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ABSTRAK 

Dimasa pandemi covid-19 UMKM atau yang lebih dikenal dalam bahasa inggris 

Micro Small And Medium Enterprise (MSME) adalah usaha yang dijalankan oleh 

individu, rumah tangga atau badan usaha yang kriteria nya diatur oleh undang-

undang, merupakan salah satu sektor yang paling terdampak, apalagi sejak 

diberlakukan nya PSBB (pembatasan sosial berskala besar), segala bentuk upaya 

pemerintah dilakukan agar UMKM dapat bertahan dalam krisis pandemi ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal dan internal 

terhadap kinerja UMKM dengan teknologi informasi sebagai variabel intervening 

pada masa pandemi covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang 

terdaftar di RKB (rumah kreasi BUMN) PLN Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung, dengan sampel sebanyak 173 UMKM. Pengambilan data sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan analisis Srutuctural Equation Modeling (SEM) PLS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal dan faktor internal serta teknologi 

informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, sedangkan 

faktor eksternal dan faktor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

teknologi informasi, dan faktor eksternal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap faktor internal. 

Keywords : Faktor Eksternal, Faktor Internal, Kinerja UMKM, Teknologi 

Informasi. 

 



ABSTRACT 
 

During the COVID-19 pandemic, MSMEs or better known in English, Micro, 

Small and Medium Enterprises (MSMEs) are businesses run by individuals, 

households or business entities whose criteria are regulated by law. Since the start 

of the PSBB, all forms of government efforts have been made so that MSMEs can 

survive this pandemic crisis. This study aims to determine the influence of 

external and internal factors on the performance of MSMEs with information 

technology as an intervention variable during the covid-19 pandemic. The 

population in this study are MSMEs registered at the Creative House of State-

Owned Enterprises (BUMN) under the auspices of the State Electricity Company 

(PLN) (hereinafter referred to as RKB PLN) in Lampung, Indonesia with a 

sample of 173 MSMEs. Sampling of data in this study using purposive sampling 

method. This research uses PLS Structural Equation Modeling (SEM) analysis. 

The results showed that external and internal factors as well as information 

technology had no significant effect on the performance of MSMEs, while 

external and internal factors had a positive and significant effect on information 

technology, and external factors had a positive and significant effect on internal 

factors. 

Keywords: External Factors, Internal Factors, MSME Performance, Information 

Technology. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sejak muncul nya kasus covid-19 di dunia pertama kali China melaporkan pada 

31 Desember 2019 dan pada penghujung tahun 2019 kantor Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis 

pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang 

menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. 

sedangkan di Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona pada 

awal Maret 2020 (Baskara, 2020). 

 

Dengan adanya virus tersebut menjadikan kondisi di dunia menjadi tak menentu 

terlebih membuat perekonomian dunia menjadi tidak stabil. Bahkan di Indonesia 

juga terdampak virus ini, mengakibatkan perekonomian pun mengalami 

ketidakstabilan. Di berbagai sektor perekonomian terancam menurun dan tak 

stabil akibat wabah ini. Pembatasan aktivitas masyarakat sejak adanya virus ini 

berakibat pada aktivitas bisnis yang selanjutnya berdampak pada perekonomian. 

Sejak saat itu, berbagai usaha penanggulangan dilakukan oleh pemerintah guna 

meredam dampak dari wabah tersebut di segala sektor. Hampir seluruh sektor 

terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius 

akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada 

aktivitas bisnis yang kemudian berdampak pada perekonomian. Salah satu pelaku 

usaha yang memiliki peran penting dalam kebijakan perekonomian negara adalah 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha tersebut merupakan tulang punggung 

ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah 
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kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun 

pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan usaha 

mikro mampu memperluas basis di bidang ekonomi dan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural yaitu dengan 

meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Fibriyani 

& Mufidah, 2018). 

 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sekelompok usaha yang paling 

dapat bertahan saat krisis ekonomi. Pada setiap tahun, jumlah unit UKM 

mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung juga memperluas lapangan 

pekerjaan. Akan tetapi, keberadaan UKM masih dipandang sebelah mata, 

khususnya dari sisi kinerja (Ardiana et al., 2010). Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2017, unit usaha UMKM menempati 99,9 persen dari total 

unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha menurut Bank 

Indonesia. Tak hanya itu, UMKM menyerap 96,9 persen dari total penyerapan 

tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34 persen terhadap produk domestik 

bruto (PDB) Indonesia. Dalam situasi pandemi Covid-19, posisi UMKM 

berpotensi untuk menguasai pasar dalam negeri saat pandemi, terutama saat 

kebutuhan impor tidak bisa berjalan seperti ketika situasi normal. UMKM bisa 

menjadi solusi memenuhi kebutuhan (Gitiyarko, 2020) 

 

Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa, “terdapat empat sektor yang paling 

tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, 

korporasi, dan sektor keuangan”. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan 

mengalami kontraksi (www.republika.com). Menururt Menteri Keuangan tersebut 

http://www.republika.com/
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sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak 

dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, ia menuturkan Non Performing Loan 

(NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan sehingga 

berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian. 

 

Penyebaran covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. 

Dengan adanya covid-19 dapat menghambat perkembangan UMKM. Sektor usaha 

mengalami penurunan daya beli konsumen yang drastis, terutama bagi para 

pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya 

pembatasan sosial. Meskipun begitu, terdapat beberapa UMKM yang bertahan di 

tengah wabah covid-19, salah satunya Novi Marsella Yacob (44), perempuan asal 

Kedaloman Tanggamus Provinsi Lampung, merupakan salah satu pelaku UMKM 

yang berusaha untuk membangkitkan lagi usahanya, pasca tertekan dampak 

wabah corona, Novi berdagang alat-alat rumah tangga mulai dari furnitur jati 
 

hingga perabotan elektronik seperti meja kursi jati, kompor, hingga kulkas. Pada 

saat pandemi covid-19 meluas, ia ‘memutar otak’ agar bisa survive dengan 

mengambil peluang berdagang beras. Dalam satu minggu ia berhasil menjual 

sekitar 2 ton beras dengan keuntungan bersih Rp500 ribu. 

Sembari merintis usaha dagang beras, Novi mengaku masih menekuni berdagang 

elektronik meski tidak setiap hari berjualan keliling (Mediadigital, 2020). 

selain itu Galery Omah Cinta yang merupakan salah satu pelaku UMKM di 

Lampung, dimana omset penjualan dibidang craft sangat menurun, tetapi usaha 

tersebut terbantu dari usaha tahu susu yang menjanjikan, sehingga usaha miliknya 

tidak mengalami kerugian yang mendalam (Effran, 2020). Usaha Ega Anggoro, 
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seoarang pengrajin kayu dan bahan limbah sempat terhenti selama 3 bulan. 

Namun, demi menyelamatkan bisnis berlebel Jerawood dia mengusung konsep 

daur ulang, Jerawood menghasilkan produk yang bernilai tambah mulai dari jam 

tangan, jam digital, hingga perlengkapan dapur seperti talenan kayu dan tatakan 

kayu. Menurut Erga, salah satu dampak pandemik yang paling kentara adalah 

perubahan perilaku belanja konsumen dari offline ke online. Tetapi sebagian besar 

UMKM yang beralih ke pemasaran online harus belajar bagaimana distribusi ke 

pelanggan mereka (Agustina, 2020). Salah satu faktor yang membuat UMKM 

masih bisa bertahan ditengah wabah covid-19 umunya UMKM yang 

menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan 

masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun tidak berpengaruh banyak 

terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan (Sarmigi, 2020). 

 

Profesionalitas dalam pengelolaan entitas usaha bisnis sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal (Septiyanti, 2020). Meskipun 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan eksistensi nya dalam 

perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan 

kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan 

pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, 

serta iklim usaha. Menurut (Munizu, 2010) terdapat dua jenis faktor yang 

mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor 

internal terdiri dari: 1) aspek sumber daya manusia 2) aspek keuangan, 3) aspek 

teknik produksi atau operasional 4) aspek pasar dan pemasaran. Faktor-faktor 

eksternal terdiri dari: 1) Aspek kebijakan pemerintah 2) Aspek sosial budaya dan 

ekonomi 3) Aspek teknik produksi atau operasional 4) Aspek peranan lembaga 
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terkait. Pengembangan UKM harus diikuti dengan pengembangan sumber daya 

manusia menurut (Ardiana et al., 2010). Pengembangan sumber daya manusia 

ditunjukan untuk pemilik usaha dan karyawan. Pengembangan sumber daya 

manusia meliputi kemampuan untuk menggunakan teknologi. Apalagi untuk 

kondisi saat ini adanya pembatasan jarak atau PSBB memaksa lebih cepat untuk 

menggunakan teknologi sebagai cara yang lebih efektif, karena dimasa pandemi 

covid-19 ini hampir sebagian kegiatan yang dilakukan sehari-hari berhubungan 

dengan teknologi. Dalam aspek keuangan kendala permodalan usaha sebagian 

besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. 

Pada saat covid-19 ini pelaku usaha industri kecil mengeluhkan tidak adanya 

sumber pemasukan yang mencukupi, sehingga mereka tidak memliki modal lebih 

untuk memutar kembali pendapatan untuk usahanya. Juga dalam memasarkan 

produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek 

produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam 

mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga 

sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja (Sarmigi, 2020). Juga 

kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil. 

Menurut (Sarmigi, 2020) faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari 

pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak 

tepat sasaran dan tidak adanya monitoring serta program yang tumpang tindih. 

 

Untuk menghadapi dampak ekonomi pandemi, pemerintah memberikan prioritas 

dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. Berbagai 

kebijakan dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah 

pandemi Covid-19 pertama-tama pemerintah memasukkan pelaku UMKM dengan 
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kategori miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19 sebagai penerima bansos 

pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan khusus 

bagi UMKM agar mampu melewati tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi 

Covid-19. Selain pemberdayaan, pemerintah memberi dukungan terhadap UMKM 

dalam bentuk pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan. Saat ini, 

secara khusus bidang UMKM ditangani langsung pemerintah melalui 

Kementerian Koperasi dan UKM serta beberapa kementerian terkait yang lain. 

Dalam program besar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 

(PEN) untuk merespons dampak pandemi, pemerintah memprioritaskan dukungan 

terhadap UMKM. Hal itu tampak dari adanya alokasi anggaran khusus untuk 

mendukung UMKM. Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk 

penanganan Covid-19 pada tahun 2020, sebesar Rp 695,2 triliun, sejumlah Rp 

123,46 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Jumlah tersebut 

dialokasikan untuk lima kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun; 

penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun; belanja imbal jasa 

penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun; PPh final UMKM ditanggung pemerintah 

(DTP) sebesar Rp 2,4 triliun; serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui 

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(LPDB KUMKM) sebesar Rp 1 triliun rupiah. Alokasi tersebut menempati urutan 

kedua dari sisi jumlah dari lima alokasi biaya penanganan Covid-19 yang lain, 

yakni untuk perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, 

sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 

triliun, serta pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun (Gitiyarko, 2020) . Untuk 

mengatasi hal itu, pada bulan Juli 2020 telah dilakukan pembahasan di antara 
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kementerian-kementerian dan lembaga terkait UMKM yang diinisiasi oleh 

Kemenkop dan UKM. Dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa demi 

menyelamatkan ekonomi negara, UMKM harus yang pertama diselamatkan. 

Dukungan pemerintah terhadap UMKM selama pandemi Covid-19 diwujudkan 

dalam enam kebijakan yang dapat digolongkan dalam tiga kelompok kebijakan, 

yakni restrukturisasi kredit UMKM, kredit modal kerja, dan dukungan lainnya. 

Dukungan ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) 

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan terkait UMKM selama pandemi 

covid-19, yakni : A). Restrukturisasi kredit UMKM : 1). Relaksasi penilaian 

kualitas aset, 2). Penundaan pokok dan subsidi bunga. B). Modal Kerja: 3). Kredit 

modal kerja berbunga murah, 4). Penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo. C). 

Dukungan Lain : 5). Insentif PPh final UMKM DTP, 6). Banpres produktif usaha 

mikro.Di luar berbagai dukungan kebijakan di atas, pemerintah melalui 

Kementerian koperasi dan UKM juga melakukan usaha untuk mendukung 

digitalisasi UMKM. Menurut kementerian ini, di tengah pandemi, transaksi daring 

terbukti meningkat. Kemenkop dan UKM merekam bahwa saat ini baru sekitar 13 

persen dari 63 juta pelaku UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. 

Tak dapat dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu kebutuhan bagi manusia 

guna menunjang hal-hal yang lebih praktis. Teknologi tidak hanya digunakan 

dalam pemenuhan kebutuhan produksi tetapi saat ini teknologi mampu mengelola 

data dan mempermudah dalam menginput data informasi.Saat ini banyak aplikasi 

digital yang memudahkan para pelaku UMKM untuk bertransaksi. Tetapi masih 

ada pelaku UMKM yang asing dengan perkembangan teknologi. Untuk bertahan 

pada pandemi ini, UMKM harus mau masuk ke dunia digital. Faktor lain seperti 
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kurangnya kemampuan beradaptasi dengan digital hingga enggan nya para pelaku 

UMKM mengubah gaya transaksi mereka, menjadi tantangan besar. Sebab itu, 

baik pemerintah maupun para penyedia aplikasi diharapkan mau terjun langsung 

merangkul mereka (Galih, 2020). Berbagai upaya perlindungan dan pemulihan 

dilakukan agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan bangkit menjalankan 

usahanya di tengah pandemi Covid-19 (Gitiyarko, 2020). Salah satu faktor yang 

dapat memengaruhi keberhasilan internal dan eksternal suatu bisnis atau usaha 

dan meningkatkan produktivitas maupun kinerja karyawan adalah dengan adanya 

teknologi informasi (Matandra, 2018). Diharapkan masyarakat merespon positif 

dengan adanya digitalisasi UMKM yang dapat membantu para pelaku UMKM 

dalam mengembangkan pemasaran usahanya, terlebih lagi sebagian besar 97% 

wilayah di Indonesia sudah bisa diakses oleh ekosistem digital. Dalam masa 

pandemi saat ini UMKM yang paling banyak masuk kedalam ekosistem digital 

dan penjualan nya meningkat adalah sektor kebutuhan pokok seperti makanan dan 

minuman, sekolah dan kesehatan. Meskipun demikian terdapat sektor lain yang 

tidak menunjukan pertumbuhan yang signifikan karena pandemi covid-19 

memukul perekonomian masyarakat (Annur, 2020). 

 

Pandemi covid-19 ini juga membuat berbagai sektor di wilayah Lampung 

terpukul. Salah satu yang paling terdampak adalah sektor Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) hingga 14 Mei 2020, sebanyak 3.481 UMKM terdampak 

covid-19 angka ini masih ditambah dengan 2.130 pengemudi ojek online dan 80 

koperasi turut terdampak.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Lampung, Agus Nompitu menyatakan, jumlah UMKM terbanyak ada di Tulang 

Bawang Barat sebanyak 749 UMKM, disusul Pringsewu dan Metro juga cukup 
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besar hingga 410 UMKM. Dan rata-rata di daerah lain juga sampai ratusan kecuali 

di Lampung Selatan. Kesulitan pelaku UMKM rata-rata terkait harga bahan baku 

tinggi hingga kelangkaan bahan baku, termasuk juga produksi menjadi terbatas 

dan pengiriman bahan baku terkendala karena adanya pembatasan sosial 

(Widisandika, 2020). 

 

Sebanyak 245.136 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi 

Lampung menerima Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). 

Bantuan langsung tersebut sebesar Rp2,4 juta yang ditujukan kepada setiap pelaku 

UMKM agar bisa terus menggerakan roda perekonomian di tengah pandemi 

covid-19. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu 

mengatakan, data tersebut sesuai dengan jumlah lampiran BPUM Provinsi 

Lampung berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 

di Lampung ada 245.136 penerima yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Untuk 

245.136 penerima di Lampung tersebut dengan rincian tahapan Lampiran 1 ada 

22.655 penerima, Lampiran 2 ada 7.478 penerima, Lampiran 3 ada 21.792 

penerima, Lampiran 4 ada 99 penerima, Lampiran 7 ada 187.860 penerima, dan 

Lampiran 10 ada 5.252 penerima(Isworo, 2020).Berdasarkan data lampiran 

tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM mengalami dampak covid-19 yang 

serius, sehingga para pelaku usaha membutuhkan bantuan untuk bertahan dan 

melanjutkan usaha mereka. 

 

Penelitian mengenai faktor eksternal dan faktor internal terhadap kinerja UKM 

telah dilakukan dengan peneliti dalam penelitian sebelumnya. Menurut (Fibriyani 

& Mufidah, 2018) menyatakan bahwa hasil penelitian faktor eksternal yang 
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meliputi aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial dan ekonomi serta aspek 

peranan lembaga terkait tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap faktor 

internal dan kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kota Pasuruan. Faktor 

internal yang meliputi aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek 

produksi dan operasional serta aspek pemasaran mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kota Pasuruan dengan 

kontribusi sebesar 62.8%. Menurut penelitian (Munizu, 2010) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, 

sosial ekonomi dan budaya, serta aspek peran instansi terkait berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap faktor internal usaha kecil dan mikro dengan 

kontribusi sebesar 0,980 (98%) (2) faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan 

pemerintah, sosial ekonomi dan budaya, serta aspek peran instansi terkait 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha kecil dan mikro dengan 

kontribusi sebesar 0,254 (25,4%) dan (3) Faktor internal yang terdiri dari sumber 

daya manusia, keuangan, teknik produksi dan operasi, serta aspek pasar atau 

pemasaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha kecil dan 

mikro dengan kontribusi sebesar 0,792 (79,2%). Dalam penelitian lain menurut 

(Rokhayati & Lestari, 2016) hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor internal 

dan faktor eksternal semuanya sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. 

Adapun kinerja dapat dilihat dari adanya keberhasilan usaha yang dapat dilihat 

dari adanya tingkat pertumbuhan penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, 

pertumbuhan laba, dan pertumbuhan pasar. Begitu juga menurut (Purwaningsih 

& Kusuma Damar, 2015) melakukan penelitianserupa dengan hasil penelitian 

perhitungan metode SEM partial least square menunjukkan bahwa faktor eksternal 
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dan faktor internal berkontribusi terhadap kinerja UKM. Serta hasil keseluruhan 

pengujian model menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan UKM & faktor internal kualitas SDM yang 

terampil serta proses produksi yang berfokus pada target akan meningkatkan 

kinerja UKM.” 

 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait faktor eksternal, faktor internal, dan kinerja UMKM serta 

teknologi informasi pada masa pandemi Covid-19. Sehingga peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL DAN 

INTERNAL TERHADAP KINERJA UMKM DENGAN TEKNOLOGI 

INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA MASA 

PANDEMI COVID-19”. 
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 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh Faktor Eksternal terhadap Kinerja UMKM pada 

masa pandemi covid-19? 

2. Bagaimanakah pengaruh Faktor Internal terhadap Kinerja UMKM pada 

masa pandemi Covid-19 ? 

3. Bagaimanakah pengaruh Faktor Eksternal terhadap Faktor Internal pada 

masa pandemi Covid-19? 

4. Bagaimanakah pengaruh Faktor Eksternal terhadap Teknologi Informasi 

pada masa pandemi covid-19? 

5. Bagaimanakah pengaruh Faktor Internal terhadap Tekologi Informasi pada 

masa pandemi covid-19? 

6. Bagaimanakah pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM 

pada masa pandemi covid-19? 

 

 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adakah : 

 

1. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemi 

covid-19? 

2. Pengaruh Faktor Internal terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemi 

Covid-19 ? 

3. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Faktor Internal pada masa pandemi 

Covid-19? 

4. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Teknologi Informasi pada masa 

pandemi covid-19? 
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5. Pengaruh Faktor Internal terhadap Tekologi Informasi pada masa pandemi 

covid-19? 

6. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM pada masa 

pandemi covid-19? 

 
 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat antara lain: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur- 

literatur maupun penelitian di bidang akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi UMKM 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

pengaruh faktor internal dan eksternal dalam kondisi pandemi covid-19 

untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga mampu bertahan dalam 

kondisi saat ini. 



 

BAB II 

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
 Landasan Teori 

 

Penelitian ini dilandasi oleh teori keagenan (agency theory). Menurut (Jensen & 

Meckling, 1976) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan sekumpulan kontrak 

antar berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya. Menurut (Fama & 

Jensen, 1983) berargumen bahwa pengelolaan kerjasama bisnis sederhana 

seharusnya dilakukan dengan didasarkan pada adanya pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaan usaha. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan ini 

harus dilandasi dengan adanya kontrak kerjasama, sehingga dapat menjaga 

kelangsungan dari kerjasama usaha bisnis yang sedang dijalankan. Entitas 

berskala mikro umumnya masih menjalankan usaha bisnis secara sederhana. 

Kerjasama keagenan (agency partnership) dalam bentuk kemitraan akan 

mendorong adanya pemonitoran danpengendalian yang efektif dari pihak 

eksternal, sehingga pengelolaan entitas berskala mikro akan menjadi semakin baik 

(Septiyanti, 2020) 

 Pengertian UMKM 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Namun UMKM masih 

menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, 

desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. 
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Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) diatur dan ditetapkan oleh Undang- 

Undang No. 20 tahun 2008. Dengan pengertian sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
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Kriteria UMKM : 

 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

Contoh usaha mikro meliputi tukang cukur, warung nasi, warung kelontong, dan 

masih banyak lagi. 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

Contoh usaha kecil umumnya adalah perusahaan perorangan, contohnya koperasi, 

restoran lokal, laundry, dan toko pakaian loka serta lainnya. 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 
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Contoh usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, 

ekspedisi muatan kapal laut dan yang sejenis. 

 

Klasifikasi UMKM 

 

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): 

 

a. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih 

umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kakilima. 

 

b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifatkewirausahaan. 

 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan subkontrak danekspor. 

 

d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

transformasi menjadi usaha besar(UB). 

 

UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah tidak berdiri sendiri. Melainkan 

memiliki regulasi yang menjadi dasarnya, yaitu : 

 

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 

 

Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha mikro kecil dan menengah. 

Yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti 

pengesahan dan legalitas dari pemerintah. 
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2. PP Nomor 23 Tahun 2018 

 

Ini merupakan regulasi yang mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh 

kalangan UMKM. Yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan 

dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu. 

 

3. Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 

 

Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM. Yang mana 

dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan perluasan pelayanan bank 

terhadap pengusaha UMKM yang produktif serta memiliki daya saing. 

 

4. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 

 

Ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Yang 

mana dengan nya pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan informasi- 

informasi data yang berisi para pelaku usaha mikro kreatif dan produktif. Artinya 

dengan regulasi ini pemerintah juga berkewajiban dalam menciptakan 

perkembangan UMKM yang lebih baik serta menjalani kemitraan dalam aspek 

evaluasi dan pemantauan usaha. 

 

Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang 

rendah, yaitu: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada 

sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah usaha mikro dan kecil, dan 

menengah (UMKM) terkonsentrasi (Munizu, 2010). Berbagai permasalahan- 

permasalahan selalu terdapat pada kebanyakan UKM. Hal tersebut dapat 

menghambat UKM untuk dapat berkembang dengan baik, terutama dalam 

mengoptimalkan peluang yang ada (Rokhayati & Lestari, 2016). Apalagi, 

semenjak pandemi COVID-19 penurunan pendapatan dan eksistensi dari UMKM 
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perlahan-lahan mulai terasa. Disamping itu, masih ada masalah lain yang 

dirasakan oleh para pelaku UMKM diantaranya kurangnya SDM hingga tidak 

adanya dukungan institusi (kalbar.antaranews.com) 

 

Kinerja UMKM adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu dan menyesuaikan 

peran atau tugas individu tesebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode 

waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu 

dari perusahaan individu tersebut bekerja (Mutegi et al., 2015). Menurut 

(Srimindarti, 2006) dalam (Sudiarta et al., 2014) kinerja adalah penentuan secara 

periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawan nya 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi 

kinerja adalah prestasi yang dicapai suatu organisasi atau entitas dalam periode 

akuntansi tertentu yang diukur berdasarkan perbandingan dengan berbagai 

standar. Dalam penelitian ini kinerja UMKM dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh suatu entitas selama menjalankan 

usahanya. 

 

 Faktor Eksternal 

 

Faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang berasal dari pihak luar. 

Menurut (Pearce, 2013), faktor eksternal mempengaruhi sebuah perusahaan dalam 

menentukan arah dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan. Faktor eskternal 

dalam penelitian ini terdiri dari aspek kebijakan pemerintah di sektor publik, 

aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek peranan lembaga terkait (Alex & 

Purwanto, 2015). Dalam penelitian ini faktor eksternal merupakan masalah yang 

muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang 
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diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang 

tindih (Sarmigi, 2020). Dalam penelitian ini faktor eksternal memiliki 3 indikator 

utama, yaitu: 

1. Aspek Kebijakan Pemerintah 

 

Aspek kebijakan pemerintah terdiri dari (1) peningkatan layanan jasa keuangan 

khususnya untuk pelaku UKM yang meliputi perbaikan layanan jasa, pasar, 

modal, dan asuransi), (2) peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan berupa 

akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan 

menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan, serta 

(3) meningkatkan kemampuan serta pengusaan aspek-aspek teknis dan 

manajamen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, 

serta kewirausahaan secara menyeluruh. Ketiga kebijakan ini bertujuan untuk 

pertumbuhan ekonomi khususnya yang terkait langsung dengan UKM menurut 

Friedrich (1969) dalam (Agustinus, 2008), 

2. Aspek Sosial, Budaya & Ekonomi 

 

Aspek sosial, budaya, dan ekonomi merupakan aspek yang memiliki dua sisi, 

yaitu sisi negatif dan sisi positif. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi berdampak 

pada pemilik UKM, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Dampak yang 

dialami saat menjalani usaha sangatlah beragam, seperti eksploitasi sumberdaya 

alam yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi 

peluang bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat juga mengalami dampak negatif 

dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi, misalnya perubahan demografi, budaya 

dan kesehatan masyarakat, perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial 

lainnya. Selain itu, aspek ini memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti 
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adanya investasi yang memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, 

adanya alat transportasi, listrik, air, serta tersedianya jembatan bagi masyakat 

sekitar (Kamsir dan Jakfar, 2003) dalam (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). 

3. Aspek Peranan Lembaga Terkait 

 

Apek peranan lembaga terkait dengan pemanfaatan lembaga terkait bagi UKM 

untuk mempermudah atau mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan 

meliputi perbankan, credit union, pialang saham, aset manajemen, modal, venture, 

koperasi, asuransi, dana asuransi, pegadaian, dan bisnis yang serupa. Oleh karena 

itu, lembaga keuangan dapat disebut sebagai perantara antara pemilik dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana (Pearce et al., 2013) dalam (Sentiago & 

Hidayatulloh, 2019). 

 

 Faktor Internal 

 

Faktor internal merupakan salah satu faktor yang berasal dari pihak dalam suatu 

usaha. Faktor internal mencakup bidang sumber daya manusia, keuangan, 

produksi, pemasaran, pengembangan produk, dan lain-lain yang memberikan 

gambaran nyatentang keadaan perusahaan, menunjukkan hal-hal yangdapat 

digunakan untuk menciptakan kekuatan, serta menghapus hambatan demi 

kemajuan perusahaan (Alex & Purwanto, 2015). 

Faktor internal penelitian ini menjadidasar guna membangun tujuan dan strategi 

dalam menciptakan kekuatan dan mengatasi kelemahan organisasi (David, 2009). 

Dalam penelitian ini faktor internal meliputi: (1) aspek sumber daya manusia; (2) 

aspek keuangan; (3) aspek teknis dan operasional; dan (4) aspek pasar dan 

pemasaran. 
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1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting saat menjalankan 

usaha. Hal ini karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka suatu usaha tidak 

dapat beroperasi atau dengan kata lain usaha tersebut tidak dapat mencapai 

tujuannya. Sumber daya manusia meliputi tenaga kerja, pekerja, karyawan, serta 

potensi manusiawi yang dapat menggerakan organisasi untuk mewujudkan 

eksitensinya. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian menurut (Supriyadi & 

Hidayatulloh, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja UMKM juga dipengaruhi 

oleh faktor sumber daya manusia. 

 

2. Aspek Keuangan 

 

Aspek keuangan merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan modal dan 

laba yang dihasilkan oleh UKM. Hal ini karena aspek keuangan dapat 

menentukan keberlangsungan usaha.Aspek keuangan terkait dengan cara 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar menurut pribadi maupun bersama 

yang bertujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Laba yang 

diperoleh diperuntuhkan untuk mengbiayai UKM itu sendiri, maupun 

mengalokasi laba untuk perkembangan usahanya. Aspek keuangan juga terkait 

dengan proses transfer yang seperti lembaga, pasar, dan belanja modal (Nawawi, 

2006) dalam (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). 

 

3. Aspek Teknis dan Operasional 

 

Aspek teknis dan operasi terkait dengan penentuan lokasi, luas produksi, 

penyusunan peralatan usaha, serta pemilihan teknologi yang dibutuhkan UKM. 

Sehingga, sebelum memulai usaha para pelaku UKM harus mempertimbangkan 
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aspek ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan adanya aspek teknis dan operasi 

membuat pemilik UKM dapat menentukan lokasi usaha yang baik dan benar 

sebelum menjalankan suatu usaha (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). 

4. Aspek Pemasaran 

 

Aspek pasar dan pemasaran merupakan suatu komponen yang saling berhubungan 

dengan tujuan yang sama, yaitu berfokus pada keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Hal ini karena tolak ukur dari sebuah usaha adalah kepuasaan 

konsumen. Pasar sendiri didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi antara 

pembeli dan penjual. 

 

2.1.4. Teknologi Informasi 

 

Teknologi Informasi (TI) adalah tekonologi yang dapat membantu manusia dalam 

mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi 

menggabungkan komputasi dan komunikasi berupa data, suara, dan video. 

Teknologi informasi dibidang ekonomi khususnya dalam bisnis memiliki peran 

yang sangat penting guna menjadi sarana transaksi dalam bisnis secara online. 

Serta dalam berbisnis online akan terdapat situs web yang merupakan sarana bagi 

pelaku bisnis untuk menjual barang-barangnya kepada konsumen. Dalam 

persaingan pasar global, perusahaan dituntut untuk menggunakan teknologi secara 

maksimal guna mencapai keunggulan dalam bersaing. Keberhasilan berbisnis 

dalam hal persaingan global sangat dipengaruhi oleh penggunaan media teknologi 

informasi. Diharapkan masyarakat merespon positif dengan adanya digitalisasi 

UMKM yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan 

pemasaran usahanya, hal ini dapat mempercepat transformasi digitaliasi UMKM 

serta memulihkan ekonomi Indonesia di tengah krisis pandemi corona. 
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 Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor eksternal dan internal, 

serta kinerja UMKM. Beberapa studi yang ditinjau diperiksadi bawah ini dengan 

maksud untuk mengaitkannya dengan studi saat ini, membangun kesamaan dan 

mengidentifikasi perbedaan. 

 

Menurut (Rokhayati & Lestari, 2016) meneliti Pengukuran Kinerja UMKM 

Melalui Faktor Internal & Eksternal (Studi Kasus Pada UMKM Gula Kelapa di 

Kabupaten Banyumas. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor internal 

dan faktor eksternal semuanya sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. 

Adapun kinerja dapat dilihat dari adanya keberhasilan usaha yang dapat dilihat 

dari adanya tingkat pertumbuhan penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, 

pertumbuhan laba, dan  pertumbuhan pasar. 

 

Menurut (Purwaningsih & Kusuma Damar, 2015) melakukan penelitian dengan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah 

(UKM) dengan metode structural equation modeling menunjukan bahwa 1). Hasil 

perhitungan metode structural equation modeling partial least square 

menunjukkan bahwa faktor eksternal dan faktor internal berkontribusi terhadap 

kinerja UKM. 2). Hasil keseluruhan pengujian model menunjukkan bahwa faktor 

eksternal dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan UKM &faktor 

internal kualitas SDM yang terampil serta proses produksi yang berfokus pada 

target akan meningkatkan kinerja UKM. 

 

Menurut (Munizu, 2010) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) 

faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial ekonomi dan 
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budaya, serta aspek peran instansi terkait berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap faktor internal usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 0,980 

(98%); (2) faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial ekonomi 

dan budaya, serta aspek peran instansi terkait berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 0,254 (25,4%); 

dan (3) Faktor internal yang terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, teknik 

produksi dan operasi, serta aspek pasar atau pemasaran berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap kinerja usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 

0,792 (79,2%). 

 

Menurut (Fibriyani & Mufidah, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

Faktor eksternal yang meliputi aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial dan 

ekonomi serta aspek peranan lembaga terkait tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap faktor internal dan kinerja usaha mikro kecil dan menengah di 

Kota Pasuruan. Faktor internal yang meliputi aspek sumber daya manusia, aspek 

keuangan, aspek produksi dan operasional serta aspek pemasaran mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kota 

Pasuruan dengan kontribusi sebesar 62.8%. 

 

Menurut (Sentiago & Hidayatulloh, 2019) penelitiannya memperoleh hasil bahwa 

kinerja UKM dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun tidak dipengaruhi oleh 

faktor internal. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa faktor 

eskternal tidak berpengaruh terhadap kinerja UKM. 

 

Menurut (Aufarrakhman & Baridwan, 2016) penggunaan teknologi informasi 

terhadap kinerja UKM Batik di Kota Malang berpengaruh signifikan. Implikasi 
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teoritis dari hasil penelitian ini adalah bahwa model yang berbasis sistem 

informasi dan penerimaan teknologi berlaku juga bagi UKM Batik di Kota 

Malang. Implikasi praktisnya adalah UKM dapat mengadaptasi teknologi 

informasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menyesuaikan diri dengan 

cepat terhadap perubahan lingkungan untuk meningkatkan kinerja. 

 

Menurut (Sidiq & Astutik, 2017) hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

kapabilitas teknologi informasi berpengaruh positif pada orientasi pelanggan dan 

kinerja bisnis. 

 

 KerangkaPemikiran 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka pemikiran seperti pada 

gambar: 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran. 
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 Pengembangan Hipotesis 

 

 Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Kinerja UMKM 

 

Kinerja usaha dapat diukur dengan gabungan antara faktor eksternal dan internal 

(Purwaningsih & Kusuma Damar, 2015). Pada variabel faktor eksternal untuk 

meningkatkan kinerja UKM yaitu dengan keterlibatan pihak-pihak yang terkait 

baik dari dinas pemerintahan dan lembaga-lembaga yang memfasilitasi dengan 

memberikan bantuan peralatan atau pun media untuk proses secara keseluruhan 

dari segi bahan baku, proses produksi dan proses pemasaran, sehingga UKM 

dapat lebih kreatif dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang berkualitas. 

Sesuai dengan penelitian dari (Munizu, 2010) dengan hasil faktor eksternal yang 

terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial ekonomi dan budaya, serta aspek peran 

instansi terkait berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha kecil dan 

mikro. Dalam penelitian lain menurut (Purwaningsih & Kusuma Damar, 2015) 

hasil keseluruhan pengujian model menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan UKM & faktor internal kualitas 

SDM yang terampil serta proses produksi yang berfokus pada target akan 

meningkatkan kinerja UKM. Maka peneliti menarik hipotesisyaitu : 

H1 :Faktor Eksternal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja UMKM 

 
 

 Pengaruh Faktor Internal Terhadap Kinerja UMKM 

 

Faktor internal menjelaskan sumber daya manusia, pemasaran, dan produksi yang 

memberikan gambaran kondisi dari sebuah perusahaan. Pemanfaatan perusahaan 

untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuan perusahaan termasuk faktor internal 

yang positif. Faktor ini mencakup keterampilan atau pengetahuan, citra publik 

yang positif, tenaga penjualan yang sudah berpengalaman, pelanggan yang loyal, 



28 
 

 

 

 

dan lain sebagainya. Sebaliknya, faktor internal yang negatif harus dapat dihindari 

oleh perusahaan. Hal ini karena faktor internal negatif akan menghambat 

perusahaan untuk mencapai tujuan, misalnya kekurangan modal, tidak mengusai 

teknologi, kurangnya tenaga kerja terampil, serta lokasi yang tidak strategis 

(Zimmerer, 2008) dalam (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). Pada variabel Faktor 

Internal untuk meningkatkan kinerja UKM yaitu dengan peningkatan tenaga SDM 

yang lebih terampil ,jadi pada aspek teknis produksi dapat berjalan diproses 

dengan cepat dan berkualitas (Purwaningsih & Kusuma Damar, 2015) 

 

Sesuai dengan penelitian lain faktor internal yang terdiri dari sumber daya 

manusia, keuangan, teknik produksi dan operasi, serta aspek pasar atau pemasaran 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha kecil dan mikro 

(Munizu, 2010). Sedangkan menurut (Fibriyani & Mufidah, 2018) faktor internal 

yang meliputi aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek produksi dan 

operasional serta aspek pemasaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kota Pasuruan dengan kontribusi 

sebesar 62.8%. Maka peneliti menarik hipotesis yaitu : 

H2: Faktor Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja UMKM 

 

 Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Faktor Internal 

 

Menurut (Pearce et al. 2013) faktor eskternal akan memengaruhi penentuan arah 

dan tindakan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Faktor eksternal 

meliputi lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. 

Lingkungan jauh seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. 

Lingkungan industri seperti hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan 
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pembeli, ketersediaan produk pengganti, dan persaingan kompetitif. Sedangkan, 

lingkungan operasional meliputi pesaing, pemberi kredit, pelanggan, pasar tenaga 

kerja, serta pemasok. 

Menurut (Barney et al. 1992) dalam (Sentiago & Hidayatulloh, 2019), pada 

organisasi yang berhadapan dengan lingkungan yang semakin sadar hukum, 

organisasi akan melakukan adaptasi sistem produksi untuk menghadapi paparan 

regulasi dan hukum guna melindungi keselamatan pekerja di perusahaan dari 

kegiatan produksi yang menggunakan bahan berbahaya. Sesuai dengan penelitian 

lain bahwa hasil perhitungan metode structural equation modeling partial least 

square menunjukkan bahwa faktor eksternal dan faktor internal berkontribusi 

terhadap kinerja UKM (Purwaningsih & Kusuma Damar, 2015). Menurut 

penelitian (Rokhayati, 2016) menunjukan hasil bahwa faktor internal dan faktor 

eksternal semuanya sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Sedangkan 

menurut (Munizu, 2010) mengemukakan hasil penelitian faktor eksternal yang 

terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial ekonomi dan budaya, serta aspek peran 

instansi terkait berpengaruh signifikan dan positif terhadap faktor internal usaha 

kecil dan mikro. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menarik hipotesis yaitu : 

 

H3: Faktor Eksternal Berpengaruh Positif Terhadap Faktor Internal 

 
 

 Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Teknologi Informasi 

 

Salah satu penentu suksesnya pengadopsian e-commerce adalah keterlibatan 

pemerintah dengan perusahaan pengembang sistem/teknologi. UKM dengan 

segala bentuk keterbatasannya membutuhkan dukungan, baik dari pemerintah 

maupun perusahaan pengembang (Hernando, 2017) 
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Manfaat ekonomisdari perkembangan e-commerce tersebutdapat diperoleh 

melalui kolaborasi idekreatif pelaku usaha dan adanya dukungan kebijakan 

pemerintah (Hernando, 2017). 

Dalam penelitian yang melibatkan 307 UKM di Malaysia memperoleh cukup 

bukti bahwa adanya perusahaan pengembang dan kebijakan pemerintah memiliki 

pengaruh yang positif signifikan terhadap pengadopsian e-commerce menurut 

(Ahmad et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti 

menarik hipotesis yaitu : 

H4 : Faktor Eksternal Berpengaruh Positif Terhadap Teknologi Informasi 

 

 Pengaruh Faktor Internal Terhadap Teknologi Informasi 

 

Menurut (Ahmad et al., 2014) menyatakan bahwa pengelolaan informasi internal 

perusahaan yang didukung oleh teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi 

dari proses bisnis. Seiring terbukanya akses internet pada masyarakat 

umum,penggunaan teknologi digital dalam bisnis mencakup aktivitas pemasaran 

bahkan transaksi jual beli. Sesungguhnya keuntungan jual beli dengan sistem 

digital bagi UKM tidak terbatas pada efisiensi dan fleksibilitas operasional, 

namun juga meliputi aspek pemasaran. Produk yang sebelumnyahanya dikenal 

dalam lingkup pasar lokal, saatini berpeluang untuk merambah ke pasar yang 

lebih luas (Hernando, 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menarik hipotesis aitu : 

 

H5: Faktor Internal Berpengaruh Positif Terhadap Teknologi Informasi 
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 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM 

 

Teknologi informasi dalam bidang ekonomi khususnya dalam ranah bisnis 

memiliki peran sangat penting sebagai sarana dan wadah transaksi untuk bisnis 

online yang berbentuk media berupa internet. Dalam proses persaingan pasar 

global, perusahaan dituntut untuk menggunakan teknologi secara maksimal untuk 

mencapai keunggulan dalam bersaing. Keberhasilan berbisnis dalam hal 

persaingan global sangat dipengaruhi oleh penggunaan media teknologi informasi. 

Dalam ranah UMKM telah cukup banyak pelaku UMKM bergabung dalam 

ekosistem digital terlebih semenjak terjadinya pandemi covid-19 ini dan 

diberlakukan nya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), digitalisasi dinilai 

akan berdampak positif bagi UMKM. Kemenkop UKM juga bekerja sama dengan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan meluncurkan program 

Pasar Digital (PaDi). Melalui program tersebut, pengadaan barang dan jasa 

BUMN dengan nilai di bawah Rp 14 miliar dikhususkan bagi produk-produk 

UMKM (Annur, 2020) 

Menurut (Sidiq & Astutik, 2017) hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

kapabilitas teknologi informasi berpengaruh positif pada orientasi pelanggan dan 

kinerja bisnis. Penggunaan TI berpengaruh positif dansignifikan terhadap kinerja 

UKM Batik di Kota Malang (Aufarrakhman & Baridwan, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menarik hipotesis yaitu: 

 

H6: Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja UMKM 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang menjadi bahan perhatian 

dalam sebuah penelitian. Populasi sebaiknya dinyatakan secara jelas agar riset 

menjadi reliabel. Namun apabila dalam penelitian memilki populasi yang terlalu 

besar maka penelitian dapat dilakukan pada sebagian dari populasinya. Sebagian 

dari populasi disebut sampel. 

 Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di RKB 

(Rumah Kreasi BUMN) PT. PLN (Persero) Lampung. 

 Sampel 

 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu 

yang bisa dianggap mewakili populasi. Maka peneliti melakukan pengambilan 

sampel dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah 

satu teknik dalam pengambilan sampel dengan suatu kriteria tertentu. Kriteria 

dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut : 

1. UMKM yang terdaftar di RKB (Rumah Kreasi BUMN) di PLN Persero 

Tanjung Karang Kota Bandar Lampung tahun 2020 

2. UMKM yang berkategori usaha makanan & minuman 

 

3. UMKM yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan oleh penelitian 
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 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari UMKM 

yang ada di RKB (Rumah Kreasi BUMN) di PLN Persero Tanjung Karang Kota 

Bandar Lampung. 

Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

sumber data, baik dari literatur, majalah, buku-buku yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuisioner, yaitu 

metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

dibagikan pada responden. Dan teknik observasi adalah suatu metode 

pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang 

disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang 

dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian ini. 

 

 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

 Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Independen (X) 

 

Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau yang 

mempengaruhi. Variabel independen pada penelitian ini adalah Faktor 

Eksternal (X1) dan Faktor Internal (X2). 
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2. Variabel Dependen 

 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Penelitian ini menggunakan Kinerja UMKM sebagai 

variabel dependen. 

3. Variabel Intervening 

 

Variabel intervening adalah tipe variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung. Dalam penelitian ini Teknologi 

Informasi sebagai variabel intervening. 

 
 

 Definisi Operasional Variabel 

 

Faktor Ekternal 

 

Faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang berasal dari pihak luar. Dalam 

penelitian ini faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak 

pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat 

sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih (Sarmigi, 

2020). Menurut (Pearce, 2013) faktor eksternal mempengaruhi sebuah perusahaan 

dalam menentukan arah dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan. Faktor 

eskternal dalam penelitian ini terdiri dari 3 indikator utama yaitu aspek kebijakan 

pemerintah di sektor publik, aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek 

peranan lembaga terkait (Alex & Purwanto, 2015). 

1. Aspek Kebijakan Pemerintah 

 

Menurut Friedrich (1969) dalam (Agustinus, 2008), aspek kebijakan 

pemerintah terdiri dari (1) peningkatan layanan jasa keuangan khususnya 
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untuk pelaku UKM yang meliputi perbaikan layanan jasa, pasar, modal, 

dan asuransi), (2) peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan berupa 

akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan 

menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan, 

serta (3) meningkatkan kemampuan serta pengusaan aspek-aspek teknis 

dan manajamen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi 

keuangan, serta kewirausahaan secara menyeluruh. Ketiga kebijakan ini 

bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya yang terkait langsung 

dengan UKM. 

2. Aspek Sosial, Budaya & Ekonomi 

 

Aspek sosial, budaya, dan ekonomi merupakan aspek yang memiliki dua 

sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi 

berdampak pada pemilik UKM, pemerintah, maupun masyarakat secara 

luas. Dampak yang dialami saat menjalani usaha sangatlah beragam, 

seperti eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, masuknya pekerja 

dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. 

Masyarakat juga mengalami dampak negatif dari aspek sosial, budaya, dan 

ekonomi, misalnya perubahan demografi, budaya dan kesehatan 

masyarakat, perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial 

lainnya. Selain itu, aspek ini memberikan dampak positif bagi masyarakat 

seperti adanya investasi yang memberikan peluang untuk meningkatkan 

pendapatan, adanya alat transportasi, listrik, air, serta tersedianya jembatan 

bagi masyakat sekitar (Kamsir dan Jakfar, 2003) dalam (Sentiago & 

Hidayatulloh, 2019). 
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3. Aspek Peranan Lembaga Terkait 

 

Apek peranan lembaga terkait dengan pemanfaatan lembaga terkait bagi 

UKM untuk mempermudah atau mengembangkan usahanya. Lembaga 

keuangan meliputi perbankan, credit union, pialang saham, aset 

manajemen, modal, venture, koperasi, asuransi, dana asuransi, pegadaian, 

dan bisnis yang serupa. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat disebut 

sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana (Pearce et al. 2013) dalam (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). 

 
 

Faktor Internal 

 
Faktor internal merupakan salah satu faktor yang berasal dari pihak dalam suatu 

usaha. Faktor internal mencakup bidang sumber daya manusia, keuangan, 

produksi, pemasaran, pengembangan produk, dan lain-lain yang memberikan 

gambaran nya tentang keadaan perusahaan, menunjukkan hal-hal yang dapat 

digunakan untuk menciptakan kekuatan, serta menghapus hambatan demi 

kemajuan perusahaan (Alex & Purwanto, 2015). 

Faktor internal penelitian ini menjadi dasar guna membangun tujuan dan 

strategidalam menciptakan kekuatan dan mengatasi kelemahan organisasi (David, 

2009). Dalam penelitian ini faktor internal meliputi: (1) aspek sumber daya 

manusia, (2) aspek keuangan, (3) aspek teknis dan operasional dan (4) aspek pasar 

dan pemasaran. 

 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting saat menjalankan 

usaha. Hal ini karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka suatu usaha tidak 
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dapat beroperasi atau dengan kata lain usaha tersebut tidak dapat mencapai 

tujuannya. Sumber daya manusia meliputi tenaga kerja, pekerja, karyawan, serta 

potensi manusiawi yang dapat menggerakan organisasi untuk mewujudkan 

eksitensinya. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitianyang menyatakan 

bahwa kinerja UMKM juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia 

(Supriyadi & Hidayatulloh, 2019). 

 

2. Aspek Keuangan 

 

Aspek keuangan merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan modal dan 

laba yang dihasilkan oleh UKM. Hal ini karena aspek keuangan dapat 

menentukan keberlangsungan usaha. Aspek keuangan terkait dengan cara 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar menurut pribadi maupun bersama 

yang bertujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Laba yang 

diperoleh diperuntuhkan untuk mengbiayai UKM itu sendiri, maupun 

mengalokasi laba untuk perkembangan usahanya. Aspek keuangan juga terkait 

dengan proses transfer yang seperti lembaga, pasar, dan belanja modal (Nawawi, 

2006) dalam (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). 

 

3. Aspek Teknis dan Operasional 

 

Aspek teknis dan operasi terkait dengan penentuan lokasi, luas produksi, 

penyusunan peralatan usaha, serta pemilihan teknologi yang dibutuhkan UKM. 

Sehingga, sebelum memulai usaha para pelaku UKM harus mempertimbangkan 

aspek ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan adanya aspek teknis dan operasi 

membuat pemilik UKM dapat menentukan lokasi usaha yang baik dan benar 

sebelummenjalankan suatu usaha (Sentiago & Hidayatulloh, 2019). 
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4. Aspek Pemasaran 

 

Aspek pasar dan pemasaran merupakan suatu komponen yang saling berhubungan 

dengan tujuan yang sama, yaitu berfokus pada keinginan dankebutuhan 

konsumen. Hal ini karena tolak ukur dari sebuah usaha adalah kepuasaan 

konsumen. Pasar sendiri didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi antara 

pembeli dan penjual. 

 
 

Kinerja UMKM 

 

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai secara keseluruhan dan 

dibandingkan dengan hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama pada sebuah entitas usaha 

dengan kriteria aset dan omzet yang telah ditentukan dalam undang- undang. 

(Wahyudiati, 2017) 

Dalam penelitian ini kinerja UMKM diukur dengan 6 item pertanyaan, yakni 

mengenai : Pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga 

kerja, pertumbuhan pasar, pertumbuhan laba. 

 
 

Teknologi Informasi 

 

Teknologi Informasi (TI) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang 

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan 

dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi 

berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Dalam proses persaingan pasar 

global, perusahaan dituntut untuk menggunakan teknologi secara maksimal untuk 

mencapai keunggulan dalam bersaing. Keberhasilan berbisnis dalam hal 
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persaingan global sangat dipengaruhi oleh penggunaan media teknologi informasi. 

Untuk masa pandemi seperti sekarang ini mempercepat proses penggunaan 

teknologi informasi bagi UMKM, terlebih bagi pelaku UMKM yang belum 

menggunakan teknologi dalam memasarkan produk nya. Ada banyak marketplace 

yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, 

Blibli.com, Tokopedia, dan masih banyak lainnya. 

Dalam penelitian ini teknologi informasi diukur dengan beberapa pertanyaan 

sebagai indikatornya. 

 
 

 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi 

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing 

variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat 

dilakukan dengan tepat. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk 

mengukur data kuantitatif baik berupa data tanggapan positif maupun negatif. 

Terdapat 5 pilihan tanggapan yang digunakan pada kuisioner skala likert, yaitu 

sangat senang (SS), sampai sangat tidak setuju (STS) 
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Tabel 3.1.Operasionalisasi Variabel 

 
No 

 
Variabel 

 
Definisi Operasional Variabel 

 
Indikator 

Item 

pernyata 

an 

  Menurut Pearce, Jhon, Menggunakan item 

pertanyaan untuk masing- 

masing aspek dalam faktor 

eksternal : 

 

1. Aspek Kebijakan 

Pemerintah 

 

2. Aspek Sosial & 

Ekonomi 

 

3. Aspek Lembaga 

Terkait 

 

 

Sumber DariPenelitian 

Listiyantari (2016) 

 

  Robinson, dan Richard (2013),  

  faktor eksternal mempengaruhi  

  sebuah perusahaan dalam  

  menentukan arah dan tindakan  

  yang akan dilakukan perusahaan. 1,2,3 

 Faktor Faktor eksternal merupakan  

1. Eksternal 
 

(X1) 

masalah yang muncul dari pihak 

pengembang dan pembina 

UMKM. Misalnya solusi yang 

 

4,5,6 

  diberikan tidak tepat sasaran  

  tidak adanya monitoring dan 7,8,9 

  program yang tumpang tindih  

  (Sarmigi, 2020).  

  Faktor internal mencakup bidang Menggunakan item 

pertanyaan untuk masing- 

masing aspek dalam faktor 

internal : 

 

1. Aspek SDM 

 

2. Aspek Keuangan 

 

3. Aspek Teknis & Ops. 

 

4. Aspek Pemasaran 

 

 

Sumber Dari Penelitian 

Listiyantari (2016) 

 

  sumber daya manusia, keuangan,  

  produksi, pemasaran,  

  pengembangan produk, dan lain-  

  lain yang memberikan gambaran 1,2,3 

 

2. 

Faktor 

Internal 

(X2) 

nya tentang keadaan perusahaan, 

menunjukkan hal-hal yang dapat 

digunakan untuk menciptakan 

kekuatan, serta menghapus 

 

4,5,6 

 

7,8,9 

  hambatan demi kemajuan 

perusahaan (Sandra, 2015) 
10,11,12 

 

 

3. 

 

Kinerja 

UMKM 

Kinerja UKM menurut (Mutegi, 

dkk. 2015) adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh individu dan 

menyesuaikan peran atau tugas 

individu   tesebut   dalam   suatu 

perusahaan pada suatu periode 

 

1. Pertumbuhan 

Penjualan 

 
2. Pertumbuhan Laba 

 

1 

 

 

2 
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  waktu tertentu, yang 

dihubungkan dengan suatu 

ukuran nilai atau standar tertentu 

dari perusahaan individu 

tersebut bekerja. 

 

3. Pertumbuhan Modal 

 
4. Pertumbuhan Pasar 

 

 
 

Sumber Dari Penelitian 

Listiyantari (2016) 

 

3 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teknologi 

Informasi 

Teknologi Informasi (TI) adalah 

istilah umum untuk teknologi 

apapun yang membantu manusia 

dalam membuat, mengubah, 

menyimpan, mengomunikasikan 

dan/atau  menyebarkan 

informasi. Robert Elliot (1992) 

dalam Mildawati (2000:102) 

menyatakan bahwa teknologi 

informasi diperlukan dalam era 

ini, sehingga sistem akuntansi 

bisa dijalankan. Teknologi 

informasi memungkinkan 

perusahaan dalam era ini untuk 

mengumpulkan, menganalisis, 

melaporkan dan menyebarkan 

informasi tipe baru. 

 

1. Peningkatan kualitas 

layanan 

2. Mempermudah 

dalam mendapatkan 

informasi 

3. Memudahkan dalam 

pengembangan 

usaha 

4. Mempermudah 

dalam transaksi jual- 

beli 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 Metode Analisis Data 
 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil 

penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka 

pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model SEM (Structural Equation 

Modeling) dengan program SmartPLS. SEM dapat dipergunakan untuk 

menyelesaikan model persamaan dengan variabel terikat lebih dari satu dan juga 
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pengaruh timbal balik (recursive). SEM berbasis pada analisis covarians sehingga 

memberikan matriks covarians yang lebih akurat dari pada analisis regresi linear. 

SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu analisis yang menggabungkan 

pendekatan analisis factor (factor analysis), model 15 structural (structural 

model), dan analisis jalur (path analysis). Menurut (Ghazali, 2011) SEM 

merupakan gabungan dari metode statistik yang terpisah yaitu analisis factor 

(factor analysis) serta model persamaan simultan (simultaneous equation 

modeling). 

 Analisi Deskriptif 

 

Statistik deskriptif akan memberian gambaran atau deskripsi suatu data yang 

diperoleh dari nilai rata- rata, standard deviasi, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness (Ghazali, 2011). Analisis deskriptif dimaksudkan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden dari daftar pertanyaan yang 

sudah disebarkan ke responden dan berisi variabel lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal. Kategori penilaian dari jawaban responden dibuat melalui 

rentang skor maksimum dengan skor minimum dapat dibagi dalam jumlah 

kategori yang dinginkan (Rokhayati & Lestari, 2016). 

 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

Pada penelitian ini, variabel penelitian disebut variabel laten atau un-observed 

yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui 

dimensi- dimensi yang diamati atau indikator – indikator yang diamati dengan 

skala likert dalam bentuk kuesioner. Selanjutnya kuesioner tersebut diuji validitas 

dan reliabilitasnya. 
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 Uji Validitas 

 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesionertersebut. Uji validitas 

dapat dilakukan dengan2 cara yaitu : 

a. Uji Validitas Convergent 

 

Uji validitas convergent digunakan untuk membuktikan bahwa pertanyaan/ 

pernyataan pada setiap variabel laten pada penelitian dapat dipahami oleh 

responden. Validitas convergent dapat diterima dengan nilai loading faktor >0,7. 

Namun untuk pemeriksaan awal dari matriks loading faktor adalah kurang lebih 

0,3 dipertimbangan telah memenuhi level minimal, kurang lebih 0,4 dianggap 

lebih baik, dan 0,5 secara umum dianggap signifikan menurut (Hair et al., 1998). 

b. Uji Validitas Discriminant 

 

Uji validitas discriminant digunakan untuk membuktikan bahwa pertanyaan/ 

pernyataan pada setiap variabel laten tidak dikacaukan oleh responden yang 

menjawab kuesioner berdasarkan pertanyaan/ pernyataan pada variabel laten 

lainnya. 

 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen 

penelitian. Uji reliabilitas dapat dilihat dengan 2 cara yaitu cronbach’s alpha dan 

composite. Namun cronbach’s alpha apabila digunakan untuk menguji reliabiltas 

construk akan memberikan nilai yang lebih rendah. Maka disarankan 

menggunakan reliabilitas composite. Untuk enilai reliabilitas konstruk yaitu 
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menggunakan nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7 untuk 

penelitian yang besrifat confirmatory dan nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima untuk 

penelitian yang bersifat explanatory. 

 Uji Hipotesis 

 

Untuk mengetahui apakah suatu hipotesis dapat diterima atau tidak dapat dilihat 

dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk , t-statistik dan p-value. 

Nilai-nilai tersebut dapat dilihat melalui hasil bootstarpping. Rules of thumb yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan t-statistik >1,96 dengan tingkat 

signifikansi p-value 0,05. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan PLS SEM dengan bantuan software SmartPLS. 

Peneliti menggunakan SEM-PLS karena SEM- PLS mampu menguji model 

penelitian yang kompleks secara simultan, mampu menganalisis variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung (unobserved variables), dan memperhitungkan 

kesalahan pengukurannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat di  

ambil kesimpulan bahwa :  

1. Variabel faktor eksternal terhadap kinerja UMKM tidak berpengaruh positif .  

2. Faktor internal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.   

3. Faktor Eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor internal.   

4. Variabel faktor eksternal terhadap variabel teknologi informasi berpengaruh  

positif dan signifikan.   

5. Faktor Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Teknologi  

Informasi.  

6. Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.   

  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan penelitian  

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek  

yang lainnya misalkan UMKM pada daerah lain atau pun segmen yang lain.    

2. Bagi para pelaku UMKM dapat meningkatkan kinerja dengan lebih  

memperhatikan aspek yang lain yang mungkin lebih berpengaruh secara  

positif. 
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