
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Keberhasilan usaha merupakan tujuan dari setiap wirausaha. Perlu kerja 

keras untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan usaha tidak bisa digeneralisasi 

untuk semua wirausaha, sebab bisa saja dipersepsikan berbeda tiap masing-

masing wirausaha dan berbeda dalam menghadapi masalah. Berwirausaha 

menjadi salah satu cara untuk mencapai keberhasilan. Kewirausahaan merupakan 

faktor penting dalam membangun ekonomi (Haliq 2017). Sektor usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan upaya pengentasan 

kemiskinan.  

Sektor UMKM memiliki kemampuan untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi dan sosial dengan melakukan pengembangan usaha mikro, kecil 

menengah (UMKM) (Martauli 2016). Menurut Tamara (2013) pembangunan 

perekonomian mampu meningkatkan dan mengembangkan iklim usaha, baik 

usaha mikro, kecil dan menengah yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan maupun 

prakarsa dari masyarakat yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas–batas 

kebangsaan (nation hood) dan batas–batas kenegaraan (state hood) demi 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut.   

Potensi UMKM dijadikan pemerintah Indonesia untuk mempercepat 

pembangunan negara.  Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 

2015 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha UMKM sudah 

mencapai 59 262 763unit. 

Tabel 1 Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2012-2015 

Unit usaha 
Tahun  

2012 2013 2014 2015 

Usaha mikro 55 856 176 57 189 393 57 874 001 58 521 987 

Usaha kecil 629 418 654 222 669 489 681 522 

Usaha menengah 48 997 52 106 55 098  59 263 

Total  56 534 591 57 895 721 58 598 588 59 262 763 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2016 

Perkembangan UMKM di Indonesia terus mengalami kenaikan, hal ini 

diharapkan dapat menumbuhkan usaha baru dan memberikan motivasi bagi 

wirausaha yang sudah berjalan untuk lebih memiliki orientasi wirausaha yang 

tinggi (Kuncoro 2008). Dirlanudin (2010) menunjukkan bahwa usaha yang 

memiliki orientasi wirausahacenderung lebih berhasil. Upaya pengembangan 

ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan 

memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional, 

pendekatan dalam ekonomi rakyat tersebut sebagai pengembangan UKM (Usaha 

Kecil dan Menengah) (Rizani 2015). UMKM sebagai penggerak pengembangan 

potensi wilayah yang berbasis ekonomi kerakyatan (Irawan 2016). Usaha kecil 

memiliki peranan dalam pertumbuhan dan pergerakan ekonomi suatu negara 

(Urata 2000). Kontribusi usaha kecil dapat meningkatkan pendapatan negara, 
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banyak menyerap tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan, dan penggerak 

ekonomi kerakyatan.  

UMKM merupakan usaha yang padat karya dan berbasis sumberdaya lokal 

yang mampu berorientasi ke masa depan dengan kinerja yang baik. Sebuah usaha 

yang mengadopsi orientasi kewirausahaan akan memiliki kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan usaha yang tidak mengadopsi (Raunch dan Wiklund 2009). 

Para wirausaha dapat mengukur kinerja usahanya selama ini dengan melihat 

peningkatan produksi, pendapatan yang diterima dan cakupan penjualan. Orientasi 

kewirausahaan yang dikenal sebagai cara pandang dan pendekatan yang baru 

dalam kinerja usaha. Perusahaan yang berorientasi kewirausahaan akan selalu 

berupaya untuk menghasilkan produk baru yang inovatif dan berani mengambil 

risiko (Becherer dan Maurer 1997). Kinerja usaha menjadi patokan sangat penting 

untuk melihat perjalanan sebuah usaha. Orientasi kewirausahaan mengacu pada 

proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mendorong kearah masa depan. 

Orientasi wirausaha mempunyai lima aspek yaitu selalu inovatif, bertindak secara 

proaktif, berani mengambil risiko, otonomi dan agresifitas kompetitif (Lumpkin 

dan Dess 1996). Orientasi sebuah kewirausahaan menjadi salah satu cara untuk 

melihat kinerja usaha mikro, kecil maupun menengah. Melalui orientasi 

kewirausahaan, pelaku UMKM bisa mengukur sejauh mana perbaikan UMKM 

dapat dilakukan. 

UMKM umumnya bergerak di industri pengolahan makanan. Usaha yang 

bergerak di bidang industri makanan lokal sangatlah banyak. Salah satu contohnya 

pada industri pengolahan melinjo. Melinjo menjadi salah satu makanan 

pendamping untuk kuliner seperti soto, pecel, dan ketoprak. Biji melinjo memiliki 

zat yang bergizi, dan merupakan makanan ringan di beberapa daerah (Tatefuji et 

al. 2014). Seiring dengan populernya emping melinjo, masyarakat di daerah mulai 

banyak yang tertarik pada industri pengolahan melinjo. Salah satunya daerah Jawa 

Tengah, yaitu di Kabupaten Batang. Tabel 2 menunjukkan bahwa industri UMKM 

melinjo terbanyak di Kabupaten Batang, sehingga Kabupaten Batang menjadi 

sentra pengolahan emping melinjo. Kabupaten Batang merupakan daerah 

penghasil melinjo terbanyak.  

Tabel 2 UMKM di KabupatenBatang tahun 2017 

Jenis UMKM Unit usaha 

Emping melinjo  6250 

Bata merah 362 

Ikan pindang 225 

Keripik singkong 215 

Madu  198 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang tahun 2017 

Emping melinjo yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu 

komoditas unggulan di Kabupaten Batang berdasarkan jumlah unit usaha yang 

terbanyak. Upaya tersebut melalui one village one product (OVOP) untuk 

menunjukkan usaha emping melinjo menjadi sentranya di KabupatenBatang. 

Selain itu pemerintah KabupatenBatang memiliki kebijakan yang dituangkan 

dalam program untuk memunculkan 1000 wirausaha baru, sehingga diharapkan 

dengan adanya program tersebut, industri pengolahan emping melinjo dapat 
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memunculkan usaha baru. Program tersebut dilakukan melaluipemberdayaan di 

kalangan ibu rumah tangga dan pemuda1. 

 Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemberdayaan pada wanita 

kelompok usaha untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini 

ditujukan pada wanita karena memiliki motivasi yang tinggi untuk terlibat dalam 

beberapa pelatihan dan pendampingan wirausaha. Kegiatan utama pemberdayaan 

wanita yaitu pengolahan emping melinjo. Kegiatan ini sudah bisa membantu 

untuk meningkatkan pendapatan wanita  dalam keluarga. Selain itu adanya 

kelompok wanita tani juga membuat para wanita berperan aktif di organisasi 

selain mengurus rumah tangga. Kelompok wanita tani merupakan tempat belajar 

para wanita terutama dibidang pertanian (Hariadi 1991).  

 Kelompok wanita tani merupakan perkumpulan dari para wanita yang 

ingin berdaya secara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan rasa 

kebersamaan dengan warga sesama kelompok yang tergabung. Di Kecamatan 

Limpung hanya terdapat satu kelompok yang diprakarsai oleh para wanita yaitu 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Tani Rejo. Kelompok tersebut terdiri dari banyak 

pengrajin dan beberapa pedagang dan pemasok bahan baku. KWT Tani Rejo lebih 

memilih berwirausaha secara berkelompok daripada berwirausaha secara mandiri. 

Hal ini dilakukan karena keterbatasan modal, kurangnya akses pasar, dan ada 

pengaruh dari seseorang yang mendukung kelompok tersebut tetap aktif serta 

dapat bersaing dengan wirausaha emping melinjo lainnya. Oleh karena itu 

orientasi tidak hanya ditunjukkan di inovasi pada pengolahan emping melinjo, 

melainkan ada pengaruh pada kekuatan pemimpin untuk selalu bisa aktif dan 

bertahan, serta adanya keberanian dalam pengambilan keputusan dalam setiap 

risiko pengolahan oleh setiap wirausaha. Mengarahkan KWT Tani Rejo ini lebih 

berorientasi wirausaha dan kelompok ini dapat tetap aktif meskipun di 

KabupatenBatang sendiri sudah banyak kelompok yang bubar dan lebih memilih 

mandiri.  

 Kelompok wanita tani yang tergabungmampu menumbuhkan 

kesejahteraan anggotanya. Usaha kecil mampu menjadi kegiatan ekonomi yang 

teratur dan baik. Oleh karena itu usaha mikro, kecil dan menengah penting hadir 

dalam lingkup masyarakat daerah. Keberadaaan UMKM dipandang menjadi salah 

satu upaya pemerintah daerah meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh 

karena itu sangat menarik untuk meneliti salah satu UMKM di Kabupaten Batang, 

yaitu usaha pengolahana emping melinjo. UMKM tidak hanya berkelanjutan pada 

produksinya saja tetapi juga dalam orientasi para wirausaha.  

Pemberdayaan ini memberikan keahlian pada wirausaha agar dapat 

meningkatkan kinerja usahanya. Orientasi kewirausahaan yang dikenal sebagai 

cara pandang dan pendekatan yang baru dalam kinerja usaha. UMKM yang 

berorientasi wirausaha menunjukkan hasil yang baik padausahanya (Raunch dan 

Wiklund 2009, Lumpkin dan Dess 1996, dan Miller 1983). Orientasi wirausaha 

yang dilihat dari UMKM pengolahan melinjo, dapat dilihat pula bagaimana 

kinerja usahanya selama ini(Rauch dan Wiklund 2009, Lumpkind dan Dess 1996). 

Kinerjausaha merupakan sebuah bentuk yang umum digunakan untuk mengukur 

dampak dari sebuah orientasi usaha. Pengukuran kinerja sangat penting untuk 

memahami keberhasilan maupun kegagalan dalam usaha baru (Murphy et al. 

1996). Kinerja bisnis perusahaan dapat ditingkatkan melalui orientasi 

Catatan kaki : 
1Disperindagkop dan UMKM Siap Menyuksekan Program 1000 Pengusaha Muda. Website : 

https://www.batangkab.go.id/?p=1&id=340 (diakses tanggal 19 Desember 2017)  

https://www.batangkab.go.id/?p=1&id=340
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kewirausahaan. Madsen (2005) menyatakan bahwa bisnis yang berorientasi bisa 

menjadikan usaha lebih baik. 

 

  

Perumusan Masalah 

 

UMKM mampu menjadi penggerak utama dalam perekonomian saat ini dan 

dianggap sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

lapangan usaha. UMKM juga mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi 

di masyarakat, karena memiliki karakteristik padat karya, berbasis teknologi 

sederhana sampai yang tercanggih dan mampu mengurangi penggangguran di 

daerah sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan dan keaktifan masyarakat. 

Perkembangan UMKM di Kabupaten Batang tidak mengalami peningkatan dari 

tahun 2016-2017. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan UMKM 

Kabupaten Batang di tahun 2016 terdapat 6358 unit dan mengalami penurunan di 

tahun 2017 menjadi 6250 unit usaha. Menurunnya jumlah UMKM dikarenakan 

beberapa masalah seperti kurangnya akses pasar, modal, orientasi tidak ada 

sehingga menjadikan UMKM bergerak pada kondisi nyamannya saja tanpa 

adanya upaya untukbergerak maju. Kendala lain dalam usaha pengolahan emping 

melinjo ini ialah wirausaha masih belum fokus pada orientasi usahanya, sehingga 

menyebabkan kinerja usaha pada produksi, distribusi dan pendapatan kurang 

maksimal. Sikap proaktif wirausaha tidak menonjol untuk kegiatan usaha. Kurang 

aktifnya wirausaha mencari informasi terkait bahan baku agar tetap berproduksi 

sehingga mengantisipasi permintaan besar dimasa yang akan datang, selain itu 

informasi harga yang masih dikuasai oleh wirausaha besar dan upaya-upaya lain 

untuk mendapatkan keuntungan lebih. Para wirausaha juga enggan untuk 

berinovasi dan berkreasi pada varian emping melinjo. Wirausaha kurang berkreasi 

untuk menciptakan produk baru atau varian rasa yang baru lantaran ketakutan 

tidak ada pasar yang tertarik jika menciptakan produk baru. Wirausaha sangat 

mengantisipasi risiko produknya yang tidak terjual habis. Jika ini terjadi maka 

wirausaha emping melinjo di Kabupaten Batang akan kerugian secara finansial 

maupun menumpuk produk di gudang. Hal inilah yang menjadikan permasalahan 

orientasi wirausaha yang mengganggu kinerja usaha pengolahan emping melinjo 

kurang baik atau terhambat. Beberapa wirausaha yang sudah bisa menerapkan 

orientasi wirausaha pada usaha pengolahan emping melinjo saat ini memiliki 

kinerja yang baik. Maka perlu upaya dalam diri wirausaha sendiri untuk mau 

merubah usahanya pada kondisi yang berorientasi wirausaha 

UMKM juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wirausaha. Para 

wirausaha emping melinjo yang ada kebanyakan hanya lulusan SD. Hal ini akan 

berpengaruh pada pola pemikiran wirausaha dalam menjalankan usaha emping 

melinjo. Selain itu pengalaman usaha juga sangat berpengaruh pada proses usaha 

emping melinjo. Usaha emping melinjo merupakan usaha berbasis keterampilan 

tangan pengrajin, semakin lama seorang wirausaha menjalankan usahanya, maka 

akan terlihat semakin baiknya kualitas dan pengelolaan usaha emping melinjo. 

Pengaruh faktor usia dan pengalaman usaha menjadi penentu pengelolaan usaha 

(Istiyanti dan Kamardiani 2017). Maka Satyarini (2016) mengelompokan usia, 

pengalaman usaha, pendidikan dan tanggungan keluarga sebagai faktor yang 

mempengaruhi wirausaha.  
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 Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menumbuhkan 

industri pengolahan emping melinjo menjadi sentra makanan lokal di Kabupaten 

Batang, diantaranya dengan mengajak masyarakat untuk berwirausaha dalam 

pengolahan melinjo. Melalui UMKM pengolahan melinjo akan mampu 

mendorong terciptanya kekuatan emping melinjo sebagai komoditas unggulan 

daerah. Tidak semua UMKM berjalan dengan baik. Masalah yang dihadapi oleh 

usaha kecil dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu masalah finansial dan 

manajemen usaha (Kurniati 2015). Kinerja usaha dipengaruhi oleh fokus 

wirausaha. Program yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan 

UMKM diantaranya seperti pelatihan diversifikasi produk berbahan dasar melinjo, 

bantuan peralatan pembuatan emping, pelatihan pemasaran dan pengemasan, 

pelatihan achievement motivation training, menjalin kemitraan usaha, 

memberikan fasilitas desain pada kemasan, sertifikasi halal dan keikutsertaan 

pameran tingkat lokal sampai nasional. Program pemberdayaan masyarakat 

wirausaha selama ini sudah bagus, akan tetapi masih banyak wirausaha yang 

belum mengimplementasikan. Pengalaman antara wirausaha dapat berbeda dalam 

menghadapi masalah. Selain itu adanya program pemberian modal seperti Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank BRI juga hanya bisa dirasakan oleh sebagian 

wirausaha. Hal ini karena adanya persyaratan yang menyusahkan wirausaha 

emping melinjo serta kendala lain. Kebijakan pemberian modal dan 

pemberdayaan tepat sasaran menjadi penting dalam meningkatkan kinerja UMKM 

emping melinjo.  

Jumlah UMKM emping melinjo di Kabupaten Batang sebanyak 6250 di 

tahun 2017. UMKM emping melinjo di Kabupaten Batang sangat banyak  akan 

tetapi apakah juga memiliki orientasi wirausaha untuk meningkatkan kinerja 

usahanya. Hal ini menjadi suatu ketimpangan yang menunjukkan bahwa usaha 

mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Batang yang jumlahnya banyak, akan 

tetapi karakter wirausaha yang seperti apa yang dapat menggambarkan usahanya. 

Penelitian dari Munizu (2010) mengungkapkan bahwa karakter individu, karakter 

usaha serta dampak kebijakan ekonomi sosial memiliki pengaruh langsung dan 

signifikan terhadap pertumbuhan usaha.  

Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu penelitian tentang orientasi 

kewirausahaan yang meliputi keinovasian, keproaktifan, keberanian mengambil 

keputusan, otonomi dan agresif kompetitif sehingga berdampak padapengaruhnya 

terhadap kinerja usaha. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut, 

1. Bagaimana pengaruh karakter pribadi wirausaha dan kebijakan terhadap 

orientasi kewirausahaan pada industri pengolahan emping melinjo di 

Kabupaten Batang Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh karakter pribadi wirausaha, kebijakan dan orientasi 

wirausaha terhadap karakter usaha pada industri pengolahan emping 

melinjo di Kabupaten Batang Jawa Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh karakter pribadi wirausaha, kebijakan, orientasi 

kewirausahaan, dan karakter usaha terhadap kinerja usaha pada industri 

pengolahan emping melinjo di Kabupaten Batang Jawa Tengah ? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha. Maka 

tujuan dari penelitian ini antara lain,  

1. Menganalisis pengaruh karakter pribadi wirausaha dan kebijakan 

terhadap orientasi kewirausahaan pada industri pengolahan emping 

melinjo di Kabupaten Batang  Jawa Tengah 

2. Menganalisis pengaruh karakter pribadi wirausaha, kebijakan dan 

orientasi wirausaha terhadap karakter usaha pada industri 

pengolahan emping melinjo di Kabupaten Batang Jawa Tengah 

3. Menganalisis pengaruh karakter pribadi wirausaha, kebijakan, 

orientasi kewirausahaan, dan karakter usaha terhadap kinerja usaha 

pada industri pengolahan emping melinjo di Kabupaten Batang Jawa 

Tengah 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi 

kebijakan pemerintah daerah KabupatenBatang dalam mengembangkan industri 

usaha emping melinjo yang sudah merambah pasar ekspor. Selain itu 

mengarahkanUMKM yang ada di KabupatenBatang untuk berorientasi 

kewirausahaan yang baik dan berdaya saing.Bagi akademisi, penelitian ini mampu 

menjadi referensi yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini padawirausaha di sektorusaha mikro, kecil dan 

menengah industri pengolahan emping melinjo yang berada di KabupatenBatang 

Jawa Tengah.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Usaha 

 Kinerja usaha dari masing-masing wirausaha dapat berbeda bergantung 

pada perilakunya. Dirlanudin (2010) menunjukkanwirausaha kecil industri agro 

sudah memperlihatkan pola perilaku wirausaha yang benar dalam menjalankan 

usahanya sehari-hari. Pengetahuan wirausaha di bidang industri agro relatif 

memadai, memiliki sikap dan kecenderungan yang kuat untuk berwirausaha, 

sedangkan kemampuan membuat inovasi produk, menciptakan resep baru dan 

kualitas produk relatif masih kurang. Perilaku wirausaha kecil industri agro 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh tersebut dapat 

berdampak pada kinerja usaha dalam mempertahankan bisnisnya. Kinerja 

wirausaha dilihat dari kemampuan dalam mengelola, membenahi secara tepat dan 
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