
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Perumusan strategi diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal untuk dapat menentukan 
potensi dan peluang Kabupaten Majelengka dengan didirikannya Bandara Internasional Jawa 
Barat.Analisis faktor eksternal meliputi (1) Ekonomi, (2) Sosial, Budaya, Demografis, dan Lingkungan, 
(3) Politik, Pemerintahan, dan Hukum, (4) Teknologi, (5) Kompetitif.Analisis faktor internal meliputi 
(1) Manajemen, (2) Produksi dan Operasi, (3) Perubahan Perilaku, (4) Keuangan, (5) SDM, (6) SIM, (7) 
Pemasaran (Lampiran 1). 
Berdasarkan matriks faktor eksternal  diperoleh nilai total 2,77dan internal 2,37 dapat dibuatkan 
gambar berikut untuk menentukan strategi yang tepat bagi usaha mikro Kabupaten Majalengka 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

David alih bahasa Dono Sunardi (2009:344) 

 

 

Berdasarkan matriks internal eksternal yang disusun nampak Kabupaten Majalengka berada pada 

Kuadran V, melalui strategi menjaga dan mempertahankan.Hasil ini menunjukkan bahwa 

pengusaha mikro secara umum hanya mampu menjaga dan mempertahankan bisnis 

konvensionalnya.Dua strategi yang dapat dipilih adalah Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk 

(David alih bahasa Dono Sunardi (2009:344).Strategi penetrasi pasar adalah mencari pangsa pasar 

yang lebih besar untuk produk saat ini di pasar yang ada sekarang melalui upaya-upaya pemasaran 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
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Gambar 5.17  

Matriks Internal – Eksternal 
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yang lebih baik. Strategi ini berisiko rendah. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk strategi 

penetrasi pasar meliputi: (1) mempertahankan/meningkatkan pangsa pasar, (2) mendominasi 

pertumbuhan pasar, (3) menghilangkan pesaing, (4) Meningkatkan penggunaan pelanggan. Wainana 

dan Oloko (2015) mengemukakan bahwa strategi penetrasi berpengaruh terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 

Strategi pengembangan produk adalah mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan 

produk saat ini atau pengembangan produk baru. Strategi ini memiliki risiko menengah. Strategi ini 

memerlukan perubahan operasi bisnis, meliputi: (1) riset dan pengembangan, (2) penilaian 

kebutuhan pelanggan, (3) kejelasan merk. 

Matrix Ansoff sangat bermanfaat untuk perumusan strategi pemasaran, namun harus diawali 

dengan analisis SWOT. Perancangan meliputi program manajemen fungsional (pemasaran, 

keuangan, produksi, dan SDM) yang terintegrasi, dimulai permintaan pasar, pembuatan produk, 

sumber dan penggunaan dana, sampai dengan SDM yang memahami proses bisnis secara 

profesional.  

 

 
 
Berdasarkan analisis Gambar 5.18 di atas, maka alternatif strategi pemasaran yang ditawarkan  

sebagai solusi adalah; (1) market penetration, dan (2) product development. Merujuk pada Matriks 

SWOT ini adalah : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Strengths: 
Pengenalan produk 
berbahan dasar lokal mulai 
dilakukan melalui OVOP dan 
BUM Desa 
Keragaman produk dapat 
ditelusuri dengan mudah 
melalaui internet 
Adanya kerjasama dengan 
PT 
Kebersamaan penduduk 
setempat 
Sifat kekeluargaan dan 
keramahan penduduk 
setempat 
Produk olahan manual 
sudah diproduksi, namun 
belum dijual ke luar 
Gerai penjualan produk lokal 
sudah ada namun belum 
dioptimalkan. 
Masyarakat berkenan untuk 
melakukan inovasi dan mau 
berubah 
Motivasi berusaha tinggi 
Pemanfaatan teknologi 
memadai 

Weaknesses: 
Pengalaman berusaha belum 
ada. 
Fasilitas mesin produksi 
belum ada 
Kesulitan bahan baku ketika 
peralihan musim 
Keterbatasan dana dan 
kemampuan mengolah dana 
Pasar belum terbentuk 
Spesifikasi produk yang 
diperlukan pasar 
Segmen pasar yang harus 
dituju 
Program promosi yang harus 
dilakukan 

Opportunities: 
Bertambahnya lapangan 
kerja baru, sektor jasa dan 
perdagangan. 
Kemudahan transportasi 
darat, laut dan udara. 
Dekat dengan daerah wisata 
saat ini: Kota Bandung dan 
Cirebon 
Industri yang berhubungan 
dengan pertanian 
Meningkatnya Pariwisata 
dan Kuliner Majalengka 
Kekayaan alam yang belum 
termanfaatkan. 
Dukungan Pemerintah 
melalui Perda Majalengka 
No. 11 tahun 2011 

STRATEGI S-O 
(memanfaatkan kekuatan 
internal perusahaan untuk 
menarik keuntungan dari 
peluang eksternal):  
Peningkatan kualitas SDM di 
bidang jasa dan 
perdagangan (O1, O2, O3, 
O4, O5, O6, O7, O8, O9, S1, 
S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 
S10) 
Pengembangan Produk Baru 
Berbahan dasar lokal (O1, 
O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, 
S9, S10) 
Promosi (O2, O3, O4, O5, 
O6, O7, O8, O9, S1, S2, S3, 

STRATEGI W-O (bertujuan 
untuk memperbaiki 
kelemahaninternal dengan 
cara mengambil keuntungan 
dari peluang eksternal) : 
Pendampingan usaha (O1, 
W1, W2, W3, W4) 
Survey pasar  (O4, W5, W6, 
W7, W8) 
Fasilitasi dari BUMDesa 
untuk mesin, fasilitas 
penyimpanan (W3,  
Menghasilkan produk sesuai 
dengan musim (W3,  



Perkembangan Teknologi 
Informasi 
Perkembangan Teknologi 
Produksi 
 

S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10) 
Peningkatan infrastruktur 
pariwisata (O1, O2, O3, O4, 
O5, O6, O7, O8, O9, S1, S2, 
S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 
S10) 

Threats: 
Alih fungsi lahan 
Alih mata pencaharian 
Perubahan budaya 
Masih ada masyarakat yang 
menolak 
Risiko Produksi 
Risiko Pasar dan Harga 
Masuknya pesaing yang 
lebih berpengalaman dalam 
bisnis 

STRATEGI S-T (menggunakan 
kekuatan untuk menghindari 
atau mengurangi dampak 
ancaman eksternal): 
Pemberian ijin sesuai 
dengan RTRW (T1,  
Penguatan budaya lokal (T2, 
T3, T4 

STRATEGI W-T(merupakan 
taktik defensif yang 
diarahkan untuk mengurangi 
kelemahan internal serta 
menghindari ancaman 
eksternal): 
Pelatihan manajemen, 
proses produksi, pemasaran, 
dan keuangan 
 

 
Gambar 5.19 
Matriks SWOT 
 

Merujuk pada Matriks SWOT, maka alternatif strateginya adalah : 

Peningkatan kualitas SDM di bidang jasa dan perdagangan, misalnya jasa penyimpanan (storage) dan 
distribusi produk. Pelaku usaha mikro perlu dibekali tentang pengetahuan manajemen logistik. 
Pengembangan produk baru berbahan dasar lokal, misalnya inovasi produk berbahan dasar lokal. 
Promosi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 
Peningkatan infrastruktur pariwisata melibatkan pelaku usaha mikro. 
Pendampingan usaha melibatkan PT 
Survey pasar melibatkan PT 
Fasilitasi dari BUMDesa untuk mesin, fasilitas penyimpanan, pengembangan modal, pemasaran 
produk. 
Menghasilkan produk sesuai dengan komoditas pertanian yang bersifat musiman. 
Pemberian ijin alih fungsi lahan sesuai dengan RTRW 
Mengembangkan kewirausahaan sosial berbasis budaya lokal  
Pelatihan manajemen, proses produksi, pemasaran, dan keuangan 
 
Berdasarkan pendadapt David alih bahasa Dono Sunardi (2009) dan Wheelen, et.al.(2015) bahwa 
analisis faktor internal dan eksternal merupakan langkah awal yang diperlukan untuk perumusan 
strategi.Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Lawranace (2009) bahwa analisis SWOT 
dapat digunakan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan peluan 
untuk mengatasi hambatan. Walaupun tidak menjamin kesuksesan 100%, tetapi analisis SWOT akan 
memperbaiki strategi bisnis yang akan dijalankan dari aspek kekuatan dan peluang. Selanjutnya 
member daftar tindakan yang harus dilakukan. 
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ommani (2011) yang menyatakan bahwa 
strategi untuk manajemen sistem pertanian antara lain (1) Penetrasi pasar yaitu pengembangan 
peluang pasar lokal, (2) Pengembangan produk baru, misalnya mempersiapkan rencana strategis 
untuk pengembangan pertanian organik dan mempertimbangkan hasil panen yang berkualitas. 
 

 



 

Variabel Strategi Pengembangan Produk Baru 
Strategi Pengembangan Produk Baru terdiri dari indikator memperoleh pertumbuhan yang tinggi 

dengan mengidentifikasi pasar yang baru untuk produk baru yang berhubungan dengan produk 

sebelumnya, memperluas aktivitas utama ke usaha yang lebih kompleks sejak mengembangkan 

produk baru dan target  pengembangan produk baru dilakukan untuk kelompok pelanggan 

tertentu.Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5. 1. Distribusi Persentase Strategi Pengembangan Produk Baru 

No Pernyataan 

Distribusi Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Saya sudah 

memperoleh 

pertumbuhan 

yang tinggi 

dengan 

mengidentifikasi 

pasar yang baru 

untuk produk 

baru yang 

berhubungan 

dengan produk 

sebelumnya. 

0.90 39.64 9.91 45.95 3.60 3.12 Cukup Setuju 

2 

Saya sudah 

memperluas 

aktivitas utama 

ke usaha yang 

lebih kompleks 

sejak 

mengembangkan 

produk baru.  

0.90 34.23 9.91 52.25 2.70 3.22 Cukup Setuju 

3 

Target  

pengembangan 

produk baru saya 

dilakukan untuk 

kelompok 

pelanggan 

tertentu. 

3.60 46.85 9.01 35.14 5.41 2.92 Cukup Setuju 

Indeks Keseluruhan 3.08 Cukup Setuju 

 



Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada pada indikator perluasan 

aktivitas utama ke usaha yang lebih kompleks sejak mengembangkan produk baru, sedangkan nilai 

rata-rata terendah yaitu indikator target  pengembangan produk baru dilakukan untuk kelompok 

pelanggan tertentu. 

Berdasarkan jawaban responden terkait 3 indikator strategi pengembangan prorduk baru menyebar 

antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui. Secara keseluruhan persentase strategi 

pengembangan produk baru  berada pada rentang antara 40,54% - 54,95%. Hal ini menunjukkan 

bahwa rentang antara 40,54% - 54,95%, responden yang disini bertindak sebagai pengusaha telah 

melakukan strategi pengembangan produk baru. Persentase strategi pengembangan produk baru 

yang mendasar adalah memperluas aktivitas utama ke usaha yang lebih kompleks sejak 

mengembangkan produk baru mencapai 54,95% dan memperoleh pertumbuhan yang tinggi dengan 

mengidentifikasi pasar yang baru untuk produk baru yang berhubungan dengan produk sebelumnya 

mencapai 49,55%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan produk baru sudah cukup 

dilakukan oleh para pengusaha. Indikator yang di bawah rata-rata adalah target  pengembangan 

produk baru dilakukan untuk kelompok pelanggan tertentu. 

 

Variabel Strategi Penetrasi Pasar 
Strategi penetrasi pasar terdiri dari indikator memasarkan produk dengan cara yang berbeda untuk 

mencapai penjualan lebih besar, tingkat penjualan produk meningkat setiap bulan, penjualan produk 

untuk kelompok pelanggan yang berbeda, meningkatkan penjualan dengan menawarkan produk 

baru pada pasar yang juga baru, pengembangan pasar untuk mempertahankan persaingan dan 

mempeluas pasar, meningkatkan produk dengan pencantuman merk, label dan penemasan sehingga 

lebih menarik bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan.Berdasarkan hasil pengolahan data, 

maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 5. 2. Distribusi Persentase Strategi Penetrasi Pasar 

No Pernyataan 
Distribusi Persentase Respon Jawaban Mean 

Skor 
Kriteria S a n g a t  t i d a k  s e t u j u

 

T i d a k  s e t u j u
 

N e t r a l S e t u j u
 

S a n g a t  s e t u j u
 

% % % % % 

1 

Saya sudah 

memasarkan produk 

dengan cara yang 

berbeda untuk 

mencapai penjualan 

lebih besar  

0.90 35.14 5.41 53.15 5.41 3.27 Cukup Setuju 

2 

Tingkat penjualan 

produk meningkat 

setiap bulan. 

0.00 33.33 10.81 51.35 4.50 3.27 Cukup Setuju 

3 

Saya sudah menjual 

produk untuk 

kelompok pelanggan 

yang berbeda. 

0.90 25.23 7.21 57.66 9.01 3.49 Setuju 



No Pernyataan 
Distribusi Persentase Respon Jawaban Mean 

Skor 
Kriteria S a n g a t  t i d a k  s e t u j u

 

T i d a k  s e t u j u
 

N e t r a l S e t u j u
 

S a n g a t  s e t u j u
 

% % % % % 

4 

Saya meningkatkan 

penjualan dengan 

menawarkan produk 

baru pada pasar yang 

juga baru 

0.90 41.44 6.31 47.75 3.60 3.12 Cukup Setuju 

5 

Pengembangan pasar 

saya lakukan untuk 

mempertahankan 

persaingan dan 

mempeluas pasar 

0.00 19.82 2.70 67.57 9.91 3.68 Setuju 

6 

Saya sudah 

meningkatkan produk 

dengan pencantuman 

merk, label dan 

penemasan sehingga 

lebih menarik bagi 

pelanggan dan 

meningkatkan 

penjualan 

2.70 32.43 5.41 42.34 17.12 3.39 Cukup Setuju 

Indeks Keseluruhan 3.37 Cukup Setuju 

 

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada pada indikator 

pengembangan pasar untuk mempertahankan persaingan dan mempeluas pasar, sedangkan nilai 

rata-rata terendah yaitu indikator meningkatkan penjualan dengan menawarkan produk baru pada 

pasar yang juga baru. Berdasarkan jawaban responden terkait 6 indikator strategi penetrasi pasar 

menyebar antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui. Secara keseluruhan persentase 

strategi penetrasi pasar berada pada rentang antara 51,35% - 77,48%. Hal ini menunjukkan bahwa 

rentang antara 51,35% - 77,48%, responden yang disini bertindak sebagai pengusaha telah 

melakukan strategi penetrasi pasar. Persentase strategi penetrasi pasar yang mendasar adalah 

pengembangan pasar untuk mempertahankan persaingan dan mempeluas pasar mencapai 77,48% 

dan penjualan produk untuk kelompok pelanggan yang berbeda mencapai 66,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar sudah dilakukan oleh para pengusaha. 

 

Variabel Strategi Penetapan Harga 
Strategi penetapan harga terdiri dari indikator penetapan harga yang menguntungkan bagi 

pelanggan untuk mempertahankan dan memperoleh pelanggan, kualitas produk yang dihasilkan 

sesuai dengan harapan pelanggan, penetapan harga yang murah tidak tepat jila pelanggan 

menganggap kualitas produk di bawah standar, memantau aktivitas pesaing dan pelanggan untuk 

memperoleh keuntungan yang diharapkan.Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diuraikan 

sebagai berikut : 



Tabel 5. 3. Distribusi Prosentase Strategi Penetapan Harga 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Saya menetapkan 

harga yang 

menguntungkan 

bagi pelanggan 

untuk 

mempertahankan 

dan memperoleh 

pelanggan. 

1.80 1.80 27.93 57.66 10.81 3.74 Setuju 

2 

Kualitas produk 

yang dihasilkan 

sesuai dengan 

harapan 

pelanggan. 

0.90 1.80 41.44 49.55 6.31 3.59 Setuju 

3 

Penetapan harga 

yang murah tidak 

tepat jila 

pelanggan 

menganggap 

kualitas produk di 

bawah standar. 

0.00 2.70 33.33 54.05 9.91 3.71 Setuju 

4 

Saya selalu 

memantau 

aktivitas pesaing 

dan pelanggan 

untuk 

memperoleh 

keuntungan yang 

diharapkan.  

0.00 5.41 28.83 57.66 8.11 3.68 Setuju 

Indeks Keseluruhan 3.68 Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada di indikator penetapan 

harga yang menguntungkan bagi pelanggan untuk mempertahankan dan memperoleh pelanggan, 

sedangkan nilai rata-rata terendah yaitu indikator kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan 

harapan pelanggan. Berdasarkan jawaban responden terkait 4 indikator strategi penetapan harga 

menyebar antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui. Secara keseluruhan persentase 

strategi penetapan harga berada pada rentang antara 55,86% - 68,47%. Hal ini menunjukkan bahwa 



rentang antara 55,86% - 68,47%, responden yang disini bertindak sebagai pengusaha telah 

melakukan strategi penetapan harga. Persentase strategi penetapan harga yang mendasar adalah 

penetapan harga yang menguntungkan bagi pelanggan untuk mempertahankan dan memperoleh 

pelanggan mencapai 68,47% dan memantau aktivitas pesaing dan pelanggan untuk memperoleh 

keuntungan yang diharapkan mencapai 65,77%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penetapan 

harga sudah dilakukan oleh para pengusaha. 

Variabel Kualitas Produk 
Kualitas produk terdiri dari indikator meningkatkan kualitas produk sebagai akibat meningkatnya 

harapan pelanggan, persaingan, dan peraturan pemerintah, kepuasan dan loyalitas pelanggan 

melalui produk yang berkualitas, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan dalam 

menjual produk yang berkualitas untuk mempertahankannya dan meraih pelanggan baru, produk  

memiliki standar mutu yang konsisten.Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel 5. 4. Distribusi Persentase Kualitas Produk 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Saya harus meningkatkan 

kualitas produk sebagai 

akibat meningkatnya 

harapan pelanggan, 

persaingan, dan peraturan 

pemerintah. 

0 4.50 17.12 61.26 17.12 3.91 Setuju 

2 

Saya menjamin kepuasan 

dan loyalitas pelanggan 

melalui produk yang 

berkualitas. 

0.90 6.31 25.23 55.86 11.71 3.71 Setuju 

3 

Saya mengembangkan 

hubungan yang baik 

dengan pelanggan dalam 

menjual produk yang 

berkualitas untuk 

mempertahankannya dan 

meraih pelanggan baru. 

0 0 23.42 57.66 18.92 3.95 Setuju 

4 
Produk  memiliki standar 

mutu yang konsisten 
0 0 16.22 56.76 27.03 4.11 Setuju 

Indeks Keseluruhan 3.92 Setuju 

 



Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada di indikator produk  

memiliki standar mutu yang konsisten, sedangkan nilai rata-rata terendah yaitu indikator kepuasan 

dan loyalitas pelanggan melalui produk yang berkualitas. Berdasarkan jawaban responden terkait 4 

indikator kualitas produk menyebar antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui. Secara 

keseluruhan persentase kualitas produk berada pada rentang antara 67,57%-83,78% . Hal ini 

menunjukkan bahwa rentang antara 67,57%-83,78%, responden yang disini bertindak sebagai 

pengusaha telah menjagakualitas produknya. Persentase kualitas produk yang mendasaradalah 

produk memiliki standar mutu yang konsisten mencapai 83,78% dan meningkatkan kualitas produk 

sebagai akibat meningkatnya harapan pelanggan, persaingan, dan peraturan pemerintah mencapai 

78,38%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dijaga dengan baik. 

 

Variabel Inovasi 
Inovasi terdiri dari indikator melakukan inovasi kemasan secara berkala, memperluas pasar selalu 

dilakukan, produk selalu dikembangkan sesuai dengan selera konsumen, proses produksi selalu 

diupayakan menjadi lebih efisien. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5. 5. Distribusi Persentase Inovasi 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Saya 

melakukan 

inovasi 

kemasan secara 

berkala 

1.80 37.84 0.00 39.64 20.72 3.40 Cukup Setuju 

2 

Upaya untuk 

memperluas 

pasar selalu 

dilakukan 

0.00 16.22 5.41 63.06 15.32 3.77 Setuju 

3 

Produk selalu 

dikembangkan 

sesuai dengan 

selera 

konsumen 

0.00 14.41 4.50 65.77 15.32 3.82 Setuju 

4 

Proses produksi 

selalu 

diupayakan 

menjadi lebih 

0.00 5.41 1.80 79.28 13.51 4.01 Setuju 



No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

efisien 

Indeks Keseluruhan 3.75 Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada pada indikator proses 

produksi selalu diupayakan menjadi lebih efisien, sedangkan nilai rata-rata terendah yaitu indikator 

inovasi kemasan secara berkala. Berdasarkan jawaban responden terkait 4 indikator inovasi 

menyebar antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui. Secara keseluruhan persentase 

inovasi berada pada rentang antara 60,36%-92,79,78%. Hal ini menunjukkan bahwa rentang antara 

60,36%-92,79% responden yang disini bertindak sebagai pengusaha telah melakukan inovasi. 

Persentase proses produksi selalu diupayakan menjadi lebih efisien mencapai 92,79% dan Produk 

selalu dikembangkan sesuai dengan selera konsumen 81,08,77%. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi 

sudah baik. 

 
Variabel Promosi 
Promosi terdiri dari indikator memasarkan produk di sosial media, melakukan promosi mengunakan 

potongan harga pada konsumen, berpartisipasi pada event-event untuk menampilkan produk, 

melakukan kerjasama antar perusahaan yang sama untuk mempromosikan produk.Berdasarkan hasil 

pengolahan data, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5. 6. Distribusi Persentase Promosi 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Saya 

memasarkan 

produk di sosial 

media 

9.91 52.25 6.31 18.02 13.51 2.73 Cukup Setuju 

2 

Saya melakukan 

promosi 

mengunakan 

potongan harga 

pada konsumen 

0.90 53.15 9.01 30.63 6.31 2.88 Cukup Setuju 



No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

3 

Saya 

berpartisipasi 

pada event-

event untuk 

menampilkan 

produk  

2.70 45.05 10.81 33.33 8.11 2.99 Cukup Setuju 

4 

Saya melakukan 

kerjasama antar 

perusahaan 

yang sama untuk 

mempromosikan 

produk 

6.31 56.76 9.91 23.42 3.60 2.61 Cukup Setuju 

Indeks Keseluruhan 2.80 Cukup Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa indikator berpartisipasi pada event-event untuk 

menampilkan produk mempunyai nilai rata-rata teringgi, sedangkan nilai rata-rata terendah yaitu 

indikator melakukan kerjasama antar perusahaan yang sama untuk mempromosikan produk. 

Berdasarkan jawaban responden terkait 4 indikator promosi menyebar antara rentang tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan persentase promosi berada pada rentang antara 47,75 - 

63,06%. Hal ini menunjukkan bahwa rentang antara 47,75%-63,06%, responden yang disini bertindak 

sebagai pengusaha kurangamelakukan promosi. Persentase promosi yang mendasar adalah 

berpartisipasi pada event-event untuk menampilkan produkmencapai 41,44% dan melakukan 

promosi mengunakan potongan harga pada konsumen 36,94%. Hal ini menunjukkan bahwa promosi 

sudah dilakukan perusahaan tetapi insensitasnya masih kurang. 

 

Variabel Distribusi 
Distribusi terdiri dari indikator  penjualan produk sampai ke luar daerah, produk selalu tersedia 

ketika diperlukan, lokasi penjualan sangat mudah untuk didapat. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

 
Tabel 5. 7. Distribusi Persentase Distribusi 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 



% % % % % 

1 

Daerah 

penjualan 

produk sampai 

ke luar 

Majalengka 

0.00 0.00 27.03 65.77 7.21 3.80 Setuju 

2 

Produk selalu 

tersedia ketika 

diperlukan 

0.00 0.90 29.73 61.26 8.11 3.77 Setuju 

3 

Lokasi 

penjualan 

sangat mudah 

untuk didapat 

0.00 2.70 40.54 55.86 0.90 3.55 Setuju 

Indeks Keseluruhan 3.71 Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa indikator penjualan produk sampai ke luar daerah 

jawaban mempunyai nilai rata-rata tertinggi sedangkan indikator lokasi penjualan sangat mudah 

untuk didapat mempunyai nilai rata-rata terendah. Berdasarkan jawaban responden terkait 3 

indikator distribusi menyebar antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui. Secara 

keseluruhan persentase distribusi berada pada rentang antara 56,76%-72,97%. Hal ini menunjukkan 

bahwa rentang antara 56,76%-72,97%, responden yang disini bertindak sebagai pengusaha telah 

melakukan distribusi yang baik. Persentase penjualan produk sampai ke luar daerah mencapai 

72,97% dan produk selalu tersedia ketika diperlukan mencapai 69,37%. Hal ini menunjukkan bahwa 

distribusi sudah dilakukan dengan baik oleh perusahaan. 

 

Variabel Jaringan Kerjasama 
Jaringan kerjasama terdiri dari indikator bahan baku dapat dengan mudah diperoleh, kerjasama 

dengan sesama pengusaha membuat bisnis semakin kuat, adanya hubungan yang baik dengan 

pelanggan, pemerintah selalu membantu kelancaran usaha.Berdasarkan hasil pengolahan data, 

maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5. 8. Distribusi Persentase Jaringan Kerjasama 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Bahan baku 

dapat dengan 

mudah 

diperoleh 

0.90 13.51 34.23 34.23 17.12 3.53 Setuju 



No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

2 

Kerjasama 

dengan sesama 

pengusaha 

membuat 

bisnis semakin 

kuat  

2.70 19.82 36.04 34.23 7.21 3.23 Cukup Setuju 

3 

Saya 

mempunyai 

hubungan yang 

baik dengan 

pelanggan  

0.00 15.32 40.54 35.14 9.01 3.38 Cukup Setuju 

4 

Pemerintah 

selalu 

membantu 

kelancaran 

usaha saya 

11.71 72.07 1.80 8.11 6.31 2.25 Tidak Setuju 

Indeks Keseluruhan 3.10 Cukup Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada di indikator baku dapat 

dengan mudah diperoleh, sedangkan nilai rata-rata terendah yaitu indikator pemerintah selalu 

membantu kelancaran usaha. Berdasarkan jawaban responden terkait 4 indikator jaringan kerjasama 

menyebar antara rentang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan persentase 

jaringan kerjasama berada pada rentang antara 14,41% - 83,78%. Hal ini menunjukkan bahwa 

rentang antara 14,41% - 83,78%, responden yang disini bertindak sebagai pengusaha 

belummempunyai jaringan yang luas. Persentase jaringan kerjasama yang mendasaradalah bahan 

baku dapat dengan mudah diperolehmencapai 51,35% dan adanya hubungan yang baik dengan 

pelangganmencapai 44,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha mempunyai jaringan kerjasama 

tetapi belum luas. 

 

Variabel Technopreneurship 
Technopreneurship terdiri dari indikator menjalankan bisnis modern berbasis teknologi, kreativitas 

untuk menghasilkan produk unggulan, mengetahui kelemahan pesaing dalam menciptakan produk, 

bergaul dengan masyarakat, menemukan solusi kreatif atas setiap permasalahan yang dihadapi, 

memanfaatkan handphone yang terkoneksi internet untuk menunjang kemajuan bisnis, 

menggunakan software untuk kegiatan pencatatan keuangan, selalu taat pada rencana serta batas 

waktu yang telah ditetapkan.Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut : 



Tabel 5. 9. Distribusi Persentase Technopreneurship 

No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

1 

Saya 

menjalankan 

bisnis modern 

berbasis 

teknologi 

9.91 50.45 9.91 25.23 4.50 2.64 Cukup Setuju 

2 

Kreativitas 

sangat 

diperlukan 

untuk 

menghasilkan 

produk 

unggulan 

0.00 4.50 4.50 70.27 20.72 4.07 Setuju 

3 

Saya 

mengetahui 

kelemahan 

pesaing dalam 

menciptakan 

produk 

0.00 31.53 17.12 39.64 11.71 3.32 Cukup Setuju 

4 

Saya perlu 

bergaul dengan 

masyarakat 

0.00 0.90 9.01 60.36 29.73 4.19 Setuju 

5 

Saya harus 

dapat 

menemukan 

solusi kreatif 

atas setiap 

permasalahan 

yang dihadapi 

0.00 0.00 5.41 72.07 22.52 4.17 Setuju 

6 

Saya 

memanfaatkan 

handphone 

yang terkoneksi 

internet untuk 

menunjang 

kemajuan 

6.31 53.15 7.21 16.22 17.12 2.85 Cukup Setuju 



No Pernyataan 

Distribusi Persentase Respon Jawaban 

Mean 

Skor 
Kriteria 

Sa
n

ga
t 

ti
d

ak
 

se
tu

ju
 

Ti
d

ak
 s

et
u

ju
 

N
et

ra
l 

Se
tu

ju
 

Sa
n

ga
t 

se
tu

ju
 

% % % % % 

bisnis 

7 

Saya 

menggunakan 

software untuk 

kegiatan 

pencatatan 

keuangan 

20.72 62.16 8.11 5.41 3.60 2.09 Tidak Setuju 

8 

Saya selalu taat 

pada rencana 

serta batas 

waktu yang 

telah 

ditetapkan 

0.00 0.90 4.50 86.49 8.11 4.02 Setuju 

Indeks  Keseluruhan 3.42 Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 5.14 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi ada di indikator bakubergaul 

dengan masyarakat, sedangkan nilai rata-rata terendah yaitu indikator menggunakan software untuk 

kegiatan pencatatan keuangan. Berdasarkan jawaban responden terkait 8 indikator 

technopreneurship menyebar antara rentang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Secara 

keseluruhan persentase technopreneurship berada pada rentang antara 0% - 82,88%. Hal ini 

menunjukkan bahwa rentang antara 0% - 82,88%, responden belummempunyai technopreneurship. 

Persentase technopreneurship yang mendasar adalah selalu taat pada rencana serta batas waktu 

yang telah ditetapkanmencapai dan menemukan solusi kreatif atas setiap permasalahan yang 

dihadapi sebesar 94,59%. Hal ini menunjukkan bahwa technopreneurshipsudah ada tetapi ada 

beberapa indikator yang masih kurang diantaranya penggunaan software, menjalankan bisnis 

dengan teknologi dan penggunaan handphone untuk usaha. 

 

Analisis Verifikatif 
Hasil analisis verifikatif meliputi analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, analisis 

koefisien determinasi simultan dan parsial, dan uji hipotesis. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu pengaruh pengembangan produk baru, 

penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan 

kerjasama terhadap technopreneurship. Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui 



kekuatan atau keeratan hubungan antara pengaruh pengembangan produk baru, penetrasi pasar, 

strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap 

technopreneurship. Analisis koefisien determinasi simultan digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari pengaruh pengembangan produk baru, penetrasi pasar, strategi penetapan 

harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap technopreneurship. 

Analisis koefisien determinasi parsial digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh dari salah 

satu pengembangan produk baru, penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, 

inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap technopreneurship secara parsial. 

Analisis Regresi Liniear Berganda 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

suatu pengaruh antara pengaruhstrategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, 

strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap 

technopreneurship. Maka persamaan hubungan regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 10. Regresi Linier Berganda  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.300 4.345   2.140 .035 

Strategi Pengembangan 

Produk Baru 
.308 .200 .201 1.541 .126 

Strategi Penetrasi Pasar .478 .108 .474 4.432 .000 

Strategi Penetapan Harga .022 .178 .011 .124 .902 

Kualitas Produk .287 .163 .156 1.766 .080 

Inovasi -.221 .172 -.148 -1.280 .203 

Promosi .161 .121 .130 1.333 .185 

Distribusi .119 .238 .040 .498 .619 

Jaringan Kerjasama .072 .109 .051 .656 .513 

a. Dependent Variable: Technopreneurship 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018) 

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 5.15 terlihat nilai koefesien regresi pada nilai 

unstandardized coefficients “B”, Hasil data di atas akan masuk kedalam persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ β8X8 

Dimana : 

Y = Technopreneurship 



α  = Konstanta 

β1-β8 = Koefisien regresi variabel independen 

X1 = Strategi Pengembangan Produk Baru 

X2 =Strategi Penetrasi Pasar 

X3 =Strategi Penetapan Harga 

X4 =Kualitas Produk 

X5 =Inovasi 

X6 =Promosi 

X7 =Distribusi 

X8 =Jaringan Kerjasama 

  

 Berdasarkan pengolahan data diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 9,3 + + 0,308X1+ 0,478X2+ 0,022X3+ 0,287X4 – 0,221X5+ 0,161X6+ 0,119X7+ 0,072X8 

Hasil persamaan regresi masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Nilai konstanta sebesar 9,3 memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni pengembangan 

produk baru, penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, 

jaringan kerjasama bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka diprediksikan technopreneurship 

akan sangat baik bernilai 9,3. 

Nilai strategi pengembangan produk baru (X1) sebesar 0,308, memiliki arti bahwa jika variabel 

strategi pengembangan produk baru mengalami peningkatan sebesar satu atau semakin baik 

sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan technopreneurshipakan mengalami 

peningkatan semakin baik pula sebesar 0,308. 

Nilai strategi penetrasi pasar (X2) sebesar 0,478, memiliki arti bahwa jika variabel strategi penetrasi 

pasar mengalami peningkatan sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya 

konstan, maka diprediksikan technopreneurshipakan mengalami peningkatan semakin baik pula 

sebesar 0,478. 

Nilai strategi penetapan harga (X3) sebesar 0,022, memiliki arti bahwa jika variabel strategi 

penetapan harga mengalami peningkatan sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas 

lainnya konstan, maka diprediksikan technopreneurshipakan mengalami peningkatan semakin baik 

pula sebesar 0,022. 

Nilai kualitas produk (X4) sebesar 0,287, memiliki arti bahwa jika variabel kualitas produk mengalami 

peningkatan sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka 

diprediksikan technopreneurshipakan mengalami peningkatan semakin baik pula sebesar 0,287. 

Nilai inovasi (X5) sebesar -0,221, memiliki arti bahwa jika variabel inovasi mengalami peningkatan 

sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan 

technopreneurshipakan mengalami penurunan sebesar 0,221. 



Nilai promosi (X6) sebesar 0,161, memiliki arti bahwa jika variabel promosi mengalami peningkatan 

sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan 

technopreneurshipakan mengalami peningkatan semakin baik pula sebesar 0,161. 

Nilai distribusi (X7) sebesar 0,119, memiliki arti bahwa jika variabel distribusi mengalami 

peningkatan sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka 

diprediksikan technopreneurshipakan mengalami peningkatan semakin baik pula sebesar 0,119. 

Nilai jaringan kerjasama (X8) sebesar 0,072, memiliki arti bahwa jika variabel jaringan kerjasama 

mengalami peningkatan sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, 

maka diprediksikan technopreneurshipakan mengalami peningkatan semakin baik pula sebesar 

0,072. 

 

Analisis Korelasi Berganda 

Analisis korelasi berganda dalam penelitian ini akanmenunjukkan arah dan kuatnya hubungan 

anatara pengembangan produk baru, penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, 

inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap technopreneurship. 

Tabel 5. 11. Analisis Korelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .628a .394 .347 3.26306 

A. Predictors: (Constant), Jaringan Kerjasama, Kualitas Produk, Distribusi, 

Strategi Pengembangan Produk Baru, Strategi Penetapan Harga, Promosi, 

Strategi Penetrasi Pasar, Inovasi 

B. Dependent Variable: Technopreneurship 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018) 

Berdasarkan Tabel 5.16, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara strategi 

pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, 

inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama dengan technopreneurship adalah sebesar 0,628. 

Nilai 0,628 berada pada interval 0,60 – 0,799 termasuk kategori kuat. Sehingga dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara strategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi 

pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama 

dengan technopreneurship.  

Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

dari strategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, strategi penetapan harga, 

kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap technopreneurship. 

Tabel 5. 12. Koefisien Determinasi Simultan (R-square) 

Model Summaryb 



Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .628a .394 .347 3.26306 

A. Predictors: (Constant), Jaringan Kerjasama, Kualitas Produk, Distribusi, 

Strategi Pengembangan Produk Baru, Strategi Penetapan Harga, Promosi, 

Strategi Penetrasi Pasar, Inovasi 

B. Dependent Variable: Technopreneurship 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018) 

Berdasarkan hasil Tabel 5.17, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 

0,394 atau 39,4,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel strategi pengembangan produk baru, 

strategi penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, 

jaringan kerjasama terhadap technopreneurship sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,57% 

merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian. 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai beta dikali zero order pada hasil output SPSS sebagai 

berikut : 

Tabel 5. 13. Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 9.300 4.345   2.140 .035       

Strategi 

Pengembangan 

Produk Baru 

.308 .200 .201 1.541 .126 .470 .151 .119 

Strategi 

Penetrasi Pasar 
.478 .108 .474 4.432 .000 .583 .402 .342 

Strategi 

Penetapan 

Harga 

.022 .178 .011 .124 .902 .041 .012 .010 

Kualitas Produk .287 .163 .156 1.766 .080 .134 .172 .136 

Inovasi -.221 .172 -.148 -1.280 .203 .322 -.126 -.099 

Promosi .161 .121 .130 1.333 .185 .368 .131 .103 

Distribusi .119 .238 .040 .498 .619 -.050 .049 .038 

Jaringan .072 .109 .051 .656 .513 .092 .065 .051 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Kerjasama 

A. Dependent Variable: Technopreneurship 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018) 

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan rumus  beta dikali zero order : 

Strategi Pengembangan Produk Baru =  0,201 x 0,470 =  0,0943 =  9,43% 

Strategi Penetrasi Pasar =  0,474 x 0,583 =  0,2760 =  27,60% 

Strategi Penetapan Harga =  0,011 x 0,041 =  0,0005 =  0,05% 

Kualitas Produk =  0,156 x 0,134 =  0,0210 =  2,10% 

Inovasi =  -0,148 x 0,322 =  -0,0477 =  -4,77% 

Promosi =  0,130 x 0,368 =  0,0477 =  4,77% 

Distribusi =  0,040 x -0,050 =  -0,0020 =  -0,20% 

Jaringan Kerjasama =  0,051 x 0,092 =  0,0047 =  0,47% 

 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa kontribusi terbesar diberikan oleh variabel strategi penetrasi 

pasar sebesar 27,6% sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh variabel inovasi sebesar -4,77%. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen menggunakan uji F dan pada tahap kedua dilakukan uji secara parsial 

untuk melihat kebermaknaan masing-masing variabel independen dalam model regresi yang di 

peroleh menggunakan uji t.  

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 
Hipotesis yang akan diuji pada pengujian secara simultan ini adalah: 

H0 : β1-β8 = 0 Strategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, strategi penetapan 

harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap technopreneurship 

H1 :β1-β8 ≠ 0  Strategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, strategi penetapan 

harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama berpengaruh signifikan 

terhadap technopreneurship 



Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

Hasil olah dengan Software SPSS,  diperoleh output sebagai berikut: 

 

Tabel 5. 14. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS (2018) 

Berdasarkan Tabel 5.19 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya strategi pengembangan produk baru, strategi 

penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan 

kerjasama berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship.  

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Penengujian hipotesis dengan menggunakan program Software SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 15. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.300 4.345   2.140 .035 

Strategi Pengembangan 

Produk Baru 
.308 .200 .201 1.541 .126 

Strategi Penetrasi Pasar .478 .108 .474 4.432 .000 

Strategi Penetapan Harga .022 .178 .011 .124 .902 

Kualitas Produk .287 .163 .156 1.766 .080 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 706.937 8 88.367 8.299 .000b 

Residual 1086.054 102 10.648     

Total 1792.991 110       

A. Dependent Variable: Technopreneurship 

B. Predictors: (Constant), Jaringan Kerjasama, Kualitas Produk, Distribusi, Strategi Pengembangan 

Produk Baru, Strategi Penetapan Harga, Promosi, Strategi Penetrasi Pasar, Inovasi 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

Inovasi -.221 .172 -.148 -1.280 .203 

Promosi .161 .121 .130 1.333 .185 

Distribusi .119 .238 .040 .498 .619 

Jaringan Kerjasama .072 .109 .051 .656 .513 

a. Dependent Variable: Technopreneurship 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018) 

 

Hipotesis X1 

H0 : β1= 0 Strategi pengembangan produk baru tidak berpengaruh signifikan terhadap 

technopreneurship 

H1 : β1≠ 0 Strategi pengembangan produk baruberpengaruh signifikan terhadap 

technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

 Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,126 lebih besar 

dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya pengembangan produk baru tidak berpengaruh 

signifikan terhadap technopreneurship.  

Hipotesis X2 

H0 : β2= 0 Strategi penetrasi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β2≠ 0 Strategi penetrasi pasarberpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi signifikansi 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya penetrasi pasar berpengaruh signifikan 

terhadap technopreneurship. 

Hipotesis X3 

H0 : β3= 0 Strategi penetapan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β3≠ 0 Strategi penetapan hargaberpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 



Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,902 lebih besar dari 

0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya strategi penetapan hargatidak berpengaruh signifikan 

terhadap technopreneurship. 

Hipotesis X4 

H0 : β4= 0 Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β4≠ 0 Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,080 lebih besar dari 

0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap 

technopreneurship. 

Hipotesis X5 

H0 : β5= 0 Inovasi tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β5≠ 0 Inovasi berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

 Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,203 lebih besar 

dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya Inovasitidak berpengaruh signifikan terhadap 

technopreneurship. 

Hipotesis X6 

H0 : β6= 0 Promositidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β6≠ 0 Promosiberpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,185 lebih besar dari 

0,05maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya promositidak berpengaruh signifikan terhadap 

technopreneurship 

Hipotesis X7 

H0 : β7= 0 Distribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β7≠ 0 Distribusi berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 



 Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,619 lebih besar 

dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya Distribusitidak berpengaruh signifikan terhadap 

technopreneurship. 

Hipotesis X8 

H0 : β8= 0 Jaringan kerjasama tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

H1 : β8≠ 0 Jaringan kerjasama berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship 

Tingkat signifikan (α ) sebesar 0,05 atau 5% 

Kriteria : tolak H0  jika nilai Sig. < 0,05 

Berdasarkan Tabel 5.20 hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,153 lebih besar dari 

0,05maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya jaringan kerjasamatidak berpengaruh signifikan 

terhadap technopreneurship. 

 

5.2.  Luaran Yang Dicapai 

Pembahasan Deskriptif 

Berdasarkan pada hasil observasi dengan menggunakan kuesioner, wawancara dengan berbagai 
pihak yang terkait serta penganalisaan secara mendalam terhadap jawaban responden serta 
keterkaitannya dengan teori-teori yang berlaku dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan 
maka perlu adanya pembahasan analisis deskriptif.  
 
Strategi Pengembangan Produk Baru  
Strategi pengembangan produk baru dimulai dengan penciptaan ide produk baru dari berbagai 
sumber, banyaknya ide produk baru biasanya berasal dari sumber internal diantaranya perusahaan 
mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan 
tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Ide lain datang dari sumber eksternal misalnya mengadakan 
survei dan kelompok fokus serta mengalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat 
menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. 
Berdasarkan hasil jawaban responden terkait 3 indikator strategi pengembangan prorduk baru 
menyebar antara rentang mengetahui dan sangat mengetahui, hal ini menunjukkan bahwa 
pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Majalengka telah melakukan strategi pengembangan 
produk baru. Persentase strategi pengembangan produk baru yang mendasar adalah memperluas 
aktivitas utama ke usaha yang lebih kompleks sejak mengembangkan produk baru dan memperoleh 
pertumbuhan yang tinggi dengan mengidentifikasi pasar yang baru untuk produk baru yang 
berhubungan dengan produk sebelumnya. Tetapi permasalahan pengembangan produk baru oleh 
pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Majalengka adalah belumnya adanya target pengembangan 
produk baru untuk kelompok pelanggan tertentu. 
 
Strategi Penetrasi Pasar 
Strategi penetrasi pasar sangatlah penting sekali diantaranya untuk meningkatkan penjualan atas 

produknya selain itu juga dapat meningkatkan penguasaanpasar oleh perusahaan dan 

sekaligusmeningkatkan volume penjualan serta segmen pasarnya.  

Berdasarkanhasil jawaban responden terkait 6 indikator strategi penetrasi pasar menyebar antara 

rentang mengetahui dan sangat mengetahui, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro dan kecil 

di Kabupaten Majalengka telah melakukan strategi penetrasi pasar. Persentase strategi penetrasi 



pasar yang mendasar adalah pengembangan pasar untuk mempertahankan persaingan dan 

mempeluas pasarsertapenjualan produk untuk kelompok pelanggan yang berbeda Walaupun 

demikian pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Majalengka belum meningkatkan penjualannya 

dengan caramenawarkan produk baru pada pasar yang juga baru. 

 

Strategi Penetapan Harga 
Strategi penetapan harga tidak terlepas dari tujuan perusahaan diantaranya laba yang maksimum, 

volume penjualan tertentu, pengusaan pasar atau pangsa pasar tertentu dan kembalinya modal 

yang tertananm dalam jangka waktu tertentu.  

Sekarang ini dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan melakukan 

perubahan, yaitu meningkatkan efesiensi cara produksinya dan menekan biaya. Semua ini 

ditunjukan untuk menekan harga supaya mendapatkan posisi yang baik dalam persaingan.  

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait 4 indikator strategi penetapan harga menyebar antara 

rentang mengetahui dan sangat mengetahui, hal ini menunjukan pengusaha mikro dan kecil di 

Kabupaten Majalengka telah melakukan strategi penetapan harga. Persentase strategi penetapan 

harga yang mendasar adalah penetapan harga yang menguntungkan bagi pelanggan untuk 

mempertahankan dan memperoleh pelanggan serta memantau aktivitas pesaing dan pelanggan 

untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tetapi para pelanggan masih mengeluhkan masih 

adanya kualitas produk yang dihasilkan belumsesuai dengan harapan. 

 

Kualitas Produk 
Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan 

dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan merasa cocok, karena itu produk harus 

disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasran produk dapat berhasil. 

Dengan kata lain, pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau selera 

konsumen. Sehingga dapat disimpulkan produk mempunyai dampak langsung pada kinerja produk 

atau jasa, oleh karena itu produk yang berkualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan. 

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait 4 indikator kualitas produk menyebar antara rentang 

mengetahui dan sangat mengetahui, hal ini menunjukkan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten 

Majalengkamenjagakualitas produknya. Persentase kualitas produk yang mendasaradalah produk  

memiliki standar mutu yang konsisten dan meningkatkan kualitas produk sebagai akibat 

meningkatnya harapan pelanggan, persaingan, dan peraturan pemerintah mencapai. Walaupun 

demikian masih ada indikator yang masih kurang yaitu indikator kepuasan dan loyalitas pelanggan 

melalui produk yang berkualitas. 

 

 

Inovasi 
Inovasi merupakan cara untuk terus membangun dan mengembangkan perusahaan yang dapat 

dicapai melalui introduksi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk-produk dan pelayanan-

pelayanan, pengembangan pasar baru dan memperkenalkan bentuk –bentuk baru perusahaan, 

perpaduan berbagai aspek inovasi tersebut pada gilirannya membentuk arena inovasi. 



Berdasarkan jawaban responden terkait 4 indikator inovasi menyebar antara rentang mengetahui 

dan sangat mengetahui, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten 

Majalengka telah melakukan inovasi. Persentase yang paling mendasar adalah proses produksi selalu 

diupayakan menjadi lebih efisien mencapai dan produk selalu dikembangkan sesuai dengan selera 

konsumen, walaupun demikian inovasi kemasan secara berkala masih belum dilakukan. 

 

Promosi 
Pemasaran modern menuntut perusahaan harus mampu berkomunikasi baik denganpara pelanggan, 

pemasok, pengecer, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat umum. Usaha yang 

dilakukan untuk mengadakan komunikasi, memberikan informasi, meyakinkan dan memperkenalkan 

produk baru yang dilakukan oleh perusahaan bisa dilakukan dengan promosi. 

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait 4 indikator promosi menyebar antara rentang tidak 

setuju dan sangat tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten 

Majalengkasudah melakukan promosi tetapi insensitasnya masih kurang. Persentase promosi yang 

mendasar adalah berpartisipasi pada event-event untuk menampilkan produkmencapai dan 

melakukan promosi mengunakan potongan harga pada konsumen. Walaupun demikian masih 

adanya indikator yang masih kurang yaitu melakukan kerjasama antar perusahaan yang sama untuk 

mempromosikan produk sehingga para pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Majalengka harus 

meningkatkan kerjasama antar pengusaha di daerahnya sehingga tercapai sinergisitas yang positif. 

Distribusi 
Kegiatan usaha tidak terepas dari distribusi, distribusi ini biasanya memperlancar dan 
mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga 
penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.  
Berdasarkan hasil jawaban responden terkait 3 indikator distribusi menyebar antara rentang 

mengetahui dan sangat mengetahui. Hal ini menunjukkan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten 

Majalengka telah melakukan distribusi dengan baik. Persentase yang mendasar adalah penjualan 

produk sampai ke luar daerah mencapai dan produk selalu tersedia ketika diperlukan mencapai. 

Meskipun demikian indikator lokasi penjualan sangat mudah untuk didapat masih sangat kurang bisa 

disimpulkan bahwa lokasi penjualan saat ini masih menjadi permasalahan yang utama karena lokasi 

penjualan sukar untuk didapat. 

 

Jaringan Kerjasama 
Jaringan kerjasama dalam usaha melibatkan unit usaha lain dalam kegiatan usaha yang dilakukan 

oleh produsen, baik dalam kegiatan produksi maupun pemasaran produk. Produsen menggunakan 

perantara karena mereka menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam menyediakan barang bagi 

pasar sasaran. Melalui kontak, pengalaman, spesialisasi dan skala operasi, perantara biasanya 

menawarkan perusahaan lebih dari apa yang dapat dicapai perusahaan sendiri  

Berdasarkan jawaban responden terkait 4 indikator jaringan kerjasama menyebar antara rentang 

tidak setuju dan sangat tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa pengusahamikro dan kecil di 

Kabupaten Majalengkamempunyai jaringan kerjasama tetapi jaringannya belum begitu luas. 

Persentase jaringan kerjasama yang mendasaradalah bahan baku dapat dengan mudah 

diperolehmencapai dan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan. Permasalahan yang terjadi 

bagi pengusahamikro dan kecil di Kabupaten Majalengka adalah kurangnya peran pemerintah dalam 

membantu kelancaran usaha mereka. 



Technopreneurship 
Teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi telematika (information and communication 
technology–ICT) telah diakui pada saat ini sebagai salah satu sarana dan prasarana utama untuk 
mengatasi masalah-masalah. Teknologi telematika dikenal sebagai konvergensi dari teknologi 
komunikasi (communication), pengolahan (computing) dan informasi (information) yang 
diseminasikan mempergunakan sarana multimedia, sehingga technopreneurship dibutuhkan. 
Technopreneurship merupakan sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi, yang memiliki wawasan 
untuk menumbuh-kembangkan jiwa kewirausahaan. 
Berdasarkan hasil jawaban responden terkait 8 indikator technopreneurship menyebar antara 

rentang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Persentase technopreneurship yang mendasar adalah 

selalu taat pada rencana serta batas waktu yang telah ditetapkanmencapai dan menemukan solusi 

kreatif atas setiap permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa 

technopreneurshipdikalangan pengusahamikro dan kecil di Kabupaten Majalengkasudah ada tetapi 

ada beberapa indikator yang masih kurang diantaranya penggunaan software, menjalankan bisnis 

dengan teknologi dan penggunaan handphone utk usaha. 

Pembahasan Verifikatif 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan dari variabel-
variabel yang diteliti yaitu variabel strategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, 
strategi penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama 
pengaruhnya terhadap technopreneurship, maka perlu pembahasan verifikatif secara menyeluruh. 
 
 
Pengaruh Strategi Pengembangan Produk Baru, Strategi Penetrasi Pasar, Strategi Penetapan Harga, 
Kualitas Produk, Inovasi, Promosi, Distribusi, Jaringan Kerjasama Terhadap Technopreneurship 
 
Besarnya pengaruh variabel strategi pengembangan produk baru, strategi penetrasi pasar, strategi 
penetapan harga, kualitas produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama terhadap 
technopreneurshipsebesar 39,4% dengan uji hipotesis (Uji F) nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 
yang artinya pengembangan produk baru, penetrasi pasar, strategi penetapan harga, kualitas 
produk, inovasi, promosi, distribusi, jaringan kerjasama berpengaruh signifikan terhadap 
technopreneurship. 
Pengaruh Strategi Pengembangan Produk Baru Terhadap Technopreneurship 
 
Besarnya pengaruh variabel strategi pengembangan produk baru terhadap 
technopreneurshipsebesar 9,43% dengan uji hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, 
yang artinya pengembangan produk baru tidakberpengaruh signifikan terhadap technopreneurship. 
Strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk 

yang ada saat ini. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan 

pengembangan yang besar. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi pengembangan produk 

efektif adalah: - Produk berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk - Industri dicirikan 

oleh pengembangan teknologi yang cepat - Pesaing menawarkan kualitas produk yang lebih baik 

pada harga yang bersaing - Persaingan yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat - 

Kemampuan yang kuat dibidang penelitian dan pengembangan  

 
Pengaruh Strategi Penetrasi Pasar Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel strategi penetrasi pasar technopreneurship sebesar 27,60% dengan uji 

hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang artinya strategi penetrasi pasar 

berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship. 



 

Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel strategi penetapan harga terhadap technopreneurships ebesar 0,05% 

dengan uji hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya strategi penetapan 

harga tidak berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship. Hasil ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Musa, et.al. (2017) yang menyatakan harga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

technopreneurship pada industri kerajinan di Malaysia. Hal ini dapat dipahami karena industri kreatif 

dikendalikan dan berhubungan dengan keahlian dan bakat individu berdasarkan kreativitas, inovasi 

dan teknologi menghadapi pertumbuhan ekonomi (Boren and Young, 2013).    

 

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel kualitas produk terhadap technopreneurship sebesar 2,10% dengan uji 

hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya kualitas produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap technopreneurship. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Musa, et.al. 

(2017) yang menyatakan produk berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan technopreneurship 

pada industri kerajinan di Malaysia.  

 

Pengaruh Inovasi Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel inovasiterhadap technopreneurship sebesar -4,77% dengan uji hipotesis 

(Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya inovasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap technopreneurship 

 
Pengaruh Promosi Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel promosi terhadap technopreneurship sebesar 4,77% dengan uji 

hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya promosi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap technopreneurship. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Musa, et.al. 

(2017) yang menyatakan promosi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan technopreneurship 

pada industri kerajinan di Malaysia.  

 

Pengaruh Distribusi Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel distribusi terhadap technopreneurship sebesar -0,2% dengan uji 

hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya distribusi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap technopreneurship. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Musa, et.al. 

(2017) yang menyatakan distribusi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan technopreneurship 

pada industri kerajinan di Malaysia.  

 

Pengaruh Jaringan Kerjasama Terhadap Technopreneurship 
Besarnya pengaruh variabel jaringan kerjasama terhadap technopreneurship sebesar 0,47% dengan 

uji hipotesis (Uji t) nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya jaringan kerjasama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap technopreneurship. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Musa, et.al. (2017) yang menyatakan jatingan kerjasama  berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan technopreneurship pada industri kerajinan di Malaysia.  



5.3 Manajemen Fungsional Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Majalengka 

1. Manajemen Pemasaran 

Segmenting : Penetapan segmen sasaran sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha namun masih 

banyak yang belum melakukannya. Pengusaha dengan pendidikan lebih tinggi melakukan 

segemntasi pelanggan, yamg menentukan produk yang dihasilkan untuk masing-masing segmen. 

Targeting: Penetapan target sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha namun masih banyak yang 

belum melakukannya.  

Product Positioning: Penetpan posisi produk sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha namun 

masih banyak yang belum melakukannya.  

 Penjualan produk dilkukan dengan menggunanakan merk sendiri ataupun menggunakan 

merk orang lain.  

2. Manajemen Operasi 

Input: Beberapa pengusaha menggunkan bahan baku lokal, namun untuk keperluan kualitas produk 

yang baik maka menggunakan bahan baku bersal dari luar Majalengka, misalnya ketan untuk bahan 

dasar raginang didatangkan dari Jawa Tengah, bayam untuk keripik bayam dari Lembang, bawang 

untuk bawang goreng dari Brebes, kain untuk kerudung dan celana jean dari Bandung, kacang 

polong dari importir, terigu untuk pangsit goreng dari Bandung, kedelai, minyak goreng untuk tahu 

dan tempe dari Bandung.    

Proses : Beberapa pengusaha melakukan proses produksi secara manual dan beberapa diantaranya 

menggunakan mesin proses produksi sederhana, seperti mesin penggiling tepung ubi, mesin 

penggoreng bawang, mesin oven pengering buah. 

Output: Pengusaha menghasilkan produk umum yang tidak memiliki ciri khas, seperti keripik 

singkong, pisang, ubi, jamur, opak, tahu, tempe, bawang goreng, pangsit goreng, kacang polong, 

dodol mangga/pisang/jambu biji celana jean, kerudung, T-shirt yang juga tersedia di daerah lain. 

Pembeda mulai dimunculkan dengan mencantumkan ciri khas seperti T-shirt dengan design gambar 

Majalengka, dodol mangga/pisang/jambu biji khas Majalengka. Penonjolan ciri khas daerah masih 

perlu dipupuk dan ditelusuri sehingga membentuk identitas Majalengka. 

3. Manajemen Keuangan 

Sumber Dana: Pengusaha lebih banyak menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya, 

dengan alasan aman dan terbebas dari kewajiban membayar bunga dan mencicil hutang. 

Penggunaan Dana: Dana lebih banyak digunakan untuk kepentingan modal kerja, kerpluan modal 

sehari-hari. Pengadaan aktiva tetap dilakukan secara bertahap, jika memiliki kelebihan dana dan 

kepastian pemasaran.  

Pengelolaan Assets: Pengusaha mikro dan kecil lebih berkepentingan dengan pengelolaan modal 

kerja, kelemahannya adalah pencatatan keuangan yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan, 

sehingga belum mampu menyediakan laporan keuangan untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengukur kinerja dan perencanaan. 

 

 



4. Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Jiwa kewirausahaan pengusaha Majalengka sudah memadai, namun dukungan dan 

keberpihakan pemerintah untuk melindungi dan membantunya senantiasa diperlukan untuk 

memperkuat daya saing. Budaya lebih terhormat menjadi pegawai negri sipil atau karyawan 

perusahaan masih lebih terhormat dan memiliki kepastian dibandingkan dengan pengusaha yang 

merintis usaha dari kecil, bahkan merugi untuk start-up business, serta risiko merugi bahkan 

kebangkrutan menjadi tantangan bagi pengusaha mikro dan kecil Majalengka. 

 

Analisis selanjutnya adalah menggunakan pendekatan MICMAC yang mengandalkan pemikiran 

analitis melalui pemecahan masalah yang sistematis terhadap suatu masalah, kemudian diikuti 

dengan identifikasi variabel internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar 

variabel dan pembobotan terhadap hubungan tersebut berdasarkan derajat mobilitas dan 

ketergantungan antar variabel (Benjumea-Arias, 2016 dalam Fauzi, 2019). 

 Peneliti mengidentifikasi 25 (dua puluh limaa) dimensi dengan 5 (lima) variabel yang 

berpengaruh pada perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Majalengka, Tabel 5.21. 

 

Tabel 5.21 Variabel Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 

Variabel Dimensi 

Manajemen Pemasaran Segmen pasar yang dituju 
Permintaan pasar 
Cara distribusi yang efektif 
Harga yang bersaing 
Promosi melalui media sosial 
Kemasan yang menarik 

Manajemen Produksi Teknologi Tepat Guna 
Proses Produksi yang efisien 
Kepastian Bahan Baku 
Kualitas Produk 

Manajemen Keuangan Ketersediaan modal 
Pengelolaan modal kerja 
Akses Perbankan 
Penyusunan Laporan keuangan 

Manajemen SDM Kemampuan memimpin 
Daya inovasi 
Kesiapan Mengambil risiko 
Pengambilan keputusan 

External Kebijakan Dinas UMKM dan Pemkab. 
Persaingan Produk sejenis 
Promosi Wisata Lokal 
Ketersediaan Infrastruktur. 

Technopreneurship Bisnis berbasis teknologi informasi 
Kreativitas menjalankan bisnis 
Menjalin jaringan bisnis 

 

 



 
 

Hasil analasis MDI dengan software MICMAC menunjukkan bahwa manajemen SDM (kemampuan 

memimpin) berada pada kuadran influence variable. Variabel dependen (terdampak) meliputi 

dimensi dari variabel pemasaran (kemasan yang menarik, segmen pasar yang dituju, cara distribusi 

yang efektif, permintaan pasar, promosi melalui media sosial), manajemen produksi (kualitas produk 

dan proses produksi yang efisien), manajemen keuangan (akses perbankan), dan variabel eksternal 

yang mempengaruhi adalah kebijakan Dinas UMKM dan Koperasi dan Pemerintah Kabupaten.  

Variabel manajemen pemasaran (harga yang bersaing), manajemen SDM (daya inovasi, kemampuan 

mengambil risiko, pengambilan keputusan), manajemen produksi (Teknologi Tepat Guna, kepastian 

bahan baku), manajemen keuangan (ketersediaan modal, pengelolaan modal kerja), 

technopreneurship (bisnis berbasis teknologi informasi, kreativitas menjalankan bisnis, menjalin 

jaringan bisnis), dan eksternal (persaingan produk sejenis) berada pada relay variable yang 

menunjukkan bahwa variabel ini sangat sensitif dan tidak stabil dalam perkembangan usaha mikro 

dan kecil di Kabupaten Majalengka. 

Variabel eksternal (promosi wisata lokal dan ketersediaan infrasruktur) dan manajemen keuangan 

(penyusunan lapoan keuangan) merupakan variabel yang pengaruhnya relatif kecil terhadap 

pengembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Majalengka. 

Kemampuan memimpin menjadi satu-satunya dimensi yang mempengaruhi pengembangan usaha 

mikro dan kecil di Kabupaten Majalengka (variabel input atau driver). Di lain pihak 5 dimensi dari 

variabel pemasaran menjadi variabel terdampak.  

Semua dimensi mempunyai hubungan yang kuat. Analisis dilanjutkan untuk melihat peta pengaruh 

tidak langsung. Hasilnya diketahui bahwa variabel manajemen pemasaran (harga yang bersaing) dan 

manajemen SDM (kesiapan mengambil risiko) menjadi variabel terdampak. Sedangkan variabel 

lainnya tetap pada kuadrannya. Grafik tidak langsung menunjukkan bahwa pengaruh yang kuat 

adalah variabel technopreneurship (menjalin jaringan bisnis), demikian pula variabel 

technopreneurship (kreativitas menjalankan bisnis) dan manajemen SDM (kesiapan mengambil 

risiko) memiliki pengaruh kuat terhadap variabel manajemen pemasaran (permintaan pasar). 

Variabel technopreneurship (kreativitas menjalankan bisnis) mempengaruhi manajemen pemasaran 

(kemasan yang menarik). 

Peneliti melakukan analisis menggunakan MACTOR (Matrix of Alliance, Conflicts, Tactic Objective 

and Recommendations) dengan tujuan melakukan analisis kekuatan (relative strength) antar actor 

atau stakeholder dan mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan terhadap berbagai permasalahan 

dan tujuan yang ingin dicapai (Bendahan et. al., 2003; Jaziri dan Bousaffa, 2016 dalam Fauzi, 2019). 

 Aktor terdiri dari Pengusaha, Dinas Koperasi dan UMKM, Pelanggan, Supplier, Investor, dan 

Perbankan. Objective-nya meliputi Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Technopreneurship, 

Pengembangan Permodalan, dan Pengendalian Risiko.  

 Matrix Direct Influence (MDI) ditunjukkan pada Tabel 5.22. 

 

 

 



Tabel 5.21 Matrix Direct Influence 

 

 

 Tabel 5.21 menunjukkan bahwa konsumen mempengaruh pengusaha sangat tinggi dengan 

skor 4 demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menentukan produk yang 

diinginkan dan pengusaha harus menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian dengan menawarkan produk 

yang unik. 

 Supplier memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketersediaan bahan baku mempengaruhi pengusaha untuk melakukan proses produksi. Bahan baku 

diperoleh dari daerah setempat, namun untuk memenuhi tuntutan kualitas yang diinginkan 

konsumen maka pengusaha juga memperoleh bahan dari supplier luar kabupaten, seperti ketan dan 

bawang merah dari Jawa Tengah, kain dari Bandung, kacang polong dan kedelai import. Supplier 

juga sangat mempengaruhi pelanggan dengan penggunaan bahan yang berkualitas akan 

menghasilkan produk yang berkualitas sehingga menimbulkan minat untuk membeli. 

 Matrix of valued position Actor X Objective (MAO) ditunjukkan pada Tabel 5.23. 

 

Tabel 5.23 Matrix of valued position Actor X Objective (MAO) 

 

 Tabel 5.23 menunjukkan bahwa pengusaha menyatakan sangat pentingnya pengembangan 

pemasaran, technopreneurship, permodalan, dan pengendalian risiko. Dinas koperasi dan UMKM 

E
n

tre
p

D
is

k
o

p

c
u

s
to

m
e

r

S
u

p
p

lie
r

In
v

e
s

to
r

B
a

n
k

Entrep

Diskop

customer

Supplier

Investor

Bank

0 1 4 3 1 0

2 0 1 1 1 1

4 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0

©
 L

IP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
A

C
T

O
R

MDI

m
a

rk
e

tin
g

T
e

c
h

s
h

ip

M
o

d
a

l

R
is

k

Entrep

Diskop

customer

Supplier

Investor

Bank

4 4 4 4

3 4 1 1

2 1 0 0

2 2 0 1

0 0 3 2

2 2 4 2

©
 L

IP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
A

C
T

O
R

2MAO



menunjukkan sangat pentingnya pengembangan technopreneurship, sedangakan perbankan 

menunjukkan sangat pentingnya pengembangan permodalan. 

 Peta pengaruh dan ketergantungan masing-masing actor ditunjukkan pada Gambar 5.8. 

  

 

Tabel 5.8 Peta pengaruh dan ketergantungan masing-masing actor 

 

             Gambar 5.8 menunjukkan bahwa Dinas koperasi dan investor dapat mempunyai pengaruh 

yang tinggi, sedangkan pelanggan dan supplier merupakan pihak yang memiliki ketergantungan 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Dinas Koperasi dan UMKM dan investor sangat 

diperlukan perannya untuk membantu pengusaha mengembangkan usaha. Selanjutnya pengusaha, 

investor, dan Dinas Koperasi dan UMKM dapat mempengaruhi pelanggan untuk melakukan 

pembelian produk UMKM dan supplier menawarkan bahan yang berkualitas secara tepat waktu dan 

tepat jumlah sehingga dapat mendukung keberlangsungan UMK di Kab. Majalengka. 

 Posisi daya saing dari masing-maing actor ditunjukkan pada Gambar 5.9.  

 



 

Gambar 5.9 Histogram Posisi Daya Saing Masing-maing Aktor 

 

Gambar 5.9 menunjukkan bahwa posisi pemodal dan Dinas Koperasi UMKM memiliki peran penting 

dalam pengembangan UMKM. Hal ini mengindikasikan diperlukannya peran aktif Dinas untuk 

senantiasa memfasilitasi segala keperluan yang diperlukan UMKM dalam pengembangan usahanya. 

Misalnya dalam fasilitasi promosi, outlet, pameran, perijinan, dan pelatihan bagi pengusaha dari 

aspek kepemimpinan (menurut analisis MICMAC) merupakan dimensi dari manajemen SDM yang 

memiliki pengaruh paling kuat. 

Gambar 5.10  menunjukkan bahwa pengembangan permodalan mempunyai posisi paling penting 

dan pengembangan technopreneurship memiliki posisi kedua. Pengembangan permodalan masih 

perlu dukungan penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis aplikasi/ 

 

 

Gambar 5.10 Histogram Mobilitas Aktor terhadap Tujuan 

 

 Gambar 5.11 menunjukkan kedekatan antar aktor, yaitu pengusaha, Dinas koperasi dan 

UMKM, perbankan dan investor memiliki kedekatan. Artinya keempat pihak dapat bekerja sama dan 

saling mendukung untuk pengembangan UMKM di Kab. Majalengka. Kebersamaannya dapat 



mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian dan supplier agar dapat memasok bahan 

tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.  

  

Gambar 5.11 Peta Konvergensi Antar Aktor 

 

 Gambar 5.11 menunjukkan kedekatan antar aktor, Dinas mepunyai hubungan yang dekat 

dengan pengusaha, demikian pula halnya dengan perbankan dan investor. Artinya dinas dapat 

diharapkan perannya untuk memfasilitasi ataupun memberikan rekomendasi akses perbankan dan 

investor bagi UMKM dengan harapan bisnis semakin berkembang. 

 



 

 

Gambar 5.12 Visual Konvergensi antar Aktor 

 

Gambar 5.12 menunjukkan perbedaan antar aktor yang menujukkan divergensi yang rendah antar 

aktor. Artinya hanya sedikit perbedaan kepentingan di antara aktor terhadap pengembangan UMKM 

di Kab. Majalengka. Hal ini dapat dipahami, karena posisi yang berbeda di antara masing-masing 

aktor. Hubungan terdekat adalah antara perbankan dengan Dinas Koerasi dan UMKM. Hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk fasilitasi akses permodal bagi UKM dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pendanaan untuk memperluas usaha. 

Gambar 5.13 menunjukkan jarak antar masing-masing tujuan.  

 

 



 

Gambar 5.13 Peta Jarak antar Tujuan 

Gambar 5.12 menunjukkan bahwa jarak yang paling jauh adalah antara pengembangan prmodalan 

dan pengendalian risiko. Hal ini dapat dipahami, karena pengembangan permodalan menuntut 

pengendalian risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu dukungan laporan keuangan sangat diperlukan, 

dengan harapan pengembangan permodalan diikuti dengan pecatatan dan pelaporan keuangan 

yang baik, sehingga risiko dapat dikendalikan. 

 



 

 

Gambar 5.14 Visual Jarak antar Tujuan 

 

Berdasarkan analisis Mactor, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Majalengka serta investor 

memiliki pengaruh untuk pengembangan UMK. Fokus pengembangan dapat dilakukan 

pengembangan permodalan, technopreneurship, dan pengendalian risiko. Pengembangan 

permodalan memiliki prioritas, karena pengembangan technopreneurship dan pemasaran sudah 

mulai dilakukan walaupun masih dalam tahap pemula. Hal ini terjadi karen perkembangan teknologi 

informasi, dan generasi milenial yang berperan aktif sebagai pengusaha. Ide kreatif dapat diperoleh 

melalui smartphone yang dimiliki, misalnya pengembangan poduk baru, akses bahan baku, kemasan 

lebih menarik dan pemasaran on line    https://tokodigitalumkm.majalengkakab.go.id, outlet 

pemasaran melalui Majalengka Mart. 

Pembentukan kelompok pengusaha seperti Forum Pengusaha Muda Majalengka (FPMM), Saung 

Suung Yuceu, Majalengka Maju, Forum BUMDes Malengka, memungkinkan proses digitalisasi dan 

pengembangan technopreneurship berjalan dengan baik melalui kontak personal, transfer 

pengetahuan, training dan interensi. 
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luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui 
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melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 
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