebagai salah satu bagian dari UKM, industri tenun sutera merupakan 

sektor yang dominan diantara industri lainnya di Kabupaten Wajo dan kabupaten 

lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Tantangan paling utama yang dihadapi yaitu 

arus globalisasi yang memungkinkan pesatnya teknologi tidak mampu bersaing 

dengan kain-kain produk hasil teknologi modern. Pasar UKM sangat luas, 

peluangnya tinggi tetapi tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu 

dibutuhkan pola strategi yang tepat guna untuk menjaga eksistensi UKM sutera 

agar dapat bertahan dan berkelanjutan pada perdagangan bebas (Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016). 

 Untuk menghadapi persaingan global, pengembangan industri kreatif pada 

UKM sangat diperlukan, karena berkontribusi pada pendapatan daerah dan 

negara.  Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan 

aktifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan  kesejahteraan  

serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan mengeksploitasi daya kreasi dan 

daya cipta individu (Kementerian Perdagangan Indonesia). Untuk meningkatkan 

kontribusi  industri keratif terhadap perekonomian dan kesempatan kerja, 

pemerintah perlu mengatasi kendala. Berdasarkan data dari kerja sama Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2017 
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ada beberapa kendala yaitu,  92.37% kegiatan industri  kreatif dijalankan  dengan 

modal sendiri, 88,95% tidak memiliki hak intelektual. Kompetensi merupakan 

keterampilan yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai dasar-dasar 

manfaat pelanggan melalui pembentukan, perbaikan, pembaharuan dan 

penggunaan sumber daya yang mengarah ke sustainable competitive advantage. 

 Persaingan yang sangat tinggi didunia fashion, maka perusahaan harus 

mendapatkan hati konsumen. BEKRAF akan mendorong masyarakat untuk 

menggunakan fashion dalam negeri. Konsumen menginginkan produk yang 

inovatif, produk yang unik, ini bisa didapatkan dari inovasi. Simsiri & 

Sahachaisaree (2010) menyatakan bahwa pengembangan produk tradisonal, perlu 

dipertimbangkan secara cermat dari persepsi konsumen yang merupakan faktor 

penting menentukan  keberhasilan sebuah desain. Karakteristik penting dari 

industri manufaktur tradisional, meliputi kapasitas untuk inovasi, dan memberikan 

bukti akan pentingnya usaha yang berkelanjutan (Radicic et al., 2016). 

Perkembangan fashion yang begitu cepat berubah, namun sayangnya masyarakat 

tidak menghargai fashion lokal sendiri, mereka lebih memilih impor. Oleh karena 

itu badan ekonomi kreatif berusaha untuk mensinergikan antara industri hulu ke 

hilir mulai dari pabrik tekstil/garmen, perancang busana hingga marketing agar 

fashion lokal tidak menjadi anak tiri di negera sendiri.  

 UKM untuk tetap bertahan dan unggul dalam persaingan perlu melakukan 

inovasi dalam menjalakan aktifitasnya dalam dunia bisnis, karena persaingan 

sangat tinggi dalam menghadapi pasar global. Inovasi merupakan salah satu 

strategi untuk meningkatkan kinerja terutama dalam kecepatan merespon 
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perubahan pasar. Inovasi penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Inovasi dianggap sebagai salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan jangka panjang perusahaan di 

pasar kompetitif saat ini. Hilmi dan Ramayah (2008), menyatakan bahwa salah 

satu cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerja yaitu melalui 

pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan inovasi. Hafeez et al, (2012) 

menyatakan bahwa salah satu solusi untuk UKM adalah inovasi. UKM memiliki 

peran penting dalam perekonomian saat ini, kemampuan kewirausahaan dapat 

dipupuk melalui praktek-praktek inovatif (Camelo-Ordaz et al., 2011). Organisasi 

tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan bisnis, tetapi juga melalui inovasi dan 

kolaborasi dengan perusahaan lain.  

 Inovasi sebagai komponen penting dalam membangun keunggulan 

kompetitif, pertumbuhan dan kelangsungan hidup (Deshpand et al., 1993; Olso et 

al., 2005), maka inovasi dipandang sebagai faktor penting dan sebagai kekuatan 

pengembangan pada usaha kecil dan menengah. Mengingat pentingnya inovasi 

dan diferensiasi di pasar global yang dinamis, perusahaan dipaksa untuk menjadi 

inovatif jika mereka ingin menjadi kompetitif dalam jangka panjang (Tejeddini & 

Trueman, 2014). 

 Pra penelitian yang telah dilakukan pada usaha sutera dan Dinas Koperasi, 

UKM dan Perindustrian, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, didapatkan 

informasi bahwa kendala yang dihadapi UKM adalah keterbatasan tenaga ahli dan 

tenaga terampil yang menguasai teknis, penyuluhan dan manajemen, jumlah 

maupun penyebaran sumber daya manusia, dan kurang inovatif. Kadir (2018) 
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menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat yang bergelut pada 

bidang persutraan yaitu rendahnya pemahaman kewirausahaan yang dimiliki, dan 

tidak memiliki strategi pengembangan usaha untuk maju dan berkembang. Selain 

itu penggunaan teknologi pada industri tenun sutera di Kabupaten Wajo lebih 

dominan menggunakan teknologi tradisional (Syukur et al, 2014).  

 Industri kerajinan kain tenun sutera merupakan salah satu kearifan lokal 

suku Bugis yang berada di Kabupaten Wajo. Kain tenun sutera menjadi 

kebanggaan masyarakat Bugis yang dahulu hanya digunakan oleh kalangan 

bangsawan. Namun seiring waktu semakin modern, kini sutera dapat digunakan 

oleh semua kalangan. Sutera menjadi warisan leluhur yang keberadaannya harus 

dilestarikan oleh generasi selanjutnya melalui proses belajar dalam lingkungan 

keluarga. Namun pada perkembangannya, kain tenun sutera mendapat tantangan 

dalam proses produksi dan teknologi industri yang lebih maju dengan padat 

modal. Kondisi ini menjadi dilematis bagi industri kain sutera Bugis sebagai 

upaya melestarikan budaya dan melawan kekuatan industri modern. Berdasarkan 

uraian diatas, UKM sutera Bugis harus melakukan inovasi untuk mempertahakan 

eksistensinya dengan cara inovasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan 

proses pembuatan yang lebih cepat.  

 Data perkembangan industri pertenunan kain sutera di Kabupaten Wajo 4 

tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1. 1 Perkembangan Unit Usaha Pertenunan kain Sutera dan Non Sutera 
Kabupaten Wajo 

 
Tahun 

Unit 
Usaha 

Tenaga Kerja 
(Orang) 

Investasi 
(Rupiah) 

Nilai 
Produksi 
(Rupiah) 

Nilai Bahan 
Baku 

(Rupiah) 
2014 5.634 17.904 9.789.525 124.289.679 71.650.000 

2015 5.787 18.100 8.789.525 139.500.000 72.082 000 

2016 5.940 18.308 8.789.525 139.500.000 72.082 000 

2017 6.093 18.510 9.789.525 139.211.165 71.906.970 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

 Pada tabel diatas tahun 2014-2017 perkembangan unit usaha industri dan 

jumlah tenaga kerja tenun sutera dan non sutera di Kabupaten Wajo mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 nilai investasi menurun. Pada tahun 2017 nilai 

investasi meningkat, tetapi nilai produksi menurun. Bertambahnya unit usaha dan 

jumlah tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan nilai produksi. Nilai 

produksi dari tahun 2015-2017 yang stagnan sehingga perlu untuk dikembangkan. 

Selain itu  peningkatan jumlah wisatawan namun tidak diikuti peningkatan kinerja 

usaha sutera Bugis, maka perlu dilakukan inovasi proses dan inovasi produk yang 

bisa menghasilkan peningkatan kinerja usaha sutera Bugis di Kabupaten Wajo. 

Suatu fenomena yang terjadi sebagian besar konsumen mempertimbangkan harga 

didalam keputusan pembelian, maka perusahaan harus berpegang pada teknologi, 

membuat produk dengan efisien dengan kualitas yang terjaga. Teknologi menjadi 
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kunci untuk menghasilkan produk tenun yang murah dan berkualitas. OECD Oslo 

Manual (2005), menyatakan bahwa inovasi produk dan proses terkait erat dengan 

konsep perkembangan teknologi. Penelitian ini dibatasi pada inovasi produk dan 

inovasi proses. Knowledge management selama ini lebih banyak digunakan pada 

perusahaan besar. 

 Untuk meningkatkan kinerja usaha pada UKM Sutera di Kabupaten Wajo, 

pada penelitian ini dibangun suatu model melalui knowledge management, inovasi 

produk dan inovasi proses.  

 Damanpour dan Aravind, (2011) menyarankan perlunya untuk melakukan 

studi lebih lanjut untuk meneliti keterkaitan antara berbagai jenis inovasi dan 

kinerja. Penelitian Darroch, (2005) mengharapkan lebih banyak studi empiris 

mengeksplorasi dan mengklarifikasi hubungan dari KM pada inovasi produk dan 

proses.  

 Teori yang mendukung keunggulan kompetitif adalah pendekatan berbasis 

knowledge based view (KBV) yang menganggap perusahaan sebagai badan yang 

menghasilkan, mengintgrasikan dan mendistribusikan pengetahuan. Kemampuan 

untuk menciptakan nilai tidak didasarkan sebanyak pada sumber daya fisik  atau 

keuangan pada seperangkat pengetahuan berwujud berdasarkan kemampuan. 

Keberhasilan kompetitif KBV diatur oleh kemampuan organisasi  untuk 

mengembangkan pengetahuan baru berbasis aset yang menciptakan kompetensi. 

Mendasar untuk KBV dari perusahaan adalah asumsi bahwa input penting dalam 

produksi dan sumber utama nilai pengetahuan (Grand, 1996). Keberhasilan 

perusahaan terkait dengan kemampuannya untuk menciptakan dan 
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mempertahankan keunggulan kompetitif dan tergantung bagaimana mengerahkan 

sumber daya yang terbatas yang dimiliki perusahaan (Conner, 1991). Persaingan 

di pasar global pada saat ini semakin kompetitif dalam lingkungan bisnis, maka 

diperlukan kemampuan pengembangan sumber daya untuk berinovasi dalam 

meningkatkan kinerja usaha. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah knowledge management berpengaruh terhadap inovasi produk 

pada UKM Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan? 

2. Apakah knowledge management berpengaruh terhadap inovasi proses 

pada UKM Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan? 

3. Apakah knowledge management  berpengaruh terhadap kinerja usaha 

pada UKM Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan? 

4. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap kinerja usaha Sutera UKM 

Bugis Makassar di Sulawesi Selatan? 

5. Apakah inovasi proses berpengaruh terhadap kinerja usaha pada UKM 

Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Pada penelitian ini mempunyai tujuan khusus dan tujuan umum adalah 

sebagai berikut: 
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1.3.1  Tujuan Umum 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh knowledge manajemen, 

inovasi produk dan inovasi proses  terhadap kinerja usaha UKM Sutera di 

Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.  

1.3.2  Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh knowledge management terhadap inovasi produk 

pada UKM Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. 

2. Mengetahui pengaruh  knowledge management terhadap inovasi proses 

pada UKM Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. 

3. Mengetahu pengaruh knowledge management terhadap kinerja usaha 

pada UKM Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. 

4. Mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap kinerja usaha pada UKM 

pada Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. 

5. Mengatahaui pengaruh inovasi proses terhadap kinerja usaha pada UKM 

pada Sutera Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis untuk pengembangan dan pengelolaan UKM. Manfaat yang diharapakan 

dari penelitian ini adalah: 
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1.4.1  Manfaat Teoritis 

1.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

pada  pengembangan ilmu pengetahuan di bidang knowledge 

management, inovasi produk, inovasi proses proses dan kinerja usaha 

2.  Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan dan 

pengelolaan UKM. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan  

di dalam pengelolaan UKM baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah dan instansi yang terkait untuk menentukan kebijakan pola 

pembinaan dan pengembangan UKM sehingga dapat bertahan dalam 

menghadapi pasar global. 

2.  Memberikan informasi kepada para manajer untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusianya supaya lebih terampil dalam berinovasi.  

3.  Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan 

knowledge management, inovasi produk, inovasi proses, kinerja usaha 

yang dapat diterapkan pada UKM. 

 

 

 

 

 




