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Berwirausaha menjadi salah satu cara untuk mencapai keberhasilan.  Sektor 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu kunci dalam upaya 

mencapai keberhasilan. UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja usaha industri pengolahan emping melinjo 

seperti karakter pribadi wirausaha, karakter usaha, kebijakan dan orientasi 

wirausaha. Tujuanpenelitian ini adalah untuk (1) menganalisis pengaruh karakter 

pribadi wirausaha dan kebijakan terhadap orientasi kewirausahaan, (2) 

menganalisis pengaruh karakter pribadi wirausaha, kebijakan dan orientasi 

kewirausahaan terhadap karakter usaha, dan (3) menganalisis pengaruh karakter 

pribadi wirausaha, kebijakan,  orientasi kewirausahaan dan karakter usaha 

terhadap kinerja usaha industri pengolahan emping melinjo di Kabupaten Batang.  

Responden dalam penelitian ini sebanyak 60 wirausaha dengan teknik 

purposive sampling. Kriteria yang ditentukan ialah wirausaha yang tergabung 

dalam KWT Tani Rejo sebanyak 30 anggota dan 30 wirausaha emping melinjo 

yang masih aktif pada saat penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisisPartial Least Square (PLS) 

dengan software SmartPLS 3.0. Variabel yang digunakan adalah karakter pribadi 

wirausaha, karakter usaha, kebijakan, orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha.  

Responden dalam penelitian ini yaitu wanita yang berusia 41-51 tahun. 

Pendidikan wirausaha emping sebanyak 65% adalah Sekolah Dasar (SD). Rata-

rata pengalaman berwirausaha lebih dari 5 tahun. Wirausaha memiliki tanggungan 

keluarga sebanyak 0-3 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama 

karakter pribadi wirausaha berpengaruh positif terhadap orientasi wirausaha, 

sedangkan kebijakan berpengaruh negatif terhadap orientasi wirausaha. Kedua, 

kebijakan berpengaruh positif terhadap karakter usaha, sedangkan karakter pribadi 

wirausaha dan orientasi wirausaha berpengaruh negatif terhadap karakter usaha. 

Terakhir, orientasi wirausaha berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, 

sedangkan karakter usaha berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha. Karakter 

pribadi wirausaha dan kebijakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

usaha. Orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja 

usaha pengolahan emping melinjo di Kabupaten Batang dimana indikator yang 

berpengaruh paling besar adalahproaktif dan agresif kompetitif.   
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