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RINGKASAN 

 
AHMAD KHOIRUN NASIHIN. Pengaruh Peran Wanita dan Entrepreneurial Marketing 
terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Sentra Usaha Produksi 

Konfeksi di Jepara. Dibimbing oleh MA’MUN SARMA dan JONO MINTARTO MUNANDAR. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting bagi ekonomi 

Indonesia, tidak hanya  menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda ekonomi, akan 

tetapi UMKM  juga berperan sebagai pencipta lapangan kerja, keberlanjutan ekonomi, dan 

inovasi. Pendekatan pemasaran dengan menggunakan entrepreneurial marketing, merupakan 

pendekatan yang tepat yang bisa diterapkan pada UMKM, Entrepreneurial marketing dapat 

membuat UMKM lebih terarah sesuai dengan tujuan apa yang telah ditetapkan. Metode 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, analisis 

transformasi indeks dan analisis Structural Equation Modeling (SEM) melalui pendekatan 

Partial Least Squares (PLS).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik wanita wirausaha secara umum 

memiliki tingkat pendidikan menengah atas, mayoritas responden berada pada usia produktif, 

memiliki semangat kerja tinggi dan merupakan kelompok generasi lahir pada era 

perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat. Hasil analisis transformasi indeks 

dengan kritteria nilai yang disesuaikan dengan indeks CSI diperoleh hasil bahwa pencapaian 

peran wanita dalam mengelola usaha konfeksi sudah baik. Pencapaian entrepreneurial 
marketing secara umum mengindikasikan sangat baik, dan pencapaian pengembangan usaha 

dengan menunjukan cukup baik. 

Hasil analisis SEM-PLS menunjukan variabel laten peran wanita berpengaruh 

signifikan  terhadap entrepreneurial marketing. Variabel laten peran wanita berpengaruh 

siginifikan terhadap pengembangan usaha dan  variabel laten entrepreneurial marketing 

berpengengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha 
 

Kata Kunci: entrepreneurial marketing, partial least squares (PLS), usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM)  
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SUMMARY 

 
AHMAD KHOIRUN NASIHIN. The Influence of the Role of Women and Entrepreneurial 

Marketing on the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises at the 

Confectionery Production Business Center in Jepara. Supervised by MA'MUN SARMA and 

JONO MINTARTO MUNANDAR. 

 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in the 

Indonesian economy, not only being the backbone in driving the economy, but MSMEs also 

play a role as job creators, economic sustainability, and innovation. The marketing approach 

using entrepreneurial marketing is the right approach that can be applied to MSMEs. 

Entrepreneurial marketing can make MSMEs more focused in accordance on what goals have 

been set. This study uses a quantitative descriptive analysis approach, index transformation 

analysis, and Structural Equation Modeling (SEM) analysis through the Partial Least Squares 

(PLS) approach. 

The results of this study indicate that the characteristics of women entrepreneurs, in 

general, have a high school education level, the majority of respondents are of productive 

age, have high work morale, and are a group of generations born in the era of rapid 

technological development. The results of the index transformation analysis with value 

criteria adjusted to the CSI index showed that the achievement of the role of women in 

managing the confection business was good. The achievement of entrepreneurial marketing, 

in general, indicates very good, and the achievement of business development shows quite 

well. 
The results of the SEM-PLS analysis show that the latent variable of the role of women 

has a significant effect on entrepreneurial marketing. The latent variable of the role of women has 

a significant effect on business development, and the latent variable of entrepreneurial marketing 

has a significant effect on business development. 

 

Keywords: entrepreneurial marketing, micro, small, and medium enterprises (MSMEs). 
partial least squares (PLS).   
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I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting 

dalam pembangunan perekonomian sebuah negara. Dalam sejarahnya, UMKM di 

Indonesia merupakan sektor yang mampu tetap berdiri dan kokoh bertahan dari 

serangan krisis ekonomi tahun 1997-1998 (Suci 2017). Keberadaan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) bagi ekonomi Indonesia sangat penting, tidak hanya 

menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda ekonomi, akan tetapi UMKM 

juga berperan sebagai pencipta lapangan kerja, keberlanjutan ekonomi, dan inovasi  

(Liu et al. 2020) . 

UMKM punya andil besar kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. 

Tabel 1 menjelaskan betapa besarnya kontribusi UMKM RI 2016 – 2020 terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah UMKM di tahun 2016 berjumlah 61,6 

juta menyerap tenaga kerja 112,8 juta orang. Tahun 2017 UMKM berjumlah 62,9 juta 

menyerap 116,6 juta, tahun 2018 UMKM berjumlah 64,1 juta menyerap tenaga kerja 

sebanyak 116,9 juta, pada tahun 2019 UMKM berjumlah 65,4 juta dapat menyerap 

tenaga kerja 123,3 juta tenaga kerja dan pada tahun 2020 UMKM berjumlah 64,1 juta 

dapat menyerap tenaga kerja 126  juta orang. Perkembangan UMKM 2016-2020 

dijelaskan Tabel 1 

 

Tabel 1 Perkembangan UMKM 2016-2020  

Tahun Jumlah UMKM 

(Dalam Juta) 

Tenaga Kerja  

(Dalam Juta) 

20161 61,6 112,8 

20171 62,9 116,6 

20181 64,1 116,9 

20191 65,4 123,3 

20202 64,2 126 

Sumber : 1Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia 2016-2020 
2Bahtiar (2021) 

  

Di sisi lain, UMKM juga dihadapkan pada hambatan yang dialaminya dalam 

upaya meningkatkan kemampuan usaha seperti diantaranya; minimnya permodalan, 

minim akan kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir 

danterakhir adalah keterbatasan dalam pemasaran (Suci 2017). 

Pemasaran merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas dan menjadi 

kunci keberhasilan bagi UMKM (Mort et al. 2012). Pemasaran yang dihadapi oleh 

UMKM pada umumnya terfokus pada tiga hal: (1) masalah persaingan pasar dan 

produk, (2) masalah akses terhadap informasi pasar, dan (3) masalah kelembagaan 

pendukung usaha kecil (Hadiyati dan Lukiyanto 2019). Izvercian dan Potra (2016) 

mengatakan sebuah usaha tanpa di landasi pemasaran yang baik, maka usaha tersebut 

tidak akan dapat melanjutkan kegiatan aktivitas usahanyanya. 

Diera disrupsi sekarang ini para pengusaha UMKM dituntut mampu beradaptasi 

dengan perubahan zaman serta dapat berinovasi memunculkan produk yang bisa di jual 

dan diterima oleh kedunia Internasional (Mort et al. 2012).  
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Pengusaha harus bisa mengubah cara pandang dalam mengelola penjualan yang 

berdasarkan data-data tentang perubahan pola perilaku konsumen sehingga akan 

berdampak positif terhadap bisnisnya untuk jangka waktu yang panjang. Menurut  

Kasali (2017) era disrupsi adalah era dimana teknologi lama akan tergantikan oleh 

teknologi baru yang serba digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan 

lebih efisien, juga lebih bermanfaat. 

Pendekatan pemasaran dengan menggunakan entrepreneurial marketing, 

merupakan pendekatan yang tepat yang bisa diterapkan pada UMKM. Menurut 

Whalen et al. (2016) entrepreneurial marketing lahir dari berbagai pengalaman 

perusahaan yang merupakan pilihan alternatif utama dalam mengatasi penurunan 

efektivitas pemasaran perusahaan dalam kondisi ketidakpastian. Kartajaya dan Mussry 

(2017) entrepreneuship dan marketing adalah satu kesatuan dan merupakan dua hal 

yang tak terpisahkan. Orang yang memiliki usaha di bidang UMKM tanpa mengetahui 

seluk-beluk ilmu marketing diibaratkan orang tersebut sebagai pemilik mobil yang 

tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), demikian sebaliknya, seorang pemasar 

tanpa jiwa entrepreneurship adalah pengemudi mobil yang mempunyai SIM, akan 

tetapi dia memiliki ketakutan dalam mengemudikan mobilnya di jalan yang semrawut. 

Entrepreneurial marketing sangat penting bagi semua jenis usaha terlepas dari 

ukuran usahanya (Ferreira et al. 2019). Entrepreneurial marketing dapat membuat 

UMKM lebih terarah sesuai dengan tujuan apa yang telah ditetapkan (Sarma et al. 
2013). Lebih dari itu, entrepreneurial marketing mempunyai kelebihan yaitu berfokus 

pada mengidentifikasi peluang, penggunaan strategi, proses, dan praktik 

kepemimpinan entrepreneurial (Renton et al. 2015). Jones dan Rowley (2011)  

mengatakan entrepreneurial marketing sangat penting dalam memberikan pandangan 

stratejik untuk menerawang masa depan dengan melibatkan anggota organisasi dalam 

menyelaraskan pilihan pelanggan, intelijen pesaing, pengetahuan produk serta dalam 

memberikan informasi kepada pelanggan. Entrepreneurial marketing menitikberatkan 

pada dua hal yaitu konsep proaktif dan inovatif pada pelaku entrepreneur itu sendiri 

(Dubey et al. 2019) (Maritz 2008). Seorang wirausaha dengan entrepreneurial 
marketing adalah orang yang mempunyai daya tanggap terhadap pasar dan 

mempunyai kompetensi secara intuitif untuk mengantisipasi perubahan dari 

permintaan oleh para pelanggan (Jaafar 2012). 

Pengelolaan UMKM tidak hanya dikendalikan oleh laki-laki. Saat ini, sudah 

banyak wanita yang menjadi seorang wirausaha, disamping karena menjadi sumber 

pekerjaan dan pilihan utama wanita yang mempunyai usaha di bidang UMKM dapat 

dijadikan tumpuan ekonomi keluarga maupun sebagai sarana berkreatifitas dalam 

kehidupan sehari-hari (Bhardwaj 2018). 

Kewirausahaan yang berbasis wanita mempunyai tantangan yang besar, menurut 

Sefer (2020) kewirausahaan diprediksi akan gagal dan sulit untuk menjadi sukses 

misalnya, faktor pendidikan, keterampilan manajerial dan bisnis, pengalaman dan 

kepercayaan diri (Schneider 2017). 

Menurut Zhu et al. (2019) seorang wanita yang bergelut dalam dunia wirausaha 

mempunyai peran penting tidak hanya menciptakan pekerjaan bagi sesama wanita lain 

tetapi juga dapat mengurangi ketidaksetaraan gender. Adanya kesetaraan gender hanya 

bisa diperoleh kalau keberadaan wanita dimasukkan dalam kegiatan ekonomi tidak 

hanya sebagai penerima manfaat ekonomi akan tetapi juga berkedudukan sebagai agen 

perubahan sosial (Lenka dan Agarwal 2017). 
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Menurut Hasugian dan Panggabean (2020) terdapat tiga pandangan umum 

tentang wanita dan dunia industrialisasi. Pertama, wanita dalam industri dapat 

mengangkat derajat wanita, dan memberikan posisi tawar yang lebih bagus. Kedua, 

keberadaan wanita dalam industri adalah dipandang negatif dan bersifat eksploitatif, 

hal ini disebabkan oleh gaji yang diterima rendah dan sering terjadi tindak kekerasan 

seksual. Ketiga, keterlibatan wanita dalam industri dapat membawa perbaikan sosial 

dan ekonomi. 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki berbagai 

macam UMKM. Salah satu UMKM di jepara adalah usaha konfeksi yang merupakan 

bidang usaha yang memproduksi pakaian dalam jumlah banyak. Produk yang 

dihasilkan diantaranya jaket, kemeja, seragam, dan lain-lain. Pengelola usaha konfeksi 

tersebut sebagian besar merupakan wanita dan mempunyai peran sentral dalam 

pengelolaan usaha yang sangat dominan dari pada laki-laki mulai dari produksi sampai 

dengan proses memasarkan hasil produk. 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Keberadaan wanita dalam mengelola sebuah usaha memiliki ciri-ciri yang khas 

dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan para laki-laki didalam mengelola 

usaha. Wanita wirausaha dalam mengelola usahanya mengalami perbedaan 

dibandingkan dengan laki-laki. Karakter yang khas yang wanita wirausaha miliki. 

Menurut Suryana (2013) karakter merupakan suatu sifat khas yang melekat pada diri 

seseorang atau objek. Karakter sebagian besar akan terlihat pada saat wirausaha 

melakukan komunikasi dengan relasi usahanya. 

Pengembangan usaha yang selama ini dilakukan tentu tidak mudah, wanita 

wirausaha harus mandiri. Wanita punya banyak keahlian yang tidak dimiliki laki-laki 

misalnya ketika dalam pengambilan keputusan, wanita cenderung tidak terburu-buru, 

mempertimbangkan pilihannya, kemampuan multitasking dan perhatian terhadap 

detail serta kemampuan menjalin relasi bisnis. Dengan adanya jiwa kewirausahaan 

yang di milikinya, wanita wirausaha memiliki kekuatan untuk melakukan apapun 

dalam pengembangan dan keberlangsungan usahanya, serta membuka akses ke semua 

jaringan pemasaran. 

Pemasaran kewirausahaan (entreprenurial marketing) merupakan pendekatan 

pemasaran bagi UMKM, seperti yang dikatakan oleh Stokes (2015), Pemasaran 

kewirausahaan ditujukan untuk mengembangkan UMKM secara terintegrasi dan 

konseptualisasi pemasaran dalam era perubahan, kompleks, dan ketidakpastian. Lebih 

dari itu, entreprenurial marketing dapat membantu untuk mengidentifikasi serta 

mengeksploitasi peluang dan mengelola upaya pemasaran dari usaha yang dimiliki  

(Ferreira  et  al .  2019) . Melalui pendekatakan pemasaran kewirausahaan 

(entreprenurial marketing) dalam kewirausahaan wanita, dapat berperan penting 

dalam keberhasilan dalam pengembangan usaha ditengah era perubahan dan 

ketidakpastian. Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka peneliti memberikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh peran wanita pada entrepreneurial marketing pada 

UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana pengaruh peran wanita pada pengembangan usaha pada UMKM 

konfeksi di Kabupaten Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh entrepreneurial marketing terhadap pengembangan 

usaha pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana pencapaian peran wanita, entrepreneurial marketing dan 

pengembangan usaha pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian 

ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pencapaian peran  wanita, entrepreneurial marketing dan 

pengembangan usaha pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara 

2. Menganalisis pengaruh peran wanita pada entrepreneurial marketing 
pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara 

3. Menganalisis pengaruh peran wanita pada pengembangan usaha pada 

UMKM  konfeksi di Kabupaten Jepara 

4. Menganalisis pengaruh entrepreneurial marketing terhadap pengembangan 

usaha pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak: 

1. Pelaku usaha 

Sebagai bahan referensi dalam menerapkan strategi pemasaran yang tepat 
dalam usaha konfeksi di Kabupaten Jepara 

2. Pemerintah Kabupaten Jepara 

Menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan untuk 

memajukan usaha konfeksi di Kabupaten Jepara 

3. Akademisi dan Masyarakat 

Sebagai bahan bacaan, referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan wawasan tentang entrepreneurial marketing 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini berfokus pada peran wanita wirausaha dalam menerapkan 

konsep entrepreneurial marketing dalam pengembangan usaha konfeksi yang ada 

di Kabupaten Jepara. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Entrepreneurial Marketing 

 
Beberapa pakar memberikan definisi tentang entrepreneurial marketing, 

Zulkarnain (2014) mengatakan Entrepreneurial marketing adalah proses seseorang 

yang mempunyai inovasi dan kreatiftas dengan memaksimalkan potensi untuk 

menciptakan value serta laba dengan melihat aspek-aspek resiko. Kraus et al. 
(2010) mendefinisikan entrepreneurial marketing sebagai fungsi organisasi 

pemasaran dengan menitikberatkan pada inovasi, pengambilan risiko, proaktif dan 

melihat peluang. 
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Entrepreneurial marketing merupakan pemasaran yang diperuntukan untuk 

usaha kecil yang tumbuh melalui kewirausahaan (Hills et al. 2019). Morrish et al. 
(2010) mengatakan entrepreneurial marketing mempunyai ciri-ciri yang 

berorientasi pada wirausaha yaitu mempunyai tujuh dimensi dasar seperti seorang 

wirausaha harus aktif, fokus pada peluang, perhitungan risiko, inovasi, intensitas 

pelanggan, peningkatan sumber daya dan penciptaan nilai. Menurut Septiani et al. 
(2013) implementasi entrepreneurial marketing oleh seorang pelaku UMKM akan 

mengarah kepada orientasi inovasi dan melakukan strategi bottom-up yaitu 

menyesuaikan produk dengan permintaan konsumen. 

Menurut Jones dan (Hegarty 2012) entrepreneurial marketing berfokus pada 

tiga hal, yaitu: pemasaran, kewirausahaan dan pertumbuhan. Sedangkan Stokes 

(2000) memberikan empat kunci prinsip entrepreneurial marketing yaitu : konsep, 

strategi, metode,  dan intelegensi pasar serta karakteristik perilaku serta aktivitas 

kewirausahaannya. 

Menurut Kraus et al. (2010) entrepreneurial marketing mempunyai dua 

perspektif, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif entrepreneurial 
marketing menfokuskan pada aspek-aspek pemasaran pada UMKM atau usaha 

rintisan, dilihat dari pandangan kuantitatif, entrepreneurial marketing adalah aspek-

aspek pemasaran dengan menggunakan jiwa semangat kewirausahaan 

(entrepreneurial spirit). Walaupun demikian, kedua definisi tersebut saling 

melengkapi, pemasaran perusahaan kecil atau bisnis baru perlu dikelola oleh 

seorang entrepreneurial, yaitu orang yang punya jiwa proaktif, inovatif, risk- 
oriented dan sebagainya. Perbandingan pemasaran tradisional dengan 

entrepreneurial marketing di jelaskan pada Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel. 2 Perbandingan proses konsep entrepreneurial marketing dan pemasaran 

tradisional 
 

Prinsip Pemasaran Pemasaran Tradisional Entrepreneurial Marketing 
 

Konsep Berorientasi konsumen; dorongan 
pasar, pengembangan produk 

 

Strategi Strategi top- down, segmentasi 
targeting dan positioning 

Berorientasi inovasi, dorongan 
ide, taksiran intuitif tentang 

kebutuhan pasar 

Target bottom-up dari 

konsumen dan kelompok 

pengaruh lainnya. 

Metode Bauran pemasaran, 4p/ 7p Metode pemasaran interaktif, 

pemasaran berita dari mulut ke 

mulut 

Intelegensi pasar Penelitian formal dan sistem 

inteligensi 

Sumber: (Stokes 2000) dalam (Sarma et al. 2013) 

Jaringan informal dan 

pengumpulan informasi 
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Konsep entrepreneurial marketing berdasarkan Tabel diatas adalah berfokus 

pada inovasi dan pengembangan ide yang sesuai dengan pemahaman kebutuhan 

pasar. Pada tingkat strategis, entrepreneurial marketing mentargetkan konsumen 

melalui pendekatan bottom-up kepasar, tidak menggunakan pendekatan proses 

segmentasi, targeting dan positioning top-down seperti yang biasa gunakan pada 

praktik pemasaran tradisional. Pemasaran kewirausahaan menggunakan metode 

pemasaran interaktif, dimana mereka lebih berkontak langsung dengan pelanggan 

dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut (word of mouth marketing). Pada 

prinsip yang terakhir yaitu intelegensi pasar, hal tersebut berkaitan dengan 

pemantauan lingkungan pemasaran,wirausaha melakukan ngumpulan informasi 

melalui jaringan kontak personal. 

Jones dan Rowley (2011) mengatakan entrepreneurial marketing sangat 

penting dalam memberikan pandangan stratejik masa depan serta adanya pelibatan 

anggota organisasi didalam menyatukan pilihan pelanggan, intelijen pesaing, dan 

pengetahuan produk dan menyampaikan nilai superior kepada pelanggan. 

 

2.1.1 Dimensi Entrepreneurial Marketing 
 

Dushi et al. (2019) mengembangkan dimensi Entrepreneurial Marketing 
dalam beberapa aspek, diantaranya : proaktif, mencari peluang, pengambilan risiko, 

inovasi, intensitas pelanggan, pendayagunaan sumber daya, dan penciptaan nilai.  

 

1. Proactiveness (Proaktif) 

Kondisi lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap operasional 

perusahaan dalam memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk yang 

ditawarkan. Selain itu, meningkatnya persaingan akan membuat usaha menjadi 

lebih kompetitif (competitiveness). Berdasarkan pendekatan konvensional, 

diketahui bahwa fungsi pemasaran bersifat responsif, yaitu mempelajari dan 

memahami kondisi sekarang serta kecenderungan perubahannya dan selanjutnya 

membuat rekomendasi sehingga perusahaan mampu memanfaatkan kondisi 

tersebut. Jadi, dalam hal ini tampak adanya pengaruh luar terlebih dahulu yang 

memengaruhi perubahan internal. 

UMKM harus fokus bagaimana merespons kebutuhan dari keinginan 

pelanggan sehingga terdapat kecenderungan tidak mengembangkan produk baru 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak diidentifikasi dengan jelas atau 

kebutuhan yang muncul kemudian secara tiba-tiba (Morris et al. 2002). Di sinilah 

diperlukan Entrepreneurial Marketing, yaitu suatu pendekatan yang bermuatan 

sikap proactive dan aggressive terhadap inovasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang ada sekarang dan yang baru muncul yang sebelumnya tidak 

dinyatakan dengan jelas oleh pelanggan. 

 

2. Opportunity Driven (Mencari Peluang) 

UMKM harus memikirkan bagaimana usahanya dapat terus eksis dalam 

lingkungan bisnis. UMKM harus bergerak dengan lincah mencari peluang usaha 

dalam dunia bisnis dengan persaingan usaha sejenis. Fard dan Amiri (2018) 

menjelaskan bahwa para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan mengikuti 

peluang pasar, hal ini penting bagi keberhasilan UKM. Entrepreneurial Marketing 
dalam hal ini bersifat informal, oportunistik, dan intuitif. Keberhasilan dalam 

mencari peluang dapat menentukan strategi pemasaran yang nantinya mengarah 

pada target pasar yang dituju. 
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3. Risk-taking (Pengambilan Risiko) 

Setiap usaha pasti mengalami kondisi tidak menentu yang mengakibatkan 

risiko-risiko yang akan berdampak positif atau negatif bagi kelangsungan usaha 

yang dimilikinya. Sebuah keputusan akan diambil jalan yang terbaik dengan 

membuat perkiraan risiko yang meminimalkan terjadinya kesalahan. Risiko 

tersebut berhubungan dengan berbagai kebijakan - kebijakan seperti pemilihan jenis 

produk, penentuan proses, pelayanan, atau pasar yang akan tuju. 

Morris et al. (2002) mengatakan seorang pemasar dapat mengurangi 

lingkungan ketidakpastian, ketergantungan dan kerentanan perusahaan, atau 

dengan cara memodifikasi lingkungan bisnis. Fard dan Amiri (2018) UMKM harus 

memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang diperhitungkan untuk 

mengurangi risiko inheren dalam mengejar peluang. 

 

4. Innovation (Inovasi) 

Kunci sukses dalam pemasaran adalah mampu untuk berinovasi. Seorang 

pemasar harus dapat jeli mampu berpikir kreatif dan mengejar ide-ide baru yang 

dapat mengarahkan kepada produk baru, layanan baru atau menggunakan teknologi 

baru. 

 

5. Customer Intensity (Intensitas Pelanggan) 

Kesadaran pelanggan dan kebutuhan konsumen merupakan pilar utama 

kegiatan pemasaran. Intensitas pelanggan ini didasarkan pada keyakinan bahwa 

orientasi konsumen harus menjadi kekuatan pendorong utama pemasaran dalam 

organisasi. 

 

6. Resource Leveraging (Pendayagunaan Sumber Daya) 

Pendayagunaan sumber daya merupakan hal sangat penting untuk memajukan 

pemasaran produk, pengefektifan sumber daya yang dimiliki mempunyai kapasitas 

yang terbatas. Untuk itu diperlukan juga untuk menemukan sumber yang lain (Fard 

dan Amiri 2018). Sumber daya ini difungsikan untuk menciptakan nilai pelanggan 

dan biasanya diperoleh melalui kerjasama dengan mitra. 

 

7. Value Creation (Penciptaan Nilai) 

Penciptaan nilai dalam entrepreneurial marketing diperlukan untuk 

menciptakan hubungan yang harmonis dengan konsumen melalui kegiatan 

pemasarannya. Penciptaan nilai pada entrepreneurial marketing dilakukan secara 

efisien untuk menghasilkan keuntungan yang terus-menerus dimana UMKM dapat 

memberikan treatment dalam elemen bauran pemasaran untuk menemukan sumber 

nilai pelanggan baru. 
 

2.2 Kewirausahaan (Entrepreneurship) 
 

Secara etimologi, kewirausahaan merupakan padanan dari kata wira dan 

usaha. Wira diartikan sebagai pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi 

luhur, berani, dan berwatak agung. Sedangkan makna dari usaha adalah perbuatan 

amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dalam bahasa Perancis, kata lain dari wirausaha 

adalah entrepreneur. Entre yang bermakna antara, dan prendre bermakna 

mengambil. Entrepreneur dapat diartikan untuk orang yang berani mengambil 

resiko dan memulai sesuatu yang baru (Ananda dan Rafida 2016). Rispal dan 

Laffitte (2014) mengatakan kewirausahaan bisa diartikan sebagai sebuah 

penciptaan, akuisisi, usaha baru dan pembangunan ekonomi. 

 

 

 



8 

 

Menurut Rusdiana (2017) kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan 

orang untuk menghadapi persoalan dengan cara melakukan inisiatif dalam 

membuat dan melaksanakan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai 

sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan memperoleh keuntungan. Lee et 
al. (2011) mengatakan seorang dikatakan wirausahawan adalah orang-orang yang 

mempunyai pemikiran inovasi yang radikal dapat mencari dan memanfaatkan 

peluang. 

Jadi, wirausaha adalah orang yang memiliki tingkat keberanian yang tinggi 

sehingga ia memutuskan untuk membangun sebuah bisnis baru secara mandiri. 

Kegigihan seorang wirausaha dalam mengembangkan bisnis dapat membuat 

usahanya sukses di masa mendatang. Tentu saja kegigihan itu perlu diikuti dengan 

strategi-strategi penjualan dalam upaya menjual produk-produkmu di pasaran. 

Sedangkan kewirausahaan merupakan kegiatan usaha atau usaha mandiri, dimana 

setiap sumber daya dan kegiatan dilakukan oleh para pelaku usaha atau pengusaha, 

khususnya dalam pembuatan produk baru, penentuan cara menghasilkan produk 

baru, dan penataan operasional usaha dan pemasaran produk serta pengaturan 

usaha. modal. Tujuan wirausaha adalah menghasilkan produk yang nilainya lebih 

tinggi dari sebelum diolah. 

 

2.2.1 Faktor – faktor yang Mendorong Seseorang Minat Wirausaha 

Minat adalah suatu ketertarikan terhadap sesuatu atau kegiatan tanpa  

dorongan dari orang lain. Orang yang tertarik pada kegiatan tertentu maka dia akan  

menikmatinya. Menurut Evaliana (2015), minat adalah keinginan yang dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan minat dan 

perasaan cinta tanpa dipaksa oleh siapapun. Sedangkan menurut Bharata (2019), 

minat adalah kecenderungan individu untuk tertarik  atau menyukai suatu objek. 

Meredith (1996) dalam Hendrawan dan Sirine (2017) mengatakan bahwa 

penumbuhan minat pada dunia entrepreneurship tidak bisa terjadi dengan 

sendirinya, akan tetapi melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menggerakkan 

jiwa entrepreneurship seseorang.  

Ustha (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang 

mendorong orang untuk berwirausaha yaitu merasakan keinginan kerja mandiri, 

aktualisasi diri, kemauan mengambil resiko. Kebebasan dalam bekerja merupakan 

sebuah model kerja dimana seseorang melakukan pekerjaan sedikit tetapi 

memperoleh hasil yang besar. Berangkat kerja tanpa terikat pada aturan atau jam 

kerja formal, atau berbisnis jarang-jarang tetapi sekali mendapat untung, apalagi 

untungnya cukup untuk dinikmati berbulan-bulan atau cukup untuk sekian minggu 

kedepan. Sedangkan keberhasilan diri yang dicapai merupakan pencapaian tujuan 

kerja yang diharapkan, yang meliputi kepuasan dalam bekerja dan kenyamanan 

kerja. 

2.2.2 Wanita Wirausaha 

Wanita wirausaha (women entrepreneur) dapat didefinisikan sebagai seorang 

wanita maupun berkelompok, memulai atau melanjutkan bisnis dan mampu untuk 

mengemban tanggung jawab keuangan, administrasi, dan resiko sosial dan 

berpartisipasi setiap hari dalam aktivitas manajemen (Mohsin dan Lei 2020). 

Wanita wirausaha adalah wanita yang percaya diri, inovatif dan kreatif yang 

mampu mencapai kemandirian secara ekonomi secara individual maupun dalam 

kolaborasi yang menghasilkan kesempatan kerja untuk membangun dan 

menjalankan sebuah usaha sembari menjaga kehidupan personal, keluarga, dan 

sosialnya. 
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Kewirausahaan mungkin tampak sebagai pilihan menarik yang 

memungkinkan mereka untuk mengejar pekerjaan yang memuaskan dan fleksibel, 

untuk jumlah yang terus bertambah, hal itu muncul karena kebutuhan karena 

redundansi atau kurangnya pilihan pekerjaan, peningkatan pensiunan wanita. - usia, 

atau kebutuhan untuk mengakomodasi tanggung jawab pengasuhan. Wanita 

wirausaha relatif berhasil dalam kewirausahaan, tetapi kebanyakan wanita 

wirausaha masih berketerampilan rendah dan mempunyai pendapatan (Ahl dan 

Nelson 2015). 

Thebaud (2010)mengatakan bahwa persoalan gender masih menjadi 

halangan bagi sebagian wanita untuk memulai sebuah usaha karena wanita masih 

diragukan kemampuannya untuk memiliki usaha sendiri. Di Indonesia sepertinya 

tidak jauh berbeda, karena isu gender masih tetap menjadi satu permasalahan 

sendiri. Wanita telah memulai usaha mandiri atau bisnisnya dalam usaha membantu 

perekonomian keluarga. Di saat mereka mampu menjual dan mendapatkan 

keuntungan, sebenarnya telah dimulai satu langkah menjadi seorang wirausaha 

wanita. Walaupun kegiatan menjual atau berdagang yang dilakukan secara mandiri 

masih sulit dilakukan wanita karena ada persepsi bahwa wanita hanya sebagai 

pengurus rumah tangga saja. Tentunya dibutuhkan keuletan dan kesabaran bagi 

wanita untuk membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar. 

Secara ekonomi, usaha yang dimiliki oleh wanita menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk mereka sendiri atau orang lain. Banyak wanita yang bekerja 

akhirnya  memutuskan mendirikan usaha sendiri dengan memanfaatkan pelatihan 

dan kemampuan yang ia dapatkan dari perusahaan sebelumnya. Selain penciptaan 

usaha  juga dapat menawarkan sebagai penyeimbang antara tanggung jawab 

pekerjaan dan tanggung jawab didalam keluarga. Tanggung jawab pekerjaan dan 

keluarga dapat menjadi tantangan bagi wanita wirausaha. 

 

2.2.2 Karakteristik Wanita Wirausaha 

Wanita wirausaha pandai dan terbukti mampu bersaing dengan pria yang 

berwirausaha dalam mengembangkan diri dan perusahaannya. Wanita wirausaha 

mempunyai ciri khas dan mempunyai karakteristik tersendiri. Penelitian mengenai 

karakteristik dan kompetensi wanita wirausaha olehAhmad et al. (2018), 

memaparkan bahwa terdapat beberapa kompetensi wirausaha. Dalam 

penelitiannya, sebanyak 117 wanita di Malaysia diteliti bagaimana kompetensi dan 

karakteristik mereka kemudian mempengaruhi kinerja. Kemampuan yang diuji 

perencanaan analitis, inovasi, pelaksanaan, kerja sama tim, kepemimpinan,  dan 

networking. 

� Perencanaan Analitis. Perencanaan analitis melibatkan kemampuan untuk 

berpikir secara analitis dan mampu untuk menghadapi ketidakpastian. 

Kemampuan ini termasuk di dalamnya problem solving (pemecahan masalah), 

analisis, pengambilan keputusan, dan mengambil resiko. Pengusaha dengan 

kompetensi perencanaan analitis mampu mengidentifikasi pola atau situasi dan 

juga mampu mengenali isu-isu utama yang mendasari dalam situasi yang 

kompleks dan menantang.  
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Pengusaha dengan kompetensi perencanaan analitis dengan demikian lebih 

strategis karena mereka mempertimbangkan tren industri, teknologi yang 

muncul, dan berbagai peluang yang dapat mereka manfaatkan. Mereka lebih 

terbuka untuk pendekatan yang berbeda, dan sering memiliki sudut pandang 

yang segar dan analitis untuk memecahkan masalah. Mereka juga cenderung 

membuat keputusan yang lebih baik karena pemikiran analitis mereka lebih 

sistematis dan logis untuk mengatasi masalah bisnis penting untuk mencapai visi 

mereka, yang berpotensi berkontribusi pada kinerja perusahaan yang lebih baik. 

� Inovasi. Kompetensi inovasi ditandai dengan pemikiran yang berbeda dan tidak 

konvensional, imajinatif, kebaruan dan orisinalitas. Namun, kompetensi inovasi 

tidak hanya menyarankan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan produk, 

layanan, dan/atau proses kerja baru, namun juga mencakup kebutuhan untuk 

menjadi kreatif. Kreativitas merupakan tahap terpenting dalam proses inovasi. 

Pengusaha dengan kompetensi inovasi adalah mereka yang lebih mungkin untuk 

mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide-ide baru dan mampu menerapkan 

dan mengkomersialkan ide-ide tersebut. Mereka memiliki pikiran kreatif dan 

sering dapat membayangkan cara terbaik untuk memanfaatkan peluang atau 

menciptakan permintaan. Dengan demikian, mereka lebih mungkin untuk 

memberikan produk dan/atau layanan baru yang dapat melayani pelanggan 

mereka dengan lebih baik. 

� Pelaksanaan atau Impelementasi. Rencana inovatif dalam bisnis saja tidak 

akan membawa kesuksesan bisnis tetapi penerapan rencana tersebut penting 

untuk memastikan pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, kompetensi 

penegakan atau implementasi merupakan bagian inti lain dari kompetensi 

kewirausahaan. Kompetensi penegakan mengacu pada ketekunan seseorang 

untuk memanfaatkan peluang dan mengikuti tindakan tertentu. Kompetensi ini 

tercermin dari dimensi “proaktif” dari konstruk orientasi kewirausahaan. 

Pengusaha sukses adalah mereka yang mengambil inisiatif dan membuat sesuatu 

terjadi. 

� Kerja Sama Tim. Kompetensi kerja tim sangat penting ketika memulai bisnis 

baru. Kompetensi kerja tim dalam tim wirausaha adalah tentang kualitas 

komunikasi, resolusi konflik, dan pembagian tugas yang setara dalam tim. 

Kompetensi kerja tim juga penting untuk menggalang kerjasama dari karyawan 

terutama ketika perubahan baru atau strategi baru diterapkan. Kerja tim juga 

meningkatkan produktivitas perusahaan di mana tugas dapat dilakukan tepat 

waktu dan produk dan layanan dapat diberikan dengan cara yang paling efektif 

dan efisien kepada pelanggan. Pengusaha dengan kompetensi kerja tim yang 

tinggi dengan demikian lebih mungkin untuk dapat bekerja secara saling 

bergantung dengan orang lain sambil membina lingkungan kolaboratif. Dengan 

kompetensi kerja tim, kinerja perusahaan kemungkinan akan lebih baik karena 
para wirausahawan ini mendorong kolaborasi diantara anggota, membangun nilai inti 

bersama, dan membuat anggota tim bekerja ke arah yang sama. 

� Kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kemampuan untuk menginspirasi 

keseluruhan organisasi untuk menyelaraskan perilaku karyawan dengan visi, 

misi, dan tujuan organisasi. Ini tentang menciptakan budaya yang digerakkan 

oleh kinerja, dimana para pemimpin memberikan konsultasi, pengambilan 

keputusan bersama dan pendelegasian. Kompetensi kepemimpinan memfasilitasi 

setiap orang untuk bekerja menuju tujuan bersama meskipun menghadapi 

kesulitan untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat. 
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� Networking. Kemampuan berjejaring atau networking didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk membangun interaksi sosial yang memungkinkan 

pelaksanaan tugas-tugas seperti perencanaan, koordinasi dan control. Selain itu, 

kompetensi jaringan juga menyangkut kemampuan membangun dan 

memanfaatkan jaringan dengan mitra seperti investor, mitra teknologi dan 

pemasaran, serta pemangku kepentingan lainnya. Pengusaha perlu melakukan 

banyak negosiasi, dan mereka terus bertemu dan berinteraksi dengan individu di 

dalam dan di luar bisnis mereka. Oleh karena itu, kompetensi ini penting untuk 

membantu pengusaha mencapai tujuan yang akan meningkatkan keberhasilan 

usaha mereka. 

 
 

2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang 

usaha yang memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. UMKM merupakan salah satu usaha yang paling banyak 

dilakukan oleh masyarakat Indonesua. Banyaknya pegiat UMKM menjadikan 

sektor ekonomi ini sebagai salah satu motor penggerak perekonomian negara 

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 mendefiniskan 

UMKM dalam pasal 6 disebutkan a). Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki 

kekayaan paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha dan mendapatkan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta. b) Usaha 

kecil adalah usaha dengan nilai kekayaan lebih dari Rp. 50 - Rp.500 juta tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunannya lebih 

dari Rp.300 juta - Rp.2.5 miliar dan. c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan 

milai aset bersih lebih dari Rp.500 juta - Rp.100 miliar dan hasil penjualan tahunan 

di atasRp.2,5 miliar sampai paling tinggi Rp.50 miliar. 

 

Definisi terbaru menurut PP Nomor 7 tahun 2021 Definisi UMKM di 

dasarkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan. Usaha Mikro adalah 

usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 miliar belum 

termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha. Usaha Kecil adalah usaha yang 

rnemiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 - 5 miliar serta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dan Usaha Menengah adalah usaha yang merniliki modal 

usaha lebih dari Rp. 5 - 10 rniliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Definisi UMKM berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Usaha mikro 

adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 2 miliar. 

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 2 -  15 miliar. 

Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp15- 50 

miliar. 

Dari definisi diatas yang membedakan diantara Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008  dan PP Nomor 7 tahun 2021 adalah pemaknaan,  

Kekayaan bersih merupakan jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau 

kewajiban. Modal usaha adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk 

menjalankan kegiatan usaha. Terdapat penambahan jumlah pada kriteria kekayaan 

bersih atau modal usaha dan hasil penjualan tahunan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), usaha kecil merupakan usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki 

jumlah tenaga kerja 1-4 orang.  
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2.3.1 Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemberdayaan UMKM 

Menurut Sumantri dan Permana (2017) terdapat sembilan (9) asas yang ada 

pada pemberdayaan UMKM: 1). Asas kekeluargaan. 2). Asas demokrasi ekonomi. 

3). Asas kebersamaan. 4). Asas efisiensi berkeadilan. 5). Asas keberlanjutan. 6). 

Asas berwawasan lingkungan.7). Asas kemandirian. 8). Asas keseimbangan 

kemajuan. 9). Asas kesatuan ekonomi nasional. 

Sedangkan prinsip UMKM diantaranya adalah: 1). Penumbuhan 

kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan 

prakarsa sendiri. 2). Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akunTabel, dan 

berkeadilan. 3). Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 

pasar sesuai dengan kompetensi UMKM. 4). Peningkatan daya saing UMKM. 5). 

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. 

Tujuan Pemberdayaan UMKM meliputi: 1). Mewujudkan struktur 

perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 2). 

Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri, dan 3). Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan 

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, 

dan pengentasan rakyat dan kemiskinan. 

 

2.3.2 Karakteristik UMKM 

UMKM di Indonesia mempunyai banyak potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan. UMKM dicirikan oleh sifat atau kondisi yang melekat dalam usaha 

serta perilaku wirausahawan. Karakteristik UMKM menurut Bank Indonesia dan 

LPPI (2015) diantaranya  adalah sebagai berikut: 

a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 

b) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun 

kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. 

c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha 

dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. 

d) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang 

cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar 

 
2.4 Pengembangan Usaha 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, 

perbuatan mengembangkan pengembangan usaha merupakan salah satu metode 

yang dilakukan para wirausaha dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Pengembangan usaha dipandang sebagai tanggung jawab wirausaha dalam melihat 

pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Pengembangan usaha bertujuan 

menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi 

sebuah usaha besar (Anoraga 2007). 

Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari 

berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, 

teknologi dan lain-lain. Bygrave dan Zacharakis (2010) menyebutkan setidaknya 

indikator pengembangan usaha ada dua yaitu skala usaha (size) dan tingkat 

pendapatan (profitabilitas) dari waktu ke waktu. 
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2.4.1 Strategi Pengembangan Usaha 

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber 

daya (Rangkuti 2009). 

a) Strategi Pengembangan Produk 

Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk 

penelitian dan pengembangan. Strategi pengembangan produk ini dipilih untuk 

dijalankan oleh suatu perusahaan dalam rangka memodifikasi produk yang ada 

sekarang atau penciptaan produk baru yang masih terkait dengan produk yang 

sekarang. Pengembangan produk adalah mengupayakan peningkatan penjualan 

melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau 

jasa baru (David 2009). Produk baru atau yang dimodifikasi tersebut, dapat 

dipasarkan kepada pelanggan yang ada sekarang melalui saluran pemasaran 

yang ada. 

Strategi ini dipilih untuk dijalankan dengan tujuan untuk dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Disamping itu sekaligus melakukan 

pengembangan produk, bagi upaya mendalami pengaruh dari siklus yang 

dikenal sebagai product life style.Penekanan dari pelaksanaan strategi 

pengembangan produk adalah untuk meningkatkan daya tarik produk, dan 

sekaligus menjaga citra dari merek dan reputasi perusahaan, serta memberikan 

pengalaman positif bagi pelanggan. Menurut David (2009), lima pedoman 

tentang kapan pengembangan produk dapat menjadi sebuah strategi yang 

efektif, yaitu: 1). Ketika organisasi memiliki produk-produk berhasil yang 

berada di tahap kematangan dari siklus hidup produk; gagasannya di sini adalah 

menarik konsumen yang terpuaskan untuk mencoba produk baru (yang lebih 

baik) sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau jasa 

organisasi saat ini. 2). Ketika organisasi berkompetensi di industri yang 

ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat. 3). Ketika pesaing utama 

menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga “bagus”. 4). Ketika 

organisasi bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuan tinggi. 5). 

Ketika organisasi memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang 

sangat kuat. 

 

b) Strategi Pengembangan Pasar 

Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke 

wilayah geografis baru (David 2009). Strategi pengembangan pasar dipilih 

untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat dilakukannya pengkoordinasian, 

sehingga akan dapat dicapai biaya pengorbanan yang lebih rendah dan resiko 

yang dihadapi lebih kecil. Penekanan dari strategi ini adalah pada pemasaran 

produk yang sekarang dijalankan, dengan pertimbangan telah dimilikinya 

keahlian dan keterampilan dalam pengoperasian baik untuk pelanggan yang 

ada, maupun untuk pelanggan baru.  

Kegiatan yang ditingkatkan adalah penambahan saluran distribusi dan 

cabang perusahaan, serta mengubah dan meningkatkan program advertensi dan 

promosi. Pengembangan pasar adalah suatu keputusan stratejik dari suatu 

perusahaan atau korporasi  (Hadiyati 2009). Keputusan stratejik itu diarahkan 

untuk dapat memanfaatkan peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara 

berkelanjutan. 
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Dengan keberhasilan ini diharapkan suatu perusahaan dapat mempunyai 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan.   Dalam   pelaksanaanya suatu 

strategi pemasaran perusahaan menggambarkan rencana bermain manajerial 

untuk keberhasilan dalam menjalankan penjualan dan bagian pemasaran dari 

suatu bisnis. Suatu perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan pasarnya 

denganpenekanan pada lingkup stratejik di dalam suatu industri, dengan 

menawarkan lebih banyak produk/ teknologi/ jasa guna membuka jalan untuk 

segmen pasar yang lebih banyak. 

Menurut David (2009) ada enam pedoman tentang kapan pengembangan 

pasar dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif, yaitu: 1). Ketika 

saluran-saluran distribusi baru yang tersedia dapat diandalkan, tidak mahal, dan 

berkualitas baik. 2). Ketika organisasi sangat berhasil dalam bisnis yang 

dijalankannya. 3). Ketika pasar baru yang belum dikembangkan dan belum 

jenuh muncul. 4). Ketika organisasi mempunyai modal dan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan untuk mengelola perluasan operasi. 5). Ketika 

organisasi memiliki kapasitas produksi yang berlebih.6). Ketika industri dasar 

organisasi dengan cepat berkembang menjadi global dalam cakupannya. 

c) Strategi Pengembangan yang Terkonsentrasi 
Strategi pengembangan yang terkonsentrasi memfokuskan pada suatu 

kombinasi produk dan pasar tertentu. Suatu pertumbuhan terkonsentrasi 

merupakan strategi perusahaan yang langsung menekankan pemanfaatan 

sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan dari suatu produk tunggal, 

dalam suatu pasar tunggal dengan suatu teknologi yang dominan. Pemilihan 

secara rasional atas pendekatan ini adalah melakukan penetrasi pasar dengan 

strategi terkonsentrasi, yang dimanfaatkan perusahaan atas pengalaman 

pengolahan operasi bisnis perusahaan di dalam suatu arena bisnis persaingan. 

Strategi pengembangan yang Terkonsentrasi diarahkan untuk 

mempertinggi kinerja perusahaan. Dimungkinkannya hal ini, karena didukung 

oleh kemampuan menilai kebutuhan pasar, pengetahuan tentang perilaku 

pembeli, sensitivitas harga pelanggan dan efektivitasdari advertensi dan 

promosi. Suatu perusahaan menjalankan strategi pertumbuhan yang 

terkonsentrasi secara berhasil, bila didukung oleh pengembangan keterampilan 

atau skills, dan kompetensi bagi upaya pencapaian keberhasilan bersaing. 

d) Strategi Inovasi 

Strategi inovasi menjadi perhatian bagi suatu perusahaan, karena dalam 

banyak industri apabila tidak dilakukan inovasi akan dapat meningkatkan 

timbulnya risiko yang dihadapi perusahaan itu. Strategi inovasi selalu 

dibutuhkan perusahaan baik untuk produk-produk industri, maupun untuk 

barang-barang konsumsi, karena selalu diharapkan adanya perubahan atau 

kemajuan dari produk yang ditawarkan. Di dalam era persaingan, kompetensi 

suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu melakukan 

inovasi, baik yang terkait dengan inovasi produk untuk menemukan produk 

baru atau produk modifikasi, maupun inovasi proses yang dapat menghasilkan 

produk yang sama dengan biaya yang lebih murah, sebagai akibat 

digunakannya teknologi baru yang lebih maju. 

e) Strategi Integrasi Horizontal (Horizontal Integration) 

Integrasi horizontal terjadi apabila suatu organisasi perusahaan menambah 

satu atau lebih bisnisnya yang memproduksi produk/jasa yang sejenis 

dioperasikan pada pasar produk yang sama. 

 

 

 

 



15  

 

2.4.2 Teknik Pengembangan Usaha 

1. Peningkatan Ekonomi Skala 
Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, 

teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha (Suryana 2013). Ini dilakukan bila 

perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya jangka panjang, 

yang berarti mencapai ekonomi skalas (economics of scale). Sebaliknya, bila 

peningkatan output mengakibatkan peningkatan biaya jangka panjang 

(diseconomics of scale), maka tidak baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, bila 

produk barang dan jasa yang dihasilkan sudah mencapai titik paling efisien, maka 

memperluas ekonomi skala tidak bisa dilakukan, sebab akan mendorong kenaikan 

biaya. Skala usaha ekonomi terjadi apabila perluasan usaha atau peningkatan output 

menurunkan biaya jangka panjang. Oleh karena itu, apabila terjadi skala usaha yang 

tidak ekonomis, wirausaha dapat meningkatkan usahanya dengan memperluas 

cakupan usaha(economics of scope). Ekonomi skala menunjukkan pengurangan 

biaya perusahaan akibat kenaikan output, maka kurva pengalaman atau kurva 

belajar (learning curve) menunjukkan pengurangan biaya yang mucul akibat 

kenaikan volume secara kumulatif. 

2. Perluasan Cakupan Usaha 

Cara ini bisa dilakukan dengan menambah jenis usaha baru, produk, dan jasa 

baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi (diversifikasi), serta dengan 

teknologi yang berbeda. Misalnya, usaha jasa angkutan kota diperluas dengan usaha 

jasa bus pariwisata, usaha jasa pendidikan diperluas dengan usaha jasa pelatihan 

dan kursus-kursus (Suryana 2013). Dengan demikian, lingkup usaha ekonomis 

dapat didefinisikan sebagai suatu diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh 

total biaya produksi gabungan (joint total production cost) dalam memproduksi dua 

atau lebih jenis produk secara bersama-sama adalah lebih kecil daripada 

penjumlahan biaya produksi masing-masing produk itu apabila diproduksi secara 

terpisah. Perluasan cakupan usaha ini bisa dilakukan apabila wirausaha memiliki 

permodalan yang cukup.  

Sebaliknya, lingkup usaha tidak ekonomis dapat didefinisikan sebagai suatu 

diversifikasi usaha yang tidak ekonomis, dimana biaya  produksi total bersama (joint 
total production cost) dalam memproduksi dua atau lebih jenis produk secara 

bersama-sama adalah lebih besar daripada penjumlahan biaya produksi dari 

masing-masing jenis produk itu apabila diproduksi secara terpisah.Untuk 

memperluas ekonomi skala ataung cukup, lingkup ekonomi, bila pengetahuan usaha 

dan permodalan yang cukup, wirausaha bisa melakukan kerjasama dengan 

perusahaan lain melalui usaha patungan (joint venture), atau kerjasama manajemen 

melalui sistem kemitraan. 

 

2.5. Usaha Konfeksi 

Usaha konfeksi merupakan salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan. 

Industri ini merupakan industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat 

pembuatan pakaian jadi, seperti kemeja, kaos, jaket, celana, dan lain sebagainya  

(Wening dan Savitri 1994). Usaha tersebut biasanaya merupakan pilihan alternatif 

usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar. 

Menurut Wening dan Savitri (1994) konfeksi adalah usaha di bidang busana 

jadi yang dibuat secara besar-besaran dimana barang yang diproduksi dibuat 

berdasarkan ukuran standar S, M, L, dan XL dalam jumlah yang banyak. 
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Produk yang dihasilkan dari usaha konfeksi tersebut dibuat lebih dari satu 

buah bahkan sampai 1000 buah per satu model. Mutu dari produksi konfeksi 

mempunyai beberapa tingkatan, tergantung dari harga serta tingkatan yang 

membutuhkan. Adapun tingkatan mutu tersebut adalah: 

a. Golongan kualitas rendah, misalnya berupa pakaian yang dijual di kaki lima, 

harganya murah, jahitanyya tidak kuat, cara memotongnya asal saja tidak 

memperhatikan arah serat, asal menghemat bahan dan kadang-kadang 

modelnya cukup menarik. 

b. Golongan kualitas menengah. model ini ditujukan kepada masyarakat 

menengah, dengan karakteristik harga produk lebih tinggi, jahitannya lebih rapi 

dan lebih kuat, penjualan di tempat yang lebih baik misalnya di toko-toko 

khusus busana. 

c. Golongan kualitas tinggi. Model untuk golongan tersebut untuk orang-orang 

yang sudah pada level atas secara ekonomi, serta mempunyai selera tinggi. 

Biasanya dijual pada departement store atau butik yang bergengsi, model 

dibuat dalam jumlah terbatas. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Ewere et al. (2015) penelitiannya yang berjudul Strategies Adopted by 
Women Entrepreneurs to Ensure Small Business Success in Nkonkobe 
Municipality, Sout Africa. Menggunakan model penelitian survei terhadap 45 

wanita wirausaha, metode pengambilan sampel acak sederhana dan menggunakan 

analisis deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

strategi yang adopsi wanita wirausaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan 

UMKM. 

Penelitian Sigue dan Biboum (2020) “Entrepreneurial Marketing and Social 
Networking in Small and Medium Service Enterprises: A Case Study into Business 
Dealings in Cameroon”. Penelitiannya mengungkapkan bahwa pemilik UMKM 

menggunakan hubungan sosialnya untuk menciptakan dan memberikan nilai 

pelanggan melalui market intelligence, akses mendapatkan pelanggan baru dan 

retensi pelanggan. Berbagai metode juga digunakan untuk mendapatkan customer 
baru, seperti dengan memberikan hadiah untuk membuat ikatan emosional dalam 

bisnis dan untuk pelanggan lama diperlakukan seperti anggota keluarga. Adanya 

ketergantungan pada hubungan sosial tersebut seringkali berdampak buruk pada 

aktivitas pemasaran. 

Sari et al. (2017)melakukan penelitian yang berjudul pengaruh aktivitas 

wanita wirausaha terhadap pertumbuhan usaha olahan kentang di Kabupaten 

Kerinci, Jambi, dengan menggunakan metode SEM, penelitian ini menunjukan 

bahwa aktivitas wanita wirausaha dipengaruhi paling besar oleh faktor eksternal 

ketersediaan sumber daya (γ=0.66) dan faktor internal karakteristik Kewirausahaan 

(γ=0.59). Hal ini menunjukkan faktor internal dan eksternal sama-sama kuat 

mempengaruhi aktivitas wanita wirausaha. Aktivitas usaha wanita terbukti 

menumbuhkan usaha pengolahan kentang (ß=0.95). Wanita Wirausaha bisa 

menciptakan nilai tambah pada produk pertanian dan berperan dalam ekonomi 

Indonesia. 
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Langevang et al. (2018) yang berjudul Navigating institutional complexities: 
The response strategies of Tanzanian female entrepreneurs dengan menggunakan 

metode wawancara semi-terstruktur, serta jumlah sampel sebanyak sembilan 

wirausaha wanita. Penelitian ini melakukan satu kali diskusi kelompok dengan 

enam wirausaha perempuan dan dua wawancara semi-terstruktur dengan 

perwakilan dari asosiasi bisnis perempuan (WBA). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya relevansi antara hubungan yang mempengaruhi 

kewirausahaan wanita yang tergabung dalam sebuah asosiasi bisnis perempuan 

(WBA). Sebuah asosiasi dapat mempengaruhi seorang wirausaha wanita tetapi 

jugabagaimana perempuan secara aktif menanggapi hambatan dan ambiguitas 

kelembagaan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan penting baru tentang 

bagaimana wirausaha perempuan mengelola untuk mengoperasikan perusahaan di 

lingkungan yang menantang di negara-negara berkembang dan mengungkapkan 

sejumlahstrategi respons aktif yang digunakan oleh wirausaha perempuan termasuk 

advokasi melalui WBA, pendanaan, operasi semi-informal, lokasi dari rumah dan 

bisnis, keterlibatan pasangan dalam bisnis, identitas gender, mengandalkan 

ketekunan dan semangat dan jaringan melalui WBA. Temuan lain menunjukkan 

bahwa melalui WBA wirausaha perempuan sangat mempengaruhi dalam struktur 

kelembagaan. 

Penelitian “Sociocultural factors as determinants of female 
entrepreneurs’Business strategies” oleh Cullen (2020) dengan metode studi survei 

terhadap 240 wanita wirausaha yang berada di Inggris dan Turki. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok wanita 

wirausaha yang mapan dalam karakteristik demografis, pola jaringan, pola kerja, 

struktur bisnis, dan hambatan yang dirasakan pada berbagai tahap usaha bisnis. 

Temuan juga ini menegaskan bahwa dimensi budaya jarak kekuasaan dan 

individualisme memiliki dampak paling signifikan terhadap strategi bisnis 

wirausaha perempuan yang sudah mapan. 

Maden (2015), A gendered lens on entrepreneurship: women 
entrepreneurship in Turkey. Menggunakan metode Wawancara semi-terstruktur 

terhadap sepuluh wirausaha wanita sukses di Turki. Formulir survei juga dikirim 

kepada perwakilan empat organisasi berbeda yang mendukung kewirausahaan 

perempuan. Tiga formulir survei diterima kembali dari organisasi-organisasi 

tersebut. Hasil penelitian menunjukan adanya kesamaan diantara wirausaha 

perempuan Turki dengan sifat atau karakteristik kepribadian wirausaha perempuan. 

Wirausaha perempuan yang sukses di Turki digambarkan sebagai orang yang gigih, 

sabar, kuat mental, visioner dan inovatif. Dengan menggunakan metode wawancara 

juga ditemukan bahwa memanfaatkan peluang di lingkungan bisnis, menjadi 

mandiri adalah faktor utama yang menjadikan wanita Turki untuk menjadi seorang 

wirausaha. Penelitian ini juga mendapatkan dan mengelola modal adalah 

penghambat bagi wirausaha perempuan di Turki. mayoritas wanita wirausaha di 

Turki mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah dan perbankan serta anggota 

keluarga dan mitra bisnis. 

Ameen dan Willis (2016) dalam penelitiannya yang berjudul The use of 
mobile phones to support women’s entrepreneurship in the Arab countries. 
Penelitian menggunakan metodologi pendekatan analisis  mendalam (in-depth 
analysis) dari literatur dan laporan tentang kewirausahaan perempuan dan 

penggunaan ponsel di negara-negara Arab. Temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa wirausaha wanita di Arab tertarik menggunakan ponsel. Namun, belum 

disadari akan potensi dari teknologinya dalam memberdayakan di luar penggunaan 

dasarnya. 
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Renton et al. (2015) berjudul Small but sophisticated Entrepreneurial 
marketing and SME approaches to brand management menggunakan pengambilan 

sampel dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel sebanyak 15 

responden terhadap UMKM makanan dan minuman. Menggunakan sumber data 

sekunder dan dua kali wawancara secara mendalam. Penelitian tersebut 

menunjukan bahwa ada Empat perusahaan memiliki orientasi merek yang 

terintegrasi dan menggunakan inovasi pasar sebagai praktik entrepreneurial 
marketing. Keempatnya menggunakan praktik manajemen merek yang bertujuan 

sebagai dasar dalam penentuan posisi, diferensiasi dan mengkomunikasikan 

identitas, nilai, dan asosiasi merek. Lebih lanjut, usaha kecil yang diteliti 

memusatkan praktik mereka untuk membangun dan mengkomunikasikan identitas 

perusahaanya. usaha sedang menunjukkan manajemen risiko yang lebih besar 

dengan membangun asosiasi merek positif, mengendalikan identitas merek, 

meningkatkan aliansi dan menciptakan identitas merek terpisah untuk produk baru  

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini mempunyai persamaan 

dalam hal topik yang di kaji khususnya pengembangan UMKM. Namun begitu, 

ada  beberapa perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya, 

diantaranya  adalah penelitian ini memadukan dua variabel yaitu peran wanita 

wirausaha dan entrepreneur marketing. Dua variabel tersebut akan menjadi 

keunikan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian berada di sentra UMKM konfeksi 
Jepara yang kebanyakan memang dikelola dan dijalankan oleh para wanita wirausaha. 
 

2.7 Hipotesis 
 

Berdasarkan kerangka konseptual dan tujuan, maka hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut: 

H1: Peran wanita berpengaruh signifikan terhadap entreprenerial marketing 
H2: Peran wanita berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha 

H3: Entreprenerial marketing berpengaruh signifikan terhadap 

pengembangan usaha. 
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III. METODE 

 
 

3.1 Kerangka Penelitian 

 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari banyaknya para pelaku wirausaha. 

Data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2020 UMKM 

Indonesia berjumlah 64.2 juta. Tidak hanya besar dalam segi jumlah, UMKM juga 

sangat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan 

dan penumbuhan ekonomi. Tidak hanya oleh laki-laki, pengelolaan UMKM di 

Indonesia juga sebagian besar di kelola oleh wanita. Keterlibatan wanita dalam 

wirausaha menjadi menarik dan mempunyai karakter yang khas jika dibandingkan 

dengan laki-laki, tidak hanya berposisi sebagai Ibu rumah tangga tetapi wanita 

wirausaha juga mampu berposisi sebagai pengelola dan pemimpin usaha tersebut. 

Peran wanita wirausaha mempunyai andil besar dalam mengembangkan UMKM 

yang dalam hal ini penggunaan pendekatan pemasaran dengan metode entrepreneur 
marketing. 

Pada penelitian ini digunakan skala Likert dengan jumlah empat skala. untuk 

menghindari kecenderungan responden menjawab netral yang menyebabkan bias 

tanggapan, maka skala dengan jumlah kategori genap dapat digunakan. Secara 

umum penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis 

SEM dengan pendekatan PLS. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui data 

identitas responden, karakteristik wanita wirausaha konfeksi Jepara. Analisis SEM 

dengan pendekatan PLS digunakan untuk melihat pengaruh langsung antar peubah 

peran wanita wirausaha, entrepreneurial marketing dan pengembangan usaha. 

Berikut Gambar 1 menjelaskan kerangka berpikir penelitian. 
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Analisis Deskriptif 

Wanita Wirausaha 

Profil Wirausaha 
Profil Usaha 

Analisis SEM PLS 

Pengembangan usaha 

(Bygrave dan Zacharakis 2010) 

Skala usaha 

Tingkat pendapatan 

Peran Wanita Wirausaha 

Ahmad et al. (2018) 

Perencanaan analitis 
Inovasi 

Impelementasi 

Kerja sama tim 

Kepemimpinan 

Networking 

Entrepreneurial Marketing 
Dushi et al. (2019) 

Proaktif 

Mencari Peluang 

Pengambilan Risiko 

Inovasi 

Intensitas Pelanggan 

Pendayagunaan sumber 

daya 

Penciptaan nilai 

Peran wanita wirausaha melalui entrepreneurial 
marketing dalam pengembangan usaha konfeksi 

di Kabupaten Jepara? 

 
 

 
 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 

Implikasi Manajerial dan 

Rekomendasi 

Bagaimana pengaruh peran wanita pada entrepreneurial 

marketing pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara? 

Bagaimana pengaruh peran wanita pada pengembangan 

usaha pada UMKM konfeksi di Kabupaten Jepara? 

Bagaimana pencapaian peran wanita, entrepreneurial 

marketing dan pengembangan usaha pada UMKM konfeksi 

di Kabupaten Jepara? 

Kontribusi UMKM terhadap 

lapangan kerja di Indonesia 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di dua Desa di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 

Tengah, Desa Pancur Kecamatan Mayong dan Desa Sendang Kecamatan 

Kalinyamat. Penunjukan dua lokasi dilakukan dengan sengaja (Purposive) 

didasarkan pada pertimbangan bahwa dilokasi tersebut terdapat banyak usaha 

konfeksi yang di miliki dan di kelola oleh wanita. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. 

 
 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

Populasi penelitian ini adalah wanita yang memiliki usaha konfeksi di Desa 

Sendang Kecamatan Kalinyamat dan Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan berbagai 

pertimbangan sehingga dianggap mewakili karakteristik populasi secara 

keseluruhan.  

Dari penelitian awal ditemukan jumlah populasi saat ini sebanyak 186 yang 

terdiri dari 156 di Desa Sendang, dan Desa Pancur berjumlah 30. Setelah melakukan 

pengambilan kuesioner di lapangan yang berhasil disurvey ditemukan jumlah 

populasi sebesar 137, sampel Desa Sendang sebanyak 112 dan Desa Pancur 

berjumlah 25. Menurut Hair et al. (2014) menyebutkan bahwa syarat jumlah sampel 

dalam analisis SEM PLS adalah 10 dikali jumlah indikator terbanyak pada sub 

variabel, atau 10 dikali jumlah sub variabel dan variabel penelitian, dalam hal ini 

adalah 10 dikali 18 dengan total 180 sampel, akan tetapi karena jumlah populasi 

yang ditemukan 137, maka penelitian ini menggunakan metode sensus.    

 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005) data primer merupakan sumber- 

sumber dasar yang merupakan bukti utama dari suatu kejadian. Data primer pada 

dasarnya bersifat kualitatif, maka dalam hal ini data primer di peroleh melalui 

informasi yang diberikan langsung oleh para responden melalui pendistribusian 

kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden berupa pertanyaan yang sudah 

dicetak. Kuesioner yang telah dibagikan ditentukan berdasarkan metode non-
probability sampling, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu seperti responden adalah wanita wirausaha yang 

mengelola sekaligus memiliki usaha konfeksi dan responden merupakan wanita 

wirausaha yang dinilai cukup dewasa dan dipandang mampu untuk mengisi 

kuesioner (berusia 17 tahun keatas)  

Penyebaran kuesioner dan pengambilan sampel penelitian ini sekitar 2 

minggu. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Data 

sekunder diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan 

UMKM RI, buku, jurnal penelitian yang terkait baik jurnal nasional maupun jurnal 

internasional yang terindeks scopus, serta penelitian terdahulu yang mempunyai 

kesamaan dengan tema penelitian. 
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3.5 Pengolahan dan Analisis Data 

 

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis secara 

kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

analisis deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 

model persamaan struktural atau analisis SEM (Structural Equation Modeling) 

dibantu dengan menggunakan software Smart PLS 
 

3.6 Uji Validitas Instrumen 

 

Uji validitas dilakukan dengan dengan cara mengidentifikasi kevaliditas 

pertanyaan, mengukur sah atau tidaknya kuesioner yang di berikan kepada 

responden. Indikator jika kuesioner yang dikatakan valid apabila pertanyaan dalam 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

(Ghozali 2017). Kuesioner valid jika nilai korelasi R hitung > R tabel. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan rhitung dan rtabel dari 30 sampel yang telah diambil sebelumnya 

dengan tingkat pengukuran signifikansi 0,05 persen. kuesioner dikatakan valid jika 

memiliki nilai rhitung sama dengan atau lebih besar dari 0,361. Dari hasil uji 

validitas yang telah dilakukan ditemukan bahwa nilai rhitung untuk setiap butir 

pertanyaan memiliki nilai diatas 0,361 sehingga semua butir pernyataan dapat 

dikatakan valid. 

 Pengujian validitas instrumen menggunakan aplikasi SPSS Statistics for 
Windows Version 23 sebagai alat bantu, serta menggunakan teknik product 
moment person dengan rumus: 

 

Keterangan: 

r = Koefisien validitas yang dicari (rhitung) 

n = Jumlah responden 

x = Skor variable (jawaban responden) 
y = Skor total dari variabel untuk responden ke-n 

 
 

3.7 Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Uji reliabilitas merupakan suatu koefisien yang mengungkapkan bahwa 

sejauh mana instrumen yang digunakan dapat dipercaya, apabila instrumen 

digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang sama maka hasilnya 

relative stabil (Khumaedi 2012). Menurut Umar (2005) semakin kecil kesalahan 

pengukuran hal ini berarti semakin reliabel alat pengukur tersebut. Data yang telah 

diterima kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik koefisien Alpha 
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Cronbach (α) serta menggunakan aplikasi SPSS for Research dimana instrumen 

dikatakan handal atau reliabel jika hasil uji Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha (a) > 0.6 pada semua faktor. Berikut rumus Cronbach’s 
Alpha 

 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyak butir pernyataan 

= Jumlah varians total 

= Jumlah varians butir 

 

3.8 Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan dalam 

penelitian pada status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran maupun 

suatu kelas peristiwa yang terjadi (Nazir 2005). Pendekatan Analisis deskriptif 

tersebut digunakan untuk menganalisa data dengan memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono 2005). 

 

3.9 Analisis SEM 
 

Metode Analisis SEM merupakan kelanjutan dari analisis jalur (path 
analysis) dan regresi berganda (multiple regression) yang sama-sama merupakan 

bentuk analisis multivariat (Haryono 2016). SEM merupakan awal mula dari  

sebuah pendekatan psikonometri berbasis kovarian (lisrel) dan penelitian berbasis 

varian (PLS) (Prasetya dan Prasetyaningtyas 2020). Menurut Ginting (2009) SEM  

adalah suatu alat teknik statistik multivariat yang merupakan gabungan analisis 

faktor dengan analisis regresi (korelasi), dengan maksud untuk menguji hubungan- 

hubungan antar variabel pada model, baik itu antara indikator dengan konstruknya, 

maupun dengan hubungan antar konstruk. 

Haryono (2016) mengemukakan SEM mempunyai beberapa keunggulan, 

diantaranya: a) Dapat membuat model dengan banyak variabel. b) Dapat meneliti 

variabel yang tidak dapat diukur langsung (unobserved). c) Dapat menguji 

kesalahan pengukuran (measurement error) untuk variabel yang teramati 

(observed). d) Mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitian (Confirmatory 
Factor Analysis). e) Dapat menjawab berbagai masalah riset dalam suatu set analisis 

secara lebih sistematis dan komprehensif. f) Lebih ilustratif, kokoh dan handal 

dibandingkan model regresi ketika memodelkan interaksi, non-linieritas, 

pengukuran error, korelasi error terms, dan korelasi antar variabel laten 

independen berganda. g) Digunakan sebagai alternatif analisis jalur dan analisis 

data runtut waktu (time series) yang berbasis kovarian. h) Melakukan analisis 

faktor, jalur dan regresi. i) Mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara 

kompleks dan efek langsung maupun tidak langsung dari satu atau beberapa variabel 

terhadap variabel lainnya. j) Memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti 

untuk menghubungkan antara teori dengan data. 
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Menurut Wijayanto (2008) Analisis SEM digunakan untuk merancang suatu 

teori, tetapi ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model hipotesis 

yang terdiri atas model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram 

jalur yang berdasarkan justifikasi teori. 

 

SEM PLS merupakan salah satu jenis metode analisis dari SEM, kegunaan 

PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi akan suatu teori, PLS juga bisa 

dipakai dalam membangun hubungan yang belum ada landasan terorinya atau untuk 

pengujian proposisi. Selain hal tersebut, metode SEM dengan pendekatan PLS juga 

dapat digunakan sebagai pemodelan struktural dengan indiaktor bersifat reflektif 

ataupun formatif (Jaya dan Sumertajaya 2008). 

Menurut Hair et al. (2011) SEM PLS mempunyai kemiripan dengan analisis 

regresi berganda. Tujuan utama dalam penggunaan SEM PLS adalah untuk 

memaksimalkan varians yang dijelaskan dalam konstruksi variabel dependen tetapi 

juga untuk mengevaluasi kualitas data berdasarkan karakteristik model pengukuran. 

 

 
 

3.10 Variabel Operasional 

 

Variabel Operasional dalam penyusunan penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut ini: 

 

 

Tabel 3 Indikator dan Variabel Operasional 
 

Variabel /  Sub 

Variabel 
Definisi Indikator Sumber 

Peran Wanita    

Perencanaan 

Analitis 

Kemampuan untuk 

berpikir secara analitis 

dan mampu untuk 

menghadapi 

ketidakpastian. 

 

 

 

1. Mempunyai kemampuan memeberikan solusi 

secara analitis 

2. Menyadari pentingnya pendekatan yang sistematis 

dalam membuat perencanaan 

3. Mampu mengumpukan  informasi sebanyak - 

banyaknya untuk pengembangan usaha 

4. Mampu memilih beberapa alternatif solusi dalam 

pengembangan  usaha 

Hendraw

an dan 

Sirine 

(2017) 

Inovasi Reaksi seseorang yang 

dilakukan terhadap 

situasi tertentu dan 

bisa menentukan apa 

yang dicari dalam 

kehidupannya. 

 

 

5. Dapat membuat produk baru dengan inovasi 

secara terus-menerus 

6. Mampu mengembangkan solusi alternatif untuk 

pengembangan usaha  

7. Dapat  mengenalkan inovasi produk untuk 

pertumbuhan usaha saya 

8. Memberikan solusi inovatif untuk memecahkan 

masalah yang ada dalam usaha  

Hendraw

an dan 

Sirine 

(2017) 

Pelaksanaan Sesuatu yang 

dilakukan atau 

perbuatan. 

 

 

9. Bisa mengambil keputusan cepat untuk 

kepentiungan usaha  

10. Berani berkorban yang besar untuk usaha  

11. Mencoba melakukan apa saja untuk kesuksesan 

usaha saya 

12. Akan berjuang untuk meraih kesuksesan/ tujuan 

meskipun ada kemunduran 

Hendraw

an dan 

Sirine 

(2017) 
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Tabel 3  Indikator dan Variabel Operasional (lanjutan)  

Variabel /  Sub 

Variabel 

Definisi Indikator Sumber 

    

Kerja Sama Tim  13. Saling mendukung antar karyawan 

14. Memiliki tujuan bersama yang spesifik   

15. Memiliki evaluasi formal pada kinerja tim 

16. Memiliki suasana kerjasama diantara karyawan 

17. Memiliki koordinasi tugas 

(Hendra

wan dan 

Sirine 

2017) 

Kepemimpinan  18. Menjadi contoh perilaku inovatif, 

mengeksplorasi peluang, menghasilkan ide, 

memperjuangkan dan menempatkan  upaya

  dalam  pengembangan  usaha 

19. Meminta masukan sebelum mengambil keputusan 

atas perubahan yang dapat memengaruhi tim 

20. Mendorong karyawan untuk memunculkan ide 

baru dan mengevaluasi setelahnya 

21. Mendorong komunikasi secara terbuka dan 

transparan untuk mendukung usaha saya seperti 

pada saat rapat 

22. Memberikan keluasaan kepada bawahan untuk 

melakukan pekerjaan 

 

 

 

Networking  23. Dapat membangun dan memanfaatkan jaringan 

24. Memliki kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi 

dengan mitra usaha 

25. Mampu untuk membangun hubungan yang baik 

dengan mitra usaha 

26. Dapat mengatur koordinasi serta mewujudkan 

kerjasama dengan mitra usaha 

(Hendra

wan dan 

Sirine 

2017) 

Entrepreneurial
Marketing 

   

Fokus pada 

Inovasi 

Saya memberikan 

keluasaan kepada 

bawahan untuk 

melakukan 

pekerjaan. 

27. Mencoba menggunakan pendekatan yang inovatif 

28. Menjadi inovatif untuk memperoleh keunggulan yang 

kompetitif 

29. Mempunyai inovasi lebih dari para pesaing   

30. Kondisi tempat usaha dapat mendorong untuk 

berkreativitas dan berinovasi  

Dushi et 
al. 
(2019) 

 

 

 

 

Proaktif Tindakan dalam 

merespon peluang 

dan cara menanggapi 

permintaan pasar 

atau menciptakan 

permintaan baru serta 

mempertimbangkan 

kondisi eksternal 

untuk mengurangi 

ketidakpastian. 

 

31. Mencari cara-cara baru untuk meningkatkan 

pengembangan usaha  

32. Selalu mencari jalan terbaik dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut pengembangan usaha 

 

33. Bisa merubah masalah di perusahaan saya menjadi 

peluang 

34. Dapat merealisasikan ide menjadi kenyataan  

. 

Dushi et 
al. 
(2019) 

 

Dorongan untuk 

Mencari 

Peluang 

Mengidentifikasi 

adanya peluang 

untuk menycapai 

tujuan dalam 

berusaha. 

 

 

35. Dapat melihat peluang yang lebih banyak  

36. Pandai dalam mengenali dan mencari peluang 

37. Melihat karakteristik usaha sebagai sebuah pendorong 

untuk meraih peluang  

38. Selalu mencari peluang baru 

Dushi et 
al. 
(2019) 
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Tabel 3  Indikator dan Variabel Operasional (lanjutan)  

Variabel /  Sub 

Variabel 

Definisi  Indikator Sumber 
 

Pengambilan 

Risiko 

Pengambilan risiko 

adalah mengambil 

resiko dengan 

melibatkan terhadap 

pinjaman, investasi 

dalam teknologi, 

memperkenalkan 

produk baru ke pasar 

berdasarkan 

perhitungan yang 

matang untuk 

mengurangi resiko 

yang akan 

ditimbulkan. 

 

39.  Mengambil  resiko untuk mendapatkan 

peluang  

40. Berani mengambil resiko untuk memperoleh 

keuntungan usaha 

 

 

Dushi et 
al. 
(2019) 

Intensitas 

Pelanggan 

Intensitas pelanggan 

didasarkan pada 

keyakinan bahwa 

orientasi pelanggan 

adalah menjadi 

faktor pendorong 

utama dalam 

pemasaran. 

41. Melakukan pengukuran  kepuasan pelanggan  

42. Menyadari bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan hal yang penting 

43. Menyadari bahwa kemajuan usaha adalah 

karena kepuasan pelanggan 

44. Berkomitmen terhadap melayani kebutuhan 

pelanggan   

Dushi et 
al. 
(2019) 

Memanfaatkan  

Sumber Daya 

Saya telah 

menggunakan 

jaringan dan/ atau 

pertukaran bantuan 

untuk keuntungan 

kita di perusahaan 

saya. Saya 

menggunakan 

pendekatan kreatif 

untuk mewujudkan 

sesuatu. 

45. Menggunakan jaringan untuk keuntungan 

usaha 

46. Dapat memanfaatkan sumber daya   

47. Menggunakan kreatifiktas untuk mewujudkan 

sesuatu 

48. Selalu menemukan cara untuk mendapatkan 

sumber daya yang dibutuhkan dalam 

menjalankan usaha 

Dushi et 
al. 
(2019)  

Penciptaan Nilai Memastikan struktur 

harga perusahaan 

saya dirancang untuk 

mencerminkan nilai 

yang diciptakan bagi 

pelanggan. 

Perusahaan saya 

melakukan pekerjaan 

yang sangat baik 

dalam menciptakan 

nilai bagi pelanggan 

mengintegrasikan 

fungsi bisnis di 

perusahaan saya 

untuk melayani 

kebutuhan pasar 

sasaran dengan lebih 

baik. 

 

49. Menciptakan nilai usaha dengan menciptakan 

produk sesuai dengan kebutuhan konsumen  

50. Menciptakan struktur harga produk sesuai 

dengan nilai-nilai perushaan  

51. Menggabungkan fungsi bisnis UMKM dalam 

melayani kebutuhan konsumen  

52. Nilai-nilai perusahaan merupakan sebuah  

motivasi untuk lebih berkreasi 

Dushi et 
al. 
(2019) 
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Model penelitian dengan penggunaan variabel operasional dapat peneliti 

jelaskan pada Gambar 2 di bawah ini 

Gambar 2 Rancangan Model Penelitian SEM 

 

 

 

  

 

 

Tabel 3  Indikator dan Variabel Operasional (lanjutan) 
Variabel /  Sub 

Variabel 

Definisi Indikator Sumber 

 

    

Pengembangan 

Usaha 

   

Skala Usaha Peningkatan jumlah 

produksi dan 

penjualan, 

pengembangan 

produk dan  
wilayah pemasaran, 

dan peningkatan 

jumlah tenaga kerja 

53.  Pertumbuhan produksi positif 

54. Pertumbuhan omzet positif 

55. Jumlah tenaga kerja bertambah  

56. Skala usaha semakin besar 

Bygrave 

dan 

Zachara

kis 

(2010),  
(Burhan

uddin 

2014) 

Tingkat 

Pendapatan 

Penerimaan 

keuntungan, 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

pembayaran pajak, 

alokasi modal untuk 

usaha selanjutnya 

dan pengurangan 

beban hutang 

57. Keuntungan per tahun positif  

58. Nilai pajak yang dibayar bertambah besar  

59. Beban utang berkurang 

60. Kebutuhan terpenuhi 

Bygrave 

dan 

Zachara

kis 

(2010),  
Burhan

uddin 

(2014) 
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Keterangan : 
 

PW.PA  : Perencanaan Analitis EM.PR : Pengambilan Resiko 
PW.KI : Kompetensi Inovasi EM.FI : Fokus Pada Inovasi 
PW.KP : Kompetensi 

Pelaksanaan 

EM.IP : Intensitas Pelanggan 

PW.KKT : Kompetensi Kerja Tim   
PW.KK : Kompetensi 

Kepemimpinan 

EM.PSD : Pemanfaatan Sumber 

Daya 
PW.KJ : Kompetensi Jaringan EM.PN : Penciptaan Nilai 
EM.PRA : Proaktif PU.SU : Skala Usaha 
EM.MP : Mencari Peluang PU.TP : Tingkat Pendapatan 

 

 

 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Jepara adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai ciri 

khas terutama dalam pengembangan UMKM. Diantara Desa di Kabupaten  Jepara yang 

sangat dikenal oleh publik sebagai sentra dalam bidang konfeksi adalah Desa Pancur 

Kecamatan Mayong dan desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan. 

Desa Pancur adalah secara geografis desa pancur bagian barat berbatasan dengan 

desa Mindahan Kidul dan desa Rajekwesi, sebelah selatan berbatasan dengan desa 

Reguklampitan, desa Ngroto dan desa Datar. Bagian Utara berbatasan dengan desa 

Somosari dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Bungu. 
 Desa Sendang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalinyamatan 

Jepara, Desa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam usaha konfeksi.  Asal 

usul nama desa sendang berasal dari bahasa jawa, dalam bahasa jawa sendang berarti 

sumber mata air. Karena di Desa tersebut terdapat sumber mata air yang tidak surut. Konon 

dulu sumber mata air tersebut digunankan paar warga untuk mandi. Secara Geografis Desa 

sendang berbatasan dengan Desa Purwogondo di sebelah Timur. Berbatasan dengan desa 

Krasak di sebelah utara. Desa Batu Kali disebelah barat dan berbatasan dengan Desa 

Manyargading di sebelah selatan. 

Secara umum masyarakat Desa Sendang berkecimpung dalam bidang industri 

rumahan (home indutry), yakni konfeksi. Banyak masyarakat di Desa Sendang yang 

membuka usaha di bidang konfeksi, mulai dari menjahit, menjual alat – alat perlengkapan 

konfeksi dan lain – lain. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden pada riset ini adalah wanita wirausaha yang menekuni bisnis konfeksi di 

dua desa yaitu desa pancur kecamatan mayong dan desa sendang kecamatan kalinyamatan 

kabupaten jepara. Karakteristik wanita wirausaha konfeksi Desa Pancur dan Sendang dapat 

dilihat dari Tabel 4 
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Tabel 4 Karakteristik wanita wirausaha konfeksi Desa Pancur dan Sendang 

 

Karakterstik Demografi  Kategori 
Jumlah 

Orang 
Persentase 

Usia responden 20 - 30 tahun 53 38,7 

 31 - 40 tahun 45 32,8 

 41 - 50 tahun 29 21,2 

 51 – 60 tahun 7 5,1 

 61 – 70 tahun 2 1,5 

 70 – 80 tahun 1 0,7 

Status Pernikahan Belum menikah 7 5,1 

 Menikah 128 93,4 

 Pernah menikah 2 1,5 

Pendidikan  Tidak tamat SD 3 2,3 

 SD 16 11,7 

 SMP 25 18,2 

 SMA 61 44,5 

 S1 32 23,3 

 

 

 

Karakterstik Usaha  Kategori 
Jumlah 

Orang 
Persentase 

Barang yang diproduksi Celana  116 84,7 

 Baju  16 11,8 

 Baju dan celana 2 1,4 

 Gamis  2 1,4 

 Jaket  1 0,7 

Omset rata-rata perbulan <  50.000.000 9 6,6 

 50.000.001 - 100.000.000 101 73,7 

 100.000.001 - 150.000.000 10 7,3 

 150.000.001- 200.000.000 15 11,0 

 200.000.001 - 250.000.000 2 1,4 

Nama desa Desa Pancur 25 18,2 

 Desa sendang 112 81,8 

 

Sumber: data diolah (2022) 

 

Berdasarkan Tabel 4 menjelaskan karakteristik responden wanita wirausaha pada 

usaha konfeksi di Desa Pancur dan Desa Sendang. Desa pancur total responden sebanyak 

25 atau 18,2% selebihnya Desa sendang dengan jumlah 112 atau 81,8%. Sebagian besar 

wanita wirausaha yang berkecimpung dalam usaha konfeksi pada desa Pancur dan 

Sendang mempunyai usia yang beragam antara rentang umur 20 - 30 tahun yang 

mendominasi dengan proporsi  sebesar 38,7% diikuti posisi kedua umur 31 - 40 tahun 

dengan presentase 32,8% Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku ekonomi 

berusia produktif dan masih dalam kondisi sehat dan suportif. Disamping itu karakteristik 

responden merupakan generasi yang didominasi oleh Generasi Z dan Y. Andrea et al. 

(2016) mengatakan generasi Z lahir pada era perkembangan teknologi yang sedang 

berkembang pesat dan generasi tersebut menguasi teknologi terkini, generasi Z dan Y 

dalam setiap aktivitasnya selalu menggunakan gadget  yang mereka miliki. 
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Tingkat pendidikan wanita wirausaha pada kedua desa tersebut paling besar adalah 

lulusan SMA/SMK/ MA dengan jumlah 61 responden dengan persentase 44,5% diikuti 

lulusan S1 yang berjumlah  32 dengan presentase 23,3%. Hal ini menunjukan bahwa 

tingkat pendidikan formal para wirausaha wanita relatif cukup tinggi. Dilihat dari status  

pernikahan sebanyak 128 atau 93,4% menyatakan telah menikah dan 2 responden 

atau 1,5% tercatat telah pernah menikah. Barang yang diproduksi oleh wanita wirausaha 

di sendang paling banyak adalah celana dengan jumlah 116 atau 84,7% dan yang paling 

sedikit dibuat adalah produk jaket dengan jumlah 1 atau 0,7%. Berikut Tabel 6 yang 

merupakan jawaban dari pertanyaan terbuka yang dikirim ke responden. 

 

Tabel 5 pertanyaan terbuka terhadap responden 

 
Pertanyaan Tanggapan 

1. Apa yang menjadi hambatan 

dalam usaha memasarkan 

produk konfeksi? 

Mayoritas responden 52,6% atau 60 responden mengatakan 

bahwa hambatan yang dialami oleh wanita wirausaha adalah 

banyaknya kompetitor dan minimnya modal yang dimiliki 

oleh wanita wirausaha konfeksi. Selain itu, responden juga 

mengatakan bahwa hambatan yang terjadi yaitu sulitnya 

bahan baku, pegawainya kurang terampil, dan pemasarannya 

yang kurang tepat.  

2. Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung memasarkan 

produk produk konfeksi? 

Faktor-faktor yang mendukung dalam memasarkan produk 

dalam usaha konfeksi yaitu yaitu 27,1% atau 31 responden 

SDM yang profesional, kerjasama tim, sarana dan prasarana, 

sebanyak 10,5% atau 12 responden mengutamakan inovasi, 

kreatifitas, sosial media, reseller, online shop, partner kerja, 

alat atau mesin yang mumpuni, dan relasi. 

3. Apakah ada pengaruh pandemi 

Covid 19 terhadap penjual? 

58,7% atau 67 responden mengatakan bahwa bahwa covid 

mempunyai pengaruh terhadap penurunan penjualan, 

sedangkan 46,4% atau 53 responden  memberikan jawaban 

tidak ada pengaruh selama masa pandemi Covid 19 terhadap 

penjualannya dengan argumen bahwa sudah mewaspadai 

akan akibat dari covid 19, maka dari itu wanita wirausaha 

telah beradaptasi dengan berbagai tindakan . 

4. Apa yang sudah dilakukan 

dalam pembangunan usaha 

konfeksi dimasa pandemi 

Covid 19? 

Responden sebanyak 86,7 % atau 99  mengatakan bahwa 

Strategi yang dilakukan oleh wanita wirausaha dalam 

meakukan pembangunan usaha konfeksi dimasa pandemi 

diantaranya, pembinaan reseller dan karyawan, 

pengembangan SDM, dropship, melakukan marketing online, 

penguatan tim, pendampingan tim mitra, digitalisasi, inovasi 

produk, dan melakukan penjualan via online. 

5. Apa yang dapat pemerintah 

lakukan untuk membantu 

pengembangan usaha konfeksi 

dimasa pandemi Covid 19 

seperti sekarang ini? 

Selama masa pandemi Covid 19, 49,9% atau 57 responden 

mengatakan bahwa butuh pinjaman modal, 35,9% atau 41 

responden membutuhkan pendampingan bagi pelaku UMKM 

dari pemerintah, dan 3,5% atau 4 responden berharap 

pemerintah memberikan keringanan biaya perijinan bagi 

pembentukan usaha. 

   

6. Permasalahan paling berat apa 

yang pernah dihadapi dalam 

menjalankan bisnis dibidang 

usaha konfeksi? 

Permasalahan yang paling berat menurut 22,78% atau 26 

responden yaitu kekurangan modal saat menjalankan bisnis 

konfeksi. 18,4% atau 21 responden mengalami kesulitan pada 

SDM diantaranya yaitu reseller tidak aktif, kurangnya potensi 

tenaga kerja. Permasalahan lainnya yaitu adanya 

miskomunikasi antara penjual dan pembeli, membayar beban 

gaji karyawan, adanya pandemi covid 19, produk yang 

dihasilkan tidak laku atau tidak ada peminatnya, dan bahan 

baku naik, pemasaran tidak laku, dan jika di pasar kadang 

tidak langsung bayar (ngutang dulu). 
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Tabel 5 pertanyaan terbuka terhadap responden (lanjutan) 

 

 

 

Pertanyaan Tanggapan 

7. Hal paling mudah apa yang 

mendukung dalam 

menjalankan usaha konfeksi? 

45,5% atau 52 responden mengatakan hal paling mudah 

dalam menjalankan usaha konfeksi yaitu diantaranya 

melimpahnya bahan baku. 24,5% atau 28 responden terletak 

pada karyawan atau SDM yang berkualitas, dropship, 

reseller, tim yang solid dan loyal dan melakukan  pemasaran 

online, keuangan atau modal yang memadai. 

8. Apa yang paling saya sukai 

dalam menjalankan usaha 

konfeksi? 

55,2% atau 63 responden mengatakan hal yang paling disukai 

yaitu diantaranya banyaknya permintaan pasar, orderan dari 

reseller, mendapat keuntungan. 12,2% atau 14 responden  

mengatakan bahan baku yang mudah diperoleh. Sedangkan 

responden lainnya suka apabila mempunyai SDM yang 

profesional, alat-alat yang terjangkau, pemasaran dan 

produksinya dapat dikerjakan dirumah dengan santai, dan 

memiliki banyak relasi. 

9. Apa yang paling tidak disukai 

dalam menjalankan bisnis 

konfeksi? 

Hal yang paling tidak disukai menurut 33,2% atau 38 

responden yaitu permintaan pasar atau penjualan yang 

menurun, mengalami kerugian karena stock yang menumpuk. 

Selain itu, 9.6% atau 11 responden mengaku adanya 

persaingan antar kompetitor yaitu desain banyak yang ditiru. 

Adanya mogok pembayaran, konsumen yang kurang 

konsisten, pekerjaan yang relatif monoton, miskomunikasi 

antar tim, dan reseller yang kurang aktif. 

 

 

Sumber: data diolah (2022) 

 

 

 

4.3 Analisis Transformasi Indeks 

Menurut Sumardjo (1999) dalam Sarma (2013), transformasi indeks adalah salah 

satu teknik kuantitatif yang mampu mengidentifikasi nilai keragaman yang terjadi pada 

setiap variabel penelitian yang berskala ordinal. Pengukuran parameter atau indikator-

indikator dari setiap variabel dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat 

pencapaian dalam kontinum nilai total terendah (sama dengan jumlah indikator) dan 

tertinggi (sama dengan jumlah skor maksimum), dimana skor setiap indikator merupakan 

skala ordinalnya itu sendiri. Indeks yang digunakan dalam analisis ini adalah indeks CSI 

(Customer Satisfaction Index).  

Menurut Oktaviani dan Suryana (2006), CSI merupakan indeks untuk menentukan 

tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang 

mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa yang diukur. 

Nilai CSI dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima kriteria dari tidak baik sampai dengan 

sangat baik. Dalam penelitian ini digunakan indeks CSI untuk melihat persentasi tingkat 

kemampuan pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yakni 

kemampuan variabel peran wanita, entrepreneurial marketing, dan pengembangan usaha. 

Kriteria nilai transformasi yang disesuaikan dengan indeks CSI dapat dilihat pada Tabel 6. 

. 
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Tabel 6 Kriteria Nilai Transformasi yang disesuaikan dengan Indeks CSI 

 

No Nilai CSI/ Transformasi 

Indeks (%) 

Keterangan 

1 81% - 100% Sangat Baik 

2 66% - 80% Baik 

3 51% - 65% Cukup Baik 

4 35% - 50% Kurang Baik 

5 0% - 34% Tidak Baik 

Sumber : Oktaviani dan Suryana (2006) 

 

 

 

4.3.1 Pencapaian Peran Wanita 

 

Pencapaian peran wanita yang memiliki usaha konfeksi di Desa Sendang 

Kecamatan Kalinyamat dan Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara secara 

akumulatif mempunyai nilai rata-rata 78.14%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan peran wanita dalam menjalankan usaha konfeksi pada katagori baik. 

Kemampuan ini mengindikasikan bahwa peran wanita wirausaha di Desa Sendang 

Kecamatan Kalinyamatan dan Pancur Kecamatan Mayong kabupaten Jepara dengan 

memiliki kompetensi dalam perencanaan analitis, kompetensi inovasi, kompetensi 

pelaksaan, kompetensi kerjasama tim, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi 

jaringan, mampu mengelola dan menjalankan usaha konfeksi secara baik. Gambar 3 

menunjukkan pencapaian peran wanita secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Indeks Peran Wanita (%) 
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Pencapaian peran wanita yang mempunyai nilai tertinggi ditunjukan oleh sub 

variabel kompetensi kerja tim, yaitu dengan nilai rata-rata 81,87%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa kemampuan wanita dalam mengelola usaha konfeksi mampu 

mengkoordinasikan kerjasama diantara karyawan yang dimiliki. Tim yang solid dan kuat 

akan mendatangkan berbagai manfaat. Mulai dari meningkatkan kinerja usaha, beban kerja 

tim yang merata, kreativitas dan efisiensi yang meningkat, bahkan konflik dapat 

diselesaikan lebih cepat dengan teamwork sudah terbentuk. Kerja sama tim yang baik akan 

berimplikasi pada kualitas karyawan khususnya dalam meningkatkan produktivitas. 

Menciptakan kerjasama tim yang diinginkan tidak mudah karena setiap individu dalam tim 

tersebut memiliki kemampuan dan kepribadian yang berbeda-beda.  

Menurut Salas et al. (2014) kerjasama tim berguna untuk mempercepat selesainya 

pekerjaan. Sinkronisasi masing-masing karyawan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pekerjaan. Selain menguatkan hubungan kerja antar karyawan, yang 

harus diperhatikan adalah konflik antar karyawan.  

 

4.3.2 Pencapaian Entrepreneurial Marketing 
Pencapaian entrepreneurial marketing berdasarkan analisis transformasi indeks 

mempunyai nilai akumulasi nilai rata-rata 83.19%. Pencapaian tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan entrepreneurial marketing ditandai dengan kemampuan proaktif, 

dorongan mencari peluang, pengambilan resiko, fokus pada inovasi, intesitas pelanggan, 

pemanfaatan sumber daya, dan penciptaan nilai, secara akumulatif pencapaian 

entrepreneurial marketing dalam katagori sangat baik. Kemampuan ini mengindikasikan 

bahwa wanita wirausaha memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya  memberikan 

peluang UMKM agar usaha konfeksi dapat berkembang dengan baik serta dapat 

berkelanjutan. Gambar 4 menunjukkan pencapaian entrepreneurial marketing secara 

keseluruhan. 

 

 
 

 

Gambar 4 Indeks Entrepreneurial Marketing (%) 
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Penciptaan nilai merupakan sub variabel entrepreneurial marketing yang 

mempunyai nilai paling besar yaitu sebesar 87,65%. Presentase tersebut menggambarkan 

bahwa wanita wirausaha mempunyai kemampuan penciptaan nilai yang sangat baik. 

Penciptaan nilai sangat bermanfaat untuk menciptakan hubungan dengan mitra usaha dan 

konsumen menjadi harmonis melalui kegiatan pemasarannya. Sebuah perusahaan yang 

mempunyai  orientasi pasar ketika budaya penciptaan nilai pelanggan dijalankan secara 

sistematis dan konsisten dan diterapkan dalam usaha. Wanita wirausaha dapat menciptakan 

nilai melalui berbagai cara dengan mengembangkan suatu hubungan yang berkualitas, 

mengenali kebutuhan pelanggan, dan kemudian merancang serta mempresentasikan solusi 

produk yang paling memungkinkan (Sudrajat 2012). Penciptaan nilai pada entrepreneurial 
marketing dilakukan dengan cara yang efekstif dan efisien untuk menghasilkan 

keuntungan yang terus-menerus. Kemampuan penciptaan nilai ikatan emosional yang 

muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional dan 

psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi 

kebutuhan tertentu 

 

 

4.3.3 Pencapaian Pengembangan Usaha 

Pencapaian pengembangan usaha berdasarkan analisis transformasi indeks 

mempunyai nilai akumulatif rata-rata 63.69%. Jumlah presentase tersebut menggambarkan 

bahwa kemampuan pengembangan usaha ditandai dengan kemampuan dalam skala usaha 

dan tingkat pendapatan oleh wanita wirausaha dalam katagori cukup baik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa wanita wirausaha dalam mengelola usahanya pengembangan 

usaha konfeksi belum optimal. Pencapaian pengembangan usaha pada masing-masing 

indikator ditunjukkan pada Tabel 7.  

 

Tabel 7 Indeks Pengembangan Usaha (%) 

Skala Usaha Tingkat Pendapatan 

59,85 67,52 

 

 

Sub variabel dengan nilai tertinggi ditunjukan oleh sub variabel tingkat pendapatan 

dengan nilai rata-rata 67,52%. Presentase tersebut menunjukan bahwa bahwa wanita 

wirausaha dalam mengelola usaha konfeksi tersebut berpotensi mampu dalam 

mendapatkan keuntungan, pemenuhan kebutuhan dan pembayaran pajak, alokasi modal 

untuk usaha selanjutnya dan pengurangan beban hutang. 

 

4.4 Analisis SEM PLS 

Analisis Structural Equation Modelling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square 
(PLS) ditujukan untuk mengetahui hubungan antara variabel laten dan juga hubungan antara 

variabel laten dengan indikator konstruknya.  Variabel konstruk terdiri atas berbagai dimensi 

(konstruk dimensi) setiap dimensi kemudian diukur dengan beberapa indikator (second order 
construct).   
4.4.1 Analisis Outer Model 

Menurut Ghozali (2017), outer model merupakan model pengukuran untuk menilai 

validitas dan reliabilitas model. Sedangkan inner model bertujuan untuk memprediksi 

hubungan antar variabel laten. Parameter evaluasi model pengukuran (outer model) 
dengan menguji validitas confergent. Uji validitas confergent di lihat dari nilai loading 
factor dan Average Variance Extracted (AVE). Lebih lanjut kemudian menguji validitas 

discriminant yaitu dengan melihat nilai cross loading. Reliabilitas model pegukuran di uji 

dengan menggunakan composite reliability 
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Semua indikator dalam model berbentuk reflektif. Beberapa indikator peran Wanita 

dan pengembangan usaha direduksi atau dihilangkan dari model. Indikator ini ditandai 

dengan nilai koefisiennya yang bernilai kurang dari 0,5. Setelah proses eliminasi selesai, 

akan diperoleh model akhir.  

 

Model awal penelitian menjelaskan tentang variabel laten Peran Wanita (PW),  

Entrepreneurial Marketing (EM) dan Pengembangan Usaha (PU). Peran Wanita memiliki 

sub variabel yaitu Perencanaan Analitis (PA) Kompetensi Inovasi (KI), Kompetensi 

Pelaksanaan (KP), Kompetensi Kerja Tim (KKT ), Kompetensi Kepemimpinan (KK ) dan 

Kompetensi Jaringan (KJ). di mana masing-masing sub variabel memiliki total dua puluh 

lima indikator yang merefleksikan PA.  

Variabel laten Entrepreneurial Marketing (EM)  memiliki sub variabel yaitu 

Proaktif (PRA), Mencari Peluang (MP), Pengambilan Resiko (PR), Fokus Pada Inovasi 

(FI), Intensitas Pelanggan (IP), Pemanfaatan Sumber Daya (PSD), Penciptaan Nilai (PN),  

memiliki indikator dua puluh tujuh dan variabel laten Pengembangan Usaha (PU) 

memiliki sub variabel yaitu Skala Usaha (SU) dan Tingkat Pendapatan (TP) dengan 

delapan indikator. 

 

Setelah melakukan pengujian sesuai dengan kriteria loading factor di mana setiap 

indikator harus memiliki nilai 0,5 (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2008). Proses 

pengahapusan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan mencari nilai pada masing – 

masing indikator yang mempunyai nilai dibawah standar 0,5. Kemudian dilanjutkan 

dengan menghapus satu per satu indikator tersebut. Adapun indikator yang dihapus yaitu 

pada variabel peran wanita PW.P4, dan PW.P11 seperti yang dijelaskan pada Gambar 5 

SEM akhir penelitian. 
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Gambar 5 Model SEM Algoritma Akhir  
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Model SEM akhir penelitian pada Gambar 5 menunjukkan bahwa, variabel laten 

peran wanita mempunyai 6 sub variabel, yaitu: Perencanaan Analitis (PA), Kompetensi 

Inovasi (KI), Kompetensi Pelaksanaan (KP), Kompetensi Kerja Tim (KKT), Kompetensi 

Kepemimpinan (KK) dan Kompetensi jaringan (KJ). Pada variabel peran wanita terdapat 

bebarapa indikator yang dominan pada beberapa sub variabel, indikator yang paling 

dominan sub variabel Perencanaan Analitis (PA) adalah memahami permasalahan yang 

sering muncul dengan kode PW.PA1 dengan nilai loading factor 0,853. Indikator yang 

paling dominan pada sub variabel Kompetensi Inovasi (KI) adalah indikator 

mengembangkan produk yang dihasilkan menggunakan satu cara dengan kode PW.KI6  

dengan nilai loading factor 0,873. Sub variabel Kompetensi Pelaksanaan (KP) indikator 

yang paling dominan adalah PW.KP9 yaitu mampu melaksanakan apa direncanakan 

dengan nilai loading factor 0,797. Sub variabel Kompetensi Kerja Tim (KKT) indikator 

yang paling dominan adalah PW.KKT13 yaitu dapat berkomunikasi yang baik dengan 

rekan kerja dengan nilai loading factor 0,829. Sub variabel Kompetensi Kepemimpinan 

(KK) indikator yang paling dominan adalah PW.KK17 yaitu mampu menginspirasi 

karyawan untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan usaha UMKM dengan nilai loading 
factor 0,767 dan Sub variabel  Kompetensi jaringan (KJ) indikator yang paling dominan 

adalah PW.KJ23 yaitu dapat membangun kerjasama yang baik dengan mitra usaha dengan 

nilai loading factor 0,862. 

Variabel laten entrepreneurial marketing mempunyai 7 sub variabel, yaitu: Proaktif 

(PRA), Dorongan untuk Mencari Peluang (MP), Pengambilan Resiko (PR), Fokus pada 

Inovasi (FI), Intensitas Pelanggan (IP), Pemanfaatan Sumber Daya (PSD), dan Penciptaan 

Nilai (PN). Sub variabel Proaktif (PRA) indikator yang paling dominan adalah EM.PRA28 

yaitu cepat dalam memberikan masukan agar UMKM mampu merespon situasi bisnis 

dengan nilai loading factor 0,850. Sub variabel Dorongan untuk Mencari Peluang (MP) 

indikator yang paling dominan adalah EM.MP32 yaitu terdorong dalam mendapatkan 

peluang yang baik dengan nilai loading factor 0,775. Sub variabel Pengambilan Resiko 

(PR) indikator yang paling dominan adalah EM.PR36 yaitu kurang berani dalam 

menghadapi resiko dalam bisnis dengan nilai loading factor 0,689. Sub variabel Fokus 

pada Inovasi (FI) indikator yang paling dominan adalah EM.FI38 yaitu mampu berfikir 

kreatif dalam mengejar ide ide baru dengan nilai loading factor 0,810. Sub variabel Fokus 

pada Intensitas Pelanggan (IP) indikator yang paling dominan adalah EM.IP44 yaitu 

memperhatikan layanan purna jual dengan nilai loading factor 0,890. Sub variabel Fokus 

pada Pemanfaatan Sumber Daya (PSD) indikator yang paling dominan adalah EM.PSD46 

yaitu memaksimalkan manfaat kerjasama dengan mitra usaha dengan nilai loading factor 
0,883. Sub variabel Fokus pada Penciptaan Nilai (PN) indikator yang paling dominan 

adalah EM.PN50 yaitu hubungan yang harmonis dengan pelanggan merupakan hal yang 

penting untuk keberlanjutan bisnis dengan nilai loading factor 0,888. 

Variabel laten pengembangan usaha mempunyai 2 sub variabel, yaitu: Skala Usaha 

(SU) dan Tingkat Pendapatan (TP). Sub variabel Skala Usaha (SU) indikator yang paling 

dominan adalah PU.SU55 yaitu dalam pandemi covid 19 dapat meminimalkan dengan baik 

pengurangan karyawan dengan nilai loading factor 0,806. Sub variabel Tingkat 

Pendapatan (TP) indikator yang paling dominan adalah PU.TP58 yaitu beban hutang usaha 

berkurang dengan nilai loading factor 0,871. Nilai Composite Reability, AVE dan  

Cronbach’s Apha dapat dilihat pada Tabel 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Tabel  8  Nilai Composite Reability, AVE dan  Cronbach’s Apha  
Variabel Composite 

Reliability 
Average 
Variance 

Extracted (AVE) 

Cronbach’s 
Alpha 

Peran Wanita 

Perencanaan Analitis 

Kompetensi Inovasi 

Kompetensi Pelaksanaan 

Kompetensi Kerja Tim 

Kompetensi Kepemimpinan 

Kompetensi jaringan 

 

0,779 

0,898 

0,801 

0,804 

0,818 

0,864 

 

0,545 

0,689 

0,574 

0,510 

0,505 

0,615 

 

0,778 

0,848 

0,730 

0,775 

0,718 

0,790 

Entrepreneurial Marketing 
Proaktif 

Dorongan untuk mencari peluang 

Pengambilan Resiko 

Fokus pada Inovasi 

Intensitas Pelanggan 

Pemanfaatan Sumber Daya 

Penciptaan Nilai 

 

0,803 

0,694 

0,774 

0,722 

0,876 

0,820 

0,758 

 

0,633 

0,525 

0,501 

0,552 

0,730 

0,651 

0,588 
 

 

0,803 

0,794 

0,774 

0,722 

0,876 

0,820 

0,758 

Pengembangan Usaha  

Skala Usaha 

Tingkat Pendapatan 

 

0,855 

0,807 

 

0,698 

0,634 

 

0,855 

0,807 

 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi 

kriteria reabilitas dan validitas, yaitu nilai composite reability di atas 0.6, cronbachs 
alpha diatas 0.7 dan nilai AVE diatas 0.5 sebagaimana di rekomendasikan (Ghozali 

2014). Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sudah memiliki reliabilitas dan 

validitas yang baik dan sudah mampu mengukur konstruktunya 

Ghozali (2017) menyatakan bahwa pengujian outer model dilakukan dengan 

menggunakan 5 kriteria yaitu cross loading, loading factor, average variance 
extracted (AVE), akar kuadrat AVE dan composite reliability. Pada penelitian ini, 

outer model reflektif telah memenuhi standar, yaitu kriteria reliabilitas dan validitas 

(Tabel 9).  
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Tabel 9 Hasil Penilaian Kriteria dan Standar Nilai Model Reflektif 
No  Kriteria  Standar  Hasil Penilaian Kesimpulan  

1  Loading 
Factor  

≥ 0,5  

Chin (1998) 

Semua indikator memiliki 

loading factor ≥ 0,5  
Memenuhi  

2  Composite 
Reliability  

≥ 0,6  

Chin (1998) 

Semua indikator memiliki 

composite reliability ≥ 0,6  

 

Memenuhi  

3  Average 
Variance 
Extracted 
(AVE)  

≥ 0,5  

Chin (1998) 

Semua indikator memiliki 

AVE ≥ 0,5  

Memenuhi  

4  Akar Kuadrat 

AVE  

lebih besar dari 

Korelasi antar 

variabel 

Semua nilai akar kuadrat 

AVE dari peubah laten 

lebih besar dari korelasi  

peubah laten lainnya.  

 

Memenuhi 

5 Cross 
Loading  
 

Setiap indikator 

memiliki loading 

lebih tinggi untuk 

setiap laten yang 

diukur, 

dibandingkan 

dengan indikator 

untuk laten 

lainnya 

Semua indikator memiliki 

korelasi yang lebih besar 

dengan laten sendiri dari 

pada korelasi ke laten 

lainnya  

 

Memenuhi  

 

6 Cronbach’s 
Alpha 

≥ 0,7 

Chin (1998) 

Semua indikator 

mempunyai nilai ≥ 0,7  

Memenuhi  

 

          Sumber: Data diolah (2022)  

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan 5 kriteria dan Standar 

nilai model reflektif yaitu cross loading, loading factor, average variance extracted 

(AVE), akar kuadrat AVE dan composite reliability dan Cronbach’s Alpha telah 

memenuhi standar outer model. 
 

4.4.2 Analisis Inner Model  
Analisis inner model merupakan analisis yang menggambarkan hubungan 

kausalitas antar variabel laten. Peneliti melakukan evaluasi pada model struktural 

dengan melihat R-Square  dan nilai Tstatistic pada estimasi koefisien jalur (path 
coefficients) melalui proses bootstraping. Menurut Ghozali (2017), Pengamatan R² 

dari peubah laten endogen dilakukan untuk melihat seberapa besar variabilitas 

konstruk endogen dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk eksogen sedangkan 

estimasi koefisien jalur meliputi pengaruh positif langsung suatu konstruk laten 

dengan konstruk laten lainnya. Hasil penilaian kriteria dan standar nilai inner model 
penelitian kali ini dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 10 Nilai R-Square 

 R-Square 
Entrepreneurial Marketing 0,761 

Pengembangan Usaha 0,854 

 

Berdasarkan kriteria R-Square pada Tabel 10, hasil dari R-Square untuk 

variabel entrepreneurial marketing adalah sebesar 0,761 dan R² untuk variabel 

pengembangan usaha 0,854. Hasil pengolahan data dengan PLS tersebut 

menjelaskan bahwa R-Square dari kedua peubah masuk kedalam kategori kuat 

(substansial). hal tersebut menunjukan bahwa peubah tersebut mampu 

mempresentasikan peubah yang terdapat pada model. Selanjutnya dilakukan uji 

estimasi koefisien jalur yang melihat Nilai T-statistic sebagai dasar dalam menilai 

pengaruh signifikan suatu konstruk dan melihat nilai Original Sample sebagai dasar 

dalam menilai seberapa besar pengaruhnya.  

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis path coefficient. Pada 

proses ini peneliti melihat hipotesis yang dibuat pada model awal penelitian 

diterima atau sebaliknya, yaitu ditolak. Proses bootstrapping dilakukan untuk 

menghasilkan nilai original sample (O), T Statistics, dan P Values pada nilai 

estimasi koefisien jalur (path coefficient). Hasil output path coefficient dapat dilihat 

pada Tabel 11 

 
 

Tabel 11 Output Path Coefficient 

 
Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values Hipotesis 

Peran Wanita -> 

Entrepreneurial Marketing 
0,873 28,862 0,000** Diterima 

Peran Wanita -> 

Pengembangan Usaha 
0,430 4,968 0,000** Diterima 

Entrepreneurial Marketing 

-> Pengembangan Usaha 
0,525 5,965 0,000** Diterima 

 

 

Berdasarkan nilai koefisien di atas dapat dijelaskan bahwa variabel laten 

peran wanita memiliki pengaruh positif terhadap entrepreneurial marketing dengan 

memiliki nilai p-value (0,000) < alpha (0.05) maka diterima H1, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara peran wanita terhadap entrepreneurial marketing 

pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik dorongan  

peran wanita maka akan meningkatkan entrepreneurial marketing, dengan nilai 

original sample (O) sebesar 0,873. Menurut (Ahmad et al. 2018) wanita wirausaha 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pekerjaan, penciptaan kekayaan, 

dan inovasi. Wanita wirausaha tidak hanya memberi mereka pendapatan secara  

ekonomi tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja 

bagi orang lain dan mengurangi ketidaksetaraan gender (Zhu et al. 2019). Kondisi 

ekonomi keluarga secara tak langsung juga mendukung tumbuhnya jiwa 

kewirausahaan wanita dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Wanita umumnya dikenal lebih baik dalam multi 
tasking dibanding pria. Hal ini merupakan kelebihan dan kekuatan penting untuk 

dimiliki wanita wirausaha dalam aspek pemasaran karena harus fleksibel dan 

menjalankan banyak peran berbeda untuk menjalankan usahanya.   

 

 



41  

Pengaruh peran wanita terhadap pengembangan usaha memiliki nilai p-
value (0,000) < alpha (0,05) maka terima H2, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara peran wanita terhadap pengembangan usaha pada tingkat 

signifikansi 5%. Nilai estimate bernilai positif, hal ini berarti semakin baik peran 

wanita maka akan semakin meningkatkan pengembangan usaha. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Mohsin dan Lei (2020) bahwa kemampuan wanita wirausaha 

berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha UMKM di Bangladesh.  

Menurut Priminingtyas (2010) sebagian besar usaha kecil mikro dan menegah 

(UMKM) yang dikelola oleh wanita, memiliki banyak peran dalam mengelola 

usahanya, disatu sisi, wanita ditempatkan sebagai manager, disisi lain merangkap 

sebagai pekerja. Kompetensi wanita wirausaha dalam pengembangan usahanya 

melalui  karakteristik yang dimiliki akan mempengaruhi jalannya kinerja usaha. 

Kemampuan perencanaan analitis, inovasi, pelaksanaan, kerja sama tim, 

kepemimpinan,  dan networking harus benar-benar dijalankan dengan optimal 

untuk pengembangan usaha UMKM. 

Penelitian Hasugian dan Panggabean (2020) menunjukan bahwa peran 

wanita dalam peningkatan usaha dan laporan keuangan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap pengembangan usaha UMKM. 

Wanita wirausaha dalam mengembangan UMKM dapat mengikuti berbagai 

kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta 

untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja pelaku wanita wirausaha. 

Pengaruh antara entrepreneurial marketing terhadap pengembangan usaha 

memiliki nilai p-value (0,000) < alpha (0,05) maka terima H3, hal tersebut 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara entrepreneurial 
marketing terhadap pengembangan usaha pada tingkat signifikansi 5%. sehingga 

hipotesis ketiga dapat diterima. Artinya semakin baik dorongan entrepreneurial 
marketing maka akan semakin meningkatkan pengembangan usaha UMKM usaha 

produksi konfeksi di Jepara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Sarma et al. 2013) yang menyatakan bahwa entrepreneurial 
marketing  berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembangan usaha.  

Menurut Sarma et al. (2013) dengan pendekatan entrepreneurial marketing 

akan dapat menciptakan kondisi usaha UMKM sesuai dengan pencapaian tujuan 

yang ditargetkan. Wanita wirausaha harus bisa beradaptasi dan berinovasi dengan 

melakukan berbagai tindakan khusunya melalui platform digital, karena saat ini 

platform digital memiliki akses tinggi untuk promosi produk-produk ke ranah yang 

lebih luas. Sebuah inovasi akan sangat berhasil jika ditunjang dengan dukungan 

peran serta teknologi, sumber daya dan kepribadian kewirausahaan dalam 

berinovasi (Niammuad et al. 2014). 

Niammuad et al. (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa perilaku  

entrepreneurship memang memiliki kecenderungan yang kuat untuk dapat 

membentuk dan mendorong inovasi dalam menghasilkan ide dan produk baru, akan 

tetapi pengaruhnya tidak signifikan  karena  faktor lingkungan yang berdampak 

pada motivasi wirausaha dalam menghasilkan manfaat atas kreativitas. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Usaha Konfeksi merupakan sebuah usaha yang mempunyai manfaat banyak 

bagi masyarakat banyak dan memberikan sumbangsih yang besar terhadap 

perekonomian rakyat kecil khususnya terhadap pembukaan lapangan kerja sekitar. 

Pengelolaan dalam tindakan manajerial menjadi penting bagi pengembangan usaha 

konfeksi. Implikasi manajerial terhadap wanita wirausaha adalah sebagai berikut:  

Pendidikan responden mayoritas adalah 44,5% lulusan SMA sederajat, maka 

dari itu perlu ada upaya dalam peningkatan tingkat pendidikan untuk peningkatan 

mindset dalam berusaha. Responden dapat mengikuti pelatihan – pelatihan baik dari 

swasta maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah  untuk peningkatan 

kompetensi kewirausahaan dan selalu menjalin hubungan dengan usaha yang lebih 

maju. UMKM dihadapkan dengan modal yang minim maka dari itu implikasi 

manajerial dapat dilakukan adalah dengan ikut mempelajari berbagai hal tentang 

permodalan UMKM dan menyiapkan bahan-bahan persyaratan yang butuhkan dalam 

pengajuan modal baik melalui perbankan maupun dana hibah yang berikan oleh dari 

pemerintah. 

Pengelolaan usaha konfeksi yang dilakukan oleh wanita wirausaha mempunyai 

kemampuan yang baik dalam memimpin sebuah organisasi usaha. Kemampuan wanita 

wirausaha dalam kompetensi membangun kerja tim sangat dominan, maka dari itu 

kelebihan dari kemampuan tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya seperti menjadi 

pemimpin yang baik bagi karyawan. Dapat menjadi contoh yang bagus bagi orang lain. 

Berusaha menjadi bagian kerja dari organisasi dan bukan hanya mendelegasikan tugas 

kepada orang lain. Dan diikuti dengan memilih bentuk komunikasi yang sesuai dengan 

karyawan 

Analisis transformasi indek menunjukan  kemampuan entrepreneurial marketing 

dalam  pengambilan resiko paling rendah diantara indikator yang lainnya, implimentasi 

manajerial yang dapat dilakukan adalah dengan upaya peningkatan kemampuan dalam hal 

pengambilan resiko seperti dapat menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur, 

berani untuk keluar dari zona aman.  

Analisis SEM menunjukan terdapat pengaruh peran wanita, entrepreneurial 
marketing terhadap pengembangan usaha. Maka untuk membantu UMKM dalam 

mewujudkan kesuksesan usahanya, implementasi  entrepreneurial marketing perlu 

diperhatikan dengan baik melalui tujuh aspek yaitu : proaktif, dorongan untuk mencari 

peluang, pengambilan resiko, fokus pada inovasi, intensitas pelanggan, pemanfaatan 

sumber daya, dan penciptaan nilai. Peningkatan kemampuan entrepreneurial 
marketing untuk menuju peningkatan kemampuan daya saing dalam pasar domestik. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil analisis transformasi indeks menunjukan bahwa pencapaian peran wanita 

dalam mengelola usaha konfeksi di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamat dan 

Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara secara umum dalam 

katagori baik. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan peran 

wanita dalam menjalankan usaha konfeksi pada katagori baik. Kemampuan ini 

mengindikasikan bahwa peran wanita wirausaha di Desa Sendang dan Pancur 

dengan memiliki kompetensi dalam perencanaan analitis, kompetensi inovasi, 

kompetensi pelaksaan, kompetensi kerjasama tim, kompetensi kepemimpinan 

dan kompetensi jaringan, mampu mengelola dan menjalankan usaha konfeksi 

secara baik. Pencapaian peran wanita yang mempunyai nilai tertinggi ditunjukan 

oleh sub variabel kompetensi kerja tim. Sementara itu, hasil analisis dalam 

pencapaian entrepreneurial marketing menunjukkan bahwa kemampuan 

entrepreneurial marketing yang ditandai dengan kemampuan proaktif, dorongan 

mencari peluang, pengambilan resiko, fokus pada inovasi, intesitas pelanggan, 

pemanfaatan sumber daya, dan penciptaan nilai, secara akumulatif pencapaian 

entrepreneurial marketing dalam katagori sangat baik. Kemampuan ini 

mengindikasikan bahwa wanita wirausaha memiliki potensi untuk 

mengembangkan usahanya  memberikan peluang UMKM agar usaha konfeksi 

dapat berkembang dengan baik serta dapat berkelanjutan. Pencapaian 

pengembangan usaha berdasarkan analisis transformasi indeks mempunyai nilai 

masuk dalam katagori cukup baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

kemampuan pengembangan usaha ditandai dengan kemampuan dalam skala 

usaha dan tingkat pendapatan oleh wanita wirausaha dalam mengelola usahanya 

pengembangan usaha konfeksi belum optimal.  

2. Hasil analisis SEM PLS menunjukan bahwa peran wanita berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap entrepreneurial marketing. Hal ini artinya bahwa 

semakin baik dorongan  peran wanita maka semakin meningkat entrepreneurial 
marketing. Selain itu, peran wanita berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pengembangan usaha. hal ini berarti semakin baik peran wanita maka akan 

semakin meningkat dalam pengembangan usaha. Hasil analisis pada variabel 
entrepreneurial marketing berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pengembangan usaha. Hal ini mempunyai arti bahwa semakin baik dorongan 

entrepreneurial marketing maka akan semakin meningkatkan pengembangan 

usaha pada usaha konfeksi di Jepara. 
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5.2 Saran 

Bagi peneliti, penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang terbatas, untuk itu 

penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dengan 

menggunakan beberapa metode yang berbeda khusunya dalam penelitian bidang 

entrepreneurial marketing sehingga dapat menambah manfaat dalam upaya 

mengembangkan usaha UMKM di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian selanjutnya dapat 

juga membandingkan entrepreneurial marketing pada wirausaha berbasis gender yaitu 

laki-laki dan wanita, hal ini untuk mengetahui seberapa besar entrepreneurial marketing 
pada kedua gender tersebut.  

Bagi wanita usaha, peningkatan kemampuan dalam pengembangan usaha dapat  

melalui peningkatan kemampuan entrepreneurial marketing. Peningkatan kemampuan 

entrepreneurial marketing ditunjukan melalui tujuh dimensi yaitu: proaktif, mencari 

peluang, pengambilan resiko, fokus pada inovasi, intensitas pelanggan, pemanfaatan 

sumber daya, dan penciptaan nilai. Pandemi covid 19 menjadi pelajaran bahwa pemasaran 

offline tidak bisa dijadikan satu satunya metode pemasaran oleh wanita wirausaha dibidang 

konfeksi. Diharapkan para wanita wirausaha lebih berpikiran terbuka terhadap 

berkembangnya teknologi informasi. Pemasaran dapat memanfaatkan teknologi informasi 

melalui digital marketing, baik pada marketplace maupun disosial media. Dengan begitu 

diharapkan akan menaikan omset penjualan secara positif. 

Bagi Pemerintah, kebijakan yang bisa diambil Pemerintah diiharapkan lebih gencar 

terhadap kemampuan entrepreneurial marketing. Hal ini penting mengingat UMKM 

merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian nasional. Perhatian yang 

dapat dilakukan oleh Pemerintah seperti: pelatihan pemasaran, pelatihan produksi, 

pelatihan keuangan dan pelatihan lainnya disesuaikan dengan berbagai karakteristik wanita 

wirausaha di berbagai tempat.  
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