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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian dunia. Turunnya kondisi perekonomian dunia akibat krisis 

Asia pada tahun 1997–1998 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

penurunan perekonomian Indonesia. Banyak usaha yang tidak mampu bertahan 

dan mengalami kebangkrutan. Umumnya usaha-usaha yang mengalami 

kebangkrutan merupakan usaha-usaha skala besar yang memiliki ketergantungan 

kepada pasar global, seperti pinjaman modal asing atau usaha dengan bahan baku 

dari luar negeri (Hubeis 2009). Berbeda dengan usaha skala besar, UMKM justru 

mampu bertahan dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia selama masa krisis terjadi. 

UMKM memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik 

pada negara maju maupun negara berkembang (Demirbag et al. 2006). Sektor 

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian 

Indonesia. Salah satunya dengan membantu mengurangi jumlah pengangguran 

akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja dan telah terbukti 

menjadi pilar perekonomian yang tangguh (Kemenkeu 2015). Gambar 1 

menunjukkan peningkatan jumlah unit UMKM dibandingkan dengan Usaha Besar 

(UB) selama periode 2009-2013. Meningkatnya jumlah UMKM juga mampu 

meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 17,950,459 sejak tahun 2009-2013 dan 

UMKM memberikan kontribusi terhadap nilai PDB Indonesia yang terus 

meningkat sejak tahun 2003 hingga 2009 (BPS 2014).   
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Gambar 1 Data UMKM dan UB tahun 2009 – 2013 
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Faktor penting yang membuat UMKM mampu memberikan kontribusi pada 

pembangunan ekonomi adalah daya saing yang baik dan ide inovatif (Keizer et al. 

2002). Berdasarkan penelitian Sole and Capelleras (2011), UMKM yang memiliki 

inovasi akan meraih kesuksesan lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak 

berinovasi. Inovasi teknologi memiliki potensi yang dapat memicu perkembangan 

UMKM (Chaminade and Vang 2006). Pengembangan UMKM berbasis teknologi 

memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan dan wawasan teknologi, 

peningkatan dan pengembangan inovasi, serta peningkatan daya saing UMKM 

(Ho et al. 2016). Meskipun menciptakan sebuah UMKM yang mampu 

berkembang dan stabil adalah suatu tantangan, fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa lebih dari separuh bisnis baru gagal dalam tahun pertamanya atau pada 

tahap start up (tahapan awal dalam memulai usaha baru). Ketika terdapat 100 

perusahaan start up, dalam 2 tahun setelahnya, 30 dari perusahaan tersebut akan 

berhasil dan 70 lainnya akan mengalami kegagalan. Diantara 20 hingga 30 

perusahan yang berhasil pada tahap start up tersebut akan mengalami masa 

stagnasi dalam usahanya. Pada akhirnya, hanya terdapat 5-10 usaha yang mampu 

melakukan ekspansi usaha dan menambah jumlah karyawan sehingga mampu 

meningkatkan laba usaha (Kompas 2017). Berkaca pada kondisi ini, UMKM 

memiliki risiko kegagalan yang tinggi, tidak hanya pada tahap start up maupun 

pada tahap pengembangan atau ekspansi usaha (scale up). 

 Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang 

memiliki pertumbuhan perusahaan pemula (start up) yang cukup tinggi. Indonesia 

menjadi acuan pertumbuhan perusahaan pemula (start up) pada tahun 2017 

khususnya digital start up, karena tingkat pertumbuhan digital start up di 

Indonesia pada tahun 2016 menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara 

(Kemenristekdikti 2018). Walau demikian, risiko kegagalan usaha pada tahap 

start up cenderung lebih besar dibandingkan dengan tahap scale up. Sehingga 

pada tahap ini sebuah UMKM memerlukan dukungan dan fasilitas sehingga 

usahanya dapat berkembang, salah satu caranya adalah dengan mengikuti program 

inkubator bisnis. Inkubator bisnis dapat menyediakan sumber daya yang 

dibutuhkan oleh UMKM dengan menyediakan lingkungan yang sesuai dengan 

kebutuhan UMKM (Kiseleva 2017). Oleh karena itu, keberadaan inkubator bisnis 

diharapkan dapat menekan risiko kegagalan UMKM. 

Dalam rangka membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan 

berkembangnya UMKM start up berbasis teknologi, dan mendukung 

komersialisasi hasil Litbang di Indonesia, Kemenristekdikti melalui Perusahaan 

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) melakukan program seed funding di 

Indonesia sejak tahun 2013. Program ini merupakan instrumen kebijakan dalam 

bentuk skema pendanaan inkubasi kepada perusahaan pemula yang diberikan 

melalui lembaga Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) untuk UMKM start up 

(tenant) berbasis teknologi agar mampu meningkatkan daya saing, sehingga 

mampu bertahan dan berkembang di pasar domestik dan global yang kompetitif 

(Kemenristekdikti 2018). Walau demikian, efektivitas program IBT masih belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan data dari Balai Inkubasi 

Teknologi-Serpong yang merupakan salah satu Litbang yang menjalankan 

program IBT, keberhasilan program IBT hanya berada diangka 30%.  Rendahnya 

efektivitas program IBT ini dapat dikarenakan kurang efektifnya program IBT 

atau berbagai faktor internal UMKM, sehingga perlu dilakukan analisis penyebab 
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rendahnya efektivitas program IBT agar terbentuk UMKM yang sukses, inovatif, 

dan berdaya saing tinggi. 

Berdasarkan joint research yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan inkubator teknologi 

ialah jumlah pengelola inkubator yang sedikit, tidak adanya struktur organisasi 

yang jelas, dan pengurus inkubator yang berperan ganda menjadi mentor dan 

pengelola inkubator (Kominfo 2013). Sedangkan faktor internal penyebab 

kegagalan UMKM adalah rendahnya motivasi pemilik UMKM dalam 

menjalankan usaha, serta kesalahan dalam melihat kebutuhan dan peluang pasar 

sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat diterima pasar dengan baik.  Terlihat 

bahwa kegagalan suatu UMKM dapat dikarenakan kinerja UMKM yang belum 

maksimal. Kinerja didefinisikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan (KBBI 2016). Tujuan dari sebuah UMKM adalah keberhasilan 

dalam mengembangkan usahanya. Sehingga analisis kinerja pada sebuah UMKM 

dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung 

sebuah UMKM untuk sukses.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sibuea et al. (2016), perilaku 

kewirausahaan dan strategi pemasaran secara simultan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap keberhasilan usaha. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Hidalgo (2014) yang menyatakan bahwa jiwa kewirausahaan merupakan sebuah 

faktor penting dalam keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, untuk menganalisis 

kinerja UMKM perlu dilakukan pendekatan terhadap aspek-aspek perilaku 

kewirausahaan dan strategi pemasarannya. Salah satu pendekatan yang dapat 

dilakukan untuk menganalisis pengaruh kedua aspek ini adalah dengan 

menggunakan konsep Entrepreneurial Marketing (EM).  

EM merupakan sebuah konsep analisis pemasaran yang digambarkan 

melalui dua sudut pandang. Pertama, EM mengacu terhadap konsep pemasaran 

(marketing orientation). Kedua, EM mengacu pada pola pemikiran seorang 

wirausahawan (entrepreneurial orientation) (Kraus et al. 2010). Marketing 

orientation pada EM menggambarkan sebuah konsep pemasaran terhadap usaha 

kecil atau usaha besar yang menekankan terhadap aspek kuantitatif yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Sedangkan entrepreneurial orientation pada EM 

menggambarkan semangat atau jiwa wirausahawan dengan berfokus terhadap 

aspek kualitatif. Oleh sebab itu, penggunaan konsep EM sangat cocok digunakan 

terhadap UMKM karena dapat menjelaskan kegiatan pemasaran sebuah UMKM 

sekaligus pola pikir seorang wirausahawan. 

Analisis pengaruh EM pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 

tujuh aspek dari dua dimensi EM, yaitu: (1) pro-activeness, (2) calculated risk 

taking, (3) innovativeness, (4) opportunity focus, (5) resources leveraging, (6) 

customer intensity dan (7) value creation. Lima aspek yang menggambarkan 

dimensi entrepreneurial orientation dalam EM adalah pro-activeness, calculated 

risk taking, innovativeness, opportunity focus, dan resources leveraging.  

Sedangkan customer intensity, dan value creation merupakan dua aspek yang 

menggambarkan dimensi marketing orientation dalam EM. 

Analisis pengaruh EM terhadap UMKM berdasarkan pada dimensi 

entrepreneurial orientation digunakan untuk melihat perilaku kewirausahaan yang 

harus dimiliki oleh sebuah UMKM agar berhasil. Berdasarkan entrepreneurial 

orientation, sebuah UMKM harus memiliki lima aspek perilaku EM untuk 



 

 
4 

mampu menciptakan produk. UMKM juga dituntut mampu menciptakan produk 

yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selama 

menjalankan UMKM, pemilik UMKM harus cepat merespon atau bertindak 

terhadap situasi pasar dan berusaha untuk mengambil peluang usaha yang 

menjanjikan bagi perusahaan dengan tetap memperhitungkan segala risiko yang 

mungkin dapat timbul akibat keputusan yang diambil. Pada dimensi marketing 

orientation, analisis pengaruh EM didasari pada nilai dari produk yang dihasilkan 

dan kesesuaian produk terhadap konsumen pada segmentasi pasar yang dituju.   

Keseluruhan parameter analisis pada penelitian ini berkaitan erat dengan 

tanggapan pasar terhadap produk yang dihasilkan. Tanggapan pasar yang positif 

akan berdampak positif pada kinerja UMKM, sehingga UMKM mampu 

membangun dan mengembangkan potensi. Sebaliknya tanggapan negatif dari 

pasar akan berdampak negatif pada kinerja UMKM, sehingga pada akhirnya 

UMKM tidak dapat mencapai tujuan dan menjadi salah satu penyebab kegagalan 

suatu UMKM. Adanya keterkaitan yang erat antara kinerja UMKM dengan EM,  

pentingnya peran UMKM terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, dan masih 

belum efisiennya program IBT, menunjukan bahwa perlu dilakukan sebuah 

analisis terhadap kinerja UMKM dengan pendekatan EM untuk membantu 

perkembangan UMKM yang ada.   

 

Rumusan Masalah 

 Keberadaan IBT sebagai sebuah program pemerintah yang memiliki peran 

untuk meningkatkan keberhasilan usaha baru (start up) UMKM masih dinilai 

kurang maksimal. Keberhasilan kegiatan pembimbingan dan pelatihan yang 

dilakukan IBT terhadap UMKM pada tahap start up hanya sebesar 30%. Masih 

rendahnya persentase keberhasilan UMKM dapat disebabkan oleh aspek 

pengelolaan IBT maupun aspek internal dari UMKM itu sendiri. Penilaian 

terhadap UMKM yang berhasil dan dinyatakan lulus (graduate) dari program IBT, 

didasari pada seberapa besar perkembangan atau peningkatan usaha yang dilihat 

dari aspek finansial dan marketing serta aspek legalitas usaha. Melalui tiga aspek 

ini, IBT berupaya memberikan program pendampingan melalui berbagai model 

pelatihan maupun memberikan saran dan prasarana sehingga mampu menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi sebuah UMKM untuk berkembang, salah satunya 

dengan memberikan akses pada modal usaha dan pasar.   

Melihat pada sisi UMKM, kinerja UMKM tidak hanya bergantung pada 

faktor pemasaran saja, namun pada orientasi pemilik usaha terhadap kegiatan 

pemasaran dan juga prinsip-prinsip wirausaha. Kemampuan entrepreneurial dari 

pemilik UMKM memiliki peran penting dalam membangun dan menyukseskan 

sebuah UMKM. Hal ini dikarena UMKM dituntut mampu menciptakan produk 

yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. 

Selain itu UMKM harus proaktif dalam melihat kondisi lingkungan produksi dan 

memberikan reaksi terbaik terhadap segala perubahan di lingkungan produksi 

dengan melihat segala keuntungan yang ada dengan mempertimbangkan segala 

risiko dari langkah/tindakan yang diambil. UMKM tidak hanya dituntut mampu 

menciptakan dan memproduksi suatu produk, namun mampu menjual produk 

tersebut dengan melihat kondisi pasar dan mempertimbangan aspek pemasaran 
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terhadap produk yang dihasilkan. Untuk mendapatkan respon positif dari pasar 

produk yang dijual, UMKM haruslah memiliki nilai yang telah disesuaikan 

dengan kebutuhan konsumen dari segmentasi pasar yang dituju.   

Pentingnya peran UMKM terhadap sektor ekonomi Indonesia dan semakin 

meningkatnya pertumbuhan UMKM, menunjukkan bahwa perlu dilakukan sebuah 

penelitian yang dapat melihat faktor-faktor yang harus dimiliki oleh UMKM 

dalam IBT agar UMKM memiliki kinerja yang lebih baik. Berdasarkan uraian 

pada latar belakang penelitian ini, pengukuran kinerja UMKM haruslah dilakukan 

dengan melakukan pendekatan terhadap dua dimensi EM, yaitu entrepreneurial 

orientation (pro-activeness, calculated risk taking,  innovativeness,  opportunity 

focus, resources leveraging) dan marketing orientation (customer intensity dan 

value creation). Keberadaan entrepreneurial orientation dan marketing 

orientation merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling 

berhubungan, sehingga penggunaan konsep EM merupakan pendekatan yang 

paling sesuai untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan UMKM. Penelitian ini menganalisis UMKM yang mengikuti 

kegiatan IBT. Analisis terhadap UMKM yang mengikuti kegiatan IBT 

meminimalisir faktor eksternal lain yang dimungkinkan menjadi penyebab 

kegagalan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, permasalah utama yang akan 

dianalisis adalah peran IBT terhadap kinerja UMKM berbasis EM.   

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis aspek-aspek dimensi EM 

yang mempengaruhi kinerja UMKM dalam sebuah IBT, dan menganalisis 

hubungan keterkaitan antara aspek-aspek dimensi EM yang diteliti. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah informasi oleh pengurus 

IBT dalam hal aspek penting yang harus dimiliki oleh sebuah UMKM 

sehingga dapat meminimalisir kegagalan UMKM dalam berkembang 

terutama dalam tahap start up. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pengurus IBT dalam menyeleksi 

tenant dan sebagai bahan informasi dalam tahap pendampingan dan 

pelatihan UMKM tenant, sehingga mampu menghasilkan UMKM yang 

berhasil dan memiliki daya saing yang tinggi. 

2. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah tambahan 

informasi dan metode untuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh 

selama masa perkuliahan. 

3. Bagi perguruan tinggi diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen 

akademik yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi civitas akademik. 
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Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja UMKM yang mengikuti kegiatan 

IBT yang dikelola oleh PPBT Kemenristekdikti. UMKM yang dipilih adalah 

UMKM yang telah mengikuti program IBT selama satu tahun, karena dengan 

mengikuti kegiatan IBT selama satu tahun dianggap bahwa IBT memberikan 

pengaruh terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini tidak membedakan UMKM 

yang baru berjalan, sudah berjalan 1-3 tahun ataupun lebih dari 3 tahun, hal ini 

karena usia usaha 1-5 tahun masih termasuk pada tahapan start up usaha. Analisis 

kinerja UMKM pada penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan berbasis entrepreneurial marketing berdasarkan tujuh aspek 

pengukuran yang terdiri dari pro-activeness, calculated risk taking, innovativeness, 

opportunity focus, resources leveraging, customer intensity dan value creation. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah sebuah unit usaha 

produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau sebuah badan 

usaha.  UMKM dapat dikategorikan menjadi Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil 

(UK) dan Usaha Menengah (UM) berdasarkan aspek-aspek formalitas usaha, 

organisasi dan manajemen, sifat dan kesempatan kerja, pola/sifat dari proses 

produksi, orientasi pasar, profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha, sumber-

sumber dari bahan baku dan modal, dan hubungan-hubungan eksternal.   

Pada prinsipnya UMI, UK, UM dan UB dibedakan berdasarkan pada nilai 

aset awal (tidak masuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, dan 

jumlah pekerja tetap.  Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga kriteria ini 

memiliki perbedaan di setiap negara. Definisi UMKM di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 6 disebutkan bahwa kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisiikan UMKM adalah kekayaan bersih atau nilai aset, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan 

(Setneg RI 2008).   

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang  namun juga di 

negara-negara maju. UKMK memiliki peran penting dalam sektor perekonomian 

karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan UB.  

Pada negara berkembang seperti Indonesia UMKM memiliki peran yang cukup 

besar terutama dalam pembentukan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB). Selain itu UMKM memiliki peran dalam distribusi pendapatan dan 

pengurangan kemiskinan serta pengembangan ekonomi pedesaan. Walau 

demikian bila melihat ekspor non migas khususnya produk-produk manufaktur 

dan inovasi produk, UMKM di negara berkembang memiliki peran yang relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan UMKM di negara maju (Tambun 2012). 
Menurut Berry et al. (2001) dalam Tambun (2009) UMKM memiliki fleksibilitas 

yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan UB, hal ini disebabkan karena 
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