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MOTTO
ن ت َ َرا
َْ ع
َْ َ ِل ا
ََّٰۤ ل ا
َِ ل تَأ ْ ُكلُ ٰۤ ْوا ا َ ْم َوا لَـ ُك َْم َب ْينَ ُك َْم ِبا ْل َبا ِط
ََ ٰۤيـاَيُّ َها الَّ ِذيْنََ ا َمنُ ْوا
َ َن ت َ ُك ْونََ ِت َجا َرة
ّللا َكا نََ بِ ُك َْم َر ِحيْما
ََٰ ِن
ََّ س ُك َْم َۗ ا
ََ ضَ ِ ّم ْن ُك َْم َۗ َو
َ ُل ت َ ْقتُلُ ٰۤ ْوا ا َ ْنـف
Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa'
4: Ayat 29)
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ABSTRAK

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi belum dapat berkembang, hal ini dapat dibuktikan dengan ratarata jumlah tenaga kerja UMKM tersebut setiap tahunnya tidak bertambah, jumlah
pelanggan yang kurang meningkat dan jumlah penjualan yang kurang meningkat..
hal tersebut dikarenakan sebagian besar para pelaku UMKM tersebut belum
memiliki karakteristik wirausaha yang baik, terbatasnya modal usaha, pengelolaan
modal usaha yang belum baik, dan kurangnya penerapan strategi pemasaran yang
tepat. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Apakah
karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran secara bersama-sama
(Simultan) berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi. (2) Apakah karateristik wirausaha,
modal usaha dan strategi pemasaran secara sendiri (Parsial) berpengaruh terhadap
perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu
Kota Jambi.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui
pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran secara
simultan terhadap perkembangan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi. (2) Untuk mengetahui pengaruh
karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran secara parsial
terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi secara parsial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif. Instrument pengumpulan data pada penelitian ini
adalah observasi, wawancara dan angket/kursioner. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah para
pemilik UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi sebanyak 23 UMKM. Dari hasil
penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh
karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran secara bersamasama (simultan) terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi. (2) Terdapat pengaruh karakteristik
wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran secara sendiri (parsial)
berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
di Kelurahan Jelmu Kota Jambi.
Kata Kunci : Karakteristik Wirausaha, Modal usaha, dan Strategi
Pemasaran
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ABSTRACT

The development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in
Jelmu Village, Jambi City has not been able to develop, this can be proven by the
average number of MSMEs workers that does not increase every year, the
number of customers and sales are less increasing. It is because most of these
MSMEs do not yet have entrepreneurial characteristicsthat are not good
businesses, limited business capital, poor business capital management, and lack
of proper marketing strategy implementation. There are two problems examined
in this thesis, namely (1) Do the characteristics of entrepreneurship, venture
capital and marketing strategies (Simultaneous) influence the development of
micro small and medium enterprises (MSMEs) in Jelmu Village, Jambi City. (2)
Do the characteristics of entrepreneurship, venture capital and marketing
strategies (partial) affect the development of micro small and medium enterprises
(MSMEs) in Jelmu Village, Jambi City.
The purpose of this study are (1) To determine the effect of entrepreneurial
characteristics, business capital, and marketing strategies simultaneously on the
development of micro small and medium enterprises (MSMEs) in Jelmu Village,
Jambi City. (2) To find out the influence of entrepreneurial characteristics, venture
capital, and marketing strategies partially on the development of micro, small and
medium enterprises (MSMEs) in Jelmu Village, Jambi City partially. This
research uses a descriptive method with a quantitative approach. The data
collection instruments in this study were observation, interview and
questionnaires. The data sources used are primary data and secondary data. The
informants in this study were the owners of MSMEs in Jelmu Village, Jambi City
as many as 23 MSMEs. The results of the research can be concluded that (1)
There is an influence of entrepreneurial characteristics, business capital and
marketing strategies together (simultaneously) on the development of micro small
and medium enterprises (MSMEs) in Jelmu Village, Jambi City. (2) There is an
influence of entrepreneurial characteristics, venture capital and marketing
strategies (partial) which influence the development of micro small and medium
enterprises (MSMEs) in Jelmu Village, Jambi City.
Keywords: Entrepreneurial
Marketing Strategy

Characteristics,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Secara teoritis, Menurut para peneliti Kim dan Choi. Lee dan Miller, Lou,
Miles at all. dan Hadjimanolis, menganjurkan peningkatan omset penjualan,
pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran
kinerja perusahaan kecil yang paling peniting yang mana pengukur kinerja
perusahaan ini sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan dari
perusahaan kecil. 1Peningkatkan hal tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara
diantaranya membangun karakteristik wirausaha yang baik, mengelola modal
usaha dengan baik, serta dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat.
Begitu halnya dengan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dilaksanakan
secara tepat agar kelangsungannya terjaga dan kegiatan usahanya semakin
berkembang.2 Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat
dilakukan dengan banyak cara. Diantaranya dengan cara mengetahui karakteristik
wirausaha, cara memperoleh modal dan cara mengelolanya serta menerapkan
strategi pemasaran dengan tepat, sehingga dapat terlihat perkembangan usaha
mikro Kecil dan menengah (UMKM).3

1

Muhammad Sholeh, “Analisis pengaruh Inovasi dan dampaknya terhadap kinerja
perusahaan (Studi kasus : UKM Manufaktur di Kota Semarang)” Tesis Program Studi Magister
Manajemen, Universitas Di Ponerogo. Hl,.24
2
Agung Feryanto, Hendro Prima setia, Aprilia Rachmawati Harjanimgrum, Materi
Ekonomi (Volume 5 Kewirausahaan), (Klaten: Cempaka Putih,2018). Hlm.22 & 40
3
Vivi Diah Kusumaningrum, Analisis Pengaruh Karakteristik wirausaha, modal usaha
dan strategi pemasaran terhadap pengembangan UMKM di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek

1

2

Menurut Geoffrey G. Meredith et. al bahwa karakteristik wirausaha
meliputi percaya diri yang kuat, berorientasikan tugas dan hasil, pengambil risiko,
kepemimpinan, keorisinilan dan berientasi kemasa depan.4 Sedangkan menurut
Kasmir modal usaha dapat diperoleh dari dua sumber yaitu modal sendiri, dan
modal pinjaman dari luar yaitu dari lembaga-lembaga kredit.5 Dan menurut
Zimmerer dan Acarbough dalam buku pengantar kewirausahaan dan manajemen
bisnis kecil mengungkapkan perlunya penetapaan strategi pemasaran pada tiga hal
yaitu pada penetrasi pasar, mengembangkan pasar, dan mengembangkan produk.6
Dari penelitian Eko Rasmono mengatakan bahwa karakteristik wirausaha,
modal usaha, dan strategi pemasaran secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perkembangan UMKM di kelurahan Pasir Panjang Kecamatan
Danau Teluk Kota Jambi.7 Dan dari penelitian Vivi Diah Kusumaningrum
mengatakan bahwa karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran
secara simultan dan parsial bepengaruh positif dan signifikan terhadap
pengembangan UMKM di desa Bendungrejo.8
Kelurahan Jelmu merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan
Pelayangan Kota Jambi. Kelurahan Jelmu Kota Jambi ini terdapat 23 UMKM
yang masih aktif. Jumlah UMKM di Kelurahan ini merupakan jumlah UMKM

Kabupaten Nganjuk. Skripsi Program studi Manajemen. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015.
Hlm.5
4
Anton Djuwardi, Membangun Karakter wirausaha dan praktek bisnis dibidang pangan
(Jakarta: PTGramedia Widiasarana,2010) Hlm.30
5
Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012), Hlm.95
6
Noor Shodiq Askandar dan Jeni Susyanti, Wirausaha Saja!, (Erlangga,2018), Hlm.98
7
Eko Rasmono, Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran
terhadap perkembangan UMKM di kelurahan pasir panjang kota jambi.skripsi program
manajemen, Universitas Jambi.2018.
8
Vivi Diah Kusumaningrum, Analisis Pengaruh Karakteristik wirausaha, modal usaha
dan strategi pemasaran terhadap pengembangan UMKM di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek
Kabupaten Nganjuk. Skripsi Program studi Manajemen. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015
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yang paling sedikit dibandingkan dengan Kelurahan lain yang ada di Kecamatan
Pelayangan Kota Jambi. Padahal Kelurahan ini mempunyai peluang dan potensi
yang besar dalam bidang perdagangan. Hal ini dikarenakan Kelurahan ini berada
tidak jauh dari pusat kota dan berada dekat dengan monumen wisata seperti
Sanggar batik dan monumen Menara Gentala Arasy. Tetapi masyarakat di
Kelurahan Jelmu kurang memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan
pendapatan perekonomian mereka, dari 23 UMKM di Kelurahan ini mempunyai
terdapat berbagai jenis UMKM yang mereka jalankan seperti Batik, kerupuk ikan,
sembako, usaha foto copy, pangkas rambut, bengkel dll..Berikut ini merupakan
perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu
Kota Jambi dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan
Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun 2015-2019
No

Nama Pemilik

Jenis Usaha

Jumlah tenaga kerja
2016 2017 2018
5
7
7

1.

Nafisah

Batik Jambi

2015
5

2019
7

2.

Suraiyah

Batik Jambi

5

5

5

5

5

3.

Siti hajir

Batik Jambi

8

9

10

20

15

4.

Masriyah

Batik Jambi

3

3

3

3

3

5.

Zubaidah

Batik, kue,

3

3

3

3

3

kerupuk
6.

Asniah

Batik Jambi

5

5

5

5

5

7.

Umayyah

Kerupuk Ikan

3

3

3

3

3

8.

Maryati

Kerupuk Ikan

4

4

4

4

4

9.

Suadah

Kerupuk Ikan

1

1

1

1

2

10.

Robiah Amidi

Kerupuk Ikan

3

3

3

3

3

4

11.

Fauziah Aisyah

Kerupuk Ikan

3

3

2

2

2

12.

Rusdiati

Kerupuk Ikan

2

2

2

2

2

13.

Erlina Rozi

Kerupuk Ikan

1

1

1

1

2

14.

Zainabun

Sembako

2

2

1

1

1

15.

Rifai Usman

Sembako

3

3

3

3

3

16.

M. Zen

Sembako

2

2

2

2

2

17.

Fauzi A.Rahman Photo copy

4

4

4

2

2

18.

Fauzi Saleh

Pangkas rambut

1

1

1

1

1

19.

M. Amin Ali

Model, tekwan

2

2

2

2

2

20.

M. Amin

Resparasi

2

2

2

2

1

21.

Bakri A.Rahman Makanan kecil

1

1

1

1

1

22.

Arina Yanti

Toko manisan

-

-

-

-

2

23.

Yusmiati

Kerupuk Ikan

2

1

1

1

1

3

3

3

3

3

Rata – Rata

Sumber : Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
Dari tabel diatas, Tenaga kerja yang paling banyak adalah 20 orang yaitu
terjadi pada tahun 2018 dan yang paling sedikit adalah 1 orang, dan diperoleh
rata-rata tenaga kerja UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi setiap tahun adalah
3 orang. Rata-rata UMKM di Kelurahan Jelmu ini sudah berdiri lebih dari 5
tahun. Meskipun telah lama menggeluti dalam dunia usaha, namun UMKM
tersebut masih belum bisa berkembang secara maksimal. Dapat dilihat dari tahun
ke tahun rata-rata tenaga kerja di UMKM tersebut tidak bertambah, jumlah
pelanggan yang kurang meningkat dan jumlah penjualan yang kurang meningkat.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM adalah
karakteristik wirausaha. Fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi ialah pada umumnya sebagian besar UMKM tersebut tidak
optimis pada usahanya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang selalu
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tidak percaya diri di dalam bersaing. Seringkali mereka menganggap bahwa
dirinya tidak mampu untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Padahal jika
dilihat dari produk yang mereka hasilkan, sebenarnya UMKM tersebut memiliki
potensi yang besar untuk dapat lebih maju lagi. Selain itu, pelaku UMKM tersebut
cenderung takut untuk merngambil risiko di dalam usahanya seperti pengakuan
dari ibu Umayyah salah satu pemilik UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
mengatakan bahwa mereka mengemas kerupuk sampai siap saji disaat ada yang
memesan saja tidak tersedianya stok untuk pembelian langsung, hanya terdapat
stok penjualan kerupuk mentah yang menyebabkan jika ada konsumen yang ingin
membeli produk yang siap saji harus memesannya terlebih dahulu dan harus
menunggu, tentunya hal ini akan memerlukan banyak waktu lagi. Hal ini
berlandaskan ketakutan dalam hal terjadinya produk tidak laku, produk
mengalami kerusakan, atau bahkan mengalami kerugian.
Belum lagi, kurangnya inovasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM,
membuat pelaku UMKM tersebut sulit untuk mengembangkan usahanya. Seperti
hal nya pada kemasan, umumnya pengemasan masih dilakukan secara sederhana
dan tradisional. Kemudian kurangnya inovasi pada produk, pada umumnya dari
tahun ke tahun para UMKM hanya menjual produk yang sama. Hal ini disebabkan
adanya ketidakmampuan para UMKM untuk menciptakan produk baru dan tidak
adanya keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Hal inilah yang membuat
sulitnya para pelaku UMKM untuk bersaing dengan perusahaan lainnya di mana
perusahaan yang lain selalu mengutamakan inovasi di dalam produknya. Dan
seringkali mereka hanya memanfaatkan usaha mereka hanya untuk memenuhi
kebutuhan hidup saja, lemahnya kesadaran para pelaku UMKM dalam
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meningkatkan usahanya inilah yang menyebabkan para pelaku UMKM tersebut
sulit berkembang. Kemudian sebagian dari UMKM tersebut tidak memiliki
pembukuan keuangan di dalam usahanya, padahal jika ada pembukuan keuangan
di dalam suatu usaha dapat mempermudah proses evaluasi usaha dan dapat
menilai dari keberhasilan usaha tersebut.
Saat penjualan menurun kebanyakan para UMKM hanya berdiam diri dan
hanya menunggu konsumen yang datang, tidak adanya inisiatif untuk
menganalisis penyebab menurunnya penjualan atau mencoba strategi baru yang
lebih baik lagi, kemudian para pelaku UMKM biasanya hanya memanfaatkan
tenaga kerjanya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Hal ini
dikarenakan para pelaku UMKM tersebut lebih menyukai bekerja sendiri tanpa
dibantu oleh orang lain. Hal ini membuat saat terjadi pesanan yang banyak, para
UMKM tersebut cenderung tidak mampu untuk memproduksinya sendiri.
Sehingga membuat perkembangan usahanya menjadi terhambat.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM adalah
modal usaha, hampir seluruh para pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
memiliki masalah dalam permodalan. Rata-rata para pelaku UMKM tersebut
memiliki modal yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan modal yang didapat
hanya dari modal sendiri, umumnya para pelaku UMKM enggan untuk meminjam
pada lembaga keuangan seperti bank, koperasi atau peegadaian hal ini disebabkan
mulai dari ketakutan tidak dapat membayar, riba dalam hal bunga pinjaman, serta
rumitnya prosedur peminjaman. Hal inilah membuat para pelaku UMKM hanya
memanfaatkan modal yang seadanya dan sulit untuk dapat mengembangkan
usahanya Kemudian para pelaku UMKM tersebut cenderung tidak dapat
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mengelola modalnya dengan baik. Hal ini dikarenakan kebanyakan para pelaku
UMKM tersebut seringkali tidak membedakan mana uang usaha dan uang pribadi
sehingga para pelaku UMKM tersebut seringkali menggunakan uang usaha untuk
keperluan sehari harinya dan untuk memenuhi keinginannya. Hal inilah yang
menyebabkan modal usaha yang dimiliki terbatas dan tidak berkembang.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM adalah
strategi pemasaran, kendala yang sering terjadi pada pelaku UMKM di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi ialah bahwa pada umumnya para pelaku UMKM tersebut
kurang menggunakan strategi pemasaran di dalam usahanya. Hal ini dibuktikan
dengan kebanyakan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ini hanya menjual
produknya di lingkungan tempat mereka tinggal saja hal ini disebabkan karena
kurangnya jaringan usaha pada usaha mereka, dan penetrasi pasar yang dilakukan
dari usahanya. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah kurangnya promosi
yang dilakukan oleh para pelaku UMKM tersebut. Biasanya promosi hanya
dilakukan dari mulut ke mulut, keadaan tersebut membuat dalam aspek promosi
menjadi tidak efektif, serta kurangnya dalam penguasaan tekhnologi membuat
para pelaku UMKM tersebut sulit untuk memperluas pangsa pasarnya.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun skripsi. Kemudian
mengangkatnya dalam tulisan berjudul :“Pengaruh Karakteristik Wirausaha,
Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Jelmu Kota Jambi”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran
berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ?
2. Apakah karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran
berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan perkembangan usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ?
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, dan
strategi

pemasaran

secara

simultan

terhadap

perkembangan

perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, dan
strategi pemasaran secara parsial terhadap perkembangan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi secara
parsial.
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2. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi
pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama berhubungan dengan
karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran
terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan bagi pihak-pihak yang bersangkutan guna menjadikan
penelitian ini lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya.
2. Secara praktis
Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan
kebijakan strategis mengenai perkembangan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
3.

Secara kebijakan
Manfaat dari penelitian ni diharapkan bisa membei manfaat bagi para

wirausahawan dalam mengembangkan usahanya dan memaksimalkan
keuntungan agar bisa meningkatkan kesejahteraan para pemilik usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM).
D. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang ada agar
permasalahan dalam peneliti ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan
penyimpangan dalam penelitian ini, ada banyak faktor yang memyebabkan usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak berkembang, namun penulis
memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup pengaruh
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karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran sebagai variabel
bebas (variabel dependent).
E. Kerangka Teori
1. Perkembangan Usaha
a. Pengertian Perkembangan Usaha
Pengembangan usaha menurut Afuah dalam jurnal Kartika Putri, Ari
Pradhanawarti dan Bulan Prabawani merupakan sekumpulan aktifitas yang
dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan
mentransformasi berbegai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan
konsumen.9 Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu
sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai
pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan.
Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual
produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur
tolok perkembangan usaha dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin
meningkat pendapatan usahaa mikro kecil dan menengah (UMKM) berarti
semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh
pelanggan.10

9

Kartika Putri dan Ari Pradhanawarti, “PENGARUH KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN,
MODAL USAHA DAN PERAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE TERHADAP PENGEMBANGAN
USAHA (STUDI PADA SENTRA INDUSTRI KERUPUK DESA KEDUNGREJO SIDOARJO JAWA TIMUR),”
t.t., 5.
10
Wahyu Nur Saksongko, “Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institur
Agama Islam Negeri Surakarta Untuk MemenuhiSebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi,” 2016, 20.
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b. Indikator Perkembangan Usaha
Tolok Ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang
dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit
untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin
mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya
keberhasilan tersebut.11Para peneliti Kim dan Choi. 1994 Lee dan Miller 1996
Lou, 1999 Miles at all. 2000, Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan
omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan
sebagai pengukuran kinerja perusahaan kecil yang paling peniting yang mana
pengukur kinerja perusahaan ini sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan dan
perkembangan perusahaan kecil.12
2. Karakteristik Wirausaha
a. Definisi Kewirausahaan
Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha.
Kata wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur,
gagah berani dan berwatak agung. Dan usaha adalah perbuatan amal, bekerja,
dan berbuat sesuatu.13Secara terminologi kewirausahaan yaitu sebagaimana
argumen oleh Taufik Baharuddin seorang konsultan manajemen dalam ruang

11

Isnaini Nurrohmah, Analsisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
sebelum dan sesudah menerima pembiayaan musyarakah pada koperasi jasa keuangan syariah
BM T (Studi kasus: BMT Beringharjo Yogyakart)a, Skripsi program pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, Hlm.25
12
Muhammmad Sholeh, Analisis pengaruh inovasi dan dampaknya terhadap kinerja
perusahaan ( Studi Kasus : UKM Manufaktur di Kota Semarang) Program Studi Magister
Manajemen, Universitas Diponerogo. Hlm.24
13
Tria Adetia, Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan, sikap, dan motivasi
berwirausaha terhadap minat berwirausaha (Studi pada Anggota Komunitas Bisnis Indonesian
Islamic Businness Forum Regional Lampung), Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lampung
Universitas Lampung Bandar lampung, 2017. hlm 11
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lingkup manajemen sumberdaya manusia dan pengajar di fakultas Ekonomi
Universitas

Indonesia

bahwa

wirausaha

yaitu,

kemampuan

untuk

menciptakan, mencari, memanfaatkan peluang untuk menuju apa yang ingin
dicapai sesuai dengan yang di idealkan.14
Menurut Meredith menyatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang
mempunyai

kemampuan

melihat

dan

menilai

kesempatan

usaha

mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil
keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna
memastikan kesuksesan.15 Sedangkan, menurut Inpres No. 4 tahun 1995
tentang

gerakan

nasional

memasyarakatkan

dan

membudayakan

kewirausahaan, menjelaskan bahwa arti kewirausahaan adalah semangat sikap,
perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau
kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan
cara kerja, tekhnologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam
rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh
keuntungan yang lebih besar.16 Jadi wirausaha adalah orang-orang yang
mempunyai kemauan dan semangat untuk maju, Dengan memanfaatkan dan
menangkap peluang yang ada dan disertai dengan usaha guna memperoleh
laba.

14

Amir Adam, Peranan Kewirausahaaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di
Kabupaten Polman Khusus Pada Perusahaan CV Bumi Surya, Skripsi program Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri Makassar.2013.hal.15
15
Yuyus suryana, Kartib bayu, Kewiraushaan( pendekatan karaktersitik wiraushawan
sukses), (Jakarta:Kencana,2010). Hal.28
16
Budi Harsono, Tiap orang bisa menjadi pengusaha sukses melalui UMKM.
(Jakarta:PT.Gramedia,Jakarta,2014). Hal.29
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b.

Manfaat Berkewirausahaan

Menurut Thomas W. Zimmerer et al merumuskan manfaat berkewirausahaan
adalah sebagai berikut :
1. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri
2. Memberi peluang melakukan perubahan
3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya
4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin
5. Memiliki

peluang

untuk

berperan

aktif

dalam

masyarakat

dan

mendapatkan pengakuan atas usahanya
6. Memiliki

peluang

untuk

melakukan

sesuatu

yang

disukai

dan

menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya.17
c. Karakteristik wirausaha
Akar kata karakter dapat dilacak dari kata latin kharakter, kharassein dan
kharax, yang maknanya tools for marking, to engrave, dan pointed stake. Kata
ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam bahasa perancis caractere pada
abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa inggris menjadi character,
sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter. Karakter mengandung
pengertian (1) suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga
membuatnya ,emarik dan atraktif, (2) reputasi seseorang dan (3) seseorang
yang memiliki kepribadian yang eksentrik.18 Jadi Karakteristik wirausaha
dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas, perilaku,
watak, tabiat, sikap, serta tindakan seseorang untuk mewujudkan gaagasan

17

Leonardus Saiman, Kewirausahaan (Teori, Praktik, dan Kasus- kasus), (Jakarta:
Salemba Empat,2014), Hlm.44
18
Yuyus suryana, Kartib bayu, Kewiraushaan( pendekatan karaktersitik wiraushawan
sukses), (Jakarta:Kencana,2010). Hal.50
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inovatif ke dalam dunia usaha dan sikap dan tindakan seseorang
wirausahawan dalam kesehariannya.19 Menurut Meredith, seorang ahli bidang
wirausaha, mengungkapkan bahwa adan enam watak umum seorang
wirausahawan, antara lain:
1. Mempunyai kepercayaan diri yang tinggi
Kepercayaan

diri

sangat

dominan

dalam

watak

seorang

wiraushawan. Watak ini terdiri atas sifat mandiri, individualis, optimis,
dan dinamis. Kepercayan diri yang kuat ini yang menjadi penggerak
wirausahawan untuk meraih peluang mengonsepkan ide, atau merangkul
pasar.
2. Memiliki orientasi yang terukur
Watak ini menggambarkan pemetaan berpikir yang rapid an logis.
Baik orientasinya proses atau hasil, watak ini akan membuatnya tidak
plin-plan dalam menentukan arah wirausahanya. Watak ini ditandai
dengan sikap teguh, tekun, determinative, penuh semangat, dan penuh
inisiatif.
3.

Kesiapan untuk mengambil risiko
Watak ini dilandasi oleh sifat wirausahawan yang menyukai
tantangan. Setiap orang berbeda dalam memandang risiko. Ada yang
berani mengambil risiko, biasa saja terhadap risiko dan ada yang takut
terhadap risiko. Namun, keseimbangan komposisi ketiga orang ini
justru akan membentuk perencanaan yang lebih matang dalam

19

https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-tujuan-dan-karakteristik-wirausaha/

15

mengahadapi risiko, sehingga usaha dapat terselamatkan dan berjalan
lebih baik.
4. Mempunyai jiwa kepemimpinan
Watak ini berorientasi pada sikap sosial yang unggul, terdiri atas
suka bergaul, fleksibel, dan adaptif terhadap saran/krotik. setiap orang
adalah

pemimpin

dan

setiap

pemimpin

akan

dimintai

pertanggungjawaban, seorang emimpin dalam dunia bisnis harus
mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas barang/jasa yang
ia tawarkan. Ia juga harus mampu mengkomunikasikannya melalui
bahan yang diterima konsumen.
5. Orisinal
Watak ini berlandaskan atas sifat inovatif, kreatif, adaptif terhadap
masalah baru, inisiatif, serta berwawasan luas. Orisinalitas diperlukan
untuk menjamin bahwa karya yang dibuat bukan sekadar jiplakan
tanpa nilai lebih. Kesuksesan pelopor pasti akan lebih daripada yang
berusaha untuk meniru produk lain.
6. Visioner
Watak ini terdiri atas sifat yang selalu berpandangan jauh ke depan
dan cerdas dalam persepsi. Wirausahawan harus mampu meneropong
perkembangan zaman di masa yang akan dating agar terus dapat eksis
dan berkembang kemajuan teknologi bukanlah tantangan, tetapi
peluang untuk bekarya yang lebih sesuai bagi konsumen.20 Menurut

20

Noor Shodiq Askandar dan Jeni Susyanti, Wirausaha Saja!, (Erlangga,2018).Hlm.12
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Arman Hakim Nasution karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang
wirausaha yaitu :
a.

Achievement orientation yaitu kemampuan menetapkan sasaran
kerja dan strategi pencapaiannya.

b. Impact an influence yaitu kemampuan meyakinkan orang lain baik
secara lisan maupun tulisan
c. Analytical

thingking

yaitu

kemampuan

mengelola

dan

menginterpretasikan data atau informasi
d. Conceptual thinking yaitu kemampuan menarik kesimpulan atas
informasi terhadap masalah
e. Intiative yaitu kemampuan menghadirkan diri sendiri dalam
kegiatan organisasi
f. Slef confidence yaitu kemapuan meyakinkan diri sendiri atas
tekanan lingkungan
g. Interpersonal understanding yaitu kemampuan memahami sikap,
minat, dan perilaku orang lain
h. Concern for order yaitu kemampuan menangkap dan mencari
kejelasan informasi tugas
i. Information seeking yaitu kemampuan menggali informasi yang
dibutuhkan
j. Team cooperation yaitu kemampuan bekerja sama dan berperan
dalam kelompok
k. Expertise yaitu kemampuan menggunakan dan mengembangkan
keahlian
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l. Customer service orientation yaitu kemampuan menemukan dan
memenuhi kebutuhan konsumen
m. Developing others yaitu kesediaan mengembangkan teman kerja
secara sukarela.21
d. Karakteristik Kewirausahaan Dalam Islam
Banyak ahli mengemukakan karakteristik kewirausahaan antara dengan
berbagai konsep yang berbeda-beda. Menurut Buchari Alma dalam islam
karakteristik wirausaha antara lain :
1. Sifat takwa, tawakal, zikir dan syukur.22
Sifat-sifat di atas harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan
(praktek bisnis) sehari-hari. Ada jaminan dari Allah bahwa: barang siapa yang
takwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, dan
Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakal ialah
suatu sifat penyerahan diri kepada Allah secara aktif, tidak cepat meyerah.
Berdzikir artinya selalu menyebut asma Allah dalam hati dengan
merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara dalam segala
keadaan. Selalu ingat Allah membuat hati menjadi tenang, ungkapkan rasa
syukur ini dapat dilakukan baik secara diam-diam dalam hati maupun
diucapkan dengan lisan atau dalam bentuk perbuatan.
2. Jujur
Dalam suatu hadis dinyatakan : kejujuran itu akan membawa ketenangan
dan ketidakjujuran akan menimbulkan keragu-raguan (HR. Tirmidzi). Jujur

21

Yuyus suryana, Kartib bayu, Kewiraushaan( pendekatan karaktersitik wiraushawan
sukses), (Jakarta:Kencana,2010). Hlm.55
22
Muhammad Anwar H.M, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi, (Jakarta:PT
Kharisma Putra utama,2014), Hlm.19
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dalam segala kegiatan bisnis, menimbang, mengukur, membagi, berjanji,
membyar hutang, jujr dalam berhubungan dengan orang lain akan membuat
ketenangan lahir dan batin.
3. Bangun shubuh dan bekerja
Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya agar mulai bekerja sejak
pagi hari, selesai sholat shubuh, jangan kamu tidur, bergeraklah, carilah rizki
dari tuhanmu. Para malaikat akan turun dan membagi rizki sejak terbit fajar
sampai terbenam matahari.
4. Toleransi
Toleransi harus dianut oleh orang-orang yang begerak dalam bidang
bisnis. Dengan demikian tampak orang bisnis itu mudah bergaul, komunikatif,
praktis, tidak banyak teori, fleksibel, pandai melihat siatuasi dan kondisi,
toleransi terhadap langganan, dan tidak kaku.
5. Berzakat dan berinfak.
Mengeluarkan zakat dan infaq harus menjadi budaya muslim yang begerak
dalam bidang bisnis. Harta yang dikelola dalam bidang bisnis, laba yang
diperoleh harus disisihkan sebagai untuk membantu anggota masyarakat yang
membutuhkan. Dalam ajaran islam sudah jelas bahwa harta yang dizakatkan
dan diinfaqkan tidak akan hilang, melainkan menjadi tabungan yang berlipat
ganda baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
muslim menyatakan: tidaklah harta itu akan berkurang karna disedekahkan
dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi maaf kecuali
kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang suka merendahkan diri karena Allah
melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Dalam sebuah hadis Qudsi
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Allah berfirman yang artinya:23 Berinfaqlah kamu ,niscaya allah akan
memberi belanja kepadamu (mutafaq alaih), Alquran menyatakan: Barang
siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar
baginya. Dan Allah memberi rizki dari arah atau sumber yang tidak disangkasangka. (Q.S At Thalaq : 2-3)24
e.

Hubungan karakteristik wirausaha terhadap perkembangan UMKM
Menurut Justin, dkk dalam skripsi Endang Purwanti karakteristik

wirausaha yaitu kebutuhan akan keberhasilan setiap orang berbeda beda dalam
tingkat kebutuhan keberhasilannya. Orang yang memiliki tingkat kebutuhan
keberhasilan yang rendah akan merasa puas pada status yang dimiliki, sedangkan
orang dengan tingkat kebutuhan keberhasilan yang tinggi, senang bersaing dengan
standar keunggulan dan memilih untuk bertanggung jawab secara pribadi atau
tugas yang dibebankan padanya. Dorongan untuk keberhasilan tersebut tampak
dalam pribadi yang ambisius yang memulai perusahaan barunya dan kemudian
berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Banyak wirausaha yang sukses
adalah orang yang mempunyai percaya diri yang kuat, berorientasikan tugas dan
hasil, mempunyai jiwa pemimpin, orisinal dan visioner.25
3. Modal Usaha
a. Pengertian Modal
Modal merupakan hal yang utama dalam menjalankan suatu usaha, termasuk
berdagang. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang digunakan dalam proses

23

https://azhari-taubat.blogspot.com/2011/09/karakteristik-seorang-wirausahaislam.html?m=1
24
Al-quran Surah At thalaq 2-3
25
Endang Purwanti, “PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, MODAL USAHA,
STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DESA DAYAAN DAN KALILONDO
SALATIGA,” 2012, 17.
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produksi atau menghasilkan output. Pengertian modal usaha menurut kamus besar
bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk usaha,
melepas uang, dan sebagainya harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang
dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan
untuk mencapai tujuan yang diharapkan.26
Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang
yang digunakan dalam menjalankan kegiatan kegiatan bisnis. Banyak kalangan
yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah
bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan.
Persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya
memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara
optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.27
Modal sehari-hari dalam usaha dagang lebih mudah disebut sebagai modal
lancar yaitu kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh pedagang untuk
menyelenggarakan kegiatan jual beli atau untuk membiayai operasionalnnya
sehari-hari. Modal lancar digunakan untuk membeli barang dagangan,
pembayaran upah dan pembiayaan operasional lainnya yang berlangsung terusmenerus dalam kegiatan jual beli yang diharapkan akan terus meningkatkan
pendapatan pedagang.28

26

Kamus besar Bahasa Indonesia
Danang Faizal Furqon, Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap
Kewirausahaan terhadap pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen, Skripsi Program Pendidikan Ekonom, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2017. Hal.30
28
Nur Isni Atun, Pengaruh Modal, Lokasi, Dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan
Pedagang Pasar Prambanan Kabupaten Sleman, Skripsi Program Pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hal. 20
27
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b. Macam-macam Modal
Modal dari sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan
dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat
dilakukan secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri
untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi
hanya akan membayar dividen. Pembayaran dividen dilakukan apabila
perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari
keuntungan perusahaan. Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan
modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah
jumlahnya sangat terbatas dan relative sulit untuk memperolehnya.Bagi
perusahaan yang sudah atau sedang berjalan, modal selain berupa saham dapat
juga diambil dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Namun, modal ini
hanya dapat digunakan perusahaan untuk sementara waktu. Untuk usaha tertentu,
seperti yayasan dapat menggunakan modal sumbangan atau hibah dari pihak
lainnya.
Kelebihan modal sendiri
1. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga
tidak menjadi beban perusahaan
2. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh
dari setoran pemilik modal
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3. Tanpa memerluka persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang
relative lama
4. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang
ditanamkan pemilik akana tertanam lama dan tidak ada masalah
seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.
Kekurangan modal sendiri
1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu
sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas
2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru
(calon pemegang saham baru) relative lebih sulit karena mereka akan
mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya
3.Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri
motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan meggunakan modal
asing.
b. Modal asing (Pinjaman)
Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak
luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal
pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga,
biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relative.
Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah
jangka waktu tertentu.
Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:
a. Pinjman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah,
maupun perbankan asing
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b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal
ventura, asuransi, leasing, dana pension, koperasi, atau lembaga
pembiayaan lainnya.
c. Pinjaman dari perusahaan nonkeuangan.29
Kelebihan modal pinjaman adalah:
a. Jumlahnya tidak terbatas
Artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai
sumber, selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana
tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke
perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.
b. Motivasi usaha tinggi.
Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri.

Jika

menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha
tinggi,

ini

disebabkan

adanya

beban

bagi

perusahaan

untuk

mengembalikan pinjaman.30
Kekurangan modal pinjaman adalah:
 Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman
yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban
untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan
komisi, materai dan asuransi

29

Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012), Hlm.95
Ikhsan Habibi Nasution, Pengaruh modal usaha dan perilaku Kewirausahaan terhadap
laba usaha mikro (Studi kasus pedagang bakso di Kecamatan PatumbakKabupaten Deli serdang).
Skripsi Program Akuntansi Keuangan Syariah =,. Univeristas Islam Negeri Sumatera utara Medan,
2018. Hlm.9
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Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu
yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami
likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung



Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang
mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga
akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.31

c. Modal dalam Perspektif Islam
Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu
faktor

produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia

menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini
berbeda

dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang

memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau
sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Dalam sistem ekonomi Islam
modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di
karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak
dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang
diinvestasikan dan digunakan untuk melakuakan bisnis maka uang tersebut akan
mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis
berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.32

31

Danang Faizal Furqon, Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap
Kewirausahaan terhadap pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen, Skripsi Program Pendidikan Ekonom, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2017. Hal.34
32
Nurmaya, Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan
Pengusaha Kecil, Skripsi program Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten, 2016, Hal.23
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Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya
dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan, karena itu
seorang wali menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu
mengurus hartanya diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada
dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak
mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari

pokok modal.

Sebagaimana firman Allah swt (Q.S An-Nisa ayat 5) yaitu sebagai berikut:
َّ سفَ َها َء أ َ ْم َىالَ ُك ُم الَّتِي َجعَ َل
سى ُه ْم َوقُىلُىا لَ ُه ْم قَ ْى ًَل َم ْع ُروفًا
ُّ َو ََل تُؤْ تُىا ال
ُ ار ُزقُى ُه ْم فِي َها َوا ْك
ْ َّللاُ لَ ُك ْم قِيَا ًما َو
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S
An-Nisa ayat 5)33
Dari ayat di atas, dimana

dinyatakan

Warzuquhum

fiha

bukan

Warzuquhum minha. “Minha” artinya dari modal, sedang “fiha” berarti di
dalam modal, yang dipahami sebagai ada sesuatu yang masuk dari luar ke
dalam (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha. Karena itu pula modal
tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha
manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk
riba dan perjudian, dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan
riba, serta pengenaan zakat sebesar

33

Q.S An-Nisa ayat 5

2,5%

terhadap uang

(walau

tidak
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diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran
dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.
Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital dan circulating
capital. Fixed capital seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik,
yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati tidak berkurang eksistensi
substansinya. Adapun circulating capital seperti: bahan baku dan uang ketika
manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang.Perbedaan keduanya dalam
syariah dapat kita lihat sebagai berikut.
Modal tetap pada umumnya dapat disewakan, tetapi tidak dapat
dipinjamkan (qardh). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa
dipinjamkan (qardh) tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu karena ijarah dalam
Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik,
substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah
barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang
empunya. Ia kini dinikmati oleh penyewa, namun status kepemilikannya tetap
pada si empunya, ketika masa sewa berakhir, barang itu dikembalikan kepada
si yang punya dalam keadaan seperti sediakala.34
d. Pengaruh Modal Usaha terhadap Perkembangan Usaha
Menurut Bambang Riyanto dalam skripsi Endang Purwanti dalam
menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang dibutuhkan
adalah modal, jika kita ibaratkan memulai usaha dengan membangun rumah,
maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan dibangun.
34

Nurmaya, Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan
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semakin kuat pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang
dibangun, begitu juga dengan pengaruh modal terhadap sebuah bisnis.
Keberadaanya menjadi pondasi awal bisnis yang akan dibangun. Namun
kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sering mengalami
terbatasnya modal pada usahanya.
Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh
karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha
yang digalakan, terdapat beberapa jenis modal yaitu modal sendiri dan modal
pinjaman. modal pinjaman dapat diperoleh dari lembaga lembaga keuangan
lainnya. Semua jenis tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masingmasing. modal usaha adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum
melakukan kegiatan usaha. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi
perkembangan usaha dalam mencapai pendapatan35
4. Strategi Pemasaran
a. Definisi Pemasaran
Secara etimologi, kata pemasaran memiliki dua arti taitu 1) proses,
cara,

perbuatan

memasarkan

satu

barang

dagangan,2)

perihal

menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.Secara terminology, definisi
kata pemasaran menurut Alma memiliki lima makna, yaitu: 1) pemasaran
adalah menghubungkan penjual dengan pembeli potensial; 2) pemasaran
adalah menjual barang, dan barang tersebut tidak kembali ke orangnya; 3)
pemasaran adalah memberikan standar kehidupan; 4) pemasaran adalah satu
35

Endang Purwanti, pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran
terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan Kalilondo Salatiga. Hlm.18
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proses dalam menentukan permintaan konsumen akan barang dan

jasa,

memotivasi penjualan, mendistribusikan ke konsumen akhir, dengan
keuntungan sebagai imbalannya; dan 5) pemasaran adalah sebuah disiplin
bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan
perubahan nilai dari suatu insiator ke stakeholder nya.36
b. Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat atau
menjual barang dan jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar
target atau selera konsumen.37 Menurut Zimmerer dan Acarbough dalam buku
pengantar kewirausahaan dan manajemen bisnis kecil mengungkapkan
perlunya penetapaan strategi pemasaran pada tiga hal yaitu pada penetrasi
pasar, mengembangkan pasar, dan mengembangkan produk
Menurut

Zimmerer

dan

Acarbough,

dalam

buku

pengantar

kewirausahaan dan manajemen bisnis kecil, mengungkapkan perlunya
penetapan strategi pemasaran pada tiga hal, antara lain
1. Wirausahawan

perlu

melakukan

penetrasi

pasar

dengan berusaha

meningkatkan penjualan melalui upaya peningkatan usaha penjualan dan
periklanan. Upaya awal ini dilakukan dengan fokus mengoptimalkan pasar
yang sudah ada, agar konsumsinya dapat bertahan atau jauh lebih baik jika
dapat meningkat.Menurut Rhenald Kasali, pengusaha harus fokus untuk
memikirkan
36

konsumen

yang

dituju

melalui

segmentasi

yang

M. Taufik Ikhsan, Strategi Pemasaran Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dalam
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi di Kub Radesta Kelurahan Rano Kecamatan
Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi) Skripsi Program Perbankan
Syariah. Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi, 2018, Hal.8
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mengelompokkan konsumen dari sisi geografis (nasional, regional, local,
dsb), maupun sasaran yang mengidentifikasi pasar untuk menentukan
segmen pasar yang dipilih (produk massal, pesanan, dan lain sebagainya).
Selanjutnya menentukan posisi produk diantara berbagai produk yang sudah
ada.
2. Wirausahawan juga harus selalu berusaha untuk mengembangkan pasar
guna meningkatkan penjualan dan mmeperkenalkan produk kepada pasar
yang baru, istilah yang biasa digunakandalam model ini adalah melakukan
ekstrensifikasi pasar atau memperluas pasar sasaran. Dalam pengembangan
pasar, wirausahawan harus membangun produk dan merek agar lebih
dikenal dan kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Jika belum terlalu
dikenal, perlu dilakukan branding untuk dapat menciptakan persepsi unik,
serta ikatan emosional antara produk dan konsumen. Jika ini dapat tercipta
dengan baik dalam benak konsumen tentu produk tersebut akan selalu
melekat.
3. Melakukan pengembangan produk dapat dilakukan dengan membuat produk
jenis baru atau menambah varian pada produk yang sudah ada. Upaya ini
dilakukam, agar konsumen selalu mendapatkan perubahan yang lebih baik,
sehingga tidak beralih ke produk lain.38
c. Strategi pemasaran syariah
Ada tiga elemen yang menjadi strategi pemasaran syariah, yaitu
diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan (Bahari dkk, tanpa tahun) yaitu
sebagi berikut:

38
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1. Diferensiasi
Menurut Gunara dan Sudibyo Esensi dari diferensiasi adalah agarlebih
dikenal

sehingga

menjadi

identits

diri.

Nabi

Muhammad

SAW

memberitahu kepada setiap pelanggannya titik lemah dari produknya.
Beliau tidak pernah menyembunyikan apapun dari para pelanggannya,
termasuk kekurangan produk yang dijualnya. Ada kewajiban moral yang
diemban oleh Nabi Muhammad SAW untuk menginformasikan secara
detail kepada para pelanggannya atas produk yang ditawarkan. Pada
kenyataannya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tersebut cukup sulit
dilakukan mengingat persaingan bisnis yang terjadi saat ini dirasa kurang
mengedepankan honesty dan fairness. Saling menjatuhkan penjual lai,
meniru produk lain, dan kurangnya transparansi atas produk yang dijual
sepertinya telah menjadi budaya dalam dunia bisnis saat ini. Padahal jika
para pebisnis benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan
baik dalam kehidupan sehari-hari maupun berbisnis, maka keberkahan akan
dating dengan sendirinya. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk
mendapatkan sebuah diferensiasi adalah dengan mengintegrasikan konten
(content, konteks (context), dan infrastruktur (infrastructure) yang dimiliki
sehingga menjadi sebuah nilai lebih yang dapat ditawarkan kepada
pelanggan
2. Bauran pemasaran
Bauran pemasaran umunya terdiri dari empat komponen utama,
yakni produk, harga, distribusi dan promosi. Komponen produk
digambarkan dengan penjualan, komoditas yang dibutuhkan oleh semua

31

orang, berkualitas baik, dan bersifat tahan lama. Selain itu, terdapat
ketentuan bahwa dilarang untuk menjual komoditas yang berkualitas
rendah dan tinggi pada tempat yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan
transparansi produk/jasa yang dijual agar para pelanggan dengan mudah
membedakan kualitas produk kelas tinggi dan renda.
Komponen distribusi dan harga saling melen gkapi satu sama lain.
Islam melarang adanya praktik monopoli dalam suatu pasar. Adanya
dominasi pihak tertentu yang mengatur saluran distribusi tidak dapat
dimungkiri bertujuan untuk mengendalikan tingkat harga produk yang
dijual. Komponen keempat adalah promosi, suatu produk harus
dikomunikasikan dalam batas-batas etika sehinggapelanggan tidak merrasa
tertipu.

Pada

akhirnya,

islam

mengajarkan

untuk

mengutamakan

kesepakatan dalam proses jual beli. Pemenuhan rukun dan syrat jual beli
merupakan penentu dapat diterimanya proses jual-beli.
3. Penjualan
Rukun dan syarat jual beli harus ada dalam setiap transaksi jual beli
agar terhindar dari kondisi yang merugikan salah satu pihak. Menurut
suhendi, terdapat tiga rukun jual beli, antara lain (ijab kabul), orang-orang
yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad).akad
ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakansah
apabaila velum adanya kerelaan (keridhaan) diantara kedua belah pihak.
Dengan demikian, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau
melanjutkan proses negoisasi dengan penjual ketika ia merasa produk/jasa
yang ditwarkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kondisi tersebut
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mewajibkan penjual untuk menunggu proses negoisasi sampai benar-benar
selesai, untuk kemudian dapat melakukan proses negoisasi dengan pembeli
lainnya.
Rukun kedua yaitu adanya orang-orang yang berakad.ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang melakukan akad, antara lain
balig, berakal, dan mengerti, rukun terakhir adalah objek akad.penjual
dilarang menjual sesuatu yang tidak jelas atau tidak ada. Objek akad
haruslah barang yang dipindahtangankan. Disamping itu, besaran barang
yang ditransaksikan harus seakurat mungkin. Jika berat barang tersebut
adalah tiga kilogram, maka skala yang digunakan harus menunjukkan tiga
kilogram, tidak boleh kurang atau lebih. 39
d. Pengaruh Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan Usaha
Menurut Basu Swasta dan Irawan dalam skripsi Endang purwanti pemasaran
merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam
usahanya

untuk

mempertahankan

kelangsungan

hidup

perusahaan

dan

perkembangan usahanya dan mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam
pencapaian tujuan tergantung pada kemampuan dan keahlian di bidang
pemasaran. dalam pencapaian tujuan perlu adanya strategi pemasaran yaitu suatu
rencana yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai pedoman bagi kegiatankegiatan pemasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.

39

Hlm.136

Nurul Huda, dkk., Pemasaran syariah (Teori dan Aplikasi), (Jakarta:Kencana,2017),
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Menurut Bennet dalam skripsi Endang Purwanti strategi pemasaran
merupakan pernyataan (baik secara implisit maupun eksplisit) mengenai
bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya. Dalam memulai
menjalankan suatu usaha perlu adanya rencana strategi pemasaran pendahuluan
untuk memperkenalkan produk baru itu ke pasar. Rencana tersebut terdiri dari
tiga bagian pertama pemosisian produk, pangsa pasar. Bagian kedua tentang
strategi distribusi dan anggaran. Bagian ketiga melakukan strategi bauran
pemasaran yaitu strategi tentang harga, distribusi, produk, promosi, yang akan
dijalankan. 40
5. Konsep UMKM
a. Pengertian UMKM
Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan undang-undang
terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan
menengah adalah UU Nomor 20 tahun 2008. Menurut UU Nomor 20 Tahun
2008 pasal 1 disebutkan bahwa. Usaha mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
b.Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
40

Endang Purwanti pengaruh karakteristik wirausaha, Modal usaha, strategi pemasaran
terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan Kalilondi Salatiga. Hlm.19
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Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar.41 Sebagaimana keriteria usaha kecil sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
b.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.000,00 (dua
miliar ima ratus juta rupiah).
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi:
a) Memilik kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

41

Rachmawan Budiarto, Pengembangan UMKM (Antara Konseptual Dan Pengalaman
Praktis), (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2015). Hal.2
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b) Memilik hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).42
b. Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan
menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) berrtujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam
rangka membangun perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB,
penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.43 Kemampuan
UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional
disebabkan oleh:
a) Sektor mikro dapat dikembangkan hamper disemua sektor usaha dan tersebar
di seluruh wilayah Indonesia
b) Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektir usaha dan wilayahnya)
sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja
c) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya
fleksibel, UMKM dengan skala

usaha yang tidak besar, kesederrhanaan

spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan
dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.

42

Budi Harsono, Tiap orang bisa menjadi pengusaha sukses melalui UMKM. (Jakarta:PT.
Gramedia,Jakarta,2014). Hal. 34-35
43
Wahyu Nur Saksongko, Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan
sesudah menerimah pembiayaan Murabahah pada BMT Jannah Pucung Sragen, Skripsi Program
Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, Hlm.14
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d) UMKM merupakan industripadat modal. Dalam struktur biaya produksinya,
komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan
perubahan atau perkembangan yang terjadi.
e) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang
berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
f) UMKM lebih sesuai dan dekat denga kehidupan pada tingkat bawah
(grassroot) sehingga upaya mengentaskan masyrakat dari ketyerbelakangan
akan lebih efektif.44
F. Tinjauan Pustaka
Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No
1.

Judul Penelitian
Penyusun
Hasil Penelitian
Pengaruh Karakterist Eko
Berdasarkan hasil
ik Wirausaha,Modal Rasmono penelitian dapat dianalisa
Usaha, Dan Strategi
bahwa
secara
parsial
Pemasaran terhadap
Karakteristik
wirausaha
Perkembangan Usah
tidak berpengaruh positif
a UMKM Di Kelura
dan signifikan, sedangkan
han Pasir Panjang
modal usaha dan strategi
Kota Jambi
pemasaran
berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap
perkembangan
UMKM di Kelurahan
Pasir Panjang Kecamatan
Danau
Teluk
Kota
Jambi.45

44

Novelty
Peneliti
memaparkan teori
yang
membahas
karakteristik
wirausaha dalam
islam, modal usaha
dalam islam, dan
strategi pemasaran
dalam
islam.
Sedangkan
pada
penelitian
Eko
Rasmono
hanya
membahas
teori
secara
konvensional saja.
Dan
Hasil

Nailah Rizkia, “Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E),” t.t., 16.
45
Eko Rasmono, Pengaruh Karakteristik Wirausaha,Modal Usaha, Dan Strategi
Pemasaran terhadap Perkembangan Usaha UMKM Di Kelurahan Pasir Panjang Kota Jambi,
Skripsi program Manajemen, Universitas Unja.2018. Hlm.94
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2.

Analisis pengaruh Vivi Diah
karakteristik
Kusumani
wirausaha,
modal ngrum
usaha, dan strategi
pemasaran terhadap
pengembangan
UMKM di desa
Bendungrejo Kecam
atan berbek
Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan
hasil
Penelitian
dapat dianalisa 1). Karakte
ristik wirausaha berpengar
uh positif dan signifikan te
rhadap pengembangan U
MKM di desa Bendungrej
o2) Modal usaha berpenga
ruh positif dan signifikan
terhadap pengembangan U
MKM
di
desa
Bendungrejo
3)strategi pemasaran berp
engaruh
positif
dan
signifikan
terhadap pengembangan U
MKM
di
desa
Bendungrejo
4).
Karakteristik wirausaha,
modal usaha, strategi
pemasaran
secaraa bersama sama ber
pengaruh positif dan
signifikan
terhadap pengembangan U

penelitian peneliti
didapatkan
terdapat pengaruh
karakteristik
wirausaha, modal
usaha, dan strategi
pemasaran
baik
secara
simultan
dan parsial tetapi
pada
penelitian
yang
dilakukan
Eko
Rasmono
dinyatakan bahwa
karakteristik
wirausaha
tidak
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap
perkembangan
UMKM,
tetapi
modal usaha dan
strategi pemasaran
berpengaruh.
Peneliti
melampirkan data
perkembangan
tenaga kerja
selama 5 tahun
terakhir sedangkan
penelitian yang
dilakukan Vivi
Diah
Kusumaningrum
tidak terdapat hal
tersebut.
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3.

Pengaruh
Kartika
karakteristik
Putri,dkk
kewirausahaan,
modal usaha, dan
peran
Busines
development service
terhadap
pengembangan
usaha studi pada
sentra
industry
kerupuk
desa
kedungrejo sidoarjo
jawa timur)

4.

Pengaruh
Endang
karakteristik
Purwanti
wirausaha,
modal
usaha,
strategi
pemasaran terhadap
perkembangan
UMKM di desa
Dayaan
dan
Kalilondo Salatiga
46

MKM
di
desa
Bendungrejo.46
Berdasarkan
hasil
penelitian dapat dianalisa
bahwa
karakteristik kewirausahaa
n,modal usaha dan peran
business
development
service memilik pengaruh
positif dan signifikan
terhadap pengembangan
usaha secara parssial
(dengan hasil masingmasing sebesar 29,5%
45,7% dan 38,7%) dan
secara simultan sebesar
48,7%
terhadap
perkembangan usaha47

Berdasarkan
hasil
Penelitian dapat dianalisa
bahwa
karakteristik
wirausaha, modal usaha,
secara individu dan secara
bersama
berpengaruh
signifikan terhadap perke
mbangan
usaha,
sedangkan
strategi

Peneliti meneliti
tentang pengaruh
karakteristik
wirausaha, modal
usaha, dan strategi
pemasaran
sedangkan
penelitian yang
dilakukan oleh
Kartika Putri, dkk
meneliti pengaruh
karakteristik
kewirausahaan,
modal usaha, dan
peran Busines
development
service. Kemudian
peneliti meneliti
semua UMKM
pada Kelurahan
Jelmu Kota Jambi,
sedangkan
penelitian yang
dilakukan kartika
putri hanya sentra
industry kerupuk
desa kedungrejo
sidoarjo jawa
timur.
Hasil penelitian
didapatkan
penelitian bahwa
terdapat pengaruh
antara karate]ristik
wirausaha, modal
usaha, dan strategi
pemasaran secara
simultan dan

Vivi Diah Kusumaningrum, Analisis pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha,
dan strategi pemasaran terhadap pengembangan UMKM di desa Bendungrejo Kecamatan berbek
Kabupaten Nganjuk. Skripsi Program Studi Manajemen. Universitas Nusantara PGRI Kediri.2015.
Hlm.4/17
47
Kartika Putri,dkk, Pengaruh karakteristik kewirausahaan, modal usaha, dan peran
Busines development service terhadap pengembangan usaha studi pada sentra industry kerupuk
desa kedungrejo sidoarjo jawa timur).Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Univeristas di Ponerogo.
Hlm.1/8
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pemasaran secara individu
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
perkembangan
usaha,
namun demikian secara
bersam
berpengaruh
signifikan.hal ini dapat
dijelaskan
dalam
menjalankan
usahanya
tidak
menggunakan
strategi pemasaran karena
tidak
dijual
secara
langsung ke konsumen
namun dijual kepada para
pedagang
tanpa
ada
kemasan, label atau merk,
penetapan harga hanya
mengikuti
pesaing
sehingga
tidak
menggunaka
strategi
penentuan harga. 48

5.

Pengaruh
modal
usaha
dan
karakteristik
wirausaha terhadap
pengembangan
usaha mikro kecil di
desa
Kedungleper
kecanatan
bangsri
Kabupaten Jepara

48

Haniyah
Safitri dan
Khasan
Setiaji

Berdasarkan
hasil
penelitian dapat dianalisa
bahwa secara parsial (Uji
r2) diperoleh hasil bahwa
(1)
modal
usaha
berpengaruh
terhadap
perkembangan
usaha
mikro dan kecil sebesar
8,94%,
dan
(2)
karakteristik
wirausaha
berpengaruh
terhadap
perkembangan
usaha
mikro dan kecil sebesar
14,21%
dan
secara
simulthan (R2) modal
usaha dan karakteristik
wirausaha
berpengaruh
terhadap perkembangan
usaha mikro dan kecil

parsial
berpengaruh
positif dan
sgnifikan
sedangkan
penelitian yang
dilakukan Endang
Purwanti strategi
pemasaran tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan ,
sedangkan
karakteristik
wirausaha dan
modal usaha
berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap
perkembangan
UMKM di desa
Dayaan dan
Kalilondo salatiga
Peneliti meneliti
tentang pengaruh
karateristik
wirausaha, modal
usaha, dan strategi
pemasaran
terhadap
perkembangan
UMKM.
Sedangkan
penelitian yang
dilakukan oleh
Haniyah Safitri
dan Khasan Setiaji
hany meneliti
tentang modal
usaha dan
karateristik
wirausaha saja.

Endang Purwanti, Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha,
strategi
pemasaran terhadap perkembangan UMKM di desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga.Jurnal. Vol.5
No.9. Hlm.13
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sebesar 25,8%.49

G. Kerangka Berfikir
Menurut Sugiyono dalam skripsi Meli Satriani kerangka berfikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka
berfikir yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antar variabel yang akan
diteliti.50 Berdasarkan judul penelitian dan untuk mendekatkan dalam melakukan
analisis dalam penelitian, maka dimuat kerangka pemikiran sebagai berikut :
Karakteristik wirausaha
(X1)
Modal Usaha (X2)

Perkembangan Usaha (Y)

Strategi Pemasaran (X3)

Rancangan penelitian ini untuk menunjukkan apakah karakteristik wirausaha
(X1), Modal Usaha (X2) dan strategi pemasaran (X3) berpengaruh secara simultan dan
parsial terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (Y).

H. Hipotesis

49

Haniyah Safitri dkk., “PENGARUH MODAL USAHA DAN KARAKTERISTIK WIRAUSAHA
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI DESA KEDUNGLEPER KECAMATAN
BANGSRI KABUPATEN JEPARA.,” 2018, 9.
50
Meli Satriani. Pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen
dalam pengggunaan jasa pengiriman barang jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Jambi,
Program studi Ekonomi Syariah Universitas islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi..
Hlm.25
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Secara etimologi, hipotesis adalah perpaduan dua kata, Hypo dan thesis. Hypo
berarti kurang dari dan thesis adalah pendapat atau tesis. Sedangkan secara harfiah
hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu pernyataan yang belum merupakan suatu tesis,
suatu kesimpulan sementara dan suatu pendapat yang belum final, karena masih harus
dibuktikan kebenarannya.51 Hipotesis juga berfungsi sebagai cara untuk menguji
kebenaran teori, memberikan gagasan baru dalam mengembangkan teori, dan
memperluas pengetahuan peneliti tentang gejala yang sedang dipelajari.52
Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 : Terdapat pengaruh secara simultan karakteristik wirausaha, modal usaha dan
strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
H2 : Terdapat pengaruh secara parsial karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi
pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi

51

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) Hal. 130
52
Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hal.98

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian
kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis
data yang berbentuk numerik/angka untuk mengetahui hasil dari penelitian yang
diteliti.53
B. Jenis dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu
organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.54 Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari wawancara dan jawaban kursioner berupa
persepsi yang berhubungan tentang karaktersitik wirausaha, modal usaha
dan strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,
sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam
bentuk publikasi.55 Data sekunder dalam penelitian ini antara lain
mencangkup data jumlah UMKM di Kelurahan Jelmu yang diperoleh dari
Kantor Camat Pelayangan, Kota Jambi.
53

Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hal. 109
54
Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hlm.171
55
Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif (Jakarta: PT. Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hlm. 171
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat
perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil
yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek
penelitiannya.56 Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.57 Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pemilik
UMKM di Keurahan Jelmu Kota Jambi. Jumlah populasi yaitu 23 UMKM
yang terdata pada berkas nama-nama UMKM di Kelurahan Jelmu Kecamatan
Pelayangan Kota Jambi.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi, yang akan diambil untuk diteliti dan
hasil penelitiannya digunsakan sebagai representasi dari populasi secara
keseluruhan.dengan demikian sampel dapat dinyatakan sebagai dari populasi
yang diambil dengan tekhnik atau metode tertentu untuk diteliti dan
digeneralisasi terhadap populasi.58
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik
sampling jenuh (total sampling) yaitu teknik penentuan sampel bila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menggunakan teknik ini karena
56

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) Hal.145
57
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014)
Hlm. 80
58
Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hal.192
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teknik ini karena jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.59
sehingga sampel yang diambil berasal dari keseluruhan populasi yaitu seluruh
UMKM di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yang
berjumlah 23 pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
D. Instrumen Pengumpulan Data
Guna membantu analisa maka penelitian ini memerlukan pengumpulan data.
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data
melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek
diamati secara langsung, dalam metode ini, pihak pengamat melakukan
pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati,
bagaimanakah keadaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis
peristiwa-peristiwa yang diamati sehingga data yang telah diperoleh tidak
luput dari pengamatan.60 Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada
keadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu,
Kota Jambi.
2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya
langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.61 Dalam wawancara
terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. dalam
penelitian ini wawancara dilakukan pada 23 pelaku/yang mewakili UMKM
di Kelurahan Jelmu, Kota Jambi.
59

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung:
Alfabeta.2014) Hlm.85
60
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi), Hal. 133
61
Soeratno, Lincolin Arsyad, Metedologi Penelitian (Untuk Ekonomi Dan Bisnis),
(Yogyakarta: Unit Penerbity Dan Percetakan, 1988) Hal. 86 & 91
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3. Angket/kursioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan
daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.62 Dalam penelitian ini
kursioner dilakukan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu, Kota Jambi.
Berikut kursioner untuk pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi :
KUISIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr Wb
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
Pemilik UMKM Di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
Dengan Hormat,
Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya Desi Nopita Sari
Mahasiswi S1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini
mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan waktunya guna
mengisi daftar pertanyaan ini dengan sesungguhnya tanpa beban apapun,
sehingga dapat membantu melengkapi data yang sangat saya butuhkan.
Adapun pernyataan ini saya buat dalam rangka penelitian tugas akhir (Skripsi)
dengan judul “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha Dan
Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah ( UMKM ) Di Kelurahan Jelmu Kota Jambi”.
Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan merupakan bantuan yang sangat
berharga bagi penelitian saya dan akan memberikan banyak manfaat bagi

62

Soeratno, Lincolin Arsyad, Metedologi Penelitian (Untuk Ekonomi Dan Bisnis),
(Yogyakarta: Unit Penerbity Dan Percetakan, 1988) Hal. 86 & 91
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perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, atas kesediaan dan
bantuannya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr Wb

Hormat Saya

Desi Nopita Sari
NIM. EES160342
A. Identitas Responden
1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

3. Umur

:

4. Pendidikan Terakhir

:

5. Lama Berwirausaha

:

6. Modal Awal Usaha

:

7. Penghasilan/Bulan

:

B. Petunjuk Pengisian
Kami telah menyediakan pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu
kolom dari lima pilihan kotak yang tersedia dengan keterangan sebagai
berikut:
 STS

= Sangat Tidak Setuju

 TS

= Tidak Setuju
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 KS

= Kurang Setuju

 S

= Setuju

 SS

= Sangat Setuju
Tabel 2.1
Kursioner Penelitian

1. Karakteristik Wirausaha
No
1.

Pernyataan
Saya yakin dan optimis pelanggan saya akan
terus bertambah setiap tahun/Bulannya.63

2.

Saya selalu bersemangat dan bekerja keras
dalam melakukan usaha yang saya jalankan.64

3.

Saya berani mengambil risiko dan menghadapi
risiko apapun dalam menjalankan usaha ini.65

4.

Saya bersedia menerima saran dan kritik yang
diberikan oleh konsumen

5.

Saya dapat menciptakan ide–ide baru dalam
usaha saya.66

6.

Saya memiliki rencana yang jelas untuk usaha
saya dimasa yang akan datang. 67

63

STS

TS

KS

S

Ginting, Rio Iman Luther, Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Karakteristik
kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Karang
Berombak, Program Studi Strata-1 Manajemen, Universitas Sumatera Utara.2017. Hlm.87
64
Diana Nur Rochma, pengaruh karakteristik kewirausahaan dan lingkungan keluarga
terhadap minat berwirausaha siswa kelas X1 Kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK
17 Temanggung. Program Studi Pendidikan Administrasi perkantoran, Universitas negeri
Yogyakarta.2018. Hlm.117
65
Ginting, Rio Iman Luther, Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Karakteristik
kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Karang
Berombak, Program Studi Strata-1 Manajemen, Universitas Sumatera Utara.2017.Hlm.87
66
Diana Nur Rochma, pengaruh karakteristik kewirausahaan dan lingkungan keluarga
terhadap minat berwirausaha siswa kelas X1 Kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK
17 Temanggung. Program Studi Pendidikan Administrasi perkantoran, Universitas negeri
Yogyakarta.2018. Hlm.117
67
Fanuel Valian Ekananta, pengaruh karakteristik kewirausahaan dan motivasi terhadap
keberhasilan usaha pada wirausaha di Kecamatan Semarang Utara. Program Studi Manajemen,
Universitas Katolik Soegijapranata.Hlm.43

SS
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2. Modal Usaha
No
1.

Pernyataan
Modal merupakan syarat utama untuk
usaha.

2.

Dana diperoleh dari modal sendiri.68

3.

Terbatasnya modal sendiri menjadi
hambatan untuk usaha

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

3. Strategi Pemasaran
No
1.

Pernyataan
Saya selalu melakukan promosi pada
usaha saya

2.

Saya melakukan perluasan pasar dengan
membangun citra merek

3.

Saya memiliki outlet lebih dari satu

4.

Saya
selalu
melakukan
produk/jasa pada usaha saya

inovasi

4. Perkembangan Usaha
No
1.
2.
3.

Pernyataan
Meningkatnya jumlah pelanggan dalam
usaha saya69
Jumlah tenaga kerja saya setiap
tahun/Bulan semakin bertambah
Jumlah
penjualan
saya
setiap
tahun/Bulan semakin meningkat.70
68

Eko Rasmono, Pengaruh Karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi
pemasaran terhadap perkembangan umkm di Kelurahan Pasir Panjang Kota Jambi, Skripsi
Program Manajeme, Universitas Jambi, 2018. Hlm.68
69
Eko Rasmono, Pengaruh Karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi
pemasaran terhadap perkembangan umkm di Kelurahan Pasir Panjang Kota Jambi, Skripsi
Program Manajeme, Universitas Jambi, 2018. Hlm.70
70
Ginting, Rio Iman Luther, Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Karakteristik
kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Karang
Berombak, Program Studi Strata-1 Manajemen, Universitas Sumatera Utara.2017. Hlm.87

49

E. Variabel Penelitian
1. Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variabel yang memberikan reaksi atau
respons jika dihubungkan dengan variabel Independen (bebas), biasa di
notasikan dengan Y. variabel dependen pada penelitian ini adalah
perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi.
2.

Variabel Independen
Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang

memengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan symbol X.71 variabel
independen pada penelitian ini adalah: karakteristik wirausaha (X1), modal
usaha (X2) dan strategi pemasaran.
Tabel 2.2
Operasional Variabel
Variabel
Karakteri
stik
Wirausah
a (X1)

Definisi Variabel
Karakteristik wirausaha dapat
didefinisikan sebagai hal yang
berhubungan dengan ciri khas,
perilaku, watak, tabiat, sikap,
serta tindakan seseorang untuk
mewujudkan gaagasan inovatif
ke dalam dunia usaha dan sikap
dan
tindakan
seseorang
wirausahawan
dalam
kesehariannya.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
71

Indikator
Skala
Percaya diri yang
Likert
kuat
Memiliki orientasi
yang terukur
Pengambil risiko
Mempunyai jiwa kep
emimpinan
Orisinal
Visioner atau berpan
dangan
jauh
kedepan72
Sifat takwa, tawakal,
zikir dan syukur
Jujur
Bangun shubuh dan

Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hlm. 90-91
72
Noor Shodiq Askandar dan Jeni Susyanti, Wirausaha Saja, (Erlangga,2018). Hlm.12
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bekerja
10. Toleransi
11. Berzakat dan berinf
ak.73

Modal U
saha
(X2)

Modal merupakan alat untuk 1. Modal sebagai syara Likert
membangun usaha. Modal dapat
t mendirikan usaha
digunakan
untuk
keperluan 2. Sumber-sumber
produksi dan untuk perlengkapan
modal
berwirausaha
3. Kekurangan
dan
kelebihan
suatu
modal74
4. Manusia menduduki
tempat di atas modal
disusul sumber daya
alam
5. Modal
harus
berkembang
6. Menggunakan modal
dengan baik.75
Strategi
Strategi pemasaran adalah suatu 1. Penetrasi pasar
Likert
Pemasara upaya mengenalkan produk, 2. Mengembangkan pasar
n (X3)
memperluas pasar sasaran dan 3. Pengembangan
meningkatkan penjualan kepada produk76
konsumen
untuk
mencapai 4. Diferensiasi
tujuan perusahaan.
5. Bauran Pemasaran
6. Penjualan.77
Perkemb
angan
Usaha
(Y)

73

Perkembangan usaha adalah 1. Peningkatan omset Likert
aktivitas yang dapat membuat
penjualan
usaha untuk dapat lebih maju 2. Pertumbuhan tenaga
lagi dan meraih keberhasilan.
kerja dan
3. Pertumbuhan pelang

Muhammad Anwar H.M, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT
Kharisma Putra utama, 2014), Hlm.14
74
Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm.95
75
Nurmaya, Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) terhadap pendapatan
pengusaha kecil. Skripsi Program Eonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten, 2016, Hlm.23
76
Noor Shodiq Askandar dan Jeni Susyanti, Wirausaha Saja, (Erlangga,2018),Hlm.98
77
Nurul Huda, dkk., Pemasaran Syariah (Teori dan Aplikasi), (Jakarta: Kencana, 2017),
Hlm.136
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gan sebagai penguku
ran perkembangan
usaha78

F. Teknik Analisis Data
1. Uji Instrument Penelitian
a) Uji Validitas
Validitas suatu instrument adalah seberapa jauh instrument itu benar-benar
mengukur apa (objek) yang hendak diukur.79 Menurut Ghozali, uji validitas
digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan sah atau valid jika pernyataan pada kuesioner tersebut
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu. Uji
signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (nilai
Corrected-item-Total Correlation pada output Cronbach alpa) dengan nilai r
tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2 (n adalah jumlah sampel dengan
tingkat signifikansi 0,05). Jika r hitung lebih besar daripada r tabel dan
berkolerasi positif maka butir pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata
lain item pertanyaan dikatakan valid apabila skor item pertanyaan memiliki
korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total variabel.80
Makin tinggi validitas suatu instrument, maka makin baik instrument itu
untuk digunakan, tetapi perlu diingat bahwa validitas alat ukur itu tidaklah
78

Isnaini Nurrohmah, Analsisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
sebelum dan sesudah menerima pembiayaan musyarakah pada koperasi jasa keuangan syariah
BM T (Studi kasus: BMT Beringharjo Yogyakart)a, Skripsi program pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, Hlm.25
79
Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014)Hlm.. 234 - 235 & 242
80
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta:
PUSTAKABARUPRESS,2015) Hlm.165
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dapat dilepaskan dari kelompok yang dikenai instrument itu karena
berlakunya validitas tersebut hanya terbatas pada kelompok itu atau
kelompok lain yang kondisinya hampir sama dengan kelompok tersebut.
Oleh karena itu, suatu alat ukur yang valid untuk kelompok belum tentu valid
untuk kelompok lain
b. Realibitas
Reabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrument
penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang
berbeda. Menurut Wright stone bahwa reabilitas sebagai suatu perkiraan
tingkatan (degree) konsistensi atau kestabilan antara pengukuran ulangan dan
pengukuran pertama dengan menggunakan instrument yang sama.81 Uji
realibilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid.
Menurut Ghozali uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indicator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan
reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali suatu variabel
dikatakan reliable jika memiliki Cronbach Alpha > 0,60.82
1. Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah
dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji
81

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014)Hlm.. 234 - 235 & 242
82
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta:
PUSTAKABARUPRESS,2015) Hlm.167
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normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang di gunakan
berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang berdistribusi
normal. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan kurva normal
Probability Plot dengan ketentuan jika titik-titik pada grafik menyebar dan
berhimpit mengikuti sekitar garis diagonal maka data yang digunakan
berdistribusi secara normal.83
b) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen
dalam

suatu

model.

Kemiripan

antar

variabel

independen

akan

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. selain itu uji ini juga menghindari
kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji
parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika
VIF yang dihasilkan diantra 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
c) Uji Heteroskedastistas
Heterokedasitas menguji terrjadinya perbedaan variance residual suatu
periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada
tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola
gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik
data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data
tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data

83

Meli Satriani, Pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen
dalam penggunaan jasa pengiriman barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Jambi, Skripsi
Program Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
Hlm.34
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tidak boleh membentuk pola yang bergelombang melebar kemudian
menyempit dan melebar kembali , penyebaran titik data tidak berpola.84
2. Analisis Regresi Liniear Berganda
Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear anatara
dua atau lebih variabel independen (X1,X2…..Xn) dengan variabel dependen
(Y).85 Analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan suatu variabel
respons (variabel terikat/dependen) menggunakan lebih dari satu variabel
input (variabel bebas, independen variabel/eksogen).86
Persamaan regresi ganda dinotasikan sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3……BkXi + e
Keterangannya:
Y

= Perkembangan UMKM

α

= Konstanta

β1….β3

= Koefisien Regresi

X1

= Karakteristik

X2

= Modal

X3

= Strategi Pemasaran

e

= Eror

Wirausaha

Usaha

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda menggunakan
bantuan program SPSS.17.00

84

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta:
PUSTAKABARUPRESS,2015) Hlm.176
85
Wahana Komputer dan Penerbit Andi, Mengolah data statistic Hasil penelitia
menggunakan SPSS, (Semarang: Andi OFFSET) Hal.142
86
Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mnadiri, 2015) Hlm.318
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a. Uji F ( Uji Simultan )
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
yang diteliti dalam penelitian ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk
dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis dengan menggunakan uji F.
Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada Anova yang membandingkan
Mean Square dari regression dan Mean Square dari residual sehingga
mendapatkan hasil yang dinamakan Fhitung sebagai dasar pengambilan
keputusan dapat digunakan kriteria pengujian :
a.

Apabila Fhitung > Ftabel dan apabila tingkat signifikansi < α (0,05). Maka
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap
variabel dependen.

b.

Apabila Fhitung < Ftabel dan apabila tingkat signifikansi > α (0.05). Maka
variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen.

b. Uji t (Uji Parsial)
Uji t (Parsial) yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh
variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen.
Dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian :
a) Apabila Thitung < Ttabel dan taraf signifikansi < 0,05 (5%) maka variabel
indepnden berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen
b) Apabila Thitung > Ttabel dan taraf signifikansi > 0.05 (5%) maka variabel
indepnden tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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c. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar
presentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh
perubahan atau variasi dari variabel independen. Koefisien determinasi
digunakan baik secara parsial (r) maupun secara bersama-sama (R2) yang
menyatakan besarnya keterandalan model yang digunakan, yaitu digunakan
untuk mengukur seberapa sbesar variabel bebas (Xi) memberikan kontribusi
pengaruh pada vaiarbel terikat (Yi) dari persamaan regresi yang diperoleh.
Besarnya nilai koefisiemn determinasi berkisar 0 < R2 < 1. Apabila nilai
koefisien determinasi mendekati 1 merupakan indikator yang mennjukkan
semakin kuatnya pengarh perubahan variable-variabel X terhadap perubahan
variabel Y.87
G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman penjelasan, dan penelaahan pokok
permasalahan yang akan dibahas maka skripsi ini disusun dengan sistematika
pembahasan, yaitu:
BAB I

Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
Rumusan Masalah,Tujuan dan Mnafaat penelitian dan Hipotesis

BAB II

Metodologi Penelitian. Dalam bab ini, berisi tentang pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, operasional

87

Meli Satriani, Pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen
dalam penggunaan jasa pengiriman barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Jambi, Skripsi
Program Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
Hlm.36
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penelitian, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, Uji
coba instrument , teknik analisis data
BAB III

Gambaran Umum Tempat Penelitian. Membahas mengenai sejarah
singkat tempat penelitian, geografis dan keadaan wilayah

BAB IV

Hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V

Penutup. Dalam bab ini berisi tentang uraian atau kesimpulan serta
saran dari pembahasan.

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kelurahan Jelmu
Kelurahan Jelmu adalah kelurahan yang sudah lama berdiri yaitu sejak
tahun 1981. Awalnya kelurahan ini hanya terdiri dari beberapa kepala kampung
saja hingga terbentuklah suatu kelurahan yang bernama Jelmu. Asal mula nama
Kelurahan Jelmu ini diambil dari nama pohon Jelmu yang terdapat di wilayah
Jelmu tersebut. Pohon ini menjadi ciri khas dari Kelurahan tersebut. Tetapi,
seiring

berjalannya waktu pohon ini mulai tidak lagi dapat ditemukan di

Kelurahan ini, karena pemukiman warga yang semakin hari semakin bertambah
menyebabkan pohon ini tidak bisa lagi diselamatkan.
Kelurahan Jelmu ini terletak di Kecamatan Pelayangan Jambi Kota
Sebrang. Kelurahan Jelmu ini dipimpin oleh Ario Wijaya Kusuma S.E yaitu
sebagai lurah Jelmu sendiri. Kelurahan ini terdapat 3 RT yaitu rt 1 2 dan 3.
Kemudian Visi dari Kelurahan Jelmu Ini adalah Terwujudnya Keluarga yang
Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha esa, Berakhlak Mulia dan
Berbudi Luhur, Sehat sejahtera Lahir dan Bathin. Adapun Misi dari Kelurahan
Jelmu ini adalah Meningkatkan Pembentukan Karakter Keluarga Melalui
Penghayatan Pengalaman Pancasila Kegotong Royongan serta Kesetaraan dan
Keadilan Gender, meningkatkan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Melalui
berbagai Upaya Ketrampilan dan Pengembangan Koperasi, meningkatkan
Ketahanan Keluarga melalui pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak
huni, Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga Kelestarian Lingkungan Hidup
58
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serta perencanaan sehat, Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi
Kegiatan Pengorganisasian dan Peningkatan Sumber daya Manusia. Mayoritas
pekerjaan masyarakat di Kelurahan Jelmu ini adalah Buruh dan sebagian
masyarakat juga memilih untuk berwirausaha. Di Kelurahan Jelmu ini terdapat
beberapa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti Batik, Kerupuk ikan,
Pangkas rambut, sembako, dll.
B. Struktur Organisasi Kelurahan Jelmu

Ario Wijaya Kusuma, SE

Ketua RT 01

Ketua RT 02

Ketua RT 03

RD. Asmuni

M.Asyrof

Hendra

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

M. Firdaus

Kurniawati

Haironi

C. Geografi Kelurahan Jelmu
Kelurahan Jelmu berada di wilayah Kota Jambi dengan luas 230 km2 yang
berbatas dengan :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Lubuk Panjang
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan mudung Laut
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Batang hari

60

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tengah
Jarak pusat pemerintah wilayah Kelurahan Jelmu dengan pusatn pemerintah
Kecamatan 0,5 km, sedangkan jarak dari pusat pemerintah Kota 13 km, kemudian
jarak dari ibukota Kabupaten adalah 10 km, dan jarak dari ibukota Provinsi 6 km.
D. Demografi Kelurahan
1. Penduduk
Jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Jelmu menurut potensi
Kelurahan tahun 2019 sebanyak 771 Jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk
laki-laki 386 jiwa. Dan jumlah penduduk perempuan 385 jiwa. Sedangkan jumlah
kepala keluarganya adalah sebanyak 186 KK. Usia 0 – 15 sebanyak 154 jiwa, usia
15 – 65 sebanyak 384 jiwa. Usia 65 ke atas sebanyak 101 jiwa.
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Jelmu adalah sebagai berikut
a. TK

: 65 orang

b. Sekolah Dasar

: 131 orang

c. SMP

: 88 orang

d. SMA/SMU

: 143 orang

e. Akademik/D1-D3 : 15 orang
f. Sarjana

: 37 orang

3. Kondisi Sosial Budaya
Masyarakat kelurahan Jelmu merupakan masyarakat yang agamis
yang mana 100 % masyarakat Kelurahan ini menganut agama Islam.
Kelurahan Jelmu memiliki 2 masjid yang mana masjud tersebut sering
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digunakan masyarakat untuk melakukan ibadah. Kelurahan Jelmu
mempunyai Sarana dan Prasarana kesehatan yaitu Puskesmas. Puskesmas ini
sangat membantu warga dalam kesehatan, fasilitas di puskesmas ini juga
cukup lengkap hal ini dapat dilihat dari terdapatnya dokter umum, bidan
desa, dokter gigi dll di puskesmas tersebut. Sedangkan Sarana dan Prasarana
olahraga juga terdapat di Kelurahan ini seperti lapangan sepak bola dan
badminton.
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu
Kota Jambi
Kelurahan Jelmu merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan
Pelayangan Kota Jambi. di Kelurahan ini terdapat 23 usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) yang masih aktif. Dari 23 Usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) tersebut terdapat 7 orang laki-laki dan 16 orang
perempuan, usia para pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi ini juga beragam, dari yang muda sampai yang
tua juga ada yaitu dari umur sekitar 36 tahun hingga umur di atas 55 tahun.
Pendidikan terakhir para pemilik usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ini juga beragam ada yang
pendidikan terakhirnya SD, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D1 dan ada
juga yang tidak bersekolah. Berbagai jenis usaha mikro kecil dan menengah
di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ini seperti Batik, Kerupuk ikan, Resparasi,
makanan kecil dan sembako. Rata-rata usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) sangatlah berperan penting bagi perekonomian masyarakat di
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Kelurahan Jelmu, hal ini dikarenakan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM)

dapat

menciptakan

lapangan

pekerjaan,

meningkatkan

pendapatan, dan mensejaterahkan orang banyak.88

88

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Lurah Jelmu Kota Jambi tahun 2020

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden pada penelitian ini disajikan dalam bentuk
deskriptif data yang telah diperoleh dalam penelitian. Data hasil penelitian
diperoleh secara langsung dari responden, yaitu melalui angket penelitian yang
telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini berjumlah 23 responden. Pada
penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden
berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama berwirausaha.
Secara lebih jelas disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini :
a. Jenis Kelamin Responden
Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin

Frekuensi

Presentase%

Laki-laki

7

30%

Perempuan

16

70%

Jumlah

23

100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat responden yang berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 30 % dan responden perempuan
sebanyak 16 orang atau 70 % dari total keseluruhan yaitu sebanyak 23
responden atau 100%. Responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin
perempuan hal ini dikarenakan banyaknya sektor usaha pada UMKM yang
sangat cocok untuk perempuan misalnya dalam sektor makanan dan membatik.
yang mana usaha tersebut lebih diminati oleh perempuan daripada laki-laki
b. Tingkat Usia Responden
Tabel 4.2
Tingkat Usia Responden
Tingkat Usia

Frekuensi

Presentase%

36 – 45

5

22%

46 – 55

7

30%

> 55

11

48%

Jumlah

23

100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak
23 responden dengan gambaran rentang usia 36 – 45 tahun berjumlah 5
responden atau 22 %, usia 46 – 55 tahun berjumlah 7 responden atau 30 % dan
usia > 55 tahun berjumlah 11 responden atau 48 % dari total keseluruhan
reponden. Tingkat usia responden yang paling tinggi adalah responden yang
berumur >55 tahun hal ini dikarenakan pada usia tersebut mulai terjadinya
penurunan produktifitas hal ini membuat banyak orang pada usia tersebut lebih

menyukai untuk bekerja dirumah saja yang tidak memakan banyak tenaga, dan
adanya kebebasan dalam berwirausaha, serta tuntutan untuk memenuhi
kebutuhan pokok keluarga. Hal inilah yang melandasi orang pada usia tersebut
untuk tetap berwirausaha.
c. Tingkat Pendidikan Responden
Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Responden
Tingkat Pendidikan

Frekuensi

Presentase %

Tidak Sekolah

1

4, 34 %

SD

11

47,82 %

SMP/Sederajat

3

13, 04%

SMA/Sederajat

7

30, 43 %

D1

1

4, 34 %

S1

0

0%

S2

0

0%

S3

0

0%

Jumlah

23

100%

Sumber : Hasil penelitian 2020
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
pendidikan responden adalah SD yang berjumlah 11 responden atau 47,82%
sedangkan pendidikan SMP berjumlah 3 orang atau 13,04 % pendidikan SMA
berjumlah 7 responden atau 30,43% Diploma 1 sebanyak 1 responden yang

tidak bersekolah 1 responden atau 4, 34%. Sedangkan yang berpendidikan S1,
S2 dan S3 tidak ada. Jumlah tertinggi berada pada penddikan SD yaitu 11 orang
atau 47,82% hal ini dikarenakan perusahaan swasta mauun negeri menuntut para
karyawan nya berpendidikan tinggi. Hal ini membuat para pelaku UMKM yang
berpendidikan SD lebih memilih berwiirausaha karena berwirausaha tidak
memerlukan pendidikan yang tinggi.
d. Lama Berwirausaha Responden
Tabel 4.4
Lama Berwirausaha Responden
Tingkat Usia

Frekuensi

Presentase%

<5 Tahun

3

13,04%

6-10 Tahun

4

17,39%

11 – 20 Tahun

9

39,13%

>20 Tahun

7

30,43

Jumlah

23

100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang sudah lama
berwirausaha sebanyak 7 reponden yaitu > 20 tahun berwirausaha, sedangkan
responden sudah 11 – 20 tahun berwirausaha adalah sebanyak 9 responden ,
yang 6-10 tahun berwirausaha berjumlah 4 orang dan yang < 5 tahun
berwirausaha sebanyak 3 responden. Hal ini dikarenakan kebanyakan para
pelaku UMKM menekuni usahanya sehingga usaha mereka mampu bertahan
lama.

2. Hasil dan Analisis Data
a. Uji Validitas
Tabel 4.5
Hasi Pengujian Uji Validitas
Variabel

Pernyataan

rhitung

rtabel

Keterangan

Karakteristik

Item_1

0,540

0,413

Valid

Wirausaha

Item_2

0,514

0,413

Valid

(X1)

Item_3

0,598

0,413

Valid

Item_4

0,465

0,413

Valid

Item_5

0,815

0,413

Valid

Item_6

0,751

0,413

Valid

Modal Usaha

Item_1

0,761

0,413

Valid

(X2)

Item_2

0,919

0,413

Valid

Item_3

0,632

0,413

Valid

Strategi

Item_1

0,797

0,413

Valid

Pemasaran

Item_2

0,724

0,413

Valid

(X3)

Item_3

0,612

0,413

Valid

Item_4

0,567

0,413

Valid

Perkembangan

Item_1

0,719

0,413

Valid

UMKM (Y)

Item_2

0,681

0,413

Valid

Item_3

0,883

0,413

Valid

Sumber : Data Primer yang diolah 2020
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas. Setiap item pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,413. Sehingga dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa setiap butir pernyataan yang ada dalam
penelitian valid. Hal ini berarti semua item pernyataan mampu mengukur atau
mengungkapkan dari variabel tersebut.

b. Uji Realibilitas
Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji Realibilitas
Variabel

Cronbach Alpha

Keterangan

Karakteristik Wirausaha (X1)

0.673

Reliabel

Modal Usaha (X2)

0.689

Reliabel

Strategi Pemasaran (X3)

0.613

Reliabel

Perkembangan UMKM (Y)

0.614

Reliabel

Sumber : Hasil Olah data 2020
Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil pengujian semua
variabel yaitu variabel karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi
pemasaran menghasilkan angka Cronbac’s Alpha lebih besar > 0,60. Sehingga
dapat dikatakan bahwa semua variabel dinyatakan reliablel
c. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil Olahan Data Tahun 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan grafik normal p-plot pada gambar
diatas, menunjukkan bahwa penyebaran data tersebut letaknya tidak jauh dari
garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa
model regresi yang dihasilkan telah memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

23

Normal Parameters

a,,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
.22622090

Absolute

.104

Positive

.104

Negative

-.078

Kolmogorov-Smirnov Z

.498

Asymp. Sig. (2-tailed)

.965

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dapat dilihat dari tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi pada
Kolmogrov Smirnov 0,965 > 0,05. Sehingga pada uji normalitas dapat
dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

a. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients

a

Collinearity Statistics
Model

Tolerance

VIF

1 (Constant)
X1

.750

1.334

X2

.843

1.186

X3

.880

1.136

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil penelitian pada tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance dan
VIF menujukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih
kecil dari 10 dan semua nilai tolerance yaitu lebih dari dari 0,1 yang dapat
dismpulkan bahwa dari data diatas tidak terjadi multikolinieritas.
2. Uji Heterokedasitas
Gambar 4.2
Uji Heterokedasitas

Sumber : Hasil Olahan Data Tahun 2020

Dari output diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk
pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada
sumbu Y jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas dalam
model regresi
f. Uji Simulthan (F)
Tabel 4.16
Hasil Uji Simultan

b

ANOVA
Sum of
Model
1

Squares

Df

Mean Square

Regression

3.415

3

1.138

Residual

1.126

19

.059

Total

4.541

22

F
19.211

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Dari hasil pengolahan data pada tabel, diketahui bahwa karakteristik
wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap perkembangan umkm karena nilai fhitung
19.211 > ftabel 3.10 atau nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari
level of signifikan 0,05 karena hal ini berarti bahwa variabel karakteristik
wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran secara bersama-sama atau
secara simultan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM).

g. Uji parsial (T)
Tabel 4.17
Hasil Uji Parsial

Coefficients

Model
1

(Constant)

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

-1.959

.895

X1

.379

.168

X2

.461

X3

.630

Beta

Collinearity Statistics
T

Sig.

Tolerance

VIF

-2.188

.041

.298

2.259

.036

.750

1.334

.214

.268

2.156

.044

.843

1.186

.125

.613

5.033

.000

.880

1.136

a. Dependent Variable: Y

1) Uji t variabel Karakteristik Wirausaha
Diketahui besarnya nilai t hitung variabel karakteristik wirausaha adalah
sebesar 2.259 > 2.093 t tabel dan signifikansi pada 0,036 < 0,05. Hal ini
berarti H2 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel karakteristik
wirausaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi
2) Uji t variabel Modal usaha
Diketahui besarnya nilai t hitung variabel modal usaha adalah sebesar 2.156
> 2.093 t tabel dan signifikansi pada 0,044 < 0,05. Hal ini berarti H2
diterima, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel

modal usaha

berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota
Jambi

3) Uji t variabel Strategi pemasaran
Diketahui besarnya nilai t hitung variabel srategi pemasaran adalah sebesar
5.033 > 2.093 t tabel dan signifikansi pada 0,00 > 0,05. Hal ini berarti H2
diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pemasaran
berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota
Jambi
h. UjI keofisien determinasi (Rsquare)

Tabel 4.18
Uji Koefisien determinasi (Rsquare)

Model
1

R
.867

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

.752

.713

.24343

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas diperoleh nilai R Square
sebesar 0.752. hal ini mengandung arti bahwa Pengaruh karakteristik
wirausaha (X1), modal usaha (X2) dan Strategi Pemasaran (X3) secara
simultan terhadap perkembangan UMKM

(Y) adalah sebesar 75.2 %

sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,713 hal ini berarti menunjukkan
bahwa presentase kontribusi variabel karakteristik wirausaha, modal usaha
dan strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu
Kota Jambi sebesar 71% atau dengan kata lain variabel karakteristik
wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran mampu mrnjelaskan variasi

perkembangan UMKM sebesar 71% sedangkan sisanya yaitu 29% dijelaskan
oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.
B. Pembahasan
1.

Pengaruh Karakteristik Wirausaha (X1), Modal Usaha (X2) dan Strategi
Pemasaran (X3) secara simultan terhadap perkembangan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
Hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik wirausaha (X1), modal

usaha (X2) dan strategi pemasaran (X3) secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai fhitung 19.211 > dari
nilai ftabel 3.10 atau nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of
signifikan 0,05. Pengembangan usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM)

dapat dilakukan dengan banyak cara. Diantaranya dengan cara mengetahui
karakteristik wirausaha, cara memperoleh modal dan cara mengelolanya serta
menerapkan strategi pemasaran yang tepat.89
Rata–rata para UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi belum memiliki
karateristik wirausaha baik, terbatasnya modal usaha, pengelolaan modal yang
belum baik serta strategi pemasaran yang belum optimal. Hal inilah yang
menyebabkan para pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ini belum
dapat berkembang, seorang wirausaha yang mempunyai karakteristik wirausaha
yang baik, kemudian dapat mengelola modal dengan baik dan menerapkan
strategi pemasaran dengan baik akan membantu para pelaku UMKM untuk
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Vivi Diah Kusumaningrum, Analisis pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha
dan strategi pemasaran terhadap pengembangan UMKM di desa Bendungrejo Kecamatan Berbek
Kabupaten Nganjuk. Skripsi Program Studi Manajemen, Univeristas Nusantara PGRI Kediri,
2015. Hlm.5

mengembangkan usahanya. Dalam islam Allah juga mengatur tentang
karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran. seperti menurut
Buchari Alma karakteristik wirausaha dalam islam antara lain mempunyai sifat
takwa, tawakal, zikir dan syukur, Jujur, Bangun shubuh dan bekerja, toleransi,
berzakat dan berinfak di dalam berwirausaha.90 Kemudian dalam sistem ekonomi
islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti.
Dikarenakan jika modal atau uang berhenti maka harta itu tidak dapat
mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang
diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan
mendatangkam manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis
berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.91
Menurut Bahari, dkk ada tiga elemen yang menjadi strategi pemasaran
syariah, yaitu diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan.92 Fenoema yang
terjadi bahwa kebanyakan para pelaku UMKM belum menerapkan ketiga hal
tersebut sepenuhnya, seharusnya jika para pelaku UMKM dapat menerapkan
bisnis sesuai dengan syariah tersebut maka besarlah harapan UMKM untuk dapat
berkembang, dan keberkahan juga tercipta pada usahanya. Hasil penelitian ini
didukung oleh hasil penelitian Endang Puwanti yang bahwa karakteristik
wirausaha, modal usaha secara bersama berpengaruh positif dan signifikan
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Muhammad Anwar H.M, Pengantar Kewiraushaan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT
Kharisma Putra utama, 2014, Hlm.19
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Hasanuddin Banten, 2016. Hlm.23
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Nurul Huda, dkk, Pemasaran syariah (Teori dan Aplikasi), (Jakarta Kencana,, 2017)
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terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaaan dan Kalilondo Salatiga93. dan
hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Vivi diah Kusumaningrum pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa
karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran secara simultan
berpengaruh dan signifikansi terhadap pengembangan UMKM di desa
Bendungrejo Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk.94
2.

Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Strategi Pemasaran secara
parsial terhadap Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi
a)

Pengaruh karakteristik wirausaha terhadap perkembangan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi.
Hasil

penelitian

diketahui

bahwa

karakteristik

wirausaha

(X1)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel
karakteristik wirausaha adalah 2.259 > 2.093 t tabel atau nilai signifikan yang
dihasilkan 0,036 lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Menurut Geofffrey G
Meredith et al bahwa seorang wirausaha harus memiliki percaya diri yang kuat,
berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki jiwa
pemimpin, memiliki keorisinilan, dan berorientasi kemasa depan.95
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Endang Purwanti, Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha,
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Fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota
Jambi ialah para pelaku UMKM kurangnya kepercayaan diri pada usahanya,
kemudian para UMKM tersebut juga kurang memiliki orientasi yang terukur,
seringkali takut untuk mengambil risiko, kurangnya jiwa kepemimpinan, kurang
orisinal, dan kurang visioner. Hal inilah yang menyebabkan UMKM di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi belum dapat berkembang. Dalam islam Allah juga
mengatur tentang karakteristik di dalam berwirausaha, seperti menurut Buchari
Alma karakteristik wirausaha dalam islam antara lain mempunyai sifat takwa,
tawakal, zikir, dan syukur, bersikap jujur, Bangun shubuh dan bekerja, memiliki
sifat toleransi, berzakat dan berinfak.96
Kurangnya sifat takwa kepada Allah swt yang dimliki oleh para pelaku
UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi, seperti dari kebanyakan UMKM yang
belum sempurna dalam menutup auratnya, kemudian seringkali pasrah dengan
keadaaan tanpa melakukan kegiatan yang dapat mendorong usaha menjadi lebih
baik lagi, kurangnya melakukan infaq dari hasil usahanya dll. Semakin seorang
wirausaha memiliki sifat karakteristik wirausaha syariah

maka besarlah

harapan wirausaha tersebut untuk mengembangkan usahanya, umat islam yang
melaksanakan sifat-sifat tersebut diatas maka, bukan saja peluang untuk
mencapai keberhasilan yang didapat tetapi keberkahan juga akan dapat
dirasakan.
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Muhammad Anwar H.M, Pengantar Kewiraushaan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT
Kharisma Putra utama, 2014, Hlm.19

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haniyah
Safitri dan Khasan Setiaji yang menyatakan bahwa hasil penelitian dapat
dianalisa secara parsial diperoleh hasil bahwa modal usaha berpengaruh terhadap
perkembangan UMKM dan karakteristik wirausaha berpengaruh terhadap
perkembangan UMKM di desa Kedungleper Kecamatan Bnagsri Kabupaten
Jepara.97 Dan juga hasil penelitian ini juga didiukung oleh penelitian Kartika
Putri, dkk yang menyatakan bahwa secara parsial hasil penelitian dapat dianalisa
bahwa

karakteristik

kewirausahaan,

modal

usaha

dan

peran

business

development service memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
pengembangan usaha studi pada sentra industry kerupuk desa kedungrejo
sidoarjo jawa timur.98
b)

Pengaruh modal usaha secara parsial terhadap perkembangan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
Hasil penelitian diketahui bahwa modal usaha (X2) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi..
Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel karakteristik wirausaha adalah
2.156 > 2.093 t tabel atau nilai signifikan yang dihasilkan 0,044 lebih kecil dari
level of signifikan 0,05. Menurut Kasmir modal usaha dapat diperoleh dari dua
sumber yaitu modal sendiri dan modal pinjaman dari luar yaitu lembaga-lembaga
kredit.99 Fenomena yang terjadi bahwa kebanyakan para pelaku UMKM di
97

Haniyah Safitri dan Khasan Setiaji, Pengaruh modal usahadan karakteristik wirausaha
terhadap pengembangan usaha mikro kecil di desa Kedungleper kecanatan bangsri Kabupaten
Jepara.Jurnal Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang,Indonesia
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desa kedungrejo sidoarjo jawa timur).Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Univeristas di Ponerogo
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Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012), Hlm.95

Kelurahan Jelmu Kota Jambi hanya memakai modal sendiri dalam berwirausaha,
kebanyakan dari mereka enggan untuk meminjam kepada lembaga keuangan hal
ini dikarenakan prosedur yang rumit, riba dari bunga pinjaman, serta ketakutan
tidak dapat membayar, Hal tersebut menyebabkan para UMKM tersebut
seringkali menyebabkan modal menjadi terbatas dan seringkali mengalami
permasalahan dalam hal permodalan. Hal inilah yang menyebabkan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi belum dapat
berkembang.
Modal usaha sangat diperlukan dalam berbisnis jika para pelaku UMKM
meningkatkan modal usahanya tentunya kekurangan bahan baku tidak akan
terjadi lagi, produksi akan lebih lancar, serta mampu untuk membayar gaji
karyawan. Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu
faktor produksi yang penting tetapi “bukan yang terpenting:. Manusia menduduki
tempat diatas modal disusul sumber daya alam, dan dalam sistem ekonomi islam
modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti.
Dikarenakan jika modal atau uang berhenti maka harta itu tidak dapat
mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang
diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan
mendatangkam manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis
berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.100 Tetapi fenomena yang terjadi
pada pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ialah bahwa kebanyakan
para pelaku UMKM tersebut memandang bahwa modal adalah hal yang utama di
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Nurmaya, Pengaruh Bantuan modal usaha kecil (BMUK) terhadap pendapatan
pengusaha kecil, skripsi program ekonomi syariah, institute Agama Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten, 2016. Hlm.23

dalam berwirausaha, padahal dalam pandangan Al-quran ada yang lebih utama
dari modal yaitu sumber daya manusianya. Kemudian kebanyakan para pelaku
UMKM belum mampu menggunakan modal dengan baik sehingga modal
tersebut menjadi tidak produktif dan jumlah modal tidak meningkat. Inti dari
berwirausaha adalah ketika sumber daya manusia mampu mengelola modal
dengan baik maka kesempatan untuk mengembangkan usaha dapat terwujud.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Eko Rasmono pada
tahun 2018 bahwa secara parsial modal usaha, dan strategi pemasaran
berpengaruh positif dan signifikan sedangkan karakteristik wirausaha tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan
Pasir Panjang Kota Jambi.101 dan hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Vivi diah Kusumaningrum pada tahun 2015 yang
menyatakan bahwa karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran
secara parsial dan simultan berpengaruh dan signifikansi terhadap pengembangan
UMKM di desa Bendungrejo Kecamatan berbek Kabupaten102
c) pengaruh Strategi Pemasaran (X3) secara parsial terhadap perkembangan
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
(X3)
Hasil penelitian diketahui bahwa modal usaha (X2) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi.. Hal
101

Eko Rasmono, Pengaruh Karakteristik Wirausaha,Modal Usaha, Dan Strategi
Pemasaran terhadap Perkembangan Usaha UMKM Di Kelurahan Pasir Panjang Kota Jambi,
Skripsi program Manajemen, Universitas Unja.2018
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ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel karakteristik wirausaha adalah 5.033 >
2.093 t tabel atau nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of
signifikan 0,05. Menurut Zimmerer dan Acabough dalam buku pengantar
kewirausahaan dan manajemen bisnis kecil mengungkapkan perlunya penetapan
strategi

pemasaran

pada

tiga

hal

yaitu

melakukan

penetrasi

pasar,

mengembangkan pasar, dan mengembangkan produk.103 Fenomena yang terjadi
pada pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi ialah kebanyakan para
UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi kurang melakukan penetrasi pasar pada
usahanya, mereka juga hanya memasarkan produk hanya dilingkungan tempat
mereka tinggal saja, dan kebanyakan produk yang mereka jual tiap tahunnya
sama. Hal inilah yang menyebakan para pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota
Jambi belum berkembang, Sedangkan Menurut Bahari, dkk ada tiga elemen yang
menjadi strategi pemasaran syariah, yaitu diferensiasi, bauran pemasaran, dan
penjualan.104
Umumnya para pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi tidak selalu
memberitahukan kepada konsumen kelemahan dari produknya, kemudian
kurangnya tranparansi terhadap produk yang dipasarkan, dan sering menjatuhkan
penjual lain. Pelaku UMKM yang mampu dalam menjalankan strategi pemasaran
syariah tersebut akan memiliki harapan yang besar untuk dapat mengembangkan
usahanya. Kemudian strategi pemasaran yang baik juga sangat diperlukan dalam
berwirausaha, strategi pemasaran yang baik akan membantu para UMKM agar
mencapai tujuan dalam berwirausaha, dapat unggul dalam bersaing, serta mampu
103
104
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Noor Shodiq Askandar dan Jeni Susyanti, Wirausaha Saja!, (Erlangga,2018), Hlm.98
Nurul Huda, dkk, Pemasaran syariah (Teori dan Aplikasi), (Jakarta Kencana,, 2017)

untuk menghadapi perubahan zaman khususnya dibidang usaha. Hasil penelitian
ini didukung oleh hasil penelitian penelitian Eko Rasmono pada tahun 2018
bahwa secara parsial modal usaha, dan strategi pemasaran berpengaruh positif
dan signifikan sedangkan karakteristik wirausaha tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Pasir Panjang Kota
Jambi.105 dan hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Vivi diah Kusumaningrum pada tahun 2015 yang menyatakan
bahwa karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran secara
parsial dan simultan berpengaruh dan signifikansi terhadap pengembangan
UMKM di desa Bendungrejo Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk.106
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan secara simultan (UJI F)
pada penelitian ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik wirausaha,
modal usaha dan strategi pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap
perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi. Hal ini menandakan
bahwa H1 yaitu terdapat pengaruh secara simultan karakteristik wirausaha,
modal usaha, dan strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Jelmu Kota Jambi dapat diterima
dan dibuktikan kebenarannya.
2. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan secara parsial (UJI T)
pada penelitian ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik wirausaha,
modal usaha dan strategi pemasaran secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi.
Hal ini menandakan bahwa H2 yaitu terdapat pengaruh secara parsial
karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran terhadap
perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan
Jelmu Kota Jambi dapat diterima dan dibuktikan kebenarannya.
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B. Keterbatasan Penelitan
Penelitian yang dilakukan telah mengikuti prosedur penelitian secara ilmiah,
tetapi penelitian ini masih terdapat kekurangan, antara lain :
1. Penelitian ini belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM). Penelitian ini hanya menggunakan variabel karakteristik wirausaha,
modal usaha dan strategi pemasaran sebagai faktor yang dapat mempengaruhi
perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Objek penelitian ini terbatas karena hanya meneliti di satu ruang lingkup
Kelurahan saja, sehingga penelitian ini hanya memiliki jumlah populasi yang
sedikit dan sampel yang bisa diambil juga sedikit, seandainya populasi dan
sampel yang diteliti dapat lebih banyak lagi, maka penelitian akan
memperoleh peluang mendapatkan data yang lebih akurat
3. Data yang dilampirkan pada penelitian ini kurang maksimal, karena hanya
melampirkan data tenaga kerja saja. Data modal usaha, pendapatan UMKM
dan data pendukung yang lain, hanya diungkapkan melalui lampiran
wawancara saja.
4. Teori pendukung seperti teori tentang pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen belum maksimal dan kurang lengkap.
5. Kursioner belum mengungkapkan secara keseluruhan tentang indikatornya.
6. Pembahasannya belum mampu mengungkapkan secara keselurahan tentang
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara
simultan maupun parsial.

C. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti selanjutnya maupun subjek yang
diteliti. Adapun saran- saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas objek
penelitian dan dapat lebih memperdalam teori agar hasil penelitian yang
didapatkan dapat lebih baik dan lebih akurat dan dapat mendapatkan hasil
yang memuaskan.
2. Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini bisa menambah wawasan para
pelaku UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi untuk mengevaluasi dan
mengatasi setiap masalah yang muncul di dalam

usahanya, kemudian

diharapkan UMKM di Kelurahan Jelmu Kota Jambi dapat membangun
karakteristik wirausaha yang baik, dapat mengelola modal usaha dan mampu
menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar usaha yang dijalankan dapat
berkembang dan mengalami kemajuan.
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a. Lampiran Kursioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr Wb
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
Pemilik UMKM Di Kelurahan Jelmu Kota Jambi
Dengan Hormat,
Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya Desi Nopita Sari
Mahasiswi S1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini
mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan waktunya guna
mengisi daftar pertanyaan ini dengan sesungguhnya tanpa beban apapun, sehingga
dapat membantu melengkapi data yang sangat saya butuhkan. Adapun pernyataan
ini saya buat dalam rangka penelitian tugas akhir (Skripsi) dengan judul
“Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran
Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) Di
Kelurahan Jelmu Kota Jambi”.
Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan merupakan bantuan yang sangat
berharga bagi penelitian saya dan akan memberikan banyak manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr Wb
Hormat Saya

Desi Nopita Sari
NIM. EES160342

C. Identitas Responden
1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

3. Umur

:

4. Pendidikan Terakhir

:

5. Lama Berwirausaha

:

6. Modal Awal Usaha

:

7. Penghasilan/Bulan

:

D. Petunjuk Pengisian
Kami telah menyediakan pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu
kolom dari lima pilihan kotak yang tersedia dengan keterangan sebagai
berikut:
 STS

= Sangat Tidak Setuju

 TS

= Tidak Setuju

 KS

= Kurang Setuju

 S

= Setuju

 SS

= Sangat Setuju

1. Karakteristik Wirausaha
No
1.

Pernyataan
Saya yakin dan optimis pelanggan saya akan
terus bertambah setiap tahun/Bulannya.

2.

Saya selalu bersemangat dan bekerja keras
dalam melakukan usaha yang saya jalankan

3.

Saya berani mengambil risiko dan menghadapi
risiko apapun dalam menjalankan usaha ini

4.

Saya bersedia menerima saran dan kritik yang
diberikan oleh konsumen

5.

Saya dapat menciptakan ide–ide baru dalam
usaha saya

6.

Saya memiliki rencana yang jelas untuk usaha
saya dimasa yang akan datang

STS

TS

KS

S

SS

2. Modal Usaha
No
1.

Pernyataan
Modal merupakan syarat utama untuk
usaha

2.

Dana diperoleh dari modal sendiri

3.

Terbatasnya modal sendiri menjadi
hambatan untuk usaha

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

3. Strategi Pemasaran
No
1.

Pernyataan
Saya selalu melakukan promosi pada
usaha saya

2.

Saya melakukan perluasan pasar dengan
membangun citra merek

3.

Saya memiliki outlet lebih dari satu

4.

Saya
selalu
melakukan
produk/jasa pada usaha saya

inovasi

4. Perkembangan usaha
No
1.
2.
3.

Pernyataan
Meningkatnya jumlah pelanggan dalam
usaha saya
Jumlah tenaga kerja saya setiap
tahun/Bulan semakin bertambah
Jumlah
penjualan
saya
setiap
tahun/Bulan semakin meningkat

Karakteristik Wirausaha

Modal Usaha

Strategi Pemasaran

Perkembangan

(X1)

(X2)

(X3)

UMKM (Y)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 To

P1 P2

P3 To

tal

P1

P2 P3 P4 To

Tal

P1

P2 P3 To

Tal

Tal

4

4

4

4

4

4

24

4

4

3

11

4

4

4

4

16

4

3

4

11

5

5

4

4

5

5

28

4

4

4

12

3

4

3

4

14

4

3

4

11

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

12

4

4

3

3

14

4

3

4

11

5

4

3

5

4

4

25

5

5

4

14

5

4

4

4

17

5

4

5

14

4

4

4

4

4

3

23

4

4

4

12

3

5

3

4

15

4

3

4

11

4

5

4

5

5

4

27

4

4

4

12

4

4

4

4

16

4

3

5

12

4

4

2

4

4

4

22

4

4

4

12

2

3

4

4

13

3

3

3

9

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

12

4

4

4

4

16

4

4

4

12

5

4

5

4

5

5

28

4

5

4

13

4

4

2

4

14

5

3

4

12

4

4

2

4

4

4

22

4

4

4

12

3

4

3

3

13

3

3

3

9

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

12

3

4

3

3

13

4

3

4

11

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

12

3

4

3

4

14

3

3

4

10

4

5

4

3

4

4

24

4

4

4

12

3

5

3

5

16

5

3

3

11

4

4

4

4

2

2

20

4

4

4

12

3

4

3

3

13

4

3

3

10

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

12

4

4

4

4

16

4

4

4

12

5

4

4

4

5

4

26

4

4

4

12

4

4

4

4

16

4

4

5

13

4

4

5

4

4

5

26

4

4

4

12

4

4

3

4

15

4

4

5

13

5

4

5

5

4

4

27

4

4

4

12

4

5

3

5

17

4

4

5

13

4

4

4

4

4

4

24

4

3

3

10

4

4

4

4

16

4

3

4

11

4

4

4

4

4

4

24

4

4

4

12

4

4

4

4

16

4

3

4

11

4

4

4

4

4

5

25

4

4

4

12

2

2

2

4

10

3

3

3

9

4

4

4

4

3

4

23

4

4

4

12

3

3

3

3

12

4

3

4

11

4

5

5

5

5

5

29

5

5

4

14

4

5

3

4

16

5

3

5

13

b.

Hasil Wawancara Dengan Para Pemilik UMKM
Narasumber bernama Rusdiati berusia 52 tahun, pendidikan terakhir SD dan

usahanya adalah kerupuk ikan, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah usaha kerupuk ikan ini kurang lebih sudah 20 tahun. saya
memakai modal sendiri dalam berwirausaha, saya seringkali mengalami
keterbatasan modal dalam usaha saya, sehingga membuat ketidakmampuan saya
untuk dapat menggaji karyawan, inilah yang menyebabkan selama berwirausaha
saya melakukan kegiatan usaha saya hanya berdua bersama ibu saya, saya juga
merasa kurang melakukan promosi pada usaha saya, dari dulu saya hanya menjual
kerupuk ikan ini saja, saya menjual kerupuk ikan ini dari rumah saja. saya tidak
menjual atau menitipkan produk saya di supermarket karena bahan baku ikan
terkadang sulit dicari sehingga saya tidak mau mengambil risiko jika saya harus
mengalami kesulitan mencari bahan baku, sedangkan di supermarket mempunyai
ketentuan barang harus selalu tersedia. kerupuk saya dikemas pada plastik tanpa
merek. Biasanya penghasilan yang saya dapat saya gunakan untuk menambah
modal dan keperluan sehari hari. Tidak ada pembukuan keuangan pada usaha
saya, saya juga belum memiliki rencana untuk usaha saya dimasa yang akan
datang”
Narasumber berikutnya bernama M. Rifai usman umur 63 tahun pendidikan
terakhir SD usahanya adalah toko sembako, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah membuka toko sembako selama kurang lebih 42 tahun yaitu dari
tahun 1978 sampai sekarang, biasanya saya memakai modal sendiri dalam
berwirausaha, saya tidak mau meminjam ke bank karna ada unsur riba
didalamnuya. Selama berwirausaha saya hanya dibantu oleh istri dan anak. Di
dalam berwirausaha saya tidak melakukan promosi. Saya hanya mempunyai satu
toko ini saja. Dulunya usaha saya dan jumlah penjualan saya meningkat sampaisampai dengan keuntungan yang saya peroleh saya bisa membangun rumah. tetapi
semakin hari toko toko semakin banyak sehingga membuat pelanggan saya banyak
pindah ke toko lain yang lebih lengkap, saat penjualan menurun saya hanya
menunggu konsumen datang. Dan apabila ada kritik dan saran yang diberikan
konsumen saya tidak bersedia menerimanya, karena biasanya konsumen
memberikan kritik dan saran yang tidak masuk akal. Dan biasanya keuntungan
yang saya peroleh daya gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk memutar
modal kembali saya juga tidak menggunakan pembukuan keuangan pada usaha
saya”

Responden berikutnya adalah usaha Fauziah Aisyah usianya 54 tahun usahanya
adalah kerupuk ikan, ia mengatakan bahwa :
“Saya kurang lebih sudah 20 tahun berwirausaha, dulunya saya melakukan
usaha bersama orang tua dan salah satu anggota keluarga tetapi sekarang semenjak
ibu saya meninggal saya melakukan usaha saya hanya bersama salah satu anggota
keluarga tersebut saja. modal yang saya pakai dari modal sendiri, memakai modal
sendiri lebih baik daripada meminjam modal dari bank karna saya takut tidak mampu
untuk membayarnya. Selama usaha saya juga jarang melakukan promosi dan saya
menjual produk saya hanya dari rumah, biasanya pembeli yang datang hanya dari
lingkungan sekitar saja. biasanya kemasan yang saya gunakan menggunakan plastik
tanpa merek. jumlah penjualan saya dari tahun ketahun tidak meningkat. Keuntungan
yang saya dapat biasanya saya gunakan untuk keperluan sehari hari. saya belum
dapat menciptakan produk-produk baru pada usaha saya. Saya juga belum memilik
rencana apa untuk usaha saya dimasa yang akan datang”
Narasumber selanjutnya bernama M.Amin Ali usianya 56 tahun, pendidikan
terakhir SMA dan usahanya adalah model tekwan, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kurang lebih 25 tahun, saya memakai modal sendiri
dalam berwirausaha, selama berwirausaha saya tidak memakai karyawan hanya saya
dan istri saja. saya juga tidak melakukan promosi pada usaha saya, biasanya
konsumen datang dengan sendirinya. menu yang saya jual dari tahun ke tahun juga
sama, saya juga hanya mempunyai satu tempat usaha saja, sekarang jumlah
pelanggan saya menurun dan jumlah penjualan saya juga menurun, saat kondisi
penjualan menurun saya hanya menunggu dan berharap ada konsumen yang datang
untuk membeli”
Responden selanjutnya adalah ibu Robiatul Adawiyah usianya 41 tahun, dan
usaha berwirausaha kerupuk ikan, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kurang lebih 20 tahun, didalam berwirausaha saya
menggunakan modal sendiri, terbatasnya modal sendiri menjadi hambatan untuk
usaha. Selama 5 tahun terakhir ini saya hanya dibantu oleh anggota keluarga dalam
berwirausaha. Saya tidak menggunakan karyawan karena saya kurang yakin orang
tersebut dapat memproduksinya dengan baik. saya hanya menjual beberapa jenis
produk saja dari tahun ke tahun karena saya belum dapat menciptakan produk baru
dalam usaha saya. Saya juga memasarkan produk hanya dari rumah saja, saya tidak
melakukan promosi pada usaha saya, biasanya keuntungan yang saya peroleh saya
gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk memutar modal kembali”

Narasumber berikutnya bernama Yusmiati berusia 51 tahun pendidikan terakhir
SD dan usahanya adalah kerupuk ikan, beliau mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kurang lebih sudah 10 tahun Dalam berwirausaha
saya memakai modal sendiri, tetapi seringkali saya mengalami keterbatasan modal
pada usaha saya sehingga membuat aktivitas usaha saya menjadi terhambat. Dulu
saya dibantu oleh salah satu anggota keluarga,sekarang saya hanya melakukan
kegiatan usaha saya sendiri. Dari tahun ke tahun saya menjual jenis kerupuk ikan
saja, dan saya hanya menjual kerupuk ikan ini dari rumah. saya tidak menitipkan
kerupuk ikan saya ke toko-toko besar atau supermarket karena apabila produk saya
tidak laku, kerupuk saya menjadi rusak, dan saya mengalami kerugian. Jadi saya
memutuskan untuk menjualnya dari rumah saja. saya tidak mempunyai pembukuan
keuangan pada usaha saya tetapi keuntungan saya gunakan untuk keperluan
sehari-hari saya dan keluarga dan untuk memutar modal kembali”
Narasumber berikutnya bernama Zubaidah berusia 56 tahun pendidkan terakhir
SD dan usahanya adalah Batik, dan kue, beliau mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kurang lebih sudah 10 tahun. Di dalam berwirausaha
saya memakai modal sendiri. Keterbatasan modal juga menjadi hambatan untuk
usaha saya. Tenaga kerja saya dari tahun ke tahun hanya 3 orang saja. Dulu usaha
saya maju tetapi sekarang jumlah pelanggan saya berkurang, jumlah penjualan
saya semakin menurun dan tenaga kerja saya juga tidak bertambah. saya juga
jarang melakukan promosi pada usaha saya, dan penghasilan yang saya dapatkan
saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk modal kembali.”
Narasumber selanjutnya bernama M.Bakri A.R usianya 72 tahun pendidikan
terakhir SMA dan usahanya adalah toko manisan, ia mengatakan bahwa :
“ Saya berjualan kurang lebih sudah 3 tahun. Saya menggunakan modal
sendiri dalam usaha. Dengan modal yang terbatas saya mencoba membuka usaha,
tetapi terbatasnya modal sendiri menjadi hambatan untuk usaha. Saya melakukan
usaha hanya sendiri saja. Saya tidak melakukan promosi pada usaha saya, saya
hanya menunggu pembeli datang , tetapi dengan terbatasnya produk yang saya
tawarkan membuat konsumen beralih ke toko lain. Saya hanya mempunyai satu
toko saja. keuntungan yang saya dapatkan juga sedikit yang saya gunakan untuk
keperluan sehari hari saya”
Narasumber selanjutnya bernama M.Amin usia 52 tahun, pendidikan terakhir
SMA/Sederajat dan usahanya adalah reparasi, berikut hasil wawancaranya :

“Amin dan salah satu anggota keluarganya kurang lebih sudah 18 tahun
berwirausaha reasparasi. Dulunya usaha resparasi Amin ramai akan konsumen,
dulu selain membuka bengkel juga tersedia tempat pencucian motor, tetapi
sekarang hanya tersedia pencucian motor saja, Didalam usaha Amin kurang
melakukan promosi pada usahanya, Amin hanya mempunyai satu tempat usaha
saja. jumlah pelanggan Amin juga menurun, usahanya sepi dari pengunjung,
terbatasnya modal juga menjadi kendala untuk berwirausaha, Dan pemasaran
biasanya hanya dilakukan dengan memanfaatkan perkarangan rumah saja.
Penghasilan yang didapat biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari”
Narasumber selanjutnya bernama Maryati usia 60 tahun pendidikan terakhir
SD dan usahanya adalah kerupuk ikan. Beliau mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kerupuk ikan kurang lebih 34 tahun. Saya memakai
modal sendiri dalam berwirausaha. Jumlah pelanggan pada usaha saya meningkat
dari tahun ke tahun. Tetapi jumlah tenaga kerja saya setiap tahun tidak bertambah
hanya 4 orang saja. Kemudian Jumlah penjualan saya setiap tahun semakin
meningkat. Saya memakai modal sendiri dalam berwirausaha. Saya menjual
produk saya di rumah saja. Dan saya selalu melakukan promosi pada usaha saya
yaitu dari mulut ke mulut. Penghasilan yang saya dapat saya gunakan untuk
keperluan sehari-hari dan mengembalikan modal seperti sedia kala tanpa
penambahan”
Kemudian Responden selanjutnya yaitu ibu Arina yanti usia 41 tahun
pendidikan terakhir SMU, beliau mengatakan bahwa :
“ Saya melanjutkan usaha saudara saya baru delapan bulan sebenarnya usaha
ini kurang lebih sudah berdiri kurang lebih sudah 4 tahun. Di dalam berwirausaha
saya dibantu oleh suami saya. Didalam berwirausaha saya juga memakai modal
sendiri. Tetapi terbatasnya modal sendiri menjadi hambatan saya untuk
berwirausaha. Dalam berwirausaha saya kurang melakukan promosi. Saya hanya
mempunyai satu tempat usaha saja yaitu dengan hanya memanfaatkan bagian
rumah untuk dijadikan tempat usaha. Keuntungan yang diperoleh biasanya saya
gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menambah modal tetapi saya tidak
melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran pada usaha saya.”
Narasumber selanjutnya bernama Suadah yang berusia 63 tahun pendidikan
terakhir SMPdan usahanya adalah kerupuk ikan, menurut beliau/mewakili ialah :
“Ibu suadah sudah berwirausaha selama kurang lebih 35 tahun. Ibu suadah
memakai modal sendiri dalam berwirausaha dan modal sendiri yang terbatas

membuat kendala dalam mengembangkan usaha, pendapatan saya dapat saya
gunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk putar modal kembali tetapi saya
tidak menggunakan pembukuan pada usaha saya. Ibu suadah melakukan promosi
pada usahanya baik melalui mulut ke mulut dan media sosial.”
Narasumber berikutnya yaitu ibu Nafisah seorang pengusaha Batik yang telah
lama menggeluti usahanya kurang lebih 15 tahun. Ibu Nafisah ini berusia 40 tahun
ia mengatakan bahwa :
“Selama berwirausaha saya pernah memakai modal sendiri dan meminjam
modal dari bank, tetapi sekarang saya sudah tidak meminjam modal dari bank lagi
karena saya lebih menyukai memakai modal sendiri meskipun seringkali
mengalami kekurangan modal, tetapi dengan modal sendiri risiko yang ditakutkan
tidak akan terjadi, kekurangan modal juga membuat proses usaha menjadi
terhambat. Dulu saya juga melakukan pembukuan keuangan pada usaha saya
tetapi sekarang tidak dilanjutkan lagi. Saya juga sering melakukan pameran untuk
mempromosikan produk saya sehingga membuat jumlah pelanggan dan penjualan
saya setiap tahun semakin meningkat, dan sekarang produk saya juga banyak saya
titipkan di toko-toko batik atau sanggar batik untuk dijual kembali biasanya
keuntungan saya gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memutar modal.”
Narasumber selanjutnya adalah bapak M.Zen yang berusia 62 tahun pendidikan
terakhir SD dan usahanya adalah toko sembako, istri yang mewakilkan mengatakan
bahwa :
“Suami saya sudah melakukan usaha kurang lebih 10 tahun. Suami saya
melakukan usaha dibantu oleh salah satu anggota keluarga saja. suami saya
melakukan usaha dengan modal sendiri, dengan modal yang seadanya suami saya
memulai usahanya, terbatasnya modal sendiri menjadi hambatan saya dalam usaha.
Tetapi walaupun begitu suami saya selalu melakukan promosi pada usahanya,
dengan memanfaatkan rumah sebagai tempat untuk berwirausaha. Suami saya
memasarkan produknya dilingkungan rumah saja.
Narasumber selanjutnya bernama Fauzi saleh usia 57 tahun pendidikan terakhir
SMA dan usahanya adalah pangkas rambut, ia mengatakan bahwa :
“ Saya sudah mempunyai usaha pangkas rambut kurang lebih sudah 30 tahun.
Saya biasanya memangkas rambut para konsumen di rumah ini, dengan
memanfaatkan sebagian ruangan rumah sebagai tempat untuk memangkas, kaca,
gunting dan peralatan pangkas lainnya menjadi modal saya, Saya melakukan usaha
seorang sendiri, penghasilan yang saya dapat saya gunakan untuk kebutuhan sehari-

hari karna alat untuk memangkas bisa digunakan terus menerus tanpa membeli lagi,
saat konsumen sepi saya hanya menunggu datangnya konsumen”
Narasumber selanjutnya adalah bernama Zainabun usia 49 tahun, pendidikan
terakhir SMP, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah kurang lebih 17 tahun berwirausaha, dulu saya dibantu oleh satu
orang tetapi sekarang saya hanya melakukan usaha saya sendiri. saya memakai modal
sendiri yang seadanya dalam berwirausaha, seringkali ketika ingin melengkapi
barang untuk usaha, saya sering mengalami kekurangan modal. Saya hanya menjual
dagangan saya dirumah dan saya tidak melakukan promosi pada usaha saya, saya
hanya memiliki satu tempat usaha saja. jumlah pelanggan saya tidak meningkat.
Penghasilan yang saya dapat biasanya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari dan
menambah modal”
Narasumber selanjutnya bernama Suraiyah berusia 60 tahun pendidikan terakhir
SD usahanya adalah Batik Jambi, ia mengatakan bahwa :
“Saya membuka usaha saya kurang lebih sudah 39 tahun dengan modal saya
sendiri, terbatasanya modal sendiri menjadi hambatan dalam berwirausaha. Saya
mempunyai tenaga kerja empat orang, selama 5 tahun terakhir ini tenaga kerja
tersebut hanya sebatas empat orang itu saja tidak bertambah ataupun berkurang,
biasanya pemasaran batik saya lakukan sendiri ataupun dengan menitipkan nya
ketoko-toko yang lebih besar”
Responden selanjutnya bernama Umayyah usianya 45 tahun usahanya adalah
kerupuk ikan dan kue, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kurang lebih sudah 4 tahun. Saya memakai modal
sendiri dalam berwirausaha, seringkali modal tersebut tidak cukup untuk membuat
produk yang lebih banyak lagi. biasanya selama berwirausaha saya hanya dibantu
oleh anggota keluarga saja. saya menjual produk saya dari rumah biasa pembeli
langsung datang kerumah, kemasan kerupuk saya berplastik biasa tanpa merek. Dan
saya hanya menyediakan kerupuk yang mentah saja, jika pembeli ingin membeli yang
sudah digoreng saya harus menjemur dan menggorengnya terlebih dahulu. Saya tidak
menjual ke supermarket karena tingginya standar yang ditetapkan oleh pihak
supermarket yang harus dipenuhi, kemudian bahan baku yang terkadang sulit dicari.
Saya hanya menjual kerupuk ikan dan tidak menjual kerupuk jenis lain karena saya

belum mampu untuk memproduksinya. Biasanya penghasilan yang saya gunakan
untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memutar modal”
Narasumber selanjutnya adalah ibu Asniah/ yang mewakili, Asniah berusia 58
tahun, pendidikan terakhirnya SD, berikut adalah hasil wawancaranya :
“Asniah sudah berwirausaha kurang lebih 33 tahun, dalam usahanya Asniah
memakai modal sendiri, modal sendiri yang terbatas menjadi hambatan dalam
berwirausaha, tenaga kerja dalam wirausaha dari tahun ke tahun hanya 5 orang saja,
Asniah selalu melakukan promosi dan inovasi pada usaha nya, penghasilan yang
didapat biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk memutar modal
kembali”
Responden selanjutnya adalah ibu Ermiati (erlina rozi) berwirausaha kerupuk
ikan, usianya 54 tahun, beliau mengatakan bahwa :
“ Saya sudah berwirausaha kerupuk ikan ini kurang lebih sudah 15 tahun, saya
berwirausaha memproduksi kerupuk sendiri saya tidak suka dibantu oleh orang lain
karena seringkali yang produk yang dibuat oleh orang tersebut tidak sama dengan
yang saya buat dan karena saya tidak mampu untuk menggaji orang. saya
memasarkan produk ini secara langsung bertemu dengan konsumen, saya tidak
menitipkan kerupuk saya di toko-toko besar atau supermarket karena takut apabila
produk tidak laku akan rusak. di supermarket stok tidak boleh habis sedangkan
seringkali ikan bahan utama sebagai pembuatan kerupuk kadang sulit dicari belum
lagi saya tidak sudah tua tidak mampu lagi untuk memproduksi banyak kerupuk. Saya
tidak menjual jenis kerupuk lain karena saya belum mampu untuk memproduksi
kerupuk lain. biasa uang yang saya dapatkan dari menjual kerupuk saya gunakan
untuk keperluan sehari-hari saya dan keluarga dan untuk mendapatkan tambahan
modal”
Narasumber selanjutnya bernama siti Haijir usia 48 tahun usahanya adalah batik
Jambi, beliau mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha batik selama 13 tahun. Saya memakai modal sendiri
untuk usaha. saya menjual produk saya dirumah saja, biasanya pembeli datang
langsung untuk membeli produk saya, saya memakai modal sendiri. Jumlah pelanggan
saya menigkat, saya juga melakukan promosi pada usaha saya melalui media sosial
dan pameran saya juga melakukan inovasi pada usaha saya. Saya sering membuat

desain yang baru pada produk saya biasanya penghasilan yang saya peroleh saya
gunakan untuk keperluan sehari-hari, menabung dan untuk memutar modal kembali”
Narasumber selanjutnya bernama Masriyah berusia 40 tahun usahanya adalah
batik, ia mengatakan bahwa :
“Saya sudah berwirausaha kurang lebih 20 tahun. Saya menggunakan modal
sendiri untuk usaha, terbatasnya modal usaha menjadi hambatan saya untuk
berwirausaha, tenaga kerja saya 5 tahun terakhir ini 3 orang saja tidak ada
penambahan dan pengurangan pada tenaga kerja saya,tetapi saya selalu melakukan
promosi pada usaha saya dan saya juga melakukan inovasi pada batik saya mulai dari
desain, warna, dan motif”
Narasumber selanjutnya adalah bapak Fauzi A. Rahman/yang mewakili usianya
65 tahun, usahanya adalah fotocopy, Berikut hasil wawancaranya :
“Usaha ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, usaha ini menggunakan modal
sendiri dan modal pinjaman untuk berwirausaha, usaha ini dilakukan oleh anggota
keluarga saja. saya hanya mempunyai satu tempat usaha saja, dulunya sebelum
banyak pesaing usaha fotocopy seperti sekarang, usaha ini ramai akan konsumen
tetapi semenjak pesaing sudah banyak usaha fotocopy ini menjadi sepi konsumen”

c. Lampiran Uji Analisis Data
1.

Uji Validitas Karakteristik Wirausaha (X1)
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2. Uji Valditas Modal Usaha (X2)
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3. Uji Validitas Strategi Pemasaran (X3)
Correlations
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4. Uji validitas Perkembangan UMKM
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2.1 Uji Realibilitas Karakteristik wirausaha
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.673

6

2.2 Uji Realibilitas Modal usaha

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.689

3

2.3 Uji Realibitas Strategi Pemasaran

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.613

4

2.4 Uji Realibiltas Perkembangan Usaha

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.641

N of Items
3

3.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

23
a,,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
.22622090

Absolute

.104

Positive

.104

Negative

-.078

Kolmogorov-Smirnov Z

.498

Asymp. Sig. (2-tailed)

.965

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

3.2 Uji Multikolonearitas
Coefficients

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

a

Std. Error

-1.959

.895

X1

.379

.168

X2

.461

X3

.630

a. Dependent Variable: Y

3.3 Uji Heterokedasitas

Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

-2.188

.041

.298

2.259

.036

.750

1.334

.214

.268

2.156

.044

.843

1.186

.125

.613

5.033

.000

.880

1.136

4.2 Uji F

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

3.415

3

1.138

Residual

1.126

19

.059

Total

4.541

22

F
19.211

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

4.3 Uji T

Coefficients

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

-1.959

.895

X1

.379

.168

X2

.461

X3

.630

a. Dependent Variable: Y

a

Beta

Collinearity Statistics
T

Sig.

Tolerance

VIF

-2.188

.041

.298

2.259

.036

.750

1.334

.214

.268

2.156

.044

.843

1.186

.125

.613

5.033

.000

.880

1.136

4.3 Uji R Square Determinasi

b

Model Summary

Std. Error of the
Model
1

R

R Square
.867

a

.752

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Adjusted R Square
.713

Estimate
.24343

C. Lampiran Dokumentasi

CURICULUM VITAE
Biodata

Nama Lengkap

: Desi Nopita Sari

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat Tanggal Lahir

: Jambi, 10 Agustus 1998

Nim

: EES. 160342

Alamat

: Jl. K.H.A. Tomo RT.11 Kel. Tahtul Yaman Kec.
Pelayangan Kota Jambi

Nomor HP

: 0831-2169-6174

Nama Ayah

: Lutfi hadi

Nama Ibu

: Malahiro

Riwayat Pendidikan
a. SDN 71 Kota Jambi

: Lulus Tahun 2010

b. MTsN Olak Kemang Kota Jambi

: Lulus Tahun 2013

c. MAN Olak Kemang Kota Jambi

: Lulus Tahun 2016

