
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Asosiasi 

Modal Ventura Indonesia (AMVI) tidak terjadi dengan mudah. Data AMVI 

menunjukkan UMKM memiliki tingkat mortalitas hingga 90%, dimana banyaknya 

bisnis yang bahkan tidak bertahan sampai lima tahun. Tingkat mortalitas UMKM 

yang tinggi memperlihatkan banyaknya kelemahan dan keterbatasan pada kegiatan 

operasional UMKM, walaupun terdapat keuntungan yang dimiliki oleh UMKM 

yaitu fleksibilitas. UMKM dinilai sangat fleksibel karena aset dan perputaran 

kapital yang tidak sebesar usaha besar sehingga usaha kecil dapat membangun 

bisnis kecilnya kembali setelah bisnis lamanya berakhir. Permasalahan umum yang 

dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, 

dan keterbatasan akses sumber keuangan. Permasalahan lain yang juga disebutkan 

salah satunya hambatan yang dihadapi usaha kecil yaitu rendahnya tingkat 

pendidikan dan kesempatan pelatihan (Tambunan 2011). 

Pada tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan 50 persen dari anggaran 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) untuk 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Rekomendasi Bank Indonesia (BI) 

dalam pengembangan SDM adalah memprioritaskan pelatihan mengenai 

entrepreneurship, laporan keuangan, kemampuan dasar e-commerce. Selain itu, 

dibutuhkan pendampingan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah agar 

operasional usaha dapat berjalan dengan efisien dan produktivitas meningkat. 

KemenkopUKM telah menetapkan arah kebijakan untuk meningkatkan daya saing 

UMKM periode tahun 2015-2019, yang salah satunya adalah peningkatan kualitas 

SDM. 

Permasalahan yang terjadi mengenai rendahnya tingkat pendidikan dan 

kesempatan pelatihan perlu diperhatikan mengingat sangat pentingnya 

pegembangan dan peningkatan SDM. Akses terhadap pelatihan digiatkan untuk 

mendukung peningkatan SDM tersebut, seperti adanya Pusat Layanan Usaha 

Terpadu-Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah dan Menengah (PLUT 

KUMKM), Inkubator Bisnis, serta Program Pelatihan dan Pendampingan lainya 

baik dari instansi pemerintah maupun swasta. 

Pendapat Tambunan (2011) mengenai rendahnya tingkat pendidikan dan 

kesempatan pelatihan yang menjadi salah satu hambatan berkembangnya usaha 

kecil mengindikasikan adanya hubungan antara pengembangan SDM dengan 

pengembangan bisnis. Kinerja bisnis UMKM tidak luput dari kualitas pelaku usaha 

sebagai motor utama dalam mengambil keputusan bisnis. Para pelaku usaha ini 

yang disebut sebagai individu yang memiliki jiwa inovatif dan mengambil risiko 

serta kecenderungan untuk menjadi agresif terhadap pesaing dan proaktif pada 

peluang pasar (Lumpkin dan Dess 1996).  

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor (DinkopUKM) sebagai salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengembangan UMKM yang melaksanakan 

kegiatan peningkatan kualitas SDM baik dalam bentuk workshop, bimbingan teknis 

maupun pelatihan kewirausahaan. Program yang dilaksanakan oleh DinkopUKM 

ditujukan untuk seluruh UMKM binaan yang berjumlah 23.000 unit usaha, namun 
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diperkirakan dalam periode waktu 3 tahun dari tahun 2015 - 2017 yang dapat 

difasilitasi untuk mendapat pelatihan kurang lebih sebanyak 900 orang (Gambar 1). 

Jika pelatihan dapat meningkatkan kualitas SDM, dalam hal ini orientasi 

kewirausahaannya, maka diasumsikan perkembangan bisnis dari unit usaha yang 

mendapatkan kesempatan pelatihan seharusnya lebih pesat meningkat. 

Permasalahan yang terjadi adalah adanya kemungkinan-kemungkinan unit usaha 

tetap tidak berkembang, stagnan ataupun tidak beroperasi lagi. 

 

 
Gambar 1 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan di DinkopUKM Kota 

Bogor 

 

Pelaku usaha lebih mementingkan pengalaman dalam menjalankan usaha 

dibandingkan pelatihan yang bersifat formal dan tidak praktis. Dalam penelitian 

tersebut diungkapkan pelaku usaha yang lebih muda lebih mengedepankan 

pelatihan karena tidak ingin mengorbankan banyak waktu untuk bergantung pada 

pengalaman saja. Pendapat dari penyelenggara pelatihan di DinkopUKM Kota 

Bogor menyatakan bahwa kondisi unit usaha yang tumbang salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya kemauan dan kesungguhan dari pelaku usaha. Karakter 

dari pelaku usaha tersebut yang mempengaruhi antusiasme mengikuti pelatihan dan 

mengembangkan usahanya. Selain itu, kurangnya innovasi dari para pelaku usaha 

sebagai salah satu dimensi orientasi kewirausahaan, dimana produk yang 

ditawarkan merupakan hasil dari ikut-ikutan usaha yang sudah sukses tanpa 

ditambahkan nilai tambah lain. Penyelenggara pelatihan memandang adanya 

peningkatan antusiasme partisipasi pelaku usaha dalam program pelatihan, namun 

di sisi lain terdapat pandangan dari pelaku usaha bahwa pelatihan akan lebih 

menarik dan bermanfaat jika disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau skala 

usahanya. Namun ada juga pandangan bahwa kewirausahaan tidak hanya 

dipengaruhi oleh bentuk atau besar kecilnya usaha, namun juga bergantung pada 

individunya masing-masing, yaitu pelaku usaha, khususnya pada keputusan mereka 

dalam mengembangkan usahanya (Smekalova et al. 2014). Perkembangan UMKM 

secara umum sulit dinilai dikarenakan motif yang berbeda dari setiap pelaku usaha, 

diantaranya ada yang melakukan usaha kemudian berhenti untuk mencari pekerjaan 

kembali. Penyelengara pelatihan pun menyatakan sulitnya menilai kesuksesan 

usaha apakah hasil dari proses pelatihan atau tidak. Kekhawatiran penyelengara 
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akan dampak pelatihan terhadap pelaku usaha, yang dianggap berhubungan dengan 

faktor internal individu. Sehingga self-assessment dilakukan untuk melihat persepsi 

peserta belajar terhadap pelatihan dan orientasi kewirausahaannya, serta faktor 

internal yang merupakan karakteristik personal yang diasumsikan mempengaruhi 

proses belajar. Dari sini bisa menjadi masukan penyelenggara tentang metode yang 

harus dilakukan. Dan juga bagi pelaku usaha sebagai peserta belajar dapat 

mengetahui karakter personal yang diperlukan sebelum mengikuti pelatihan dan 

yang menghambat proses pelatihan. Karakteristik personal dari peserta pelatihan 

memang secara langsung dapat mempengaruhi proses pelatihan dan transfer 

pengetahuan (Ford et al. 1992, Warr et al. 1999). 

Pada studi ini dikaji karakteristik personal para pelaku usaha yang mengikuti 

program pelatihan kewirausahaan DinkopUKM, serta perannya terhadap orientasi 

kewirausahaan. Hipotesis yang dibentuk mengacu pada pandangan bahwa orientasi 

kewirausahaan dipengaruhi secara positif oleh pelatihan (Bilic 2011, Al-Awlaqi et 

al. 2018), karakteristik individu mempengaruhi orientasi kewirausahaan (Cools dan 

Van den Broeck 2006), serta karakteristik individu dapat memiliki hubungan 

dengan pelatihan sebagai moderasi dalam mempengaruhi orientasi kewirausahaan. 

Sehingga peneliti mengkaji bagaimana karakteristik personal berpengaruh terhadap 

hubungan pelatihan dengan orientasi kewirausahaan.  

UMKM di Kota Bogor memiliki potensi untuk berkontribusi dalam 

masyarakat, sehingga diperlukan untuk mengkaji bagaimana hubungan karakteristik 

personal pelaku usaha dengan program pelatihan dalam perannya terhadap orientasi 

kewirausahaan demi meningkatkan kinerja UMKM. Karakteristik personal maupun 

orientasi kewirausahaan dari pelaku UMKM dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan strategi pelatihan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Usaha kecil disebutkan banyak yang tidak bertahan sampai lima tahun, 

dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan pelatihan. 

DinkopUKM memiliki 23.000-unit mitra binaan, namun dalam periode waktu 3 

tahun hanya 900 orang yang terfasilitasi untuk mendapat pelatihan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa belum semua mitra binaan mendapat kesempatan pelatihan. 

Pelatihan diasumsikan dapat meningkatkan kualitas SDM, dalam hal ini 

orientasi kewirausahaannya, namun kenyataannya ada kemungkinan unit usaha 

tidak berkembang namun stagnan ataupun tidak beroperasi lagi walaupun telah 

mengikuti pelatihan. Pandangan tentang kurangnya kemauan dan kesungguhan dari 

pelaku usaha menjadi perhatian, sehingga ada faktor internal individu yang 

berperan dalam keberhasilan pelatihan yang dilihat dengan terdapatnya orientasi 

kewirausahaan. Hubungan terhadap orientasi kewirausahaan tidak hanya dimiliki 

pelatihan dan karakteristik individu secara langsung, namun juga diasumsikan 

karakteristik individu dapat memiliki korelasi dengan pelatihan sebagai moderasi 

dalam mempengaruhi orientasi kewirausahaan. 

Atas pemikiran terhadap permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

yang harus diselesaikan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan pelatihan dengan orientasi kewirausahaan? 
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2. Bagaimana hubungan karakter personal pelaku UMKM dengan orientasi 

kewirausahaan? 

3. Bagaimana karakter personal berpengaruh terhadap hubungan pelatihan 

dengan orientasi kewirausahaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji hubungan pelatihan dengan orientasi kewirausahan, 

2. Mengkaji hubungan karakter personal pelaku UMKM dengan orientasi 

kewirausahaan, 

3. Mengkaji hubungan karakter personal sebagai moderator hubungan 

pelatihan dengan orientasi kewirausahaan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan yang relevan dan 

aplikatif mengenai pemahaman akan karakteristik personal terhadap 

penyelenggaraan pelatihan UMKM dan hubungannya dengan orientasi 

kewirausahaan. Studi ini akan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkaitan 

dengan pelatihan, dimana hasil penelitian tidak hanya memberikan tambahan 

pandangan untuk merencanakan strategi pelatihan namun juga membantu dalam 

memahami sudut pandang peserta pelatihan saat ini. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan dari penelitian ini yaitu ruang lingkup yang mencakup UMKM 

binaan yang mengikuti kegiatan pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM di 

DinkopUKM Kota Bogor. 

  




