
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan bidang usaha yang didirikan oleh 

entrepreneur dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan hidup. UKM memainkan 

peran yang penting dalam perekonomian seorang entrepreneur dan suatu negara. 

Tidak hanya menghasilkan pendapatan, UKM juga dapat menurunkan tingkat 

pengangguran negara dengan membuka lapangan kerja sehingga dapat menurunkan 

tingkat pengangguran negara. Pengertian dari UKM itu sendiri yaitu usaha yang 

jumlah karyawannya berkisar dari 5 sampai 99 orang dan ditentukan dari seberapa 

besar perusahaannya apakah usaha tersebut merupakan usaha kecil atau menengah 

(BPS, 2008). Manfaat yang didapat dari menjalankan UKM diantaranya memperoleh 

pengetahuan, pengalaman, dan skill yang diperlukan dalam menjalankan usaha serta 

membuka kesempatan dalam perkembangan teknologi, jasa dan produk. 

Menurut Ina Primiana (2009), usaha kecil menengah merupakan: 

1. Tempat untuk mengembangkan faktor-faktor core business yaitu agribisnis, 

bisnis kelautan, sumber daya manusia (SDM), dan industry manufaktur. 

2. Usaha yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dengan 

mengembangkan potensi dan sektor-sektor suatu usaha. 

3. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat. 

Kontribusi dari UKM meningkat dari tahun ke tahun. Menurut CNN 
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Indonesia (2016), UKM mengalami peningkatan sebesar 2.5% dari 57.84% menjadi 

60.34% dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. 

Kontribusi UKM juga tidak kalah besar dalam mengurangi pengangguran di dalam 

negeri dari lima tahun terakhir dengan peningkatan sebesar 0,23% dari 96,99% 

menjadi 97,22%. Pada tahun 2015, UKM telah melewati rata-rata pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 5,76% dimana standar dari pertumbuhan ekonomi nasional 

hanya sebesar 5,74%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa UKM telah 

berkembang dengan baik dari lima tahun terakhir dan akan terus berkembang pada 

tahun yang akan mendatang tergantung dari produktivitas yang dihasilkan. 

Agar bisnis UKM dapat berjalan dengan lancar, pemilik usaha harus dapat 

melewati permasalahan-permasalahan yang ada dalam menjalankan UKM. Menurut 

sumber interactive.co.id (2018), Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh UKM 

adalah minimnya modal usaha, kurangnya pengetahuan untuk menjalankan UKM, 

masih menggunakan metode tradisional, dan kurangnya pelatihan karyawan. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, penulis akan meneliti penelitian yang 

berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan UKM 

di kota Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang biasanya dihadapi dalam menjalankan UKM adalah 

minimnya modal usaha, kurangnya pengetahuan untuk menjalankan UKM, masih 
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menggunakan metode tradisional, dan kurangnya pelatihan karyawan 

(interactive.co.id, 2018). Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi dalam 

penelitian: 

1.  Apakah adanya pengaruh dari variabel training terhadap kinerja perusahaan 

UKM di kota Batam? 

2. Apakah adanya pengaruh dari variabel access to finance terhadap kinerja 

perusahaan UKM di kota Batam? 

3. Apakah adanya pengaruh dari variabel access to information technology 

terhadap kinerja perusahaan UKM di kota Batam? 

4. Apakah adanya pengaruh dari variabel entrepreneurial skills terhadap kinerja 

perusahaan UKM di kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami apakah training berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan UKM. 

2. Untuk memahami apakah access to finance berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan UKM. 

3. Untuk memahami apakah access to information tehcnology berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan UKM. 

4. Untuk memahami apakah entrepreneurial skills berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja perusahaan UKM. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Manfaat yang didapat dari penelitian yaitu setelah teridentifikasinya faktor-

faktor yang mempengaruhi SME’s performance, peneliti dapat menyimpulkan 

faktor yang dominan dan yang tidak dominan sehingga penelitian ini dapat 

menguntungkan perusahaan UKM yang baru berjalan maupun yang sudah 

berjalan. 

2. Bagi perusahaan 

Manfaat yang didapat dari penelitian yaitu dengan teridentifikasinya variabel 

dominan yang mempengaruhi kinerja perusahaan UKM, maka perusahaan 

dapat fokus terhadap variabel tersebut untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

3. Bagi akademis 

Menjadi sumber informasi yang bertujuan untuk menambah ilmu dan 

wawasan pelajar dalam mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kinerja perusahaan UKM. 

 

1.4       Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dibuat sebagai arahan mengenai apa yang dibahas 
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dalam masing-masing bab. Berikut merupakan pembagian bab dalam 

sistematika pembahasan: 

BAB I    :       PENDAHULUAN 

 Memberikan ulasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

 tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II :   KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN  

  HIPOTESIS 

Memberikan penjelasan mengenai teori dari peneliti terdahulu, 

pengertian variabel dependen, dan hubungan antara variabel 

dependen dengan independen, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Mengulas tentang rancangan penelitian, materi penelitian, 

proses pengumpulan data, metode menganalisa data, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Mengulas tentang profil responden, uji validitas, uji reliabilitas, 

alat pengukuran, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  :   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

REKOMENDASI 

Memberikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 
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