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RINGKASAN 

Persaingan usaha di Provinsi Riau sangat kompetitif termasuk usaha mikro kecil dan 

menengah. Kemampuan berinovasi teknologi sangat penting dalam memenangkan 

persaingan usaha dan pengembangan usaha. Namun, data empiris menunjukkan 

banyaknya hambatan dalam inovasi teknologi usaha khususnya bagi usaha mikro kecil 

dan menengah. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk mengidentifikasi 

hambatan inovasi teknologi, merumuskan strategi pengembangan inovasi teknologi, dan 

merumuskan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi 

teknologi. Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan 

(developmental research). Analisis data dengan deskriptif kualititatif dan kuanitatif. 

Hasil penelitian: pertama, Hambatan inovasi teknologi UMKM di Provinsi Riau: 1). 

Minimnya Akses Pasar bagi pengusaha UMKM yang ingin memanfaatkan peluang 

pasar nasional maupun internasional serta Kesulitan mengakses pasar yang lebih luas; 

2). Hambatan kemajuan teknologi yang digunakan UMKM; 3). SDM kurang terampil; 

4). Masih rendahnya dukungan lembaga pemerintah; 5). Ketersediaan Modal; dan 6). 

Kesulitan memperoleh bahan baku; Kedua, Strategi pengembangan inovasi teknologi 

UMKM: 1). Peningkatan keterampilan bersikap dan berprilaku inovasi dalam 

pengembangan bisnis UMKM; 2). Peningkatan  kualitas SDM; 3). Peningkatan modal 

UMKM; 4). Memperluas akses pasar; 5). Meningkatkan kemitraan; dan 6). 

Meningkatkan dukungan lembaga pemerintahan; dan Ketiga, Model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan inovasi teknologi UMKM yaitu Model pembelajaran inovatif yang 

dapat mengoptimalkan multiple intelligence pengusaha UMKM yaitu dengan 

pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran CTL dapat 

diimplementasikan dengan cara melibatkan pengusaha UMKM dalam mempelajari  

materi kewirausahaan melalui berbagai aktivitas kegiatan dengan mengaitkan unsur 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat serta diharapkan dapat mengembangkan multiple 

intelligence pengusaha UMKM. Saran-saran: pertama, pemerintah diharapkan dapat 

menerapkan kebijakan dan insentif yang sesuai untuk mengembangkan usaha UMKM. 

Salah satunya dengan mengurangi beban birokrasi untuk usaha baru, memberikan 

kemudahan mendapat izin usaha, dan menjadi fasilitator antara pengusaha UMKM 

dengan lembaga keuangan formal dalam upaya mengurangi kesulitan pengarjin 

mengakses permodalan; Kedua, pemerintah perlu melakukan pendampingan dan 

pelatihan peningkatan inovasi teknologi dengan model pembelajaran inovatif yang 

dapat mengoptimalkan multiple intelligence pengusaha UMKM. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Keberadaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau 

memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah. 

Hal itu terbukti dari jumlah unit usaha yang ada dan penyerapan tenaga kerjanya, 

maupun nilai investasi dan produksinya. Sebagai gambaran bukti tersebut dapat dilihat 

keberadaan UMKM yang ada pada tahun 2016 yaitu mencapai 25.000 unit usaha 

dengan tenaga kerja berjumlah 120.000 orang. Nilai investasi yang tertanam berjumlah 

Rp 900 milyar dengan nilai produksi sebesar Rp 2,79 triliun (Usman M. Tang, dkk., 

2016). 

 Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Provinsi Riau memang sudah 

mempunyai peran yang cukup menggembirakan, namun keberadaan mereka mengalami 

kesulitan untuk berkembang. Kesulitan utama yang dihadapi adalah sulitnya 

mendapatkan bantuan dana pinjaman untuk pengembangan usahanya. Di samping 

pengelolaan usahanya yang masih mendasarkan pada cara-cara manajemen tradisional. 

Sumber bantuan dana pinjaman yang ada di lembaga perbankan sulit diperoleh mereka 

karena memerlukan persyaratan administrasi dan birokrasi yang cukup menyulitkan, 

ditambah lagi diharuskannya ada agunan yang cukup memberatkan. Pengetahuan dan 

penerapan manajemen usaha non-tradisional bagi mereka sangat sulit diperoleh karena 

keterbatasan mereka dalam hal biaya untuk memperoleh pengetahuan tersebut (Henny 

Indrawati & Caska, 2015a; 2015b). 

 Semua permasalahan yang dihadapi UMKM sebenarnya merupakan akibat 

permasalahan utama yaitu karena kelemahan sumberdaya manusianya yang belum 

mampu mengelola UMKM secara profesional. Fasilitas dan bantuan yang diberikan 

oleh pemerintah selama ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bila 

dianalisis lebih lanjut ternyata pokok permasalahan UMKM ini terletak pada lemahnya 

daya inovasi teknologi wirausaha UMKM (Zainuddin Rahman, 2015; Deborah O 

Ajumobi & Michael Kyobe, 2017). 

Mengamati permasalahan yang dihadapi UMKM pada umumnya,  maka:  1) 

dibutuhkan identifikasi lebih lanjut tentang faktor penghambat tidak berkembangnya 

inovasi teknologi UMKM; 2) perlunya dibuat analisis yang sangat komprehensif dan 
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mendalam tentang faktor penghambat dan foktor pendorong tumbuhnya inovasi 

teknologi UMKM; 3) perlunya dirumuskan strategi yang akurat agar UMKM bisa 

berkembang; dan perlu dirumuskan model pembelajaran yang tepat agar inovasi 

teknologi bisa tumbuh pada wirausaha UMKM (Carlo Raffo, Andy Lovatt Mark, & 

BanksJustin O’Connor, 2010; Erwin Raucha, Patrick Dallasegaa & Dominik T. Matta, 

2017). 

Selama ini, Pemerintah Provinsi Riau telah membantu UMKM melalui kegiatan 

pembinaan kepada mereka. Pembinaan ini diharapkan akan dapat mengembangkan 

kegiatan UMKM sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, pendapatan 

dan produksi masyarakat bertambah, dan akhirnya peranan mereka terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan. Namun data 

menunjukkan perkembangan UMKM di Provinsi Riau masih belum menggembirakan 

(Usman M. Tang, dkk., 2016). 

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan terobosan baru dalam pengembangan 

UMKM melalui studi yang mendasar dan komprehensif. Studi ini diawali dengan 

menganalisis permasalahan utama UMKM dan mencarikan solusi yang mendasar dan 

komprehensif. 

 

1.2 Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Keutamaan penelitian ini memberikan rumusan strategi pengembangan inovasi 

teknologi UMKM dan rumusan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kreativitas dan inovasi teknologi di sekolah. 

 

1.3 Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini akan menemukan strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM 

dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi teknologi di 

sekolah. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi pembangunan dan bisnis usaha mikro kecil 

dan menengah. 

 

 

 

 



 

10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 State of The Art  Penelitian yang dilakukan 

 Penelitian tentang implikasi liberalisasi perdagangan internasional terhadap 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pernah dilakukan.Studi ini menunjukkan 

bahwa UMKM berkembang dengan baik terkait langsung dengan kebijakan 

perdagangan luar negeri yang berorientasi ekspor. Perdagangan antarnegara akan 

menguntungkan ekonomi dalam negeri maupun dunia secara keseluruhan (Nugent, J. B. 

& S. Yhee, 2012;Parul Shardra, 2015). Liberalisasi perdagangan internasional dapat 

memberikan keuntungan secara luas melalui: 1) sumber daya produksi yang terbatas 

akan disalurkan ke kegiatan-kegiatan produktif; 2) akses ke teknologi, barang modal 

dan barang perantara tidak akan ketinggalan dengan negara-negara yang mampu 

mengembangkan teknologi; 3) setiap negara dapat memperluas pasarnya sehingga 

dalam produksinya, skala ekonomis bisa tercapai dan setiap ini negara dapat 

memperluas variasi produk melalui spesialisasi; persaingan di pasar domestik yang 

lebih besar dan  ini memaksa setiap perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan daya 

saing melalui peningkatan efisiensi dan perbaikan kualitas produk; serta adanya 

pertumbuhan eksternalitas menguntungkan melalui peralihan IPTEK (Meutiaa 

&Tubagus Ismail, 2012; Zainuddin Rahman, 2015). 

 Keuntungan yang diperoleh dari liberalisasi perdagangan internasional hanya 

didapat oleh UMKM yang mempunyai daya saing tinggi. Sementara bagi UMKM yang 

tidak efisien dan berdaya saing rendah akan berdampak buruk (Tybout, James R,2010). 

Dampak liberalisasi perdagangan internasional dipeningkatan dalam  negara sedang 

berkembang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam penetrasi impor maupun 

pengurangan proteksi industri dalam negeri terhadap impor berhubungan erat dengan 

mengecil skala usaha dari perusahaan dalam negeri. Hal penting dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan internasional dalam jangka pendek bisa 

menggerus efisiensi skala usaha dari UMKM(Kaplinsky, R., M. Morris & J. Readman, 

2012). 

 Senada dengan hasil penelitian Tybout, penelitian Tewari, Meenu & Jeffery 

Goebel (2012), pengalaman di India, setelah pemerintah menghilangkan semua 

rintangan  di Industri, memberi kesempatan bagi semua orang untuk masuk ke industri 
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tekstil, dan secara bersamaan dilakukan liberalisasi perdagangan internasional maka 

tumbuhnya pemain baru yang pada umumnya UMKM masuk ke industri tekstil. 

Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata pabrik per perusahaan di industri tekstil 

mengecil secara signifikan. 

 Dalam penelitian tersebut, terdapat fakta yang menarik, yaitu: (1) Kinerja 

industri UMKM di sejumlah industri ternyata lebih baik dibandingkan dengan kinerja 

industri lainnya; (2) UMKM yang beroperasi pada segmen  kota-kota besar atau wilayah 

metropolitan yang paling berdampak dari barang-barang impor yang murah. Sementara 

UMKM yang melayani segmentasi pasar di pedesaan tidak begitu berdampak dari 

serbuan barang impor. Hal ini terjadi karena jaringan distribusi di pedesaan dilandasi 

hubungan sosial yang sangat kuat yang merupakan suatu sumber kekuatan UMKM 

(Tewari, Meenu & Jeffery Goebel, 2012). 

Untuk kasus Indonesia, tidak terlalu banyak penelitian secara empiris mengenai 

dampak dari perdagangan bebas terhadap UMKM. Namun terdapat studi mengenai 

dampak dari perubahan-perubahan kebijakan perdagangan luar negeri terhadap UMKM. 

Studi tersebut menunjukkan bahwa UMKM mulai melakukan ekspor atau 

meningkatkan ekspor mereka sejak pemerintah Indonesia menerapkan larangan 

terhadap ekspor rotan mentah atau setengah jadi. Larangan tersebut menjadi suatu faktor 

kunci yang mendorong UMKM melakukan ekspansi pasar untuk mengekspor mebel 

rotan(Berry, Albert & Brian, Levy, 2004). 

 Berdasarkan studi yang telah dilakukan ternyata liberalisasi perdagangan 

internasional ada beberapa negara yang berhasil bisa meningkatkan dinamika UMKM 

seperti Cina dan Korea Selatan. Tidak sedikit juga negara yang menerapkan liberalisasi 

perdagangan internasional berdampak negatif terhadap UMKM seperti  India dan Afrika 

Selatan. Oleh karenanya, Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam liberalisasi 

perdagangan internasional khususnya perdagangan internasional pada masyarakat 

Ekonomi ASEAN. 

Kata kunci untuk memenangkan persaingan dalam bisnis, baik bisnis berskala 

lokal, nasional maupun internasional adalah penguasaan inovasi teknologi dalam 

berbagai aspek. Aspek-aspek dalam bisnis yang memerlukan inovasi teknologi dalam 

meraih keunggulan bersaing di antaranya: manajemen perencanaan, manajemen risiko, 

manajemen operasi, manajemen akuntansi, manajemen permodalan, manajemen 
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pemasaran dan lain-lain (Ngui Thomas Katua, 2014; Erwin Raucha, Patrick Dallasegaa 

& Dominik T. Matta, 2017).  

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di antaranya, penelitian tentang 

identifikasi hambatan inovasi teknologi pada UMKM di Potugal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang signifikan dari kemampuan 

inovasi teknologi bagi wirausaha UMKM. Faktor penghambat inovasi teknologi pada 

UMKM, yaitu: tingginya biaya inovasi teknologi, kurangnya pembiayaan inovasi 

teknologi, kurangnya tenaga terampil inovasi teknologi, risiko ekonomi yang tinggi 

dalam melakukan inovasi teknologi, kekakuan organisasi bisnis, peraturan pemerintah 

yang kurang kondusif, kurangnya respon pelanggan, lemahnya teknologi, dan 

kurangnya informasi pasar. Studi tersebut mengungkapkan bahwa tingginya biaya 

inovasi, kurangnya pembiayaan, dan kurangnya tenaga terampil merupakan hambatan 

paling utama dalam melakukan inovasi teknologi. Kurangnya informasi tentang pasar 

merupakan faktor yang paling lemah dalam menghambat inovasi teknologi perusahaan 

industri. (Silva, M., Lietao, J. & Raposo, M.,2007; Mwangi S. Martin & Mary J. 

Namusonge, 2014; Audrey Paul Ndesaulwa1& Jaraji Kikula, 2016). 

 Selain itu, penelitian tentanghambatan inovasi teknologi oleh perusahaan 

manufaktur di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sembilan hambatan 

munculnya inovasi teknologi yaitu: 1) biaya inovasi yang sangat tinggi; 2) risiko 

ekonomi yang tinggi dalam melakukan inovasi teknologi, 3) kurangnya sumber 

pendanaan yang dialokasikan untuk inovasi teknologi, 4) kurangnya informasi 

mengenai pasar, 5) kurangnya informasi tentang teknologi, 6) kurangnya tenaga 

terampil, 7) kurangnya tanggapan dari pelanggan, 8) peraturan perundangan yang 

kurang kondusif, dan 9) kekakuan organisasional.Penelitian ini mengeksplorasi 

perbedaan antara perusahaan menurut jenis industri dan ukuran perusahaan (Lim & 

Shyamala, 2007; Sileshi Talegeta, 2014). 
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2.2 Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dan yang Dikerjakan 

Hasil penelitian Caska & Henny Indrawati (2012; 2017) menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas: Implementasi perencanaan strategis koperasi dengan 

variabel terikat partisipasi anggota koperasi menunjukkan nilai r (koefesien korelasi) 

sebesar 0,683 dan R
2
 (koefesien determinasi) sebesar 0,466.  Dengan demikian variabel 

Partisipasi Anggota Koperasi dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi Perencanaan 

Strategis.  Hasil pengujian dengan uji-t, ternyata t-hitung = (11,367)  terdapat di luar 

titik kritis yaitu t (0,05) (150) = 1,660 yang berarti hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini 

berarti implementasi perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap partisipasi 

anggota koperasi. 

Model Implementasi Perencanaan Strategis Koperasi dalam upaya 

meningkatkan partisipasi anggota koperasi harus melakukan 4 (empat) tahapan yaitu: 

(1) Melakukan telaah lingkungan strategis koperasi; (2) Melakukan analisis strategi dan 

kunci keberhasilan koperasi; (3) Perumusan visi, misi dan nilai-nilai koperasi; (4) 

Perumusan Perencanaan Strategis: Kebijakan, Program, dan Kegiatan (Caska & Henny 

Indrawati, 2012). 

Hasil penelitian Caska & Henny Indrawati (2014): Pertama, Klaster bisnis 

koperasi yang tumbuh yaitu: 1) klaster bisnis primer: pembibitan kelapa sawit, 

perdagangan sembako, obat-obatan, dan pupuk, simpan pinjam, transportasi, 

penyediaan bahan bakar minyak; dan 2), klaster bisnis sekunder: usaha pabrik 

pengolahan kelapa sawit; Kedua, tumbuhnya klaster bisnis koperasi disebabkan faktor: 

1).Inovasi/kreativitas anggota; 2)Biaya rendah dan diferensiasi produk; 3)keunggulan 

harga dan spesialisasi; dan (4) Displacement. 

Pola dan strategi Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi yang berbasis 

agribisnis kelapa sawit harus lebih menekankan pada: (1) Market Driven, selalu 

berfokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan klaster bisnis 

koperasi; (2) Inclusive, mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah 

saja tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung untuk bekerjasama dengan 

klaster bisnis koperasi; (3) Collaborative, selalu menekankan solusi kolaboratif pada isu-

isu daerah dari seluruh stakeholder; (4) Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi 

strategis daerah yang menyangkut ekonomi; (5) Value-creating, mengupayakan penciptaan 

atau peningkatan nilai tambah daerah. Di samping pola dan strategi tersebut, keberhasilan 

terbentuknya klaster bisnis koperasi perlu mendapatkan dukungan pemerintah baik 
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berupa kebijakan (policy) maupun pembinaan terhadap sistem klaster yang sedang 

berkembang (Caska & Henny Indrawati, 2014). 

Hasil penelitian Henny Indrawati, Caska, & Jahrizal (2014): (1) Pola 

pembiayaan yang telah berjalan pada berbagai kegiatan usaha berbasis sagu di 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pola pembiayaan dengan sumber modal yang 

berasal dari modal sendiri, rentenir, lainnya (saudara, tetangga), arisan dan koperasi; (2) 

Persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang lembaga pembiayaan 

perbankan konvensional dan perbankan syariah dilihat dari persepsi mereka terhadap 

sistem bunga. Sebagian besar pengrajin menyatakan bunga bertentangan dengan ajaran 

agama, namun hal tersebut bukan merupakan alasan utama responden dalam memilih 

jenis bank. Pengrajin mempunyai argumentasi rasional, termasuk motif ekonomis dalam 

menentukan pilihannya.  

Pengrajin memiliki persepsi bahwa karakteristik bank syariah dan konvensional 

relatif tidak berbeda; (3) Persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang 

pembiayaan yang diharapkan adalah pengrajin mengharapkan kredit dengan agunan 

bukan sertifikat tanah dan bangunan tetapi dalam bentuk lainnya seperti bentuk barang 

bergerak, kredit diberikan dalam bentuk uang, periode kredit jangka pendek, dan tingkat 

suku bunga kredit 12 persen per tahun; dan (4) Model pembiayaan yang tepat bagi 

perempuan pengrajin kue olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya adalah 

model pembiayaan dengan sistem tanggung renteng yang mengakses pembiayaan dari 

BMT melalui penjamin (Henny Indrawati, Caska, 2015a; 2015b). 

Upaya meningkatkan keunggulan bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN 

pernah dilakukan penelitian mengenai revitalisasi model kelembagaan dan pembiayaan 

Koperasi (Caska dan Henny Indrawati 2016).Selain itu, Peningkatan Ekonomi Pelaku 

Home Industry Pengolahan Jamur Tankos Kelapa Sawit melalui Penataan Kelembagaan 

dan Peningkatan Mutu Produk. (Henny Indrawati, Caska &Vonny Setiaries Johan, 

2017). 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan maka kegiatan yang akan 

dilaksanakan melalui penelitian tahun I  (2018) yaitu menentukan faktor 

penghambat Inovasi Teknologi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi 

Riau.Tujuan yang diharapkan: 1) Teridentifikasi hambatan-hambatan inovasi teknologi 

UMKM; 2) Ditemukan faktor-faktor yang menghambat inovasi teknologi UMKM; 3) 

Tersusunnya rumusan strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM; dan 4) 
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Tersusunnya rumusan model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi 

UMKM. 

Penelitian tahun II (2019) yaitu merencanakan pengembangan inovasi teknologi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau. Tujuan yang diharapkan: 

(1)Tersusunnya strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM di Sekolah dan (2) 

Tersusunnya model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi UMKM 

di Sekolah. 

Penelitian tahun III (2020) merupakan implementasikan hasil penelitian tahun 

pertama dan kedua dalam lingkup terbatas, yaitu: 1) implementasikan strategi 

pengembangan inovasi teknologi UMKM bagi pengusaha UMKMdan 2) 

implementasikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi 

UMKM di Sekolah. Selanjutnya, hasil uji coba implementasi ini akan dijadikan bahan 

referensi dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh institusi 

Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Riau dalam bentuk “Desa 

Binaan menuju Desa Mandiri”. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan Tahun I  

1. Mengidentifikasi hambatan-hambatan inovasi teknologi UMKM. 

2. Merancang strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM. 

3. Merancang model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi 

UMKM. 

Tujuan Tahun II 

1. Strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM di sekolah. 

2. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi UMKM di sekolah. 

Tujuan Tahun III 

1. Mengimplementasikan strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM. 

2. Mengimplementasikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi 

teknologi UMKM di sekolah. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi tentang faktor-faktor yang menghambat inovasi teknologi 

UMKM. Informasi ini berguna bagi pengrajin dan pemerintah selaku pembuat 

kebijakan dalam mengatasi masalah lemahnya inovasi teknologi UMKM.  

2. Diharapkan adanya perbaikan yang berakibat meningkatnya nilai tambah pelaku 

UMKMsehingga dapat meningkatkan pendapatan pengusaha UMKM. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa 

yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan inovasi 

teknologi UMKM. 

4. Terbentuknya mitra kerja antara lembaga yang berkontribusi dalam upaya 

peningkatan inovasi teknologi UMKM. Dengan adanya kemitraan ini akan 

memberikan jaminan keunggulan bersaing bagi UMKM. 

5. Informasi dari penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu, khususnyailmu 

ekonomi dan pendidikan ekonomi, dimana pemikiran yang tertuang dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian yang lebih 
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spesifik terutama strategipeningkatan inovasi teknologi UMKM dan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi UMKM. 
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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan 

(Developmental Research). Penelitian akan dilakukan pada daerah kawasan industri 

UMKM, yaitu Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. 

 

4.2 Teknik Analisis dan Fishbone Diagram 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu:1) 

Analisis faktor dan 2) Analisis Path Analisis. 
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Gambar 4.1. Sistematika (Fishbone Diagram) Kegiatan Penelitian Tahun Pertama, Kedua, dan Ketiga (2018-2020) 
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4.3 Luaran Penelitian per Tahun 

Luaran Tahun I  

(2018) 

Luaran Tahun II  

(2019) 

Luaran Tahun III 

(2020) 

1. Publikasi pada jurnal 

internasional 

2. Makalah telah 

disampaikan pada 

Seminar Internaasional  

3. Draf Hak Cipta. 

4. Draf Teknologi Tepat 

Guna. 

5. Draf Buku Ajar Teori 

dan Kebijakan Ekonomi. 

1. Publikasi pada jurnal 

internasional, yaitu: (a) 

The New Educational 

Review; (b) International 

Journal of Economics 

and Business Research 

(published). 

2. Publikasi pada Jurnal 

Nasional Terakreditasi 

Sosiohumaniora Unpad 

Bandung (accepted). 

3. Makalah disampaikan 

pada Seminar 

Internasional. 

4. Terdaftar Hak Cipta. 

5. Produk Teknologi Tepat 

Guna. 

6. Draf Buku Ajar Teori 

dan Kebijakan Ekonomi. 

1. Publikasi pada jurnal 

internasional, yaitu: (a) 

The New Educational 

Review; (b) 

International Journal 

of Economics and 

Business Research 

(published). 

2. Publikasi pada Jurnal 

Nasional Terakreditasi 

Sosiohumaniora Unpad 

Bandung (published). 

3. Makalah disampaikan 

pada Seminar 

Internasional. 

4. Granted Hak Cipta 

5. Implementasi 

Teknologi Tepat Guna. 

6. Buku Ajar Teori dan 

Kebijakan Ekonomi 

(published). 

 

4.4 Indikator Capaian yang Terukur 

Tahun I  

1. Teridentifikasi hambatan-hambatan inovasi teknologi UMKM. 

2. Tersusunnya rumusan strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM. 

3. Tersusunnya rumusan model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi 

teknologi UMKM. 

Tahun II 

1. Tersusunnya rumusan strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM di Sekolah. 

2. Tersusunnya rumusan model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi 

teknologi UMKM di Sekolah. 

Tahun III 

1. Terimplementasikan strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM. 

2. Terimplementasikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi 

teknologi UMKM di Sekolah.
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Keadaan Geografis Provinsi Riau 

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau, 

Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.915.016 Ha. Keberadaannya membenteng 

dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00’’ 

Lintang Selatan sampai 02°25'00’’ Lintang Utara atau antara 100°00'00’’ Bujur Timur 

sampai 105°05'00’’ Bujur Timur.  

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang 

mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) 

dengan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 meter, 

Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 meter, dan Sungai Indragiri 

(500 km) dengan kedalaman 6-8 meter. Keempat sungai yang membelah dari 

pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina 

Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat 

posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara 

b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat 

c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka 

d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara 

Ibu kota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru merupakan yang luasnya 632,26 

km² dan merupakan kota strategis yang berada di simpul segi tiga pertumbuhan 

Indonesia-Malaysia-Singapura, dan di jalur lalu lintas angkutan lintas timur Sumatera. 

Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota jasa, sehingga konsekuensinya kota harus 

membenahi diri dengan meningkatkan fasilitas penunjang perkotaan. Saat ini Pekanbaru 

sudah memiliki fasilitas penunjang yang lumayan memadai. Selain perusahaan jasa 

seperti perbankan, asuransi, perusahaan perdagangan valuta asing, serta jasa industri 

lainnya, banyak pula perusahaan besar membuka kantor pusat dan kantor cabang. 
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2. Keadaan Demografis Provinsi Riau 

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha 

membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan 

tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan 

sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu 

gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk 

diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap 

keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan 

faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga 

sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang 

memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber 

terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam 

meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin 

dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada 

hakekatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi oleh penyediaan 

lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap 

tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. 

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah pusat pertumbuhan di Indonesia 

sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di daerah ini. Pada Tahun 2016 

penduduk Provinsi Riau berjumlah sebanyak 6.500.971 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 3.336.874 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.164.097 jiwa 

atau dengan kata lain rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 105, seperti terlihat pada 

Tabel 5.1.Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk 

laki-laki atau 5 orang laki-laki lebih banyak dari setiap 100 penduduk perempuan.  

Angka sex ratio antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak berbeda jauh. Angka sex 

ratioterbesar yakni sebesar 106 terdapat di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan 

Hulu, yang berarti bahwa untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 106 

orang penduduk laki-laki.  

Distribusi penduduk tahun 2017 menurut kabupaten/kota menunjukkan 

penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan 

jumlah penduduk  1.046.566  jiwa atau sekitar 16,10 persen dari seluruh penduduk 

Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten 
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Kepulauan Meranti sebesar 182.152 jiwa. Besarnya persentase jumlah penduduk di 

Kota Pekanbaru selain disebabkan sebagai pusat ibu kota provinsi, Kota Pekanbaru juga 

pusat pertumbuhan ekonomi, lembaga pendidikan juga sebagai jalur perdagangan untuk 

kawasan Pulau Sumatera (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Tabel 5.1. 

Jumlah Penduduk Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota  

Tahun 2017 

Kabupaten/Kota 

Jenis Kelamin 

Jumlah Sex Ratio 
Laki-Laki Perempuan 

Kuantan Singingi 163.213 154.722 317.935 105 

Indragiri Hulu 214.402 203.331 417.733 105 

Indragiri Hilir 366.043 346.991 713.034 105 

Pelalawan 214.268 203.230 417.498 105 

Siak 232.553 220.499 453.052 105 

Kampar 417.085 395.617 812.702 105 

Rokan Hulu 316.506 299.960 616.466 106 

Bengkalis 283.225 268.458 551.683 106 

Rokan Hilir 339.900 322.342 662.242 105 

Kep.Meranti 93.488 88.664 182.152 105 

Pekanbaru 546.400 518.166 1.046.566 105 

Dumai 149.791 142.117 291.908 105 

RIAU 3.336.874 3.164.097 6.500.971 105 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 

Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh 

tingginya tingkat migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau, sementara penduduk yang 

keluar dari Provinsi Riau relatif sedikit. Jika diimbangi dengan kemampuan serta 

kemampuan untuk membuka lapangan usaha baru, migrasi penduduk ke Provinsi Riau 

akan menjadi potensi yang positif bagi perkembangan daerah, namun pada umumnya 

migrasi penduduk ke Provinsi Riau datang dengan bekal keterampilan yang kurang 

memadai sehingga tidak jarang menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang kurang 

menguntungkan  bagi pelaksanaan proses pembangunan. 

Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Riau 8,42 persen, dengan garis 

kemiskinan yang meningkat menjadi Rp399.211, seperti terlihat pada Tabel 5.2. 

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui 

kebijakan-kebijakannya. 



 

24 

 

Tabel 5.2. 

Jumlah dan Persentase Penduduk  Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 

Tahun 2015-2017 

Kabupaten/Kota 

Jumlah  

(000 jiwa) 

Persentase 

(%) 

Garis  

Kemiskinan 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Kuantan Singingi 34,7 33,52 34,10 11,28 10,75 10,80 400.655 422.691 441.315 

Indragiri Hulu 29,6 29,40 31,63 7,50 7,28 7,76 369.210 387.172 396.088 

Indragiri Hilir 54,2 52,39 56,85 7,88 7,51 8,11 282.361 289.780 295.781 

Pelalawan 43,6 42,67 47,53 12,00 11,15 12,09 429.452 438.949 451.528 

Siak 23,2 22,54 24,81 5,54 5,22 5,67 336.671 351.610 363.879 

Kampar 68,6 67,61 72,22 9,04 8,68 9,17 336.681 348.373 360.324 

Rokan Hulu 59,9 58,29 64,74 10,86 10,13 11,05 358.295 370.540 384.226 

Bengkalis 40,1 38,82 40,00 7,57 7,20 7,38 388.671 405.945 420.733 

Rokan Hilir 47,5 46,07 49,13 7,73 7,28 7,67 296.770 308.248 317. 220 

Kep.Meranti 64,0 61,07 61,64 35,74 33,85 34,08 386.745 397.937 403.535 

Pekanbaru 32,5 32,29 33,76 3,27 3,17 3,27 381.287 399.451 416.479 

Dumai 13,7 13,62 14,97 4,98 4,83 5,26 328.158 341.525 353.079 

RIAU 511,5 498,28 531,4 8,42 7,99 8,42 350.129 379.223 399.211 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018. 

Tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan berpengaruh 

terhadap tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja, sehingga penawaran  tenaga kerja 

yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan 

pengangguran dan setengah pengangguran. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja 

Nasional 2015 (Sakernas 2015) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak 

jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih 

banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sementara pada penduduk perempuan, bukan 

angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar 

merupakan ibu rumah tangga. Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar 

adalah Kepulauan Meranti sebesar 69,29 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan 

kerja terkecil adalah Rokan Hilir sebesar 56,53 persen. Dari total angkatan kerja yang 

bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor pertanian, diikuti oleh sektor 

perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa. 
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3. Keadaan UMKM Provinsi Riau 

Undang-undang Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) telah menjelaskan bahwa pembangunan nasional yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan 

pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah 

berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan 

iklim yang menunjang. UMKM juga merupakan salah satu pilar utama ekonomi 

nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada 

kelompok usaha rakyat tanpa mengabaikan peranan UMKM. 

Upaya pengembangan UMKM sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas 

Koperasi dan UMKM dengan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan 

perubahan dan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat 

Provinsi Riau. Program dan kegiatan tersebut diantaranya adalah meningkatkan 

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, meningkatkan kualitas 

kelembagaan koperasi, meningkatkan iklim UMKM yang kondusif, dan meningkatkan 

sistem pendukung usaha bagi UMKM.  

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang 

memiliki posisi untuk mensukseskan program-program pemerintah karena berkaitan 

langsung dengan peningkatan dan kehidupan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pemerintah Provinsi di bidang 

Perkoperasian dan UMKM adalah struktural dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Riau. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau adalah 

memajukan dan mempertahankan UMKM. 

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, yaitu Terwujudnya Tata Niaga, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Sehat dan Mandiri Serta Mempunyai Daya 

Saing. Makna visi dapat dijelaskan bahwa sehat dalam arti prinsip-prinsip tata 

niaga/perdagangan, koperasi dan kaidah bisnisnya, apabila digambarkan suatu kondisi 

atau keadaan tata niaga yang sehat yaitu transaksi yang meningkat, lancar distribusi, 

selanjutnya koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, 

kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi. Mandiri dalam arti kinerja usaha yang 

semakin mandiri, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi 
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kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, 

peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan. Makna terakhir, yakni 

daya saing adalah daya saing koperasi dan UMKM yang memiliki keunggulan 

komperatif, kualitas koperasi dan kualitas produk UMKM.  Adapun Misi dari Dinas 

Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, yaitu: Pertama, memberdayakan koperasi dan 

UMKM yang berkualitas, mempunyai daya saing dan berkelanjutan di Provinsi Riau; 

Kedua, mewujudkan tata niaga/perdagangan dalam dan luar negeri yang berkualitas, 

mempunyai daya saing dan berkelanjutan di Provinsi Riau. 

Dampak dari upaya pengembangan UMKM yang telah dilakukan pemerintah, 

mengakibatkan UMKM di Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

seperti terlihat pada Tabel 5.3. Dari Tabel 5.3 juga tampak bahwa pada tahun 2017 

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki UMKM terbanyak dibandingkan dengan kabupaten 

yang lainnya, sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki UMKM yang paling 

sedikit.  

Tabel 5.3. 

Perkembangan UMKM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2017 

Sumber: Biro ADM Perekonomian & SDA, 2018. 

 

Peningkatan jumlah UMKM di Provinsi Riau tidak terlepas dari keberhasilan 

UMKM itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Keberhasilan UMKM dalam 

mengembangkan usahanya dapat dilihat dari adanya peningkatan produksi dan luas 

pasar, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga berdampak besar 

No Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Kuantan 

Singingi 
28.735 29.088 29.088 30.410 30.410 30.410 

2 
Indragiri 

Hulu 
36.280 36.322 71.757 71.757 71.757 71.757 

3 
Indragiri 

Hilir 
54.522 54.584 54.584 54.584 54.584 54.584 

4 Pelalawan 21.300 21.548 21.633 21.633 21.633 21.633 

5 Siak 30.994 31.157 31.183 31.183 31.183 31.183 

6 Kampar 53.059 53.147 53.307 53.307 53.307 53.307 

7 
Rokan 

Hulu 
36.926 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 

8 Bengkalis 39.300 39.406 39.753 47.627 47.627 47.627 

9 Rokan Hilir 38.686 39.319 39.319 39.319 39.319 39.319 

10 
Kepulauan 

Meranti 
10.898 11.016 11.016 11.016 11.016 11.016 

11 Pekanbaru 93.095 93.161 93.161 92.261 92.261 92.300 

12 Dumai 39.398 39.397 45.135 45.363 45.998 46.055 

Jumlah 483.193 484.189 525.980 534.504 535.139 535.235 
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terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah UMKM yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun mampu 

memunculkan daya saing di pasaran. Jumlah tenaga kerja disektor UMKM akan terus 

meningkat seiiring dengan bertambahnya jumlah pelaku UMKM di Provinsi Riau setiap 

tahun. Produk buatan UMKM yang unik dengan ciri khas daerah asal merupakan 

keunggulan produk UMKM yang sangat diminati di pasar domestik maupun 

mancanegara, sehingga matinya UMKM dapat berdampak terhadap perekonomian suatu 

daerah. 

Banyaknya jumlah UMKM pada suatu daerah memiliki peranan penting, yaitu: 

Pertama, jumlah usaha yang besar dan terdapat pada setiap sektor ekonomi; Kedua, 

potensi yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan 

usaha-usaha besar yang telah ada; Ketiga, kontribusi UMKM yang cukup 

mempengaruhi pendapatan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Jarunee 

Wonglimpiyarat (2015) di Cina menemukan UKM memainkan peranan penting dalam 

perekonomian di negara Cina karena UKM adalah sektor pendorong yang menyumbang 

60 persen dari output industri dan 80 persen lapangan pekerjaan yang diciptakan di 

Cina. Pemerintah menyadari pentingnya membangun ekonomi inovatif melalui 

peningkatan kemampuan UKM. Dalam membangun ekonomi inovatif, pemerintah Cina 

telah memperkenalkan Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Lima 

Tahun ke-12 untuk mendukung pengembangan UKM. Hasil penelitian Muh. Barid et al 

(2016) juga menemukan UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perkerjaan di Indonesia sebesar 99,6 persen. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap 

produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.   

5.1.2 Gambaran Umum UMKM Responden 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam 

perekonomian di Indonesia. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam 

perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 

1998, UMKM relatif mampu bertahan dibanding perusahaan besar, karena mayoritas 

usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar 

dalam mata uang asing. Ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang 

secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi 

mengalami imbas krisis. 
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UMKM yang beskala kecil mampu bertahan tanpa pinjaman dari luar dalam 

mata uang asing dan UMKM mampu meningkatkan PDB. PDB adalah jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari 

semua sektor ekonomi UMKM. Penggolongan jenis kegiatan ekonomi mengikuti 

konsep ISIC (International Standard Classification of All Economic Activities) yang 

direvisi tahun 1968. Klasifikasi sektor ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan 

tingkat aktivitas ekonomi antar berbagai macam kegiatan. 

 Sektor UMKM terbentuk berdasarkan segmentasi pasar yang dapat dijangkau 

oleh pelaku usaha. Jumlah UMKM responden 30% merupakan usaha Industri dan 70% 

usaha pengolahan.Kreatifitas dan kebutuhan masyarakat sekitar, pelaku usaha 

menyesuaikan produk yang cocok untuk diperjualbelikan.Status kepemlikan pada 

UMKM responden adalah milik pribadi. UMKM tersebut juga dikelola langsung oleh 

pemilik UMKM tanpa mempercayai orang lain untuk mengelola usaha yang telah 

dibangun dan dipertahankan hingga kini. UMKM yang berdiri hingga saat ini mampu 

menciptakan ciri khasnya suatu daerah, sehingga membuat SDM yang lain tergiur untuk 

ikut mencoba membuat usaha yang sama sehingga muncullah persaingan antar UMKM. 

Dapat kita lihat saat ini banyak UMKM yang bergerak dibidang yang sama agar 

mendapat keuntungan yang sama dengan UMKM yang telah mendapat loyalitas 

pelanggan. 

 Pergerakan Usaha Industri/Pengrajin di Provinsi Riau masih sedikit, dikarena 

keterampilan ataupun keahlian hanya dikuasai beberapa orang. Pada zaman sekarang 

pengrajin-pengrajin jarang ditemui, dikarenakan kemajuan teknologi dan persaingan 

produksi yang modern membuat pengrajin-pengrajin manual kalah dalam menguasai 

pasar. Pengrajin merasa harus berjuang sendiri tanpa ada penerus. Menurut pengrajin-

pengrajin yang ada sekarang, pemerintah hanya memanfaatkan usaha-usaha pengrajin 

yang telah ada saat ini tanpa memikirkan penerus untuk masa yang akan datang. 

Harapan pengrajin adanya pelatihan untuk SDM yang mampu melanjutkan kerajinan-

kerajinan daerah. Adanya pelatihan maka pengembangan usaha kerajinan-kerajinan 

yang menjadi ciri khas suatu daerah seperti di Dumai memiliki pengrajin kristal. 

Pengrajin kristal di Dumai hanya 1 orang tanpa karyawan dan tanpa penerus. SDM saat 
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ini banyak diantaranya berperan sebagai konsumen daripada pembuat, sehingga 

pengrajin-pengrajin sangat susah ditemui saat ini. 

 Pengrajin di Kota Pekanbaru yang dapat ditemui, yakni UMKM pengrajin rotan. 

Lokasi pengrajin rotan terletak di sekitaran kawasan Rumbai. Usaha Rotan disana akan 

banyak kita temui sepanjang jalan. Berdasarkan survey yang dilakukan bahwa pelaku 

usaha dilakukan oleh 1 orang yang berstatus pemilik dan sekaligus pengelola. Pelaku 

usaha membuka toko lebih dari satu, memiliki karyawanyang banyak dengan 

skill/kehlian yang berbeda. Ssetiap pekerja memiliki tugas yang berbeda, Seperti 

pembuatan sofa. Dalam pembuatan sofa membutuhkan kerangka, anyaman, 

pengamplasan, dan finishing. Setiap bagian dalam proses pembuatan sofa telah dibagi 

kepada pekerja/karyawan sesuai dengan keahliannya. 

 

Gambar 5.1: Produksi Kerajinan UMKM di Provinsi Riau 

 

 Pembagian kerja oleh pelaku UMKM yang ada di sektor industri harus memiliki 

skill dan keahlian tangan, berbeda dengan sektor pengolahan. UMKM sektor 

pengolahan lebih memanfaatkan kepandaian dalam mengolah bahan baku menjadi 

sebuah makanan. Makanan yang dihasilkan mampu menarik pelanggan yang memiliki 

cita rasa yang kuat akan makanan. UMKM sektor pengolahan ini lebih banyak di temui 

di Provinsi Riau. Provinsi Riau salah satu tempat wisata yang terkenal dengan berbagai 

makanan khas di setiap daerah. Makanan khas yang dikenali setiap daerah beraneka 

ragam seperti Selat Panjang terkenal akan sagu, Kota Pekanbaru terkenal bolu kemojo, 

Dumai terkenal kripik cabedan seterusnya.  

 

Gambar 5.2: Produksi Kue dan Makanan UMKM di Provinsi Riau 
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 Memiliki ciri khas dan beraneka ragam pelaku UMKM sektor pengolahan 

dibentuk oleh ibu-ibu rumah tangga sekitar. Ibu-ibu yang kekurangan dalam keadaan 

ekonomi, waktu luang yang banyak, dan kesempatan usaha terbuka bebas. Ibu-ibu 

rumah tangga mencari kegiatan yang dapat membantu keadaan perekonomian dan 

memamfaat kan waktu luang yang mereka miliki. Berjalannya waktu tanpa disadari 

usaha yang dilakukan menghasilkan banyak permintaan dari konsumen. Respon 

pelanggan akan produk yang dihasilkan diterima dengan baik dan sangat diminati. 

Karya yang dihasilkan menjadi khas di daerah tempat mereka tinggal dan dicari para 

pariwisata. 

 Survey yang dilakukan, di salah satu daerah di Provinsi Riau yakni Kabupaten 

Kampar dimana UMKM yang bergerak disektor pengolahan lepat bugi. UMKM 

tersebut dimiliki oleh beberapa orang, dan strategi penjualan yang berbeda. Perbedaan 

strategi penjualan dapat kita lihat dari pembukaan cabang di Kota Pekanbaru yang 

dilakukan oleh salah satu pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha lainnya, tetap 

mempertahankan ditempat usaha yang sudah lama dibangun, dengan alasan bahwa 

konsumen yang sudah menjadi pelanggan akan selalu mencari di tempat yang sama. 

Sehingga pelaku usaha tidak membuka cabang dimanapun, tetapi membuat tempat 

usahanya lebih nyaman disinggahi oleh pelanggan.   

  

Gambar 5.3: Gerai danTempat UMKM di Provinsi Riau 

Meningkatnya jumlah permintaan konsumen membuat UMKM pada sektor 

pengolahan semakin berkembang, dan pelaku usaha lainnya juga ikut mencoba 

membuka usaha pengolahan yang sama dengan usaha yang telah dikenal terlebih 

dahulu. Bermunculannya pelaku-pelaku usaha seperti itu memberikan dampak positif 

pada PDB, Pemerintahpun mengahrapkan UMKM mengurus surat izin usaha dengan 

syarat yang telah di informasikan. Adanya surat izin usaha memberikan kemudahan 

kepada pemerintah untuk memperhatikan lebih intensive dan penyaluran bantuanpun 

tepat sasaran pada UMKM yang membutuhkan. 80% UMKM belum memiliki  surat 

izin usaha, yakni berbentukusaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis 
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usaha mikro lain yang bersifat informal, dimana pada skala inilah paling banyak 

menyeraptenaga kerja dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Pelaku usaha melakukan berbagai macam strategi dalam mengenalkan dan 

menjualkan produk yang telah dihasilkan. Untuk meningkatkan pemasaran suatu produk 

dalam sebuahperusahaan besar, perusahaan akan melakukan strategi pemasaran 

yaituyang lebih dikenal dengan Marketing Mix atau juga yang lebih dikenaldengan 

konsep produk, harga, tempat dan harga. Strategi pengenalan produk yang dihasilkan 

banyak UMKM melakukannya dengan cara menjualkan pada warung-warung kecil, dan 

juga dari permintaan langsung yang dilakukan konsumen. Penjualan yang dilakukan 

oleh UMKM di Provinsi Riau banyak diantaranya melakukan penjualan langsung, baik 

itu langsung kekonsumen maupun kepada pengumpul. UMKM tidak menerima 

keuntungan apapun dari pengumpul tersebut. Dengan strategi Marketing Mix, UMKM 

telah menyiapkan penawaran dan membutuhkan akses untuk tempat dan promosi. 

 Kemajuan zaman saat ini membuat UMKM belajar dan mendalami keuntungan 

untuk menguasai dunia internet atau pun bisa dikenal dengan media sosial yang berupa 

FB, Instagram, Whatsapp, dan media sosial lainnya yang mampu meningkatkan 

penjualan. UMKM saat ini banyak memanfaat media sosial untuk mengenalkan 

produknya dan menjualkan produknya keberbagai daerah tanpa membuka cabang 

didaerah tersebut. Kecanggihan teknologi mampu membuat UMKM berkembang 

dengan baik dengan dukungan dari pemerintah tentunya. 

 UMKM harus mampu mengikuti kemajuan teknologi untuk mempermudah 

kegiatan proses produksi yang dilakukan. UMKM di Provinsi Riau sudah banyak 

melakukan inovasi terhadap proses produksi maupun kemasan produk. Inovasi yang 

dilakukan dengan merubah dan memanfaat kan mesin-mesin yang biasa digunakan 

menjadi lebih efisien dan mempercepat pengerjaan proses produksi. Misalnya, 

pengetaman ubi biasanya dilakukan secara manual kini kreatifitas pelaku usaha 

mememodifikas mesin ketaman ubi dengan hasil yang lebih baik dan cepat.  Begitu juga 

peralatan-peralatan yang digunakan oleh pengrajin-pengrajin. Banyak pengrajin 

menggunakan peralatan-peralatan manual tanpa bantuan listrik dan hanya 

memanfaatkan tenaga manusia.  

Pengrajin-pengrajin sudah banyak mengenal teknologi yang digunakan dalam 

kegiatan proses produksi seperti, penggunakan kompresor, glue gun, oven listrik, dan 

turbo torch. Pengembangan penggunaan teknologi diterima dari mencari informasi dari 
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internet dan mengikuti pelatihan dan binaan. Inovasi dilakukan bukan saja pada 

penggunaan peralatan proses produksi. Inovasi juga dilihat dari produk yang dihasilkan, 

inovasi produk dapat dilihat dari bentuk, warna, kemasan, penggunaan bahan, dan 

berbagai perubahan yang dilakukan untuk kemajuan UMKM.  

 

Gambar 5.4: Peralatan Produksi UMKM di Provinsi Riau 

 

Margin ataupun keuntungan yang diperoleh UMKM telah diperhitungkan 

dengan baik oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM menghitung dari proses produksi, 

bahan baku, bahan penolong, dan finishing atau pengemasan produk. Pelaku usaha 

melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan 

kehidupan. Sehingga, pelaku usaha menyesuaikan harga yang mampu di terima oleh 

pasar dan memeperoleh keuntungan. 

UMKM yang ditemui saat ini, memiliki potensi bisnis. Jika sasaranperlu untuk 

keberhasilan organisasi karena menyatakan arah, membantu dalam evaluasi, 

menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan 

menyediakan dasar untukperencanaan, pengorganisasian, memotivasi, dan 

mengendalikan aktivitas secara efektif. Sasaran harus menantang, dapat diukur, 

konsisten, pantas, dan jelas. 

Profil finansial 

a. aset 

Aset dalam UMKM secara umum terbagi menjadi aset tetap dan aset tidak tetap. 

Aset tetap yang utama adalah tempat usaha. Tempat usaha bisa milik sendiri atau sewa. 

Jika tempat usaha milik sendiri, maka bisa bernilai sangat tinggi apabila lokasinya 

strategis. Namun jika menyewa tempat, nilai aset adalah sebesar nilai sewa tempat 

tersebut sesuai periode sewa/kontrak. Pemilihan tempat usaha harus dipertimbangkan 

dengan bijak, seperti banyak dilalui kendaraan/pejalan kaki, juga perlu 

mempertimbangkan tempat usaha yang mudah terjangkau oleh konsumen atau pembeli. 
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Aset tetap lainnya berupa kendaraan seperti motor, dan peralatan seperti 

etalase/rak, timbangan, stempel, papan nama tempat usaha, kalkulator, meja dan kursi 

kasir dan peralatan lainnya, yang nilainya sesuai harga pembelian. Sedangkan aset tidak 

tetapnya berupa persediaan barang dagangan seperti bahan sembako, keperluan rumah 

tangga, alat-alat kebersihan dan lainnya serta piutang usaha. Besaran aset tersebut 

tergantung besaran cakupan usaha yang dijalankan, semakin besar usaha yang 

dijalankan, maka besaran aset tidak lancar juga akan semakin besar. 

UMKM responden 85% memulai usaha dengan modal pribadi, sisanya memulai 

usaha dengan bantuan lembaga-lembaga yang mampu membangun UMKM tersebut. 

Banyak UMKM di Provinsi Riau berdiri dengan adanya pelatihan dan binaan dari 

Disnas Koperasi dan UKM Provinsi dan kota. Pelatihan dan binaan terhadap 

pemanfaatan sumber daya yang melimpah didaerah setempat. Binaan terhadap 

pemanfaatan SDA, pelatihan dalam menguasai IPTEK. Adanya hal tersebut membuat 

SDM yang memiliki skill dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk dipercayakan 

menjalankan suatu usaha. 

Banyak UMKM memperoleh aset tetap dengan cara memanfaatkan lahan/tanah 

milik pribadi, adapun cara lain pelaku usaha meminjam uang di bank untuk meyewa 

sebuah tempat. Aset tetap lainnya berupa peralatan dan mesin dalam proses produksi 

diperoleh dengan modal pribadi, pinjaman bank, bantuan dari pemerintah daerah, dan 

bantuan dari perusahaan swasta.  

Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan aset tetap dalam menjalankan usaha 

yang akan dibangun, melainkan pelaku usaha harus memperoleh aset tidak tetap 

lainnya. Aset tidak tetap diperoleh hampir sama dengan aset tetap, hanya saja 90% 

UMKM Provinsi Riau memperoleh aset tetap dengan modal pribadi, sisanya dimulai 

dengan pinjaman atau bantuan program pemerintah. 

b. Perputaran Usaha 

UMKM merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yang baru 

untuk memulai wirausaha dan perputaran usahanya sangat tergantung dari jenis barang 

yang diperdagangkan dan strategi penjualannya, sehingga perlu memperhatikan cash 

flow dan distribusinya dengan cara memperhatikan barang-barang mana saja yang 

lakunya cepat dan lambat. Sebagai contoh untuk bisnis eceran, untuk barang yang laku 

terjualnya cepat, stok barang dapat ditambah. Sebaliknya, jika laku terjualnya lambat 

dikurangi stok barangnya dengan belanja secara eceran. Begitunya juga dengan 
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pengrajin, jika brang yang telah dihasilkan cepat terjual maka pengrajin membuat 

banyak dengan model yang berbeda, jika laku terjualnya lambat maka pengrajin lebih 

memilih untuk menanti permintaan pembeli.  

Perputaran usaha bisnis ini dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan hal 

tersebut tergantung dari jenis barang yang diperjualkan. Begitu pula untuk usaha lainnya 

seperti bisnis penyalur hampir sama perputaran usahanya. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah perlu mencari informasi terlebih dahulu ke pihak UMKM apakah barang tersebut 

laku karena jika di UMKM barang tersebut cepat habis berarti barang tersebut banyak 

dicari pembeli. 

 

Gambar 5.5: Pengrajin Rotan di Kota Pekanbaru 

 

UMKM yang ada di Provinsi Riau beraneka ragam dan variasi yang sangat 

banyak. Baik dari sektor pengolahan dan dari sektor industri dapat dilihat bahwa 

UMKM mempertahankan produk yang banyak diminati oleh konsumen. UMKM 

mempertahankan sesuatu hal yang menjadi daya tarik dari UMKM tersebut. Dengan 

inovasi perubahan bentuk, rasa, warna dan kemasan, mampu mempengaruhi tingkat 

jumlah penjualan produk. 

Adanya perubahan rasa, perubahan berat, maupun perubahan warna sangat 

mempengaruhi jumlah penjulan. Inovasipun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, 

dan media informasi lainnya untuk memperoleh informasi. Informasi yang dicari dapat 

berupa keadaan pasar, selera konsumen saat ini, dan mencari inspirasi untuk kemajuan 

UMKM.  

Adanya inovasi yang mendukung ketertarikan pelanggan dengan menawarkan 

berbagai produk. Pelaku usaha akan menganalisi selera masyarakat terhadap produk 

yang dihasilkan. Produk yang banyak diminati, maka pelaku usaha akan selalu 

melakukan produksi. Sedangkan untuk produk yang lain pelaku usaha akan 

membuatnya disaat adanya permintaan terhadap produk yang diinginkan pelanggan.  

Pelaku usaha atau UMKM di Provinsi Riau melakukan penjualan langsung. 

Penjualan langsung dari UMKM ke konsumen dengan tujuan, pelaku usaha dapat 
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memperoleh respon langsung dari konsumen dan saran-saran yang diberikan. Sehingga 

pelaku usaha mempunyai inspirasi dalam mengembangkan usaha. 

c. Arus Kas 

UMKM memiliki pola arus kas yang sederhana yang dimulai dari pembuatan 

dan biaya operasional usaha. Pada saat awal usaha, arus kas keluar dipergunakan untuk 

kebutuhan investasi dan modal kerja, dana tersebut bisa berasal dari modal sendiri atau 

meminjam dari bank. Sedangkan arus kas masuk diperoleh dari penjualan produk yang 

dihasilkan.  

Dalam mengelola arus kas sangat tergantung pada berapa jumlah/jenis barang 

yang dijual dan jumlah pembeli. Seiring dengan bertambahnya pelanggan dan jumlah 

barang yang dijual lama kelamaan omset makin bertambah dan semakin cepat 

perputaran modalnya.   

 

Gambar 5.6: Barang/Produk UMKM di Provinsi Riau 

Pelaku usaha harus cermat menentukan mana barang yang didahulukan untuk di 

perjual belikan sesuai permintaan pasar, dan diutamakanbertansaksi secara tunai. Pelaku 

usaha UMKM Provinsi Riau menyusun strategi untu menghindari menjual 

barang/produk secara kredit kecuali pada pembeli tetap yang sudah teruji tingkat 

loyalitasnya, dan pengusaha melakukan penyimpanan untuk penambahan omset dalam 

melakukan perkembangan usaha. 

Penjualan yang dilakukan secara langsung walaupun adanya kerja sama dengan 

pihak lain. UMKM di Provinsi Riau berdiri sendiri tanpa adanya keja sama yang 

menguntungkan pada UMKM tersebut. Barang/produk dijual secara tunai kepada 

konsumen, pengumpul ataupun kepada pengumpul. Barang/produk yang telah 

dikeluarkan UMKM tidak menentukan harga barang/produk jika dijual kembali, dan 

UMKM tidak mengharapkan laba yang diperoleh. 

Barang/produk yang dihasilkan beraneka ragam dengan tujuan meningkatkan 

jumlah penjualan dan daya tarik dimata konsumen. Perubahan bentuk, warna dan 

kemasan mampu mempengaruhi minat masyarakat terhadap barang/produk yang 
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dihasilkan. Berjalannya perubahan yang meningkatkan daya jual barang/produk, maka 

UMKM semakin berkembang. 

d. Struktur Biaya dan Pendapatan 

Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah biaya investasi dan biaya modal usaha. 

Biaya investasi berupa sewa tempat usaha (bila tidak memiliki tempat usaha sendiri), 

peralatan (seperti etalase/rak, timbangan, stempel,papan nama, kalkulator, meja dan 

kursi kasir), kendaraan dan biaya penyusutan. Sedangkan biaya modal usaha terdiri dari 

biaya operasional berupa biaya pembelian bahan baku dari distributor atau agen, biaya 

tenaga kerja langsung (karyawan), biaya pemasaran, biaya listrik dan biaya bahan 

penolong.  

Sementara untuk pendapatan usaha berasal dari penjualan barang yang 

dihasilkan langsung ke konsumen. Pendapatan lainnya berasal dari menjual barang 

secara partai/grosir untuk dijual kembali sesuai permintaan, sasaran utama UMKM 

adalah menjual langsung kekonsumen dengan begitu pendapatan yang diperoleh 

langsung diketahui. 

Gambar 5.7:  

Barang/Produk UMKM Provinsi Riau bertempat di Dekranasda Kota Dumai 

Struktur pendapatan pada UMKM juga dibantu oleh PEMKO untuk 

memasarkan hasil Produksi. Bantuan yang di berikan berupa mengizinkan UMKM 

meletakkan produk yang dihasilkan di DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional 

Daerah).  DEKRANASDA hanya mengambil 10% dari hasil penjualan produk/barang, 

dan tidak memaksa UMKM untuk berbagi keuntungan. Karena Pemko menyalurkan 

hasil UMKM-UMKM didaerahnya dengan harapan mampu menjadi ciri khas daerah. 

Adanya kreatifitas tertentu yang tidak dimiliki daerah lain, mampu meningkatkan 

pendapatan daerah dan UMKM itu sendri. Memperbanyak hasil produksi juga 

berdampak pada pendapatan dan meningkatnya selera masyarakat dengan karya-karya 

dengan berbagai seni dan kemasan yang menarik. 
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e. Penentu Keberhasilan Usaha UMKM di Provinsi Riau 

Hasil penelitian menemukan terdapat pengaruh tingkat inovasi, gaya 

kepemimpinan, dan keterlibatan keluarga terhadap kemampuan usaha. Kemampuan 

usaha akan meningkat baik dari kemampuan produksi maupun kemampuan keuangan 

jika UMKM terus berinovasi. Selain itu, gaya kepemimpinan yaitu bagaimana 

pemimpin usaha berkomunikasi dengan karyawannya, pengelolaan manajemen produksi 

dan manajemen keuangan sangat mempengaruhi kemampuan sebuah usaha. 

Keterlibatan anggota keluarga dari hal-hal yang positif juga bermanfaat bagi usaha, 

karena keluarga akan lebih serius membangun usaha atas dasar pemikiran bahwa usaha 

tersebut adalah milik bersama, dan hasilnya akan dinikmati bersama juga. Tingkat 

inovasi, gaya kepemimpinan, keterlibatan keluarga, dan kemampuan usaha berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dari pertumbuhan penjualan, investasi 

dan laba dapat ditingkatkan jika adanya upaya untuk terus berinovasi, menerapkan gaya 

kepemimpinan yang efektif, serta adanya keterlibatan dari anggota keluarga pada usaha. 

Terdapat pengaruh tingkat inovasi, gaya kepemimpinan, dan keterlibatan 

keluarga terhadap keberhasilan usaha melalui kemampuan usaha. Keberhasilan usaha 

dipengaruhi oleh kemampuan sebuah usaha untuk produksi dan kemampuan keuangan. 

Kemampuan usaha akan baik jika terus berinovasi, pemilik usaha menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dalam mengelola usaha, dan melibat anggota keluarga untuk 

hal-hal positif. Oleh sebab itu hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan usaha baik 

secara langsung atau tidak langsung harus selalu ditingkatkan kualitas pengelolaannya. 

 

5.1.3. Hambatan-Hambatan Inovasi Teknologi UMKM di Provinsi Riau 

Dari hasil wawancara mendalam dan observasi di daerah penelitian, ditemukan 

semua pelaku UMKM yang sudah melakukan inovasi teknologi dari inovasi yang 

sangat sederhana sampai inovasi yang sangat radikal. Ada beberapa hambatan yang di 

temui oleh pelaku UMKM yang diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 5.4: Persepsi Responden tentang Faktor Hambatan Inovasi Teknologi  

No Faktor Responden Persentase 

1 Minimnya Akses Pasar bagi pengusaha UMKM yang 

ingin memanfaatkan peluang pasar nasional maupun 

internasional serta Kesulitan mengakses pasar yang 

lebih luas 

238 86% 

2 Hambatan Kemajuan Teknologi Yang  Di Gunakan 

UMKM 

210 76% 

3 SDM kurang terampil 207 75 % 

4 Masih rendahnya dukungan lembaga pemerintah  188 68 % 

5 Ketersediaan Modal 180 65 % 

6 Kesulitan memperoleh bahan baku 77 28% 

 Jumlah Responden 277 100% 

 

1. Minimnya Akses Pasar bagi pengusaha UMKM yang ingin memanfaatkan peluang 

pasar nasional maupun internasional serta Kesulitan mengakses pasar yang lebih 

luas.  

Faktor ini menempati posisi pertama, yaitu 86% dari responden menyatakan 

bahwa Minimnya Akses Pasar bagi pengusaha UMKM yang ingin memanfaatkan 

peluang pasar nasional maupun internasional serta Kesulitan mengakses pasar yang 

lebih luas. Temuan pada penelitian 86 persen UMKM memiliki hambatan dalam 

memasarkan produknya. Kesulitan  dalam mengakses pasar yang besar, biasa nya 

produk hanya dapat di pasarkan secara langsung. Sempitnya lingkup pemasaran 

UMKM ini di sebabkan oleh kurangnya penerapan inovasi teknologi informasi 

untuk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.. Sejalan dengan literatur perusahaan 

memiliki kemampuan memperluas inovasi teknologi di sebabkan kurangnya 

jaringan untuk memperluas sumber daya Teknologi Informasi dan tidak memiliki 

strategi bisnis dan teknologi inovasi (Acar. et al., 2005; Claessen 2005; Bharadwaj 

N Prashanth & Ramesh G. Soni., 2007). Temuan sebagian pelaku  UMKM enggan 

menerapkan inovasi  teknologi dikarenakan masih minimnya jumlah perminntaan 

akan barang yang di produksi. UMKM perlu melakukan inovasi teknolgi untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas. Adanya inovasi pada teknologi pelaku UMKM 

dapat mengefisenkan sumber daya produksi yang di gunakan serta dapat memenuhi 

jumlah permintaan yang besar pada pasar yang lebih luas. UMKM memerlukan 

strategi yang kuat untuk memasuki pasar global dalam hal investasi pemasaran, 

kegiatan promosi, pengembangan jaringan distribusi dan membangun kapasitas 

produksi. Dengan pasar yang lebih besar dapat meningkatkan daya saing UMKM 
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untuk berinovasi meningkatkan kualitas produknya. Sejalan dengan penelitian 

Miguel Pina e Cunha, et al (2013) menyatakan pengembangan produk dapat 

berinovasi di pasar besar. Lemahnya akses informasi pasar serta belum optimalnya 

produk UMKM dalam menjangkau konsumen bisa jadi disebabkan oleh lemahnya 

atau kurang optimalnya jaringan usaha yang mendukung kegiatan usaha UMKM. 

Jaringan usaha melibatkan unit usaha lain dalam kegiatan usaha yang dilakukan 

oleh produsen, baik dalam kegiatan produksi maupun pemasaran produk. Hal ini 

sejelan dengan penelitian, Dodourova dan Bevis ( 2014 ) menemukan bahwa 

UMKM memiliki hubungan yang lemah dengan organisasi lain dan pemain lama 

yang lebih besar sehingga menghambat  inivasi teknologi. 

2. Hambatan  Kemajuan Teknologi Yang  Di Gunakan UMKM Dalam 

Mengoperasikan Usahanya.  

Temuan dilapangan 76% UMKM belum memanfaatkan kemajuan teknologi 

dalam menjalankan usahanya. Kemajuan teknologi itu antara lain terdiri dari 

penggunaan teknologi mesin dalam memproduksi, teknologi jaringan. Jaringan  

Informasi adalah unsur penting dalam proses inovasi dan Internet merupakan 

sumber informasi yang relevan untuk pengembangan inovasi. Namun demikian, 

adopsi Internet di kalangan UKM masih sangat rendah. Kristiansen et al. (2005) 

studinya menemukan bahwa penggunaan media, termasuk Internet, untuk 

mengakses informasi akan membuat peluang untuk adaptasi bisnis dengan 

perkembangan yang terjadi. Jika hal ini yang terjadi, maka pada tingkat tertentu, 

daya saing UKM akan semakin kuat. 

Terekam dalam literatur, banyak faktor yang mempengaruhi adopsi TI oleh 

UKM (Ritchie dan Brindley, 2005). Mengklasifikasikan  hambatan adopsi TI oleh 

UKM menjadi hambatan strategis (seperti pilihan strategi bisnis dan jaringan), 

teknologis (seperti kompleksitas dan dukungan profesional), dan organisasional dan 

prilaku (seperti kapasitas sumberdaya manusia dan persepsi terhadap resiko). 

3. SDM yang Kurang Terampil.  

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan  

suatu usaha. UMKM akan semakin maju jika pelakunya memiliki keterampilan 

yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Sehingga UMKM sering mengalami 

hambatan dikarenakan keterampilan SDM yang masih kurang dengan kemajuan 

teknologi saat ini, membuat UMKM tidak mampu melakukan inovasi terhadap unit 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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yang dihasilkan. Temuan di lapangan UMKM di provinsi Riau sebanyak 30% yang 

sudah melakukan inovasi teknologi masih mengalami hambatan dalam penggunaan 

mesin yang kurang optimal di karenakan kurang terampilnya sumberdaya manusia 

yang digunakan. Selain keterampilan kerja, kemampuan menajemen, pengalaman 

dan pengetahuan yang di miliki setiap UMKM berpengaruh terhadap kemampuan 

pelaku UMKM untuk menerapkan inovasi teknologi pada usahanya. Tererkam 

dalam literatur  teknologi komunikasi (TIK), yang membutuhkan keterampilan 

organisasi tertentu untuk pelaksanaan yang efektif- tasi (Acar et al 2007; Whyte et 

al 2002). 

4. Masih Rendahnya Dukungan Lembaga Pemerintah. 

Temuan pada penelitian usaha pemerintah dalam mendorong inovasi pada 

UMKM di provinsi Riau 68% belum merasakan dukungan lembaga pemerintah 

untuk perkembangan inovasi teknologi.   sudah di rasakan seperti adanya bantuan 

mesin kepada usaha UMKM di Riau, pembinaan UMKM berupa pemberian 

pelatihan, namun kegiatan ini di rasakan belum terlalu efektif. Karena tidak semua 

UMKM di Provinsi Riau dapat memperoleh bantuan tersebut, selain itu kurangnya 

bimbingan bagi UMKM selanjutnya untuk menerapkan hasil dari pelatihan yang di 

selenggarakan untuk di terapkan pada usahanya. Dukungan lembaga pemerintah 

bagi inovasi teknologi telah diakui sebagai faktor penting dalam perkembangan 

usaha. Peran lembaga pemerintah bervariasi mulai dari pemasok informasi tentang 

inovasi teknologi, penyedia bantuan finansial, pelaksana riset dan pengembangan 

terpadu. Adanya intervensi pemerintah mendorong proses pembelajaran inovasi 

teknologi di provinsi Riau telah memiliki program dan kebijakan dalam 

pengembangan Teknologi untuk UMKM di Riau. Namun demikian, program- 

program tersebut belum mampu menyentuh secara secara keseluruhan pada pelaku 

UMKM di Riau. Selain itu, program tersebut juga tidak berlangsung secara 

berkesinambungan dalam kerangka pembinaan Teknologi  pada UMKM. Sejalan 

dengan pendapat  Sternberg (2012) kebijakan regional telah bertujuan untuk 

meningkatkan prevalensi perusahaan kecil dan menengah untuk membangun usaha.  

5. Rendahnya Ketersediaan modal.  

Hasil penelitian menemukan 65 persen pelaku UMKM menyatakan rendahnya 

ketersediaan modal menjadi hambatan untuk melakukan inovasi teknologi. 

Persoalan keterbatasan dana merupakan salah satu penyebab UMKM enggan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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menggunakan teknologi baru dalam usahanya. Pada umumnya UMKM memiliki 

keterbatasan modal dalam menjalankan usaha. Keterbatasan modal ini 

menyebabkan keraguan pelaku UMKM dalam menginvestasikan dananya pada 

teknologi informasi, baik pada saat ini maupun untuk rencana ke depannya. Di sisi 

lain, perubahan Teknoogi yang begitu cepat menyebabkan suatu usaha 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaharui teknologinya. Sejalan 

degan penelitian (Bhagwat dan Sharma 2007; Ariani 2017) menunjukan  bahwa 

banyak kesulitan dalam inovasi teknologi  adalah karena kurangnya sumber daya 

(keuangan, teknis, dan manajerial) tersedia untuk usaha kecil. 

6. Kesulitan memperoleh bahan  baku. 

Temuan pada penelitian 28 persen  bahan baku yang di gunakan berasal dari luar 

daerah produksi. Penggunaan bahan baku dari luar daerah di lakuakan UMKM di 

karenakan bahan baku untuk inovasi teknologi  kebanyakan hanya tersedia di luar 

daerah dan kualitas yang di tawarkan lebih bagus. Pengambilan bahan baku dari 

luar daerah ini menyebabkan tingginya biaya produksi sehingga menyulitkan 

UMKM untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak dan menambah lamanya 

waktu produksi.  Bahan baku merupakan salah satu pertimbangan dalam dunia 

usaha, baik dalam hal penggunaan, ketersediaan maupun harga perolehan dari 

bahan baku itu sendiri. Karena sedikit banyaknya akan mempengaruhi dari 

penentuan harga produk yang diproduksi oleh suatu usaha khususnya UMKM. 

Kesulitan memperoleh bahan baku menghambat inovasi teknologi dalam proses 

produksi yang dilakukan pelaku UMKM. Perluasan jaringan merupakan faktor 

penentu dari kendala yang dialami UMKM. Sejalan dengan Lema dan Duréndez  

(2007) Jaringan-jaringan ini  muncul melalui berbagai interaksi,  yang terjadi antara 

perusahaan, bisnis mitra, vendor, pemasok, dan pelanggan. Mereka bisa menjadi 

jaringan  pembantu inovasi teknologi. 

 

5.1.4 Rumusan Strategi Pengembangan Inovasi Teknologi UMKM di Provinsi 

Riau 

1. Untuk bertahan dan unggul dalam persaingan, perusahaan perlu memeberikan 

perhatian pada inovasi teknologi dan mampu memperoleh keunggulan dari 

peluang teknologi untuk mendukung strategi bisnis serta meningkatkan operasi 

layanannya dalam hal ini, keberhasilan UMKM perusahaan  sebgian di tentukan 



 

42 

 

oleh daya tangap dan adaptasi terhdap inovasi teknologi. Dalam mengatasi 

hambatan inovasi teknologi seperti yang dibahas sebelumnya di perlukan 

strategi dan pendekatan yang bisa dilakukan untuk pengembangan inovasi 

teknologi UMKM di Provinsi Riau. Strategi dan pendekaatan yang dapat 

dilakukan yaitu: Peningkatan keterampilan bersikap dan berprilaku inovasi 

dalam pengembangan bisnis UMKM. 

2. Peningkatan  kualitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti 

pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training, 

pemagangan dan kerja sama usaha. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan 

untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori 

melalui pengembangan kemitraan rintisan. 

3. Menambah modal UMKM, untuk menambah modal pengusaha dapat  berkerja 

sama dengan lembaga – lembaga yang menawarkan penemabahan modal, salah 

satunya bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga Non keuangan 

yang menawarkan pinjam dengan bunga rendah  KUR  (kredit usaha rakyat).  

4. Mengakses pasar yang lebih luas. Pengusaha UMKM harus mencari informasi 

dan cara untuk menguasai pangsa pasar saat ini.  Para  pengusaha dapat 

mengembangkan kemitraan untuk meluaskan jaringan pemasaran. Jaringan 

kemitraan ini dapat dilkukan dengan usaha / pengusaha yang lebih besar dalam 

memasarkan produknya. 

5. Keterbatasan pasokan bahan baku dapat di atasi dengan menjalin kemitraan 

dengan pemasok bahan baku di daerah untuk pemesanan bahan baku dengan 

kualitas bagus selain dapat mengurangi biaya produksi juga tidak memakan 

waktu yang lama untuk memperoleh bahan baku. 

6. Dukungan lembaga pemerintahan mengambil peran yang sangat penting dalam 

pengembangan UMKM di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau lembaga 

pemerintahan sudah memiliki program untuk membina usaha kecil dan 

menengah  namun program ini di rasa belum maksimal di rasakan UMKM di 

provinsi Riau. Pemerintah  sudah mengadakan binaan dengan pelatihan- 

pelatihan bagi UMKM namun setelah pelatihan- pelatihan tersebut  perlu adanya 

binaan pemerintah bagai mana pengusaha mampu menerapkannya  pada 

usahanya untuk perkembangan UMKM kedepannya. Pengusaha UMKM harus 

lebih kreatif dalam mencari informasi layanan yang telah disediakan pemerintah 
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dan pemerintah mampu menyentuh UMKM yang belum mendapatkan 

pembinaan.  

Temuan dari hasil penelitain terdapat  beberapa lembaga yang dapat membantu 

dalam mengatasi hambatan – hambatan sepeti yang di bahas sebelumnya. Lembaga- 

lembag tersebut terdiri dari  lembaga pemerintahan, lemabaga swasta, lembaga bank 

dan lembaga Non Bank.  

1. Lembaga- lembaga pemerintahan dapat berperan dalam mengatasi hambatan inovasi 

teknologi dengan mengambil peran mendampingi , memfasilitasi proses belajar atau 

refleksi dan menjadi mediator  untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, 

usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Lembaga - lembaga 

pemerintah di provinsi Riau yang turut membatu perkembaangan UMKM di 

Provinsi Riau  salah satunya kementrian koperasidan UMKM  kota pekanbaru. 

Dinas koperasi dan UKM  memberi pelatihan dan pemahaman pada  perkembangan 

IPTEK untuk usaha., memberi pelatihan inspirasi inovasi terhadapa produk, dimana 

pengusaha UMKM diberi kesempatan untuk study banding ke usaha yang sama, 

dengan harapan pengusaha mampu mempelajari dan mengambil kreatifitas yang 

dapat diterapkan dalam memajukan usahanya.  

2. Lembaga swasta, peran lembaga swasta untuk mengatasi hambatan yang di alami 

UMKM seperti yang di bahas sebelumnya yaitu sebagai lembaga penambah modal, 

serta sebagai mitra pemasaran produk. Temuan penelitian pihak swasta yang 

menjadi mitra yaitu PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) bekerja sama dengan 

UMKM di daerah memberikan bantuan modal peralatan untuk UMKM dalam 

memasarkan produk,  PT. Indah  Kiat Plup kerja sama dengan pengrajin 

menyediakan prabot  untuk fasilitas perusahaan. UMKM menjalin kemitraan dengan 

beberapa pedangang bersar untuk menyaurkan produknya.  

3. Lembaga keuangan, dalam mengatasi hambatan yang dialami UMKM lembaga 

keuangan  berperan sabagai media menumbuhkan minat wirausaha baru, sarana 

penamabah modal, dan sebagai media pembantu pengembang usaha. lembaga 

keuangan ini menawarkan  program KUR ( Kredit Usaha Rakyat) dengan pinjaman 

bunga rendah bagi UMKM di Provinsi Riau bahkan dari hasil temuan  sebagain 

lembaga keauangan memiliki program menumbuhkan  usaha kecil dan menengah  

dengan memberikan bantuan modal Cuma- Cuma kepada masyarakat tidak mampu 

berupa gerobak dan modal beupauang untuk membuka usaha. Sehingga peran 
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lembaga keuamgan terhadap UMKM secara kelseluruan yaitu  memiliki peran 

dalam memberikan tambahan pinjaman modal usaha, memberikan pelatihan 

kewirausahaan, menjadi lembaga yang memberikan  kemudahaan dalam mencari 

tambahan akses modal usaha. juga berperan dalam memberikan konsultan kredit.  

4. Lembaga keuangan Non Bank, tidak jauh  berbeda dengan lembaga keuangan 

lembaga keuangan non bank juga berperan sebagai sabagai media menumbuhkan 

minat wirausaha baru, sarana penamabah modal, dan sebagai media pembantu 

pengembang usaha.. Lembaga- lembaga tersebut berupa koperasikelompok UMKM 

serta pegadaian. Koperasi berperan memberikan layanan simpan pinjam kelompok 

UMKM, menyediakan bahan baku untuk proses produksi yang di butuhkan oleh 

kelompok UMKM. Perum Pegadaian berperan memberikan pinjaman kredit jangka 

pendek dengan bunga rendah.  
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Gambar 5.8: Bagan Lembaga- Lembaga Yang Membantu Perkembangan Inovasi Teknologi UMKM Di Provinsi Riau 
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modal, serta sebagai mitra 

pemasaran produk 

berperan sabagai media 

menumbuhkan minat wirausaha 

baru, sarana penamabah modal, 

dan sebagai media pembantu 

pengembang usaha 

Lembaga pemerintah 

(Dinas koperasi dan UKM) 

Lembaga swasta 

Lembaga keuangan  (Bank) 

Lembaga Non keuangan 

(Pegadaian, koperasi dan 

Leasing) 
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5.1.5 Rumusan Model Pembelajaran yang Dapat Meningkatkan Inovasi Teknologi 

UMKM di Provinsi Riau  

Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi telah difasilitasi oleh Dikti sejak 

tahun 1997 dengan adanya programpengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi 

yang menawarkan berbagai kegiatan yaitu Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang 

Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Konsultasi Bisnis dan Penempatan 

Kerja (KBPK), dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB). Dalam perkembangannya 

Dikti menawarkan program yang dikemas sebagai program kreativitas mahasiswa 

(PKM) yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi dalam berbagai bidang meliputi 

bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, 

gagasan tertulis, karsa cipta, dan kewirausahaan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 Dikti 

menyediakan skim bagi mahasiswa yang berminat sebagai job creator melalui program 

mahasiswa wirausaha (PMW). Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya 

meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan 

kemampuan, keahlian, sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun 

mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif 

dalam bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi antara lain adalah 

membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa 

wirausaha. 

Pendidikan kewirausahaan umumnya berisi materi dan aktivitas yang 

berhubungan dengan membangun sikap mental kewirausahaan, melatih keterampilan 

berkomunikasi, membangun jejaring dan menyusun rencana bisnis yang berorientasi 

pada keuntungan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika suatu perguruan tinggi 

mewajibkan mata kuliah kewirausahaan bagi seluruh mahasiswanya 

Pendidikan kewirausahaan merupakan aktivitas-aktivitas pengajaran dan 

pembelajaran yang meliputi pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

karakter pribadi sesuai dengan umur dan perkembangan peserta didik. Chen et al (2010) 

menyatakan bahwa mahasiswa yang berpengalaman mengem-bangkan berbagai 

ketrampilan teknis dan pelatihan lebih percaya diri menjadi wirausaha. 

Salah satu faktor pengukur keberhasilan wirausaha ialah motivasi dalam diri 

untuk mengembangkan usaha. Untuk mempertahankan usaha di era persaiangan 

ekonomi yang ketat saat ini perlu adanya sumber daya yang berkualitas, modal yang 
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kuat, serta inovasi. Inovasi dapat dilakukan dengan mengikuti kemajuan teknologi. 

Inovasi teknologi  dalam berwirausaha dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha 

baik itu dalam proses produksi, pemasaran serta mempermudah dalam menjalin 

kemitraan jaringan usaha. Untuk  meningkatkan inovasi teknologi UMKM/ wirausaha 

dalam pembelajaran  kewirausahaan di perlukan model pembelajaran. 

  Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang di gunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Menurut  Gardner  (2011), manusia tidak  hanya   memiliki   

satu   kecerdasan   saja, tetapi mencakup serangkaian kecerdasan yang terdiri dari 

sembilan macam kecerdasan. Jenis - jenis kecerdasan intelektual dikenal dengan  

sebutan kecerdasan  majemuk    (multiple intelligence) yang meliputi verbal, matematis, 

kinetis, musikal, visual - spatial, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. 

Bila semua  kecerdasan  majemuk ini ditumbuhkan,  dikembangkan dan dilibatkan  

dalam   proses pembelajaran, maka dapat meningkatkan efektivitas dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru perlu  menerapkan  pembelajaran  yang  inovatif, karena  sembilan  

kecerdasan peserta  didik  dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas yang 

dilakukan. Salah satu pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan untuk 

mengoptimalkan multiple intelligence peserta didik yaitu dengan pendekatan  

Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran CTL dapat diimplementasikan 

dengan cara melibatkan peserta didik dalam mempelajari  materi kewirausahaan melalui 

berbagai aktivitas kegiatan dengan mengaitkan unsur lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat dan diharapkan dapat mengembangkan multiple intelligence peserta didik, 

yang berdampak pula pada peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 

kewirausahaan. 

Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses pendidikan yang 

holistik dan bertujuan memotivasi siswa. Pembelajaran ini digunakan untuk memahami 

makna materi pelajaran yang sedang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari 

siswa (konteks pribadi, sosial, dan kultural), sehingga siswa memiliki pengetahuan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan dari satu konteks ke konteks lainnya. Dengan 

pendekatan pembelajaran kontekstual siswa akan memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan sebagai bekal untuk memecahkan masalah kehidupannya di lingkungan 

masyarakat. Siswa adalah generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah di masa mendatang sehingga perlu dilatih dari sekarang. 
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Pendekatan pembelajaran kontekstual pembelajaran adalah pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk menemukan konsep dan mengaitkan konsep yang dipelajari 

dengan pengalaman yang dimiliki sebagai pengetahuan prasyarat untuk membangun 

konsep baru. 

Adapun strategi pembelajaran dalam mengiplementasikan pembelajaran 

kontekstual menurut Bern dan Erikson (2001: 5-11) antara lain 1) pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learnig) 2) pembelajaran kooperatif (Coopertive learning) 3) 

pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) 4) pembelajaran pelayanan 

(service learning). Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan pengajaran kontekstual 

harus menekankan pada hal-hal sebagai berikut, 1) belajar berbasis masalah 

(problembased learning), 2) pengajaran autentik (authentic instruction), 3) belajar 

berbasis inquiri (inquiri based-learning), 4) belajar berbasis proyek (project-based 

learning), 5) belajar berbasis kerja (work-based learning) 6) belajar jasa layanan (service 

learning) 7) belajar kooperatif (cooperative learning). 

Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual pembelajaran akan menjadi lebih 

bermakna dan siswa dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari dengan kehidupan 

nyata mereka untuk memecahkan masalah kehidupan di lingkungannya. 

Komponen - komponen yang menyusun Pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut: 

1. Kontruktivisme 

Kontruktivisme adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman.Pembelajaran ini harus 

dikemas menjadi proses”mengkontruksi”bukan menerima pengetahuan. 

2. Inquiry 

Inquiry adalah proses pembelajaran yang didasrkan pada proses pencarian 

penemuan melalui proses berfikir secara sistematis. Merupakan proses pemindahan 

dari pengamatan menjadi pemahaman sehingga siswa belajar mengunakan 

ketrampilan berfikir kritis. Langkah-langkah dalam proses inquiry antara lain : a) 

Merumuskan masalah, b) Mengajukan hipotesis, c) Mengumpilkan data, d) Menuji 

hipotesis, e) Membuat kesimpulan 

3. Bertanya 

Bertanya dalah bagian inti belajar dan menemukan pengetahuan . 

4. Masyarakat belajar 
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Menurut Vygotsky dalam masyarakat belajar  ini pengetahuan dan pengalaman 

anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. 

5. Pemodel 

Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sebagai sustu 

contoh yang dapat ditiru oleh siswa. 

6. Refleksi 

Refleksi adalah proses pengengalaman yang telah dipelajari dengan cara 

mengerutkan dan mengevalusi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran telah 

dilaluinya untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai baik yang bersifat positif 

maupun bernilai negative. 

7. Penilaian nyata 

Penilaian nyata adalah proses yang dilukan oleh guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa.  

Dari konsep Contextual Teaching and Learning CTL tersebut ada tiga hal  yang 

harus di pahami: 

Pertama CTL menekankan kepada proses keterlibatan mahasiswa untuk 

menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara 

langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar mahasiswa 

hanya menerima materi perkuliahan, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuannya.  

Kedua CTL mendorong agar mahasiswa dapat menemukan hubungan antara 

materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya mahasiswa dituntut untuk 

dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar dengan kehidupan nyata. Hal ini 

sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan 

kehidupan nyata, bukan saja bagi mahasiswa materi itu akan bermakna secara 

fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori 

mahasiswa , sehingga tidak akan mudah dilupakan.  

Ketiga CTL mendorong mahasiswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan mahasiswa dapat memahami 

materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL bukan 

untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka 

dalam mengarungi kehidupan nyata. 
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Penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam 

menanamkan motivasi inovasi teknologi pada UMKM pada mata kuliah kewirausahaan 

ini mahasiswa di tuntut untuk belajar langsung menemukan masalah- masalah yang di 

hadapi UMKM, menemukan solusi untuk masalah tersebut serta mampu menimbulkan 

ide – ide baru untuk berinovasi teknolgi demi memajukan usaha. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dyson & Rubin (2003) mengungkapkan bahwa implementasi pembelajaran 

kontekstual dapat meningkatkan keterampilan sosial, bekerja sama dalam kelompok, 

membantu teman, memberi dan menerima umpan balik, dan mengembangkan tanggung 

jawab. Dampak yang timbul dari pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, siswa bekerja dengan satu sama lain dalam memahami materi 

pelajaran, dan siswa menjadi bertanggung jawab untuk tugas yang di berikan.   
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Gambar 5.9. Model Pembelajaran Inovasi Teknologi UMKM di Provinsi Riau 
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5.2  Luaran yang Dicapai 

Ada beberapa luaran yang dicapai dari penelitian tahun I, yaitu sebagai berikut: 

1. Telah Publish pada jurnal internasional, yaitu Journal of Educational Sciences. Vol. 

2, No. 2, 2018, 42-51. Judul artikel: “Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial 

Interest of Vocational High School Students in Pekanbaru.”  

2. Makalah sudah diseminarkan pada The 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP  (3rd ICEEE), 

pada tanggal 29-31 Agustus 2018 di Batam Indonesia. Seminar Internasional ini 

diselenggarakan oleh Universitas Islam Syarif Kasim Riau dengan Asosiasi Profesi 

Pendidik Ekonomi Indonesia (ASPROPENDO). Judul makalah yang disampaikan 

adalah “What Factors Determine SMEs Business Success? A Case Study in Riau 

Province.” 

3. Draft Buku Ajar yang berjudul: Teori dan Kebijakan Ekonomi. 

4. Telah meluluskan dua orang Magister Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau 

yaitu: 

1. Nama  : Nurmaliza 

NIM : 1610247322 

Judul Tesis : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat  

Berwirausaha Siswa SMK Negeri di Kota Pekanbaru. 

Tanggal Ujian : 07 Juni 2018. 

2. Nama  : Marina 

NIM : 1510248166 

Judul Tesis : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Moving Class dan 

Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Motivasi Belajar dan 

Dampaknya pada Kedisiplinan Belajar Siswa. 

Tanggal Ujian : 24 Juli 2018. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Secara garis besar rencana penelitian tahun II (2019) terdapat dua sasaran yang 

ingin dicapai, yaitu: 1) Menyusun strategi inovasi teknologi UMKM di Sekolah; dan 2) 

Menyusun model pembelajaran inovasi teknologi UMKM di Sekolah. 

Untuk kegiatan pertama,  menyusun strategi inovasi teknologi UMKM di 

Sekolah akan melibatkan mahasiswa Program Magister Pendidikan Ekonomi FKIP 

Universitas Riau. Mahasiswa yang dilibatkan yaitu Dini Wahyuni, dengan judul tesis: 

Analisis Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengolahan Sagu Dikabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 Untuk kegiatan kedua,  menyusun model inovasi teknologi UMKM di Sekolah 

akan melibatkan mahasiswa Program Magister Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 

Riau. Mahasiswa yang dilibatkan yaitu Risyatun Naziah, Pengaruh Penerapan Metode 

Pembelajaran Kontekstual Dan Semangat Kerja Guru Terhadap Motivasi Belajar dan 

Dampaknya Terhadap Hasil Belajar Afektif Mata Pelajaran IPS di Kota Pekanbaru. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hambatan inovasi teknologi UMKM di Provinsi Riau: 1). Minimnya Akses Pasar 

bagi pengusaha UMKM yang ingin memanfaatkan peluang pasar nasional maupun 

internasional serta Kesulitan mengakses pasar yang lebih luas; 2). Hambatan 

Kemajuan Teknologi Yang  Di Gunakan UMKM; 3). SDM kurang terampil; 4). 

Masih rendahnya dukungan lembaga pemerintah; 5). Ketersediaan Modal; dan 6). 

Kesulitan memperoleh bahan baku. 

2. Strategi pengembangan inovasi teknologi UMKM: 1). Peningkatan keterampilan 

bersikap dan berprilaku inovasi dalam pengembangan bisnis UMKM; 2). 

Peningkatan  kualitas SDM; 3). Peningkatan modal UMKM; 4). Memperluas akses 

pasar; 5). Meningkatkan kemitraan; dan 6). Meningkatkan dukungan lembaga 

pemerintahan. 

3. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi teknologi UMKM yaitu 

Model pembelajaran inovatif yang dapat mengoptimalkan multiple intelligence 

pengusaha UMKM yaitu dengan pendekatan  Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Pembelajaran CTL dapat diimplementasikan dengan cara melibatkan 

pengusaha UMKM dalam mempelajari  materi kewirausahaan melalui berbagai 

aktivitas kegiatan dengan mengaitkan unsur lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

serta diharapkan dapat mengembangkan multiple intelligence pengusaha UMKM. 

 

7.2 Saran-saran 

Ada beberapa saran yang bisa diberikan terkait dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan dan insentif yang sesuai untuk 

mengembangkan usaha UMKM. Salah satunya dengan mengurangi beban birokrasi 

untuk usaha baru, memberikan kemudahan mendapat izin usaha, dan menjadi 
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fasilitator antara pengusaha UMKM dengan lembaga keuangan formal dalam upaya 

mengurangi kesulitan pengarjin mengakses permodalan. 

2. Untuk meningkatkan inovasi teknologi UMKM, pemerintah sangat perlu 

melakukan pendampingan dan pelatihan peningkatan inovasi teknologi dengan 

model pembelajaran inovatif yang dapat mengoptimalkan multiple intelligence 

pengusaha UMKM. 
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