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KATA PENGANTAR 
 

Buku ini dengan judul “Produktivitas Kerja ” berkat hasil 
penelitian lapangan yang telah dilakukan di beberapa UMKM di 
Kota Makassar. Buku ini ditulis untuk mengetahui permasalahan 
yang selama ini dialami UMKM serta menemukan strategi yang 
dapat diterapkan oleh UMKM dalam keberlangsungan Usaha di 
tengah masa Covid 19.  
  Pada kesempatan ini kami banyak mengucapkan 
terimaksih kepada berbagai pihak yang telah membatu dalam 
berdiskusi serta memberikan masukan yang sangat berharga 
dalam memperkaya isi buku ini, sehingga masukan–masukan 
yang disampaikan dapat melengkapi sebuah kajian dan dapat 
bermanfaat bagi usaha UMKM. Diharapkan buku ini dapat 
menjadi konstribusi bagi pengembagan ilmu pengetahuan. 
Meski demikian, disadari buku ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh sebab itu, kritikan dan saran buku ini sangatlah diharapkan 
untuk perbaikan penulis.  

Dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi sub 
sektor ekonomi bagi usaha UMKM agar UMKM dapat 
menggunakan strategi yang dapat mencapai Produktivitas Kerja 
ditengah Masa Pandemik Covid 19.  
  
       Makassar,  September 2021 
 
       
   

     Tim Penulis 
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BAB I. 
STUDI PENDEKATAN UMKM 

 
 
A. LATAR BELAKANG 

 
  Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia 
termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 
dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) 
menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat 
lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, 
atau kota. Dampak perekonomian di masa pandemi virus Corona 
Covid 19 terhadap  para pelaku usaha sektor mikro kecil dan 
menengah yang hampir sebagian besar lumpuh dan diambang 
kebangkrutan. Pandemi Covid-19 telah membuat Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami stagnan hingga ada 
yang harus menutup gerainya. Hal itu disebabkan, perubahan 
kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan yang 
berdampak pada menurunya daya beli masyarakat. 
  Beberapa   temuan   penelitian   sebelumnya   
menyatakan   lemahnya   daya   saing   UMKM  disebabkan  
beberapa  masalah  yang  dihadapi  oleh  para  UMKM.  (Hamid  
&  Susilo,  2011)  menyimpulkan  dari  hasil  penelitiannya  
beberapa  masalah  yang  dihadapi oleh  UMKM  di  Provinsi  
DIY,  antara  lain:  (1)  Pemasaran;  (2)  Modal  dan  pendanaan;  
(3)  Inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi;  (4) 
Pemakaian  bahan  baku;  (5)  Peralatan  produksi;  (6) 
Penyerapan  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja;  (7)  Rencana  
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pengembangan  usaha ;  dan  (8)  Kesiapan menghadapi 
tantangan lingkungan eksternal.  
 Upaya dilakukan para pelaku usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) menjalankan bisnisnya dalam 
meningkatkan daya saing dengan mampu melakukan kreativitas 
dan inovasi di masa pandemic Covid 19. Daya saing merupakan 
upaya mengelola sumber daya manusia (SDM), teknologi, 
modal dan sumber daya alam lainnya untuk menghasilkan 
produk barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan.  Daya saing sangat berhubungan 
dengan produktivitas yang dapat mencapai keberhasilan 
sehingga taraf hidup pelaku usaha dapat meningkat dimasa 
pandemic. dan pada tataran UMKM produktivitas sangat 
tergantung dengan kemampuan menjalin kerjasama dengan 
usaha besar atau sesama UMKM, penciptaan keunggulan 
kompetitif, manajemen yang tepat, teknologi tepat guna, inovasi 
yang berkesinambungan, memperhatikan kualitas, nilai, dan 
keunikan produk serta bagaimana efisiensi produk itu dihasilkan 
agar perusahaan dapat bersaing secara ketat dengan pesaing-
pesaingnya. Produktivitas menjadi penentu tingkat kompetitif 
sebuah UMKM dan produktivitas sangat terkait jumlah output 
yang mampu dihasilkan oleh UMKM dengan biaya tertentu. 
Produktivitas menentukan apakah kegiatan produksi dilakukan 
secara efisien dan memberikan keuntungan. 
  Kien (2012) menyatakan bahwa produktivitas 
merupakan faktor penting untuk membangun daya saing 
organisasi, mempertahankan kinerja strategis dan keuangan, 
mencapai tujuan yang diinginkan dan memenuhi proposi nilai 
pemangku kepentingan. Vrat et al., (2009) menyebutkan untuk 
mencapai produktivitas karyawan yang maksimal diperlukan 
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adanya manajemen yang efektif. Ukuran pencapaian 
produktivitas karyawan yang maksimal tidak hanya ditentukan 
dengan sejumlah angka, melainkan pada sejumlah output yang 
diperoleh dari seseorang karyawan selama periode waktu yang 
telah ditetapkan (Mokhtar et al., 2010) 
  Peningkatan daya saing pada UMKM harus secara 
bertahap artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya 
memenangkan persaingan pada tingkat lokal. Kemudian 
dikembangkan untuk wilayah/ kawasan yang makin meluas 
sehingga secara hirarkis pelaku bisnis lokal dapat turut bermain 
dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alamiah.  
 
 
B.  PERMASALAHAN DAN TUJUAN 

 
Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana meningkatkan taraf kehidupan bagi UMKM? 
2) Bagaimana strategi pelaku UMKM mengelola usaha 

yang berdaya saing dimasa pandemic?  
3) Bagaimana upaya UMKM dalam meningkatkan daya 

saing melalui produktivitas dimasa pandemic Covid 19? 
 
  Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui berbagai kondisi daya saing UMKM, 
maka diperlukan bentuk pembinaan yang 
berkesinambungan, guna meningkatkan taraf kehidupan 
bagi UMKM 
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2) Untuk mengetahui strategi pelaku UMKM mengelola 
usaha yang berdaya saing dimasa pandemic  

3) Untuk mengetahui upaya UMKM dalam meningkatkan 
daya saing melalui produktivitas dimasa pandemic Covid 
19. 
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BAB II. 
DAYA SAING UMKM 

 
 
A. UMKM 

   
  Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  merupakan 
salah satu cara yang tepat untuk dikembangan di masyarakat 
Indonesia dan sebagai mesin penggerak yang dapat diandalkan 
untuk meningkatkan perekonomian rakyat (Novitasari & 
Zuraida, 2015; Mulyani, 2014; Sukirman, 2017). 
  Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan 
salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia. 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) mendefinisikan UMKM 
berdasar kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:  

a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.  

b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam 
Undang-Undang 
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c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini 

 
  Kriteria UMKM menurut jumlah aset dan omset yang 
dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 
adalah: 
 

Tabel 2.1 
Kriteria UMKM 

 
Uraian Kriteria 

Asset Omzet 

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Usaha Kecil Lebih dari 50 juta – 
500 juta 

Lebih dari 300 juta – 
2,5 milliar 

Usaha Menengah Lebih dari 500 juta 
– 10 milliar 

Lebih dari 2,5 
milliar– 50 milliar 
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B. PERMASALAHAN UMKM DI INDONESIA 
 Meski memiliki potensi  sangat 
besar, UMKM menghadapi keterbatasan saat mengembangkan 
kapasitas serta akses sumber daya produktifnya. Berikut ini 
adalah permasalahan utama yang menghambat pertumbuhan 
UMKM. 

1) Produktivitas yang rendah karena kualitas SDM yang 
dimiliki masih rendah, terutama di bidang pemasaran, 
manajemen, dan teknologi 

2) Keterbatasan akses modal yang sangat menyulitkan 
untuk mengembangkan produk-produknya. 

3) Manajemen, informasi dan pasar, serta penguasaan 
teknologi masih sangat kurang memadai. Sedangkan 
untuk meningkatkannya, diperlukan biaya besar, terlebih 
bila UMKM harus mengelolanya secara mandiri. 

 
Selain permasalahan diatas, secara umum UMKM sendiri 

menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial 
dan nonfinansial (organisasi manajemen). Menurut Urata 
(Dalam pramiyanti: 2008) masalah finasial diantaranya adalah 

1) Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana 
yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM 

2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam 
pendanaan UMKM 

3) Biaya transaksi yang tinggi, yantg disebabkan oleh oleh 
prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita 
banyak waktu sementara jumlah kredit ytang dikucurkan 
kecil. 
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4) Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang 
disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak 
tersedianya informasi yang memadai. 

5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang 
cukup tinggi. 

6) Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan 
belum adanya manajemen keuangan yang transparan 
maupun kuranya kemampuan manajerial dan finansial. 

 
Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non 
finansial) diantaranya adalah : 
1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksidan quality 

control yang disebabkan minimnya kesempatanutuk 
mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya 
pendidikan dan pelatihan. 

2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan 
oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh 
UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan 
kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa 
yangs sesuai dengan keinginan pasar. 

3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya 
sumber daya untuk mengembangkan SDM 

4) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. 
 

Semenjak kasus positif covid-19  di Indonesia semakin 
meningkat, pemerintah membuat sebuah kebijakan lockdown, 
work from home (WFH), social distancing, dan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB), untuk mengurangi skala 
penyebaran virus covid-19.  Hal Ini tentunya menambah 
permasalahan yang ada dalam UMKM karena turunnya daya 
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beli masyarakat akibat banyaknya pengangguran dan rendahnya 
penjualan akibat dari pembatasan sosial. 

Bagi UMKM yang sudah menerapkan Digital marketing 
tentu sangat membantu dalam pemasaran produk, tetapi bagi 
UMKM yang masih memasarkan produknya secara manual 
tentunya pembatasan Sosial ini sangat berpengaruh. Untuk itu 
dengan adanya pandemic ini UMKM dituntut untuk lebih kreatif 
dari segala hal dalam mempertahankan keberlangsungan 
usahanya, produktifitas kerja harus lebIh ditingkatkan dalam 
menghadapi persaingan usaha. 
 
 
C. DAYA SAING 

 
  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 
2007 dalam Afriyani (2011) tentang standar proses, 
mendefinisikan daya saing merupakan kemampuan untuk 
menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat atau lebih 
bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 
memperkokoh pangsa pasarnya, kemampuan menghubungkan 
dengan lingkungannya, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa 
henti, kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. 
Dengan menggunakan kinerja atau melihat indikator tertentu 
sebagai acuan, maka dapat diukur tingkat kekuatan dan 
kelemahan suatu daya saing. Sedangkan Menurut Porter dalam 
Putri (2012:14) dapat didefinisikan sebagai kemampuan usaha 
suatu perusahaan dalam industri untuk mengadapi berbagai 
lingkungan yang dihadapi. Daya saing ditentukan oleh 
keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung 
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pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita 
sebut keunggulan kompetitif.  

Selanjutnya, Porter menjelaskan pentingnya daya saing 
karena tiga hal berikut:  

1. mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan 
mandiri,  

2. dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam 
konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku 
ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat,  

3. kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan 
efisiensi 

 
UMKM yang memiliki jaringan usaha yang kuat akan 

menjadi modal untuk dapat melaksanakan kegiatan operasinya 
secara efektif dan efisien, sehingga jaringan usaha juga dapat 
menjadi modal daya saing perusahaan.Peningkatan daya saing 
pada UMKM harus secara bertahap artinya peningkatan daya 
saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan ialah melakukan jaringan usaha 
yang kuat. Jaringan Usaha merupakan salah satu factor penting 
dalam bisnis UMKM untuk meningkatkan skala ekonomi, 
pengelolaan bisnis yang efisien dan memperluas pangsa pasar. 

Daya saing berkaitan erat dengan produktivitas yang 
menentukan keberhasilan meningkatnya standar hidup pelaku 
usaha, dan pada tataran UMKM produktivitas sangat tergantung 
dengan kemampuan menjalin kerjasama dengan usaha besar 
atau sesama UMKM, penciptaan keunggulan kompetitif, 
manajemen yang tepat, teknologi tepat guna, inovasi yang 
berkesinambungan, memperhatikan kualitas, nilai, dan keunikan 
produk serta bagaimana efisiensi produk itu dihasilkan agar 
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perusahaan dapat bersaing secara ketat dengan pesaing-
pesaingnya. 

Upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat 
menghasilkan pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) mampu meningkatkan kemampuan usaha melalui 
peningkatan kreativitas dan inovasi. Secara umum daya saing 
merupakan upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber 
daya manusia, teknologi, modal, dan sumber daya alamnya 
untuk mencapai nilai tambah 
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BAB III  
PRODUKTIVITAS KERJA 

 
 
A. KONSEP PRODUKTIVITAS KERJA  
 
  Produktivitas adalah sikap mental yang mementingkan 
usaha terus menerus untuk menyesuaikan aktivitas ekonomi 
terhadap kondisi yang berubah. Sikap mental untuk menerapkan 
teori serta metode-metode dan kepercayaan yang teguh akan 
kemajuan umat manusia (Ramayani,2004). 
 Menurut Tohardi dalam Sutrisno (2017:100), 
produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang 
selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu 
keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih 
baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik 
daripada hari ini. 
 Menurut Sinungan dalam Busro (2018:344), 
produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam 
waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. 
Kemampuan disini menurut peneliti bisa diartikan sebagai 
kemampuan fisik atau bisa juga disebut kemampuan 
keterampilan 
  Setiap perusahaan selalu agar bisa berprestasi dalam 
bentuk memberikan produktivitas kerja secara maksimal, 
produktivitas kerja sangatlah penting sebagai alat pengukur 
keberhasilan dalam menjalankan usaha, karena semakin tinggi 
produktivitas kerja dalam perusahaan berarti kinerja perusahaan 
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untuk meningkatkan laba dan efisiensi biaya dapat tercapai 
dalam jangka waktu panjang . 
 Konsep produktivitas pada dasarnya dapat dilihat dari 
dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. 
Pengkajian masalah produktivitas dari dimensi individu tidak 
lain melihat produktivitas terutama dalam hubungannya dengan 
karakteristikkarakteristik kepribadian individu. Dalam konteks 
ini esensi pengertian produktivitas adalah sikap mental yang 
selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 
harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih 
baik dari hari ini (Kusnendi, 2003). 
 
 
B. SUMBER PRODUKTIVITAS KERJA 
 
Sumber produktivitas kerja adalah manusia sebagai tenaga kerja, 
baik secara individual maupun secara kelompok, yang 
sepenuhnya terarah pada upaya mencari cara yang 
memungkinkan manusia meningkatkan produktivitasnya dalam 
bekerja, terutama berkenaan dengan peningkatan kualitas dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Sumber produktivitas kerja 
tersebut adalah: 
 

1) Penggunaan Pikiran 
Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika untuk 
memperoleh hasil yang maksimal dipergunakan cara 
kerja yang paling mudah, dalam arti tidak memerlukan 
banyak pikiran yang rumit dan sulit  
 
 



 

Buku Produktivitas Kerja 
 Andi Rustam- Andi Jam’an-Andi Arif-Rini-Zalkha  
 

24 

2) Penggunaan Tenaga Jasmani/Fisik 
Produktivitas kerja dikatakan tinggi bilamana dalam 
mengerjakan sesuatu diperoleh hasil yang jumlahnya 
terbanyak dan mutunya terbaik.  
 

3) Penggunaan Waktu  
Produktivitas dari segi waktu, berkenaan dengan cepat 
atau lambatnya mencapai suatu hasil dalam bekerja.  
 

4) Penggunaan Ruangan 
Suatu pekerjaan dikatakan produktif bila menggunakan 
ruang yang luasnya wajar, sehingga tidak memerlukan 
mobilitas yang jauh.  
 

5) Penggunaan Material/Bahan Dan Uang 
 Suatu pekerjaan dikatakan produktif, jika penggunaan 
material/bahan baku dan peralatan lainnya tidak terlalu 
banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal, 
tanpa mengurangi mutu hasil yang dicapai, dan 
pekerjaan tersebut dikatakan hemat (Sedarmayanti,2004) 

 
 
C.  FAKTOR MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS 

KERJA 
 
Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas menurut Ambar 
Teguh Sulistiyani dan Rosidah dalam bukunya bukunya yang 
Manajemen Sumber Daya Manusia (2003) adalah sebagai 
berikut :  
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1) Pengetahuan (knowledge) 
Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses 
pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun 
nonformal. 
Keterampilan memberikan kontribusi pada seseorang di 
dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam 
melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Dengan 
pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi, 
seorang pegawai diharapkan mampu melakukan 
pekerjaan dengan baik dan produktif. 

 
2) Keterampilan (skill) 

Keterampilan merupakan kemampuan dan penguasaan 
teknis operasional mengenai bidang tertentu yang 
bersifat kekaryaan. Skill diperoleh melalui proses belajar 
dan berlatih serta berkaitan dengan kemampuan 
seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan bersifat teknis. Dengan 
keterampilan yang dimiliki seorang pegawai, diharapkan 
mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif. 

 
3) Kemampuan (abilities) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 
adalah kemampuan. Abilities atau kemampuan terbentuk 
dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang 
pegawai. Konsep ini jauh lebih luas, karena dapat 
mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan 
keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. 
Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai 
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pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, diharapkan 
memiliki kemampuan yang tinggi pula. 

 
4) Sikap (attitude) 

Attitude merupakan suatu kebiasaan yang memiliki pola. 
Apabila pegawai memiliki kebiasaan baik, hal tersebut 
dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Sebagai 
contoh, seorang pegawai yang memiliki kebiasaan tepat 
waktu, disiplin, akan berbanding lurus juga dengan 
perilakunya. 

 
5) Perilaku (behaviors) 

Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku 
berasal dari attitude atau sikap seseorang. Sikap yang 
baik akan menghasilkan perilaku yang baik juga. Dengan 
perilaku yang baik, produktivitas kerja akan tercipta 
dengan efisien. 

 
Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan, yaitu: 
 

1) Pelatihan  
Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan 
dengan ketrampilan dan cara-cara yang tepat untuk 
menggunakan peralatan kerja 
 

2) Mental Dan Kemampuan Fisik Karyawan 
 Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang 
sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, 
sebab keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai 
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hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja 
karyawan 
 

3) Hubungan Antara Atasan Dan Bawahan 
Hubungan antara atasan dan bawahan akan memengaruhi 
kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dengan demikian 
jika karyawan diperlakukan secara baik, maka karyawan 
tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam 
proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat 
produktivitas kerja (Sutrisno, 2009). 

 
   Adapun Tiffin dan Cormick, mengatakn bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat 
disimpulkan menjadi dua golongan yaitu: 

1) Faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, 
temperamen, keadaan fisik individu dan motivasi.  

2) Faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik 
seperti suara, penerangan, waktu istirahat, lama kerja, 
upah, bentuk organisasi, lingkungan sosial dan keluarga 
(Siagian,2003). 

 
 
D. PENGUKURAN PRODUKTIVITAS KERJA 
 
  Seorang karyawan dapat disebut produktif ketika ia 
mampu mencapai hasil, target, maupun prestasi kerja dalam 
kurun waktu tertentu. Di sinilah indikator produktivitas kerja 
berperan, yaitu mengukur serta membandingkan kuantitas dan 
kualitas kerja karyawan saat menggunakan sumber daya yang 
dimiliki. 
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  Menurut Henry Simamora (2004) faktor-faktor yang 
digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi 
kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu:  

1)  Kuantitas Kerja  
Kuantitas kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 
karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan 
standar ada atau ditetapkan oleh perusahan. 
 

2)   Kualitas Kerja  
Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang 
berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang 
dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini merupakan 
suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 
pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar 
yang ditetapkan oleh perusahaan.  
 

3)   Ketepatan Waktu  
Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas 
diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, dilihat 
dari sudut koordinasi 17 dengan hasil output serta 
memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 
lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan 
terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu 
sampai menjadi output 
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BAB IV. 

JIWA KEPEMIMPINAN UMKM 
 
 
A. GAYA KEPEMIMPINAN  
 
  Dalam suatu organisasi/usaha UMKM, kepemimpinan 
merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan 
organisasi / usaha dalam mencapai tujuan. Suatu pendekatan 
yang dapat digunakan untuk memahami kesuksesan dari 
kepemimpinan, yakni dengan memusatkan perhatian pada apa 
yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jadi yang dimaksudkan 
disini adalah gayanya. Gaya kepemimpinan merupakan norma 
perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 
mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia 
inginkan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat 
diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang 
kondusif dan membangun iklim motivasi bagi pegawai sehingga 
diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. 

Kepemimpinan adalah sebuah karakteristik penting yang 
diperlukan untuk mengelola dan memimpin organisasi baik 
melalui individu atau tim untuk mencapai visi, misi, dan tujuan 
yang ditetapkan. Handoko (2013) mengemukakan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang 
untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan 
dan sasaran. 

Pendiri UMKM menetapkan arah dengan 
mengembangkan visi masa depan. Dengan mengkomunikasikan 
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visi ini, maka akan memberikan inspirasi bagi dirinya dan 
karyawannya untuk mengatasi kesulitan yang muncul di dalam 
organisasi. Pemimpin UKM dapat bertindak sebagai pemimpin 
dan manager serta peran lainnya pada tahap start up. 
Kepemimpinan dimulai dengan visi dan tanpa visi, 
kepemimpinan efektif tidak dapat dilakukan. Prinsip dalam 
penerapan visi akan membuat pemimpin UKM lebih kuat dan 
efektif. Berbagi tujuan pribadi dengan karyawan adalah hal yang 
vital dalam mengkomunikasikan visi. Visi harus 
dikomunikasikan ke seluruh karyawan.  

Perintah dan kontrol hanyalah gaya manajemen, namun 
dengan meletakkan pekerjaan dan melakukan tindakan 
perbaikan tidak menunjukkan visi seorang pemimpin. Seorang 
pemimpin harus memberikan visi yang jelas, bagaimana bentuk 
organisasi nantinya. Bagi pemimpin UMKM, tergantung pada 
jumlah karyawan di dalam organisasi, yang dapat di 
komunikasikan secara verbal, tertulis, ataupun keduannya. 
Pemimpin yang efektif memahami bahwa karyawan yang tahu 
dimana dirinya dan perusahaan berdiri akan menjadi lebih 
mudah berkomitmen.  

Orang yang memiliki komitmen dan bekerja dalam satu 
tim dan menghasilkan hasil yang berkwalitas. Prinsip lainnya 
adalah mengandalkan visi yang jelas yang mencakup seluruh 
tahapan bisnis. Cakupan visi lebih dari sekedar jasa dan produk. 
Menjunjung visi, link pelanggan dengan karyawan, dan proses 
internal. Bakat karyawan adalah bagian dari visi dan karyawan 
harus diberitahu agar memahaminya. Prinsip yang terkait 
dengan perubahan adalah hal yang penting bagi visi pemimpin . 
Setiap orang dalam organisasi, termasuk pemimpin sendiri harus 
berani menghadapi perubahan; sehingga, visi juga berubah. Pada 
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saat pendirian organisasi dan sebelumnya, perubahan terjadi. 
Mengkomunikasikan visi untuk menghadapi perubahan 
menciptakan budaya yang dapat mengantisipasi dan 
menyebabkan lebih banyak perubahan daripada bereaksi 
terhadap perubahan. Contoh konkret perubahan di dalam 
konteks visi harus dibagi dengan karyawan untuk dapat 
dipahami. Misalnya, peluncuran produk, isu layanan pelanggan, 
skrip sales dan pelatihan karyawan baru akan membuat 
karyawan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai 
aspek perusahaan. Sebaliknya, hal ini akan memperkuat visi 
dalam menghadapi perubahan.  

Prinsip terakhir dalam berbagi visi pemimpin adalah 
ucpan dan tingkah laku pemimpin harus konsisten dan jujur. 
Tujuan membagi visi adalah untuk memperkuat komitmen untuk 
mencapai keberhasilan organisasi. Ketidakkonsistenan dan 
ketidakjujuran akan menghancurkan komitmen yang ada. 
Karyawan harus melihat integritas disemua level dalam 
organisasi untuk melayani pelanggan dan visi perusahaan 
dengan integritas. Seorang pemimpin yang baik membagi 
visinya dan melakukannya dengan konsisten. Ini penting bagi 
pemimpin UKM untuk menetapkan masing-masing tugas 
individu, tindakan, dan komitmen untuk mendukung visi 
perusahaan. 

 
 
B. HUBUNGAN KARAKTERISTIK PEMILIK DENGAN 

ORIENTASI USAHA 
 
  Dalam penelitian Sarwoko (2008) faktor yang menjadi 
penentu keberhasilan UKM adalah karakteristik individu yang 
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dimiliki pemilik atau pengrajin (owner/manager characteristics). 
Dalam hal tersebut karakteristik individu yang dimiliki pemilik 
atau pengrajin (owner/manager characteristics) mempengaruhi 
strategi bisnis sebelum strategi bisnis itu mempengaruhi kinerja 
UKM. Menurut Zoysa dan Herath (2007) karakteristik pemilik 
dibentuk dari dua dimensi yaitu: entrepreneurial mentaly dan 
administrative mentaly, sedangkan strategi bisnis dibentuk dari 
tiga dimensi yaitu planned stategy, adaptive strategy, dan 
entreprenurial strategy, dan untuk kinerja UMKM dibentuk 
dengan tiga dimensi yaitu peningkatan penjualan, peningkatan 
asset dan probabilitas usaha. Karakteristik pemilik diperlukan 
pada saat perusahaan ingin mengalami pertumbuhan namun 
karakteristik perusahaan dan sifat perencanaan strategis dan 
proses manajemennya juga penting (Khan & Idrees, 2015). 
Model siklus hidup perusahaan yang menunjukkan bahwa 
sebuah perusahaan bergerak melalui berbagai tahap berbasis 
sumber daya perusahaan dan orientasi usaha pemilik, karena 
kompetensi strategis pemilik menjadi penentu perkembangan 
usaha. 

Seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, 
informasi yang mendalam dalam proses menyaring satu 
keputusan yang tepat. Disamping itu, Style of Leadership yang 
dijalankannya dalam mengelola suatu organisasi harus dapat 
mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari 
bawahan sedemikian rupa, sehingga segala tingkah laku 
bawahan sesuai dengan keinginan pimpinan yang bersangkutan. 
Apapun gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang 
pemimpin terhadap organisasi yang dipimpinnya harus dapat 
memberikan motivasi serta kenyaman bagi para anggotanya dan 
harus dapat memberikan motivasi, kenyamanan dan perubahan 
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kea rah kebaikan bagi anggotanya. Hanya dengan jalan 
demikian pencapaian tujuan dapat terlaksana. 
 
C. KEPEMIMPINAN DALAM KEWIRAUSAHAAN 
 

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku 
orang lain kearah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan 
dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan 
cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahawan yang 
berhasil merupakan pemimpin memimpin para karyawannya 
dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya 
pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang 
meningkat dan keberhasilan yang berkesinambungan dari 
perusahaan. 

Para wirausaha memiliki gaya kepemimpinan yang 
berbeda, mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka 
sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan 
perusahaannya 
 
Sikap-sikap Pemimpin yang Sukses dalam Berwirausaha 
adalah sebagai berikut :  

1) (Purposeful) - MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS 
UNTUK DICAPAI: tujuan yang sesungguhnya 
Memiliki tujuan yang jelas berarti punya pendinian, 
memiliki fokus, memiliki keyakinan akan keputusannya, 
memiliki kemampuan memutuskan, dan berdaya tahan, 
sesungguhnya merupakan kualitas pencapaian yang 
sukses dan tuntutan tujuan apa pun. Tak dapat dipungkiri, 
ini adalah salah satu kualitas manusia yang paling dicari 
dalam kehidupan, namun banyak orang yang belum 
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memilikinya. Seseorang yang tidak memiliki tujuan dapat 
diibaratkan sebagai sebuah kapal di tengah-tengah kabut 
di lautan yang telah kehilangan kemudi dan layar 
sekaligus. Di saat semuanya berjalan mulus, sering kali 
dilema muncul tanpa kita sadari, kecuali mungkin 
kurangnya pemahaman akan arah yang jelas atau gerakan 
yang meyakinkan. Saat cuaca berubah ia akan bereaksi 
dengan pengaruh dari luar. Namun kita tetap dapat 
kehilangan arah tujuan kita seandainyapun layar dan 
kemudi tetap ada di tempatnya. Kecuali jika Anda 
mcmiliki tujuan yang jelas dalam mengambil suatu 
tindakan, Anda akan menuju arah yang salah. 
 

2)  (Responsible) - TANGGUNG JAWAB: kehandalan 
yang sejati. 
Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sendiri 
mengenai ‘akan menjadi seperti apa perusahaan saya, jika 
semua orang seperti saya’ adalah sebagai berikut: 
Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya dalam diri 
kita membutuhkan evaluasi yang teratur. Kebiasaan 
memahami betapa kita harus bertanggung jawab terhadap 
apa yang kita pikirkan dan lakukan menupakan hal 
bernilai untuk dibangun. Menanamkan akuntabilitas yang 
sebenarnya pada din orang lain membutuhkan pujian dan 
evaluasi kinerja yang teratur. Kebiasaan semacam ini 
akan mengembangkan loyalitas yang lebih mendalam dan 
pemahaman yang lebih besar sebagaimana tanggung 
jawab yang kita harapkan dan orang lain. Sebagian besar 
evaluasi kinerja tradisional terlalu terpisah-pisah dan 
lebih berlandaskan pada ‘bagaimana Anda dapat 
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melakukan sesuatu dengan lebih baik’ danipada ‘seberapa 
balk yang telah Anda lakukan.’ Evaluasi kinerja 
seharusnya mengikutsertakan secara tepat apa yang ingin 
dicapai dan kata itu: baik mengevaluasi maupun juga 
memuji. 

 
3) (Integrity) — INTEGRITAS: nilai yang sejati 

Tidak ada kualitas tunggal yang mendefinisikan para 
pemimpin, baik yang berpemikiran wirausaha atau tidak. 
Namun kualitas yang tak dapat diabaikan adalah 
melakukan sesuatu yang benar berdasarkan kesadaran 
akan kehormatan dan penghargaan pada orang lain. 
Memahami apa yang benar untuk dilakukan dan secara 
nyata mengerjakannya berarti memiliki integnitas. Filsuf 
Yunani Socrates percaya bahwa untuk sungguh 
mengetahui apa yang benar tidak mungkin tanpa 
bertindak selaras dengannya. Ketika dia telah dijatuhi 
hukuman mati oleh pemenintah untuk apa yang dianggap 
sebagai pandangan yang sangat kontroversial, teman-
temannya memaksanya untuk melarikan diri dengan 
rencana yang telah mereka susun. Socrates dengan tegas 
menolak saran mereka, dengan menjawab: ‘Sepanjang 
hidupku, aku telah mengajarkan bahwa orang harus 
mematuhi hukum yang berlaku di suatu tempat. Jika 
hukum itu salah maka kita harus memperbaikinya melalui 
diskusi, dan walaupun saya menjadi korban ketidakadilan, 
saya tidak dapat dengan tiba-tiba melawan apa yang 
menjadi kepencayaan saya hanya karena hidup saya 
terancam. Pnionitas pertama manusia bukan hanya untuk 
hidup, namun untuk memimpin suatu kebaikan dan 
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menjalani kehidupan’ Dengan lebih memilih untuk 
memberikan hidupnya dibandingkan hidup tanpa 
integnitas, dia membuat sebuah contoh sangat besar 
mengenai melakukan apa yang Anda ajarkan. 

 
4) (Nonconformity) - KETIDAKCOCOKAN: kreativitas 

yang sesungguhnya 
Pemimpin wirausaha bukanlah seorang yang mudah 
cocok, kecuali dalam hal ketaatan mereka terhadap nilai 
inti. Tak seorang pun mencapai sukses yang 
sesungguhnya untuk menjadi diri sendiri dengan menjadi 
seorang yang mudah cocok (konformis). Namun dalam 
bisnis, banyak orang berpegang teguh pada pola yang 
mereka percayai, yaitu selubung mayoritas merupakan 
suatu prasyarat bagi persetujan dan keberhasilan. Dengan 
cara ini bisnis menjadi mangsa mitos , mendasar—bahwa 
mayoritas secara otomatis dan tanpa terkecuali selalu 
benar. Namun mayoritas tidaklah maha tahu semata-mata 
karena dia adalah mayoritas dan sullt untuk memastikan 
kebenaran pendapat tersebut. 
 

5)  (Coureqeous) – KEBERANIAN : kekuatan yang sejati 
Ketika Anda memiliki keberanian terhadap pendirian 
Anda dan keberanian untuk menjadi diri Anda sendiri dan 
mengikuti jalan yang Anda percayai sebagai yang terbaik, 
kekuatan Anda yang sejati berkembang secara alami. Di 
dalamnya, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 
ditinjau ulang dan diperhatikan, sementara kategori 
Kelemahan lebih diutamakan daripada apa yang dianggap 
sebagai kekuatan. Setiap laporan akan menekankan lebih 
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pada yang pertama daripada yang terakhir secara 
sungguh-sungguh, sekalipun salah pedoman, kepercayaan 
bahwa sesuatu yang salah haruslah menjadi perhatian. 
 

6) (Intuitive) — INTUITIF : keputusan yang 
sesungguhnya 
Suatu keputusan yang nyata merupakan sesuatu yang 
sangat penting. Bukan apa yang anda, Anda makan, ke 
mana Anda akan pergi atau bahkan, mobil apa yang akan 
Anda beli. Keputusan yang sesungguhnya adalah sesuatu 
yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan Anda 
dan juga orag lain. Sedikit orang akan berpendapat bahwa 
salah satu kemampuan yang terpenting dalam bisnis 
adalah untuk maju bersama dengan yang lain. Saya 
percaya bahwa itu sama pentingnya dengan membuat 
keputusan yang benar ‘Tentu saja demikian! dapat saya 
bayangkan Anda berkata kepada diri Anda sendiri. Hidup 
ini akan menjadi sempurna yang kita harapkan jika ini 
yang terjadi. Namun membuat keputusan yang sulit, 
apalagi selalu membuat keputusan yang benar. Saya 
berpendapat, setiap dari kita dapat belajar bagaimana 
untuk menjadi intuitif sampai pada titik saat kita harus 
membuat sesuatu keputusan yang sangat penting, baik 
besar maupun kecil, dengan latihan bertahap untuk 
menjadi yang terbaik. 
 

7) (Patience) — KESABARAN: hubungan yang 
sesungguhnya 
Manusia memiliki keunikan, dalam menempatkan batasan 
waktu bagi suatu hasil yang diinginkannya dalam hidup, 
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khususnya berkaitan dengan relasi. Tentu saja, mudah 
bersikap sabar terhadap sesuatu yang ihasilnya sudah ten- 
tu, karena dalam kepastian, hanya sedikit ruang untuk 
kecemasan. Terdapat hubungan langsung yang berkaitan 
antara kesabaran dan kepastian, sebanyak antara 
ketidaksabaran dan keraguan. Semakin Anda tidak sabar 
untuk sesuatu berjalan sesuai kehendak Anda, semakin 
Anda bertanya-tanya apakah akan terjadi demikian. 
Kapanpun Anda mempertanyakan suatu ide intuitif yang 
Anda percayai benar, pertanyaan Anda menyebabkan 
meningkatnya keraguan sampai Anda berpikir bahwa ide 
itu tidak tidak masuk akal dan kemudian mengabaikan 
atau mengulurnya hingga sesuai dengan batasan rasional 
Anda. Sekalipun ide tersebut benar dalam rasio Anda, 
terpengaruh oelh ketidaksabaran Anda untuk mencapai 
apa yang Anda inginkan, akan tampak sebagai ide yang 
salah atau jalan yang terlalu lambat untuk apa yang Anda 
inginkan. Bersikap sabar membutuhkan keyakinan. 
 

8)   (Listen) — MENDENGARKAN: pasar yang 
sesungguhnya 
Pemasaran adalah istilah yang pada mulanya 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana 
keberhasilan suatu bisnis bergantung sepenuhnya pada 
sesuatu di luar dirinya. Pemasaran mengajarkan, jika kita 
mendengarkan perekonomian, masyarakat, dan 
konsumen, kita dapat menggunakan informasi tersebut 
untuk menentukan strategi internal. Aneh,nya pemasaran 
sangat jarang digunakan untuk hal ini. Bukan berarti 
‘siapakah konsumen kita’ , pemasaran telah menjadi 
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sekadar alat pendukung penjualan dengan bertanya 
‘bagaimana kita dapat menjual lebih banyak yang kita 
inginkan. Dengan telah beralihnya kita dari budaya 
menjual produk menjadi melayani konsumen, sekarang 
menjadi lebih penting untuk mendengarkan pasar kita dan 
menentukan apa yang mereka inginkan dibanding masa-
masa sebelumnya. 

 
9) (Enthusiasm) – ANTUSIASME : komunikasi yang 

sesungguhnya 
Manusia dilahirkan dengan cara pandang yang optimis 
atau positif, namun pesimisme atau pandangan-
pandangan negatif sering kali memungkinkan untuk 
dikedepankan. Pesimisme datang dan kekecewaan, dari 
suatu impresi buruk yang terbentuk karena rintangan yang 
terjadi di masa lalu. Mungkin pesimisme menunjukkan 
kehati-hatian dan pengalaman, namun yang baik adalah 
untuk berpikir hanya pada kesulitan macam apa yang 
dapat terjadi di depan kita? Efek psikologis dan 
optimisme adalah dia membantu pencapaian keberhasilan. 

 
10) (Service) — LAYANAN: tindakan yang sesungguhnya 

Setiap orang mengetahui betapa pentingnya layanan 
pelanggan. Setiap orang berpikir bahwa mreka 
mengetahui layanan sebaik apa yang dibutuhkan. 
Walaupun begitu, persepsi konsumenlah yang benar-
benar harus diperhitungkan. Memahami persepsi 
konsumen terhadap Anda, produk Anda, layanan Anda, 
dan bisnis Anda merupakan kunci untuk membangun 
hubungan jangka panjang dan keberhasilan dalam 
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menumbuhkan penjualan. Meskipun demikian, kecuali 
kita mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
pelanggan, kita akan dapat memaksimalkan nilai yang 
kita bentuk dari kesempatan memiliki konsumen. 
Mendapatkan masukan dari konsumen sama pentingnya 
dengan menerima masukan tentang diri kita. Itu 
membantu kita mengevaluasi tindakan nyata yang 
diperlukan. 

 
Mengapa Kepemimpinan Penting dalam Berwirausaha: 

1) Agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir 
dengan baik. 

2) Dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat 
memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan 
mengelola suatu usaha. 

3) Pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-
tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan 
seperti pengambil keputusan, penanggung jawab 
tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, 
memberikan wewenang, dan lain-lain. 

4) Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, 
maka akan terjadi kekacauan dan kerancuan dalam 
pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan 
kebangkrutan. 

5) Pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam 
berwirausaha 
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Mengapa Bisnis membutuhkan Kepemimpinan (Leadership) 
yang kuat ? 

1) Seorang pemimpin harus menentukan strategi bisnis 
untuk mengarahkan bisnis 

2) Seorang pemimpin sebagai pelaku bisnis memiliki 
inisiatif memberikan solusi yang baik atas permasalahan 
yang dihadapi oleh konsumen sebagai bentuk pelayanan 
prima yang baik 

3) Sikap kepemimpinan selalu mengarahkan dan 
mengkoordinasi yang baik terhadap kepada karyawan-
karyawannya. 
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BAB V. 
 METODE PENELITIAN 

 
 
A. PENDEKATAN PENELITIAN 

 
  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif kualitatif. Prinsip pada penelitian ini 
adalah menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau 
menggambarkan fenomena interaksi dalam suatu masyarakat 
dengan tujuan untuk mencari dan menemukan makna dalam 
konteks yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis strategi yang diterapkan owner UMKM dalam 
kelangsungan usaha sehingga bisa meningkatkan produktif dan 
profit ditengah masa pandemic COVID-19 
 
B.  SUMBER DATA 

 
  Penelitian ini yang bersumber dari data primer maupun 
sekunder, penelitian ini memperoleh berbagai sumber yang ada 
melalui internet seperti e-book yang berkaitan dengan tema 
penelitian, e-journal, berita dari portal berita online serta 
laporanlaporan dari berbagai kementerian terkait dengan 
penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan selama  
kurang lebih lima bulan yaitu sejak bulan Mei 2021– Juni 2021.  
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C.  UNIT ANALISIS DAN PENENTUAN INFORMAN 
 

1. Unit Analisis 
 Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berfokus 
pada persoalan penelitian mengenai dampak covid 19 terhadap 
keberlangsungan usaha UMKM 
 
2. Penentuan Informan   

  Informan dalam penelitian ini pada responden UMKM di 
Kota Makassar yaitu UMKM kuliner makanan dan cafe. 
 
D.  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 
  Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh 
karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah data literatur yaitu bahan-bahan yang koheren dengan 
objek penelitian dan pembahasan yang strategi kelangsungan 
usaha UMKM dalam meningkatkan produktif dan profit 
ditengah masa pandemic COVID-19. 
Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan 
diolah dengan cara:  

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang 
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 
makna dan keselarasan makna antara yang satu 
dengan yang lain.  

2) Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh 
dengan kerangka yang sudah dipersiapkan.  

3) Finding, yaitu penemuan hasil penelitian merupakan 
analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 
dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan 
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metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh 
kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban 
dari rumusan masalah. 

4) Observasi dan Wawancara, yaitu teknik ini 
mengobservasi ligkungan sekitar yang menjadi objek 
penelitian dan wawancara kepada salah satu 
responden UMKM   

5) Kuesioner, Kuesioner merupakan berupa angket 
pertanyaan bertujuan sebagai alat bantu dalam 
menghimpun data variabel penelitian, yaitu dengan 
cara menyalurkan sebuah pertanyaan kepada 
responden. 

Untuk perhitungan skornya dilaksanakan dengan 
menggunakan teknik skala Likert dengan lima 
alternatif jawaban, yaitu: Sangat Setuju (diberi skor 5), 
Setuju (diberi skor 4), Kurang setuju (diberi skor 3), 
Tidak Setuju (diberi skor 2), dan Sangat Tidak Setuju 
(diberi skor 1). 

 
E. TEKNIK ANALISIS DATA 

 
   Penelitian menggunakan analisis literature review 
terkait dengan peningkatan daya saing usaha mikro kecil 
menengah (UMKM) Pada Masapandemic COVID-19.  
Penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik analisis 
kualitatif. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 
menganalisis data dengan analisis isi meliputi.  Penelitian ini 
diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Langkah-
langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data reduksi , 
penyajian dan penarik kesimpulan dengan analisis isi meliputi: 
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1) Reduksi data merupakan proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrak, dan transformasi data „Kasar‟ yang 
muncul dari catatan-catatan diobjek penelitian.  

2) Penyajian data (display data), merupakan 
sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tind. Penyajian yang paling sering 
digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah 
teks bentuk naratif.  

3) Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang 
dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. 
Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 
kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya 
terlebih dahulu 
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BAB VI 
JIWA KEPEMIMPINAN OWNER UMKM 

DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN 
KONSUMEN 

 
A. PROFIL RESPONDEN UMKM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1. Profil Responden UMKM 
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Tabel 6.1 

Jumlah Responden UMKM 
 

No Jenis UMKM Jumlah 
1 Kuliner /Warung Makanan 1 
2  Café/Warung Kopi 2 
 Total Responden 4 
Sumber : Data diolah. (2021) 

 
Pada tabel gambar 1 diatas menunjukkan bahwa dilakukan 
pengumpulan data kepada beberapa responden UMKM yang 
berjumlah 4 UMKM. Penelitian ini berkaitan tentang 
Produktivitas Kerja dalam Meningkatkan Daya Saing di Masa 
Covid 19 yang mempengaruhi pendapatan UMKM selama 
pandemi Covid-19. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 
data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis dengan penyebaran angket kuesioner maupun dengan 
cara bertatap muka secara langsung dengan pelaku UMKM. 
Adapun pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, 
penyebaran angket kuesioner dan wawancara. Waktu 
pengumpulan data dilakukan kurang lebih dua bulan mulai 
bulan mei 2021-juni 2021. Berbagai masalah yang dihadapi oleh 
beberapa UMKM, maka tim peneliti membantu para UMKM 
memecahkan solusi ditengah masa pandemik sehingga UMKM 
dapat mengelola usaha dengan baik dan mampu menjadikan 
Usaha yang berdaya saing. 
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B. KAJIAN ANALISIS DALAM PENINGKATAN DAYA 
SAING 

 
Tabel 6.2.  

Persentase Peningkatan Daya Saing UMKM 
 

No Daya Saing Persentase Tingkat 
1 Kekuatan Segmen 

Baru 75 
Efektif 

2 Jiwa Kepemimpinan 85 Efektif 
3 Memenangkan 

Persaingan 75 
Efektif 

4 Resiko Kerja  75 Efektif 
5 Memunuhi 

Kebutuhan 
Konsumen 95 

Sangat Efektif 

 Rata-Rata   
      Sumber : Data diolah.2021 
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Gambar 6.2. Grafik  Peningkatan Daya Saing UMKM 
 
  Berdasarkan tabel 6.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat 
persentase sebesar 95% peningkatan daya saing dengan cara 
memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan era digital saat 
ini mempengaruhi segala kebutuhan konsumen yang bertindak 
dalam memutuskan membeli suatu barang, dan kebutuhan 
konsumen yang selalu berubah secara dinamis. Pelaku UMKM 
mulai memahamit tren perubahan kebutuhan di era digital pada 
pada musim covid saat ini. Pelaku UMUM selalu berusaha 
menyenangkan hati konsumen dengan memberikan kualitas 
produk dan pelayanan.  Dalam era Industri kesuksesan suatu 
produk barang maupun jasa bukan hanya pada kualitas yang 
tinggi, namun juga pada seberapa mudah produk ditemukan oleh 
konsumen di online platform. Fenomena ini sudah menjadi 
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sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi perusahaan agar bisa 
menjawab kebutuhan konsumen di era serba digital saat ini 
sehingga pelaku UMKM dapat menarik perhatian banyak 
konsumen. Karena kesuksesan suatu bisnis tergantung jumlah 
konsumen yang membeli. Semakin banyak konsumen maka 
penjualan akan meningkat dan keuntungan menjadi maksimal. 
Sedangkan jika konsumen berkurang maka bisnis tidak akan 
berkembang maksimal sehingga dapat mengalami kerugian. 
 Dalam peningkatan daya saing diperlukan jiwa 
kepemimpinan yang kuat. Hal ini menunjukkan tingkat 
persentase sebesar 85%. Gaya kepemimpinan dalam usaha 
sebagai faktor yang utama dalam menetapkan dan pembentukan 
karakter UMKM. Selanjutnya karakter UMKM akan 
mempengaruhi output dari kinerja manajerial. Sistem akuntansi 
manajemen (SAM) menentukan peningkatan kinerja manajerial, 
para manajer diberi informasi yang relevan dan handal dari 
SAM, hal tersebut merupakan peran utama dari SAM. 
Khususnya SAM dinilai sebagai subsistem dalam pengendalian 
organisasi (Lempas et al., 2014). Oleh karenanya suatu UMKM 
sangat penting menggunakan sistem yang bisa menyediakan 
keperluan informasi, baik informasi akuntansi ataupun informasi 
manajemen untuk  mengambil suatu keputusan yang baik. 
  Suatu kepemimpinan (Owner UMKM) menentukan dan 
menerapkan suatu strategi yang dapat mengarahkan usaha yang 
lebih baik. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin 
adalah menyadari bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis  
pada masa pandemic, maka seorang UMKM memikirkan dalam 
menangani krisis tersebut. Seorang pemimpin  dapat 
menggerakkan usahanya dengan menetapkan prioritas 
penanganan. Untuk mendorong penyelesaian masalah, maka 
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seorang pemimpin membentuk anggota tim karyawan yang 
mampu berkaloborasi dan bekerja untuk perubahan kedepannya. 
Ketika para pemimpin memutuskan tindakan, seorang pemimpin 
harus bertindak dengan tegas. Ketegasan yang terlihat tidak 
hanya akan membangun kepercayaan organisasi pada pemimpin; 
namun hal ini juga akan memotivasi karyawannya buntuk terus 
mencari solusi atas tantangan yang dihadapi usahanya. 
 Teori kontijensi menyatakan bahwa kelompok efektif 
tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang 
berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi 
pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Para pemimpin 
mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok 
dalam kaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Dengan 
demikian, jika pemimpin bisa menyemangati karyawannya agar 
bekerja semaksimal mungkin, maka karyawan akan berusaha 
untuk mencapai target dan bekerja lebih hati-hati yang 
memberikan dampak pada pencapaian kinerja (Rante et al., 
2014). 
 

C. UPAYA OWNER UMKM DALAM MEMENUHI 
KEBUTUHAN KONSUMEN 

Tabel 6.3 
Upaya Owner UMKM dan Contonhya 

 
No Langkah di tempuh Contoh aktivitas 

1 Menciptakan Produk Yang 
Tepat Sasaran 

Produk yang diminati 
konsumen misalkan 
makanan yang praktis dan 
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lezat 

2 UMKM Memiliki Ciri Khas 
Produk Yang Di Jual  

Produk yang berbeda 
daripada yang lain. 
Misalkan kue yang unik 
dan rasa berbeda 

3 Adanya Nilai Tambah dari 
Setiap Produk 

Menaikkan harga jual per 
produk, yang secara 
otomatis dapat 
meningkatkan 
keuntungan 

4 Memudahkan Menyusun 
Strategi Bisnis 

Strategui menjual produk 
dan memasarkan produk 

5 Memudahkan Menyusun 
Kegiatan Evaluasi 

Mengevalusai pemasukan 
dan pengeluaran dalam 
aktivitas usaha 

6 Konsumen penentu 
Kesuksesan 

Meningkatkan kualitas 
produk yang diminati 
konsumen 

7 Pendekatan Konsumen 
untuk mengetahui 
Kebutuhan Konsumen 
mengenai Produk yang di 
inginkan 

 

Menjalin silaturahim 
dengan konsumen dan 
menjaga komukasi serta 
melakukan kedekatan 
dengan para konsumen 
untuk memperbanyak 
informasi mengenai 
produk yang dibutuhkan. 
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Pelaku UMKM selalu berusaha memenihi kebutuhan konsumen 
dengan cara berikut  

1) Menciptakan Produk Yang Tepat Sasaran 
Pelaku bisnis menganalisis lingkungan dalam 
mengetahui kebutuhan konsumen dengan baik, maka 
pelaku UMKM dapat menciptakan suatu  produk yang 
sesuai permintaan konsumen. Hal ini penting untuk 
menghindari produk yang tidak laku atau gagal produksi, 
sehingga budget dapat diminimalisir sekecil mungkin. 
pelaku bisnis punya kesempatan untuk menjual produk 
dengan harga yang tinggi guna memaksimalkan 
keuntungan yang diperoleh. Dan ini tentunya dapat 
dimaklumi oleh konsumen, karena produk terbukti 
memberikan kepuasan tersendiri setelah dibeli. 

 
2) UMKM Memiliki Ciri Khas Produk Yang Di Jual 

Meskipun diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, 
suatu produk justru memiliki beberapa kemiripan dengan 
produk lain. Hal ini sering terjadi dan sulit dielakkan 
dalam dunia bisnis. 
Tapi, kasus ini dapat dicegah kalau Anda mengetahui 
kebutuhan konsumen yang sesungguhnya. hasil, produk 
yang diciptakan di kemudian hari mempunyai ciri khas 
yang menjadi identitas dari produk usaha Anda.  
Dengan adanya identitas, produk milik Anda jadi lebih 
mudah dikenali oleh konsumen. Sehingga konsumen 
dapat terhindar dari produk KW atau jiplakan yang dijual 
oleh para pesaing di luar sana. 
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3) Adanya Nilai Tambah Pada Setiap Produk 
Sebagai pelaku bisnis, boleh saja mengatakan kalau 
produk anda adalah yang terbaik dibandingkan produk 
pesaing. Tapi, jangan terlalu percaya diri dulu karena 
konsumen bisa saja menemukan kelemahan pada produk 
yang dapat menyebabkan konsumen berhenti membeli 
produk Anda. 
Untungnya dengan menaruh perhatian terhadap 
kebutuhan konsumen, Anda dapat mengetahui 
kelemahan ini dan segera memperbaiki kualitas produk. 
Sejatinya, perbaikan yang Anda lakukan dapat 
memberikan nilai tambah pada produk yang dijual. 
Adanya pertambahan nilai memungkinkan untuk 
menaikkan harga jual per produk, yang secara otomatis 
dapat meningkatkan keuntungan. 

 
4) Memudahkan Penyusunan Strategi Bisnis 

Selain tiga hal di atas, kemampuan dalam mengenali apa 
yang konsumen butuhkan memudahkan Anda untuk 
menyusun strategi apa yang paling cocok untuk bisnis. 
Anda mempunyai tolak ukur sendiri mengenai apa saja 
yang harus dipertahankan, ditingkatkan, atau diubah 
demi kebaikan bisnis. Dan dengan segala evaluasi yang 
dilakukan, maka perjalanan bisnis pun lebih lancar dan 
mampu menorehkan hasil maksimal seperti yang 
diharapkan. 
Di sisi lain, strategi bisnis yang tepat memungkinkan 
Anda untuk melakukan cutting cost, khususnya 
dalam memasarkan produk. Meski dengan pengeluaran 
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yang kecil, namun pemasaran tetap berjalan efektif dan 
efisien. 
 

5) Memudahkan Kegiatan Evaluasi 
Ketika antusiasme konsumen terhadap satu atau dua 
produk kurang, maka ini akan berdampak pada penjualan 
dan keuntungan. Namun, tidak butuh waktu lama  untuk 
mengetahui apa yang menjadi penyebabnya.  
Mungkin saja karena kemasan produknya kurang bagus, 
warnanya terbatas, modelnya terlalu polos, dan lain 
sebagainya. Dengan mengetahui akar penyebab suatu 
masalah, Anda bisa melakukan evaluasi secepat mungkin 
untuk mencegah timbulnya masalah yang semakin besar. 
Sejatinya, evaluasi perlu dilakukan secara rutin, 
misalnya sekali dalam sebulan guna menemukan celah 
yang dapat menghambat kelancaran bisnis. Apalagi 
bahan yang perlu dievaluasi sangat banyak dan beragam. 
Ambil contohnya, bulan ini Anda mengevaluasi tentang 
kualitas produk, bulan berikutnya tentang pemasaran, 
dan dua bulan berikutnya tentang bahan baku 
 

6) Konsumen Penentu Kesuksesan 
Kesuksesan suatu bisnis tidak lepas dari campur tangan 
konsumen. Sebagus apapun kualitas suatu produk, tapi 
kalau produk kurang diminati oleh konsumen, maka 
hasilnya akan nihil atau sia-sia. 
Sampai kapanpun, Anda tidak pernah mengembangkan 
bisnis. Jangankan memperoleh keuntungan maksimal, 
mengembalikan modal saja sulit karena angka penjualan 
yang stagnan.  
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Namun dengan mengetahui kebutuhan konsumen, Anda 
tahu produk seperti apa yang harus dijual di pasar untuk 
memperbaiki riwayat penjualan. Sehingga bisnis 
perlahan-lahan bisa membaik, dan kembali menemukan 
titik kejayaannya. 
 

7) Pendekatan Konsumen untuk Mengetahui 
Kebutuhan Konsumen mengenai Produk yang di 
inginkan 
Jika Anda ingin bisnis berjalan lancar dan menuai 
sukses, maka kenali dan pahami siapa yang menjadi 
konsumen dan apa yang mereka butuhkan. 
Kalau perlu, bangun kedekatan dengan para konsumen 
untuk memperbanyak informasi mengenai produk yang 
dibutuhkan. Dengan demikian, produk-produk Anda 
mampu menguasai pasar dan mengantarkan bisnis 
menuju kesuksesan. 
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BAB VII 
KETEPATAN WAKTU DAN KUALITAS KERJA 

DALAM PRODUKTIVITAS KERJA 
 

 
A. KAJIAN ANALISIS DALAM PRODUKTIVITAS 

KERJA 
 

Tabel 7.1 
Persentase Produktivitas Kerja UMKM 

 
No Produktivitas Kerja Persentase Tingkat 
1 Kuantitas Kerja 75 Efektif 
2 Kemampuan 

Karyawan 85 
Efektif 

3 Kualitas Kerja 100 Sangat Efektif 
4 Waktu Pengerjaan 75 Efektif 
5 Ketepatan Waktu 90 Sangat Efektif 

 Rata-rata    
     Sumber : Data diolah. (2021) 
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Gambar 7.1. Grafik  Peningkatan Produktivitas Kerja  
 
Berdasarkan tabel 3 diatas berdasarkan hasil observasi 
menunjukkan bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh 
kualitas kerja peningkatan dengan tingkat persentase 100% 
dikategorikan sangat efektif. Hal ini berarti besarnya pengaruh 
signifikan kualitas kerja terhadap produktivitas kerja. Semakin 
tinggi kualitas kerja maka produktivitas kerja meningkat. 
Kualitas kerja ditentukan bagaimana suatu karyawan UMKM 
merasakan peran penting dalam suatu aktivitas UMKM. 
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Sedangkan produktivitas ditingkatkan melalui penciptaan mutu 
dalam dunia kerja. Kualitas kerja yang bermakna pada suatu 
mutu kehidupan. Seseorang yang memiliki kualitas dalam 
kerjanya, akan menjalani pekerjaan dengan baik dan maksimal. 
Kualitas kerja yang baik terlihat dari penggunaan waktu yang 
digunakan seminimal mungkin untuk menyelesaikan semua 
pekerjaan dengan baik.  
 Hal ini dapat terlihat Produktivitas kerja dipengaruhi 
oleh kualitas kerja peningkatan dengan tingkat persentase 90% 
dikategorikan sangat efektif. Hal ini berarti bahwa ketepatan 
waktu terkait hasil kerja. Ketepatan waktu menggiatkan seorang 
karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga ia dapat 
merampungkan pekerjaan secara efektif dan efisien. Saat ia 
berusaha memaksimalkan masa pengerjaan sebuah tugas, ia pun 
masih bisa melakukan aktivitas lainnya. Semakin baik capaian 
ketepatan waktu dari kinerja karyawan, maka produktivitas kerja 
perusahaan akan lebih baik. 
 
B. KETEPATAN WAKTU DALAM PRODUKTIVITAS 

KERJA 
 

Menurut Mitchel dalam Sedarmayanti (2010:35) ketepatan 
waktu adalah batas waktu dalam melakukan suatu pekerjaan, 
dimana waktu untuk menyelesaikan pekerjaan telah ditentukan 
sebelumnya sehingga setiap melakukan pekerjaan terdapat 
tenggang waktu yang telah menjadi aturan dalam suatu 
organisasi. 

Tanpa batasan waktu yang tegas, kuantitas dan kualitas 
kerja karyawan akan terasa tidak jelas. Sejak awal seorang 
karyawan harus punya persepsi bahwa semua pekerjaan 
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memiliki batasan waktu. Untuk itu, ia wajib menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu dengan kuantitas dan kualitas kerja sesuai 
standar yang telah ditentukan oleh pemilik usaha. 

Ketepatan waktu mendorong karyawan untuk meningkatkan 
kinerjanya sehingga ia dapat menyelesaikan pekerjaan secara 
efektif dan efisien. Saat ia berusaha memaksimalkan masa 
pengerjaan sebuah tugas, ia pun masih bisa melakukan aktivitas 
lainnya. Semakin baik capaian ketepatan waktu dari kinerja 
karyawan, semakin baik pula produktivitas kerja yang dimiliki. 
 
C. KUALITAS KERJA DALAM PRODUKTIVITAS KERJA 

 
Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan 

efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber 
daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan 
atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Hal inilah 
yang menyebabkan antara perusahaan yang satudengan perusahaan 
yang lain akan bersaing dalam hal meningkatkan kualitas, baikitu 
kualitas peningkatan sumber daya manusia maupun kualitas 
produk.Peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan 
yang dilaksanakanbersama-sama pegawai dan manajer dengan 
tujuan mencari nilai tambah agarperusahaan tersebut dapat 
menghadapi tantangan kompetitif. 

Menurut Flippo (2005:28) kualitas kerja merupakan suatu hasil 
yang dapat diukurdengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan 
yang dilakukan oleh sumber dayamanusia atau sumber daya lainnya 
dalam pencapaian tujuan atau sasaranperusahaan denga baik dan 
berdaya guna. Karena pada dasarnya untuk melihat sampai sejauh 
mana peranan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, 
makadapat dilihat dari hasil kerja seorang pegawai yang ada dalam 
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perusahaan tersebut.Untuk dapat melahirkan sumber daya manusia 
yang berkualitas tidak sajadiperlukan pekerja yang handal, 
melainkan juga perlu suatu proses yangmendukung terwujudnya 
pekerja yang produktif sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB VIII 
STRATEGI MENGELOLA USAHA YANG 

DAPAT BERDAYA SAING DI MUSIM 
COVID 19 

 
  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 
responden UMKM mengenai strategi yang diterapkan dalam 
mengelola usaha pada masa pandemic covid 19 yaitu (1). 
Memanfaatkan teknologu untuk digital marketing. (2). 
Meningkatkan kemampuan digitak marketing. (3). 
Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengelola usaha. 
(4). Meningkatkan jejaring usaha. Dari beberapa strategi dapat  
dijabarkan sebagai berikut : 

 
A. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI UNTUK DIGITAL 

MARKETING  
 

  Marketing merupakan faktor penting untuk 
meningkatkan dan mengembangkan bisnis maupun usaha. 
Usaha apapun membutuhkan marketing untuk menjangkau pasar 
dan meningkatkan pencapaian yang diinginkan. Sayangnya, cara 
marketing yang saat ini perlu diterapkan harus pula disesuaikan 
dengan trend dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Itu 
sebabnya, pebisnis dalam bidang apa pun mesti menerapkan dan 
memahami dengan baik berbagai trik marketing, terutama 
memahami dengan baik cara-cara marketing berbasis teknologi 
demi mendapatkan manfaat digital marketing. 
  Digital marketing adalah aktivitas pemasaran yang 
menggunakan teknik atau pemanfaatan media digital dengan 
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tujuan untuk mendapatkan data, pasar, dan pelanggan. Di masa 
lalu, strategi pemasaran lebih banyak menggunakan media 
konvensional untuk promosi, seperti majalah, spanduk, baliho, 
dan sebagainya. 
  Di masa sekarang ini, di mana teknologi dan internet 
semakin maju, kegiatan pemasaran tentu saja perlu 
memanfaatkan teknologi dan internet yang jauh lebih 
menguntungkan. Ini karena hampir semua orang di dunia, 
khususnya di Indonesia, lebih banyak menghabiskan waktu 
dengan gadget, teknologi terkini, yang semuanya terhubung ke 
internet. Untuk dapat menerapkan digital marketing, semua 
promosi akan diarahkan ke penggunaan media sosial, website, 
platform e-commerce, aplikasi, dan sebagainya. 
  Pelaku usaha maupun bisnis UMKM memanfaatkan 
digital marketing sebagai sarana untuk pengenalan produk dan 
meningkatkan penjualan seperti pemanfaatan media sosial yang 
saat ini sangat diminati oleh semua kalangan. 
  Wardhana (2015) menemukan bahwa strategi digital 
marketing berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan 
bersaing UMKM dalam memasarkan produknya. Strategi 
tersebut terdiri dari: 

x Ketersediaan informasi produk dan panduan produk; 
x Ketersediaan gambar-gambar seperti foto atau 

ilustrasi produk; 
x Ketersediaan video yang mampu memvisualisasikan 

produk atau menampilkan presentasi pendukung; 
x Ketersediaan lampiran dokumendokumen yang berisi 

informasi dalam berbagai format; 
x Ketersediaan komunikasi online dengan pengusaha; 
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x Ketersediaan alat transaksi dan variasi media 
pembayaran; 

x Ketersediaan bantuan dan layanan konsumen; 
x Ketersediaan dukungan opini online; 
x Ketersediaan tampilan testimonial; 
x Ketersediaan catatan pengunjung; 
x Ketersediaan penawaran khusus; 
x Ketersediaan sajian informasi terbaru melalui SMS-

blog; 
x Kemudahan pencarian produk; 
x Kemampuan menciptakan visibilitas dan kesadaran 

merek; 
x Kemampuan mengidentifikasi dan menarik pelanggan 

baru; 
x Kemampuan penguatan citra merek yang diterima 

oleh konsumen. 
 

Pemanfaatan digital marketing memiliki beberapa keunggulan, 
antara lain: 

 
1) Target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya 

hidup, dan bahkan kebiasaan; 
2) Hasil cepat terlihat sehingga pemasar dapat 

melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila 
dirasa ada yang tidak sesuai; 

3) Biaya jauh lebih murah daripada pemasaran 
konvensional; 

4) Jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis; 
5) Dapat diakses kapanpun tidak terbatas waktu; 
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6) Hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, 
jumlah konsumen yang melakukan pembelian online; 

7) Kampanya bisa dipersonalisasi; 
8) Bisa melakukan engagement atau meraih konsumen 

karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua 
arah sehingga pelaku usaha membina relasi dan 
menumbuhkan kepercayaan konsumen. 

 
Di sisi lain, digital marketing pun memiliki kelemahan, di 
antaranya: 

 
1) Mudah ditiru oleh pesaing; 
2) Dapat disalahgunakan oleh pihakpihak tidak 

bertanggung jawab; 
3) Reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif; 
4) Belum semua orang menggunakan teknologi 

internet/digital. 
 
 

B. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DIGITAL 
MARKETING 

 
  Dalam meningkatkan fungsi dan kemampuan dari digital 
marketing dalam upaya pemasaran produk dan peningkatan 
penjualan, dalam suatu bisnis ataupun usaha karyawan atau tim 
dari digital marketing memiliki peranan yang sangat penting 
karena berdampak langsung ke konsumen. Apapun pekerjaan 
yang dijalankan dalam suatu bisnis dan usaha harus mempunyai 
karyawan yang kreatif dalam menjalankan digital marketing, 
biasanya tim digital marketing memiliki tugasnya masing 
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masing seperti seorang Social Media Specialist, yang 
bertanggung jawab atas semua konten di sosial media 
perusahaan. Ada pula seorang Video Production yang 
bertanggung jawab untuk konten video yang terkait dengan 
perusahaan, biasanya ada juga yang memegang jabatan Content 
Creator untuk tanggung jawab tersebut. Tidak hanya itu, ada 
juga seorang analis data yang bertanggung jawab untuk 
mengumpulkan dan mencari data yang akan terkait dengan 
strategi marketing. 
  Dalam meningkatkan kemampuan digital marketing 
dalam usaha dan bisnis UMKM dibutuhkan Skill sebagai 
berikut: 

1) Menganalisis data dimana memanfaatkan data yang 
tersedia di situs statistik untuk dikembangkan menjadi 
alat dan strategi pemasaran 

2) Memahami dan menguasai Search Engine 
Optimization (SEO) dan Search Engine Marketing 
(SEM) merupakan skills yang sangat perlu dimiliki 
oleh individu di digital marketing. Karena baik SEO 
maupun SEM merupakan tools yang memicu atau 
mendorong traffic web di mesin pencari 

3) Memiliki skill untuk bisa membuat email marketing 
yang baik menjadi salah satu kunci yang perlu dikuasai 
untuk kelancaran kegiatan digital marketing Anda 

4) CMS atau Content Management System jadi skills 
selanjutnya yang perlu di kuasai. Menggunakan CMS 
bisa mempermudah Anda untuk mengupload konten 
perusahaan Anda. 

5) Mendalami skills sosial media untuk meningkatkan 
kinerja digital marketing adalah hal yang sangat 
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disarankan. Hal ini karena kegiatan marketing saat ini 
banyak dilakukan bahkan hampir semua dilakukan di 
ranah maya yang tentunya melibatkan sosial media. 
Apalagi pengguna sosial media saat ini juga sangat 
banyak, membuat sosial media menjadi salah satu tools 
marketing yang sangat berpengaruh 

6) Listening skills jadi salah satu yang paling sering 
disepelekan dan dilupakan oleh banyak orang akhir-
akhir ini. Mendengarkan menjadi elemen dasar untuk 
keberhasilan komunikasi. Skills mendengarkan berlaku 
untuk semua individu yang terlibat di divisi digital 
marketing, pun sebenarnya menjadi sangat perlu dalam 
kegiatan organisasi perusahaan. 

7) Kemampuan standar untuk bisa mahir di ranah video 
jadi sesuatu yang mendukung dalam hal digital 
marketing. Audio visual yang atraktif dari video jadi 
nilai lebih yang bisa menarik perhatian konsumen. 
Mengemas informasi yang terkait dengan perusahaan, 
atau membuat konten sosial media yang ada ke dalam 
video adalah hal yang sangat tepat dan bisa dijadikan 
referensi untuk memikat followers. 

 
C. MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN INOVASI 

DALAM MENGELOLA USAHA 
 
  Dalam menghadapi pandemic seperti saat ini, pelaku 
usaha dituntut untuk selalu melakukan kreativitas dan inovasi 
dalam mengelola usahanya karena banyaknya tantangan dan 
pesaing serta factor lainnya yang dapat mempengaruhi 
keberlangsungan usaha. 
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  Kreativitas dan inovasi mempunyai peranan yang 
penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Seringnya banyak 
kesuksesan yang didapat oleh pebisnis diawali dengan 
kreativitasnya menemukan inovasi pengembangan produk 
bisnisnya. Daya kreativitas tersebut selayaknya dilandasi dengan 
cara berpikir yang maju, ide baru, dan berbeda dibandingkan 
produk-produk yang telah ada. Jika pebisnis mampu 
memaksimalkan kreativitas untuk melahirkan sebuah inovasi, 
maka bisnis yang dikelola akan mampu pula tampil berbeda 
dibandingkan dengan bisnis serupa lainnya. 
  Para pebisnis dituntut untuk terus mengembangkan 
kreativitas dan berinovasi antara lain untuk:  

 
1) Meningkatkan Efisiensi Produk 

Inovasi pada sebuah produk bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami 
inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat 
sasaran tanpa perlu membuang waktu lebih banyak. 
 

2) Sebagai Pembeda atau Ciri Khas Bisnis 
Salah satu tujuan utama dari inovasi adalah 
melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda 
dari para kompetitor di bidang sama. Jika ingin 
berinovasi pada produk, maka kembangkan produk 
itu hingga memiliki keunggulan atau spesifikasi 
khusus yang tidak ada di pasaran. Dengan begitu, 
suatu bisnis bisa memiliki pembeda atau ciri khas 
tersendiri, baik dalam hal produk maupun identitas. 
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3) Menarik Lebih Banyak Konsumen 
Setelah melakukan inovasi dalam bisnis, kamu 
nantinya berpeluang besar untuk menarik banyak 
konsumen lebih banyak dari sebelumnya. Konsumen 
memang menyukai hal-hal yang baru dan cenderung 
lebih unik dan yang memang mereka sukai. 
 

4) Menciptakan Pasar Baru di Tengah Masyarakat 
Tujuan lain inovasi dalam bisnis adalah untuk 
menciptakan pasar baru di masyarakat. Produk yang 
diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan 
terbaru yang akan menarik minat masyarakat. 
Sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk 
tersebut. Inovasi tidak selamanya memberikan 
perkembangan tetapi kadang juga melakukan 
pengurangan fitur. 
 

D. MENINGKATKAN JEJARING USAHA  
 

  Pandemi yang berlanjut menjadi masalah tersendiri bagi 
pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hampir 
setahun mereka bertahan untuk hidup. Di tahun 2021, UMKM 
harus bangkit dengan harapan baru yang lebih baik. Karena 
UMKM adalah harapan bagi pemerintah. Sebagai penopang 
daya beli dan finansial masyarakat di ma sa pandemi Covid-19. 
Wajar jika akhirnya UMKM dan pemerintah saling 
membutuhkan, saling bantu membantu. 
  UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi 
nasional dengan kontribusi 60% dari pertumbuhan nasional 
Indonesia. Meskipun demikian, sektor ini juga terkena dampak 
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yang signifikan  sepanjang pandemik yang diakibatkan rantai 
suplai dan permintaan produk tidak seimbang. Solusi dalam 
mengalami keterpurukan UMKM adalah dengan membentuk 
jejaring usaha.  Manfaat dalam membentuk jejaring usaha 

1) Dapat Mengatasi Isu Regulasi Pemerintah dari 
Jaringan Bisnis 

2) Jaringan Bisnis sebagai Sumber Peluang Bekerja 
Sama 

3) Meraih Koneksi dari Koneksi untuk Kelancaran 
Bisnis 

4) Menampakkan Citra yang Baik bagi Usaha 
5) Meningkatkan Kepercayaan Diri atas Usaha 

Sendiri 
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BAB IX 

UPAYA UMKM DALAM MENINGKATKAN 
DAYA SAING MELALUI PRODUKTIVITAS 

DIMASA PANDEMIK COVID 19 
 

  Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimaksudkan 
untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan menciptakan 
peluang usaha seluas luasnya, serta menjamin adanya 
mekanisme pasar yang sehat. 
  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 
responden UMKM mengenai upaya meningkatkan daya saing. 
Beberapa owner UMKM dalam meningkatkan daya saing 
melalui produktivitas dimasa pandemic covid 19 antara lain (1) 
meningkatkan wawasan dalam mengelola usaha masa pandemic. 
(2).  Menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan sehat. (3). 
Kedisiplinan kerja dan kedisiplinan waktu. (4). Menciptakan 
kreativitas dan keunikan produk yan menjadi ciri khas UMKM. 
(5). Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan digital 
marketing. (6). Jaringan usaha yang kuat. Dari beberapa upaya 
dapat dijebarkan sebagai berikut : 
 
A. MENINGKATKAN WAWASAN DAN 

PENGETAHUAN DALAM MENGELOLA USAHA 
PADA MASA PANDEMIK.  

 
  Upaya peningkatan wawasan bisnis pengelolaan usaha, 
dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan 
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pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan dengan dua sub 
judul penguasaan materi, yaitu: a) Peningkatan daya saing 
melalui penguatan wawasan bisnis dan tata kelola usaha b) 
Peningkatan daya saing melalui prioritas produk unggulan yang 
berkualitas 

Kondisi yang sulit memaksa para pelaku bisnis untuk 
berpikir di luar kebiasaan. Agar bisa bertahan di masa pandemi, 
pengelolaan bisnis juga harus disesuaikan dengan : 
 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Turunnya omzet di masa pandemi membuat pelaku bisnis 
harus melakukan beberapa penyesuaian. Salah satunya 
adalah memangkas pengeluaran-pengeluaran, termasuk gaji 
karyawan.Gaji yang turun bisa membuat karyawan merasa 
tidak nyaman bahkan ingin keluar dari perusahaan. Di saat 
seperti inilah kualitas sebagai seorang pemimpin diuji. Agar 
karyawan tetap memiliki semangat juang yang tinggi, 
rangkul mereka dan pupuk semangat yang masih tersisa. 
Dalam hal ini, empati akan sangat dibutuhkan untuk 
menjalin keterikatan. Perlakukan karyawan dengan baik 
agar mereka juga mau berjuang bersama mempertahankan 
perusahaan. 

 
2. Transparansi ke Karyawan dan Pelanggan 

Jika kondisi perusahaan memang sedang sulit, jangan tutupi 
hal tersebut. Komunikasikan ke karyawan dan pelanggan. 
Menjadi transparan bukan berarti menjadi lebih rentan. Jika 
dilakukan dengan benar, transparansi justru bisa menarik 
simpati karyawan agar mau berjuang bersama. Hal senada 
juga berlaku pada pelanggan. Jika memang harus ada 
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pemangkasan demi menekan biaya operasional atau 
sejenisnya, usahakan untuk transparan. Jangan bohongi 
pelanggan. Untuk menekan dampak buruk yang bisa terjadi, 
komunikasikan hal tersebut dengan baik. 

 
3. Strategi Marketing di Masa Krisis 

Karena kontak langsung tidak memungkinkan, mudahkan 
pelanggan untuk memesan secara online. Sediakan opsi 
delivery service dan yakinkan pelanggan bahwa perusahaan 
sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 
Tunjukkan juga bahwa perusahaan sangat peduli dengan 
keselamatan karyawan. Penerapan work from home dan 
physical distancing harus diperhatikan.  

 
4. Pahami Tren yang Berkembang 

Belanja online adalah tren baru yang akan semakin 
berkembang ke depan. Karena itu, segala upaya yang 
dilakukan perusahaan harus selaras dengan hal tersebut. 
Gali lebih jauh tentang tren baru yang akan berkembang. 
Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan diri dan 
perusahaan untuk menyambut tren tersebut. 

 
5. Susun Rencana Jangka Panjang 

Tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Karena 
itu, kita harus mempersiapkan diri dengan membuat rencana 
jangka panjang. Buatlah rencana bisnis untuk beberapa 
bulan ke depan. Lakukan beberapa penyesuaian yang 
dibutuhkan. 
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B. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BISNIS YANG 
BERSIH DAN SEHAT 

 
  Adanya COVID-19 seharusnya kita dilarang dalam 
tempat yang ramai atau berkerumun, tapi jika bisnis atau usaha 
yang dilakukan UMKM memang harus dilakukan sebaiknya 
mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah 
yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga 
jarak).  UMKM selalu berusaha menciptakan lingkungan kita 
bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman bagi konsumen 
yang datang berkunjung 

Kesehatan lingkungan kerja adalah kondisi di mana 
lingkungan kerja secara fisik, bersih dan nyaman. Tidak ada 
sampah, debu, kotoran, serangga, dan yang lain. Kesehatan 
lingkungan kerja yang terjaga, akan berdampak positif bagi 
karyawan dan perusahaan. Ketika karyawan bekerja di 
lingkungan kerja yang sehat, ia akan mampu bekerja secara 
optimal dan maksimal. Berbeda ketika kesehatan lingkungan 
kerja tidak terjaga, di mana virus, kuman, dan bakteri 
berkembang dengan bebas sehingga menghasilkan penyakit. 

Lingkungan yang bersih dan menerapkan standar 
protokol kesehatan dimasa pandemik saat ini adalah hal yang 
paling utama dan menunjang dalam proses bisnis, hal tersebut 
memberikan dampak yang positif dimasyarakat maupun 
lingkungn internal kerja bisnis itu sendiri. Lingkungan bisnis 
yang bersih dan sehat tentunya membuat proses kerja menjadi 
lebih maksimal karena dapat meningkatkan mood para 
karyawan untuk bisa bekerja lebih baik  
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C. KEDISIPLINAN KERJA DAN KEDISIPLINAN 
WAKTU.  
Kedisiplinan terhadap pekerjaan dan waktu sangat berkaitan 

erat, jika disiplin kerja sudah terpenuhi otomatis disiplin waktu 
juga akan terpenuhi misalnya kedisiplinan dan ketepatan waktu 
dalam menyelesaikan segala tugas aau pekerjaan yang ada, 
kedesiplinan dalam hal jam kerja, kedisiplinan dalam hal 
mentaati peraturan yang ada dalam pekerjaan. 
  Menurut Hasibuan (2016), kedisiplinan kerja diartikan 
bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada 
waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, 
mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 
yang berlaku.Pada hakikatnya, pendisiplinan merupakan 
tindakan yang dilakukan karyawan dengan bersikap tanggung 
jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya 
masalah sekecil mungkin, dan mencegah berkembangnya 
kesalahan yang mungkin terjadi 

Kedisiplinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Menurut Hasibuan (2016) yaitu: 

a. Tujuan dan Kemampuan 
b. Kepemimpinan 
c. Insentif (Tunjangan Dan Kesejahteraan) 
d. Keadilan 
e. Pengawasan Melekat 
f. Sanksi Hukuman 
g. Ketegasan 
h. Hubungan Kemanusiaan 
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D. MENCIPTAKAN KREAKTIVITAS DAN KEUNIKAN 
PRODUK YANG  YANG MENJADI CIRI KHAS 
UMKM 

 
  Berdasarkan tabel 6.1 diatas menunjukkan bahwa 
peningkatan daya saing dengan cara UMKM harus memenuhi 
kebutuhan konsumen dengan tingkat persentase sebesar 95%. 
Untuk menghadapi situasi pandemik saat ini, seorang owner 
UMKM mengelola usaha yag tepat dengan mencari peluang dan 
berinovasi secara tepat sehingga menghasilkan output yang 
dibutuhkan oleh konsumen. Seorang owner UMKM selalu 
berusaha memikirkan suatu ide-ide dalam  menciptkan produk 
yang unik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Keunikan 
produk adalah kunci dalam memenangkan persaingan usaha. 
Apabila produk memiliki ciri khas, maka dapat dipastikan, para 
konsumen atau pelanggan kita, dapat dengan mudah mengenali 
produk kita. 
 Keunikan dan kreatifitas produk merupakan ciri khas 
dari produk yang dihasilkan, semakin unik dan kreatif produk 
yang dihasilkam semakin membuat daya tarik konsumen dan 
dapat meningkatkan daya saing di pangsa pasar yang 
berkembang pesat. 

Pada dasarnya segala sesuatu yang unik dan berbeda, tentu 
akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. 
Sehingga mereka lebih mudah mengenali dan mengingat produk 
atau layanan tersebut, dibandingkan produk atau layanan lainnya 
yang sudah umum di pasaran. 
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E. MELAKUKAN PEMASARAN PRODUK MELALUI 
DIGITAL MARKETING.  

 
  Seorang Pelaku UMKM melakukan pemasaran produk 
unik yang diciptakan.  Pemasaran produk yang unik membuat 
konsumen khususnya generasi milenial penasaran dan tertarik 
dengan strategi pemasaran yang digunakan. Upaya UMKM 
memasarkan produk di era modern ini pada pandemik covid 19 
yang menjadi suatu tantangan UMKM itu sendiri. 

UMKM melakukan strategi promosi yang memiliki peluang 
tinggi untuk menjual produknya seperti contoh melalui digital 
marketing, digital marketing diharapkan sebagai jalan keluar 
yang tepat dalam masa pandemi covid 19. Digital marketing 
mendatangkan keuntungan-keuntungan dan kenyamanan bagi 
konsumen. Selain keuntungan yang diperoleh perusahaan 
mengenai digitalmarketing yaitu menolong perusahaan 
mengurangi beban pemasaran karena perusahaan hanya 
menggunakan media online dalam mengiklankan produknya, 
konsumen pun memiliki keuntungan yaitu konsumen cukup 
diam dirumah untuk melihat produk-produk yang dicari 
sehingga konsumen tidak perlu khawatir terpapar virus covid 19 
karena harus dating langsung ketempat penjual dan bertemu 
banyak orang. 

Digital marketing adalah upaya yang dilakukan dalam hal 
pemasaran dengan menggunakan perangkat yang terhubung 
dengan internet dengan beragam strategi dan media digital 
dengan tujuan yaitu perusahaan bisa tetap berhubungan dengan 
konsumen melalui salurankomunikasi online. (Chakti A G, 
2019). Sebagai contoh beberapa akses dalam digital marketing 
yaitu website, blog, media sosial (instagram,whatsapp, line), 
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interactive audio vidio (youtube,vidio), interactive audio 
(podcast, soundcloud),dan display ads. Pemasaran merupakan 
suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau 
kelompok mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 
dengan menciptakan,menawarkan, dan mempertukarkan produk 
yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang 
menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen 
sampai dengan konsumen.Sasaran dari pemasaran ini yaitu 
menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, 
menetapkan harga yang menarik,mendistribusikan produk atau 
jasa dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta 
mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap 
memegang prinsip yaitu kepuasan pelanggan.  
 

F. JARINGAN USAHA YANG KUAT 
 

  Jaringan Usaha merupakan salah satu faktor penting 
dalam bisnis UMKM untuk meningkatkan skala ekonomi, 
pengelolaan bisnis yang efisien dan memperluas pangsa pasar. 
UMKM yang memiliki jaringan usaha yang kuat akan menjadi 
modal untuk dapat melaksanakan kegiatan operasinya secara 
efektif dan efisien, sehingga jaringan usaha juga dapat menjadi 
modal daya saing UMKM. 
  UMKM yang memiliki jaringan yang kuat maka akan 
memiliki daya saing yang kuat. Jaringan Usaha (Business 
Networks) adalah kerjasama usaha, akses dan hubungan 
hubungan dengan pihak ketiga (perusahaan lain, lembaga 
keuangan, lembaga lainnya) yang diperlukan oleh perusahaan 
untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga 
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dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi yang 
pada akhirnya perusahaan dapat mencapai profit dan 
perkembangan usaha yang diharapkan 

Bisnis tanpa sebuah jaringan atau networking adalah 
sebuah hal yang mustahil. Kenyataannya, setiap bisnis selalu 
memerlukan jaringan karena sebuah bisnis tidak dapat berdiri 
sendiri. Banyak manfaat yang dapat diperoleh jika sebuah 
perusahaan memiliki banyak jaringan , diantaranya mampu 
meningkatkan penjualan, menambah koneksi dan relasi, menjadi 
solusi bagi persoalan bisnis, menambah wawasan atau 
memperluas pengetahuan bisnis. Cara untuk membuat jaringan 
usaha yang kuat yaitu 
1. Perbanyak Kenalan 

Banyak pelaku bisnis sukses dalam membangun jaringan 
bisnis yang kuat yang berawal dari sebuah perkenalan. 
Mengikuti acara seminar, workshop atau berbagai acara lain 
di mana memberikan peluang untuk bertemu banyak orang 
dari latar belakang yang berbeda dan memberi kesempatan 
untuk membuka jaringan baru dalam mengembangkan bisnis 

2. Duplikasi 
Duplikasi adalah proses meniru langkah dan strategi orang-
orang sukses yang berjaya pada bisnis yang sama untuk 
memperoleh jaringan bisnis dengan diiringi pengembangan 
keahlian dalam diri. Lakukan duplikasi dengan benar dan 
bertahap. 

3. Gunakan Sosial Media 
Saat ini, setiap orang terhubung lebih dekat melalui sosial 
media. Sosial media sebagai salah satu alat untuk 
memperoleh jaringan bisnis dengan menjaring networking 
dengan orang-orang yang ada di luar lingkaran pertemanan, 
namun relevan dengan kegiatan bisnis  
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BAB X 
PENUTUP 

 
 
A. KESIMPULAN 
   
  Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, 
maka penulis menarik kesimpulan bahwa strategi yang 
digunakan oleh pelaku UMKM dalam mengikatkan daya saing 
melalui produktivitas dimasa pandemik adalah; 1). 
Meningkatkan teknologi untuk digital marketing. 2). 
Meningkatkan kemampuan digital marketing. Ini adalah upaya 
lanjutan dari penggunaan teknologi, dimana kemampuan 
teknologi tersebut memili kualitas untuk bersaing.    
  Upaya yang digunakan dalam strategi adalah 
penggunaan media online seperti medsos, website, e-commerce, 
dan aplikasi onlinee lainnya. Hal ini dipekuat lagi hasil 
penelitian Nuhlis dan Cahyadi (2020:14) yang mejelaskan 
bahwa pemanfaatan digital marketing dapat embantu 
peningkatan penjualan dari waktu kewaktu. 3). Meningkatkan 
kreativitas dan inovasi dalam mengelola usaha. Hal ini juga 
dipertegas pada penelitian terdahulu Endang eat al (2014:12) 
yang menjelaskan bahwa penerapan kreativitas maupun inovasi 
telah menghasilkan strategi strategi baru untuk pengembangan 
usaha.  
  Selanjunya penulis juga menyimpulkan bahwa upaya 
UMKM dalam meningkatkan daya saing dimasa pademik dapat 
membantu meningkatkan produkdtifitas dengan cara 
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meningkatkan efesiensi produk, menarik lebih banyak 
konsumen, serta mningkatkan jejaring usaha.  
 
 
 
B. SARAN 
Selain penerapan strategi dan upaya peningkatan daya saing 
yang telah diterapkan, pelaku UMKM juga diharapakan bisa 
memperhatikan kualitas produk yang diciptakan. Karena 
kualitas  penciptaan sebuah produk untuk dipasarkan adalah 
menarik kembali minat konsumen untuk membeli lagi 
dikemudian hari. Dengan upaya ini, maka akan dapat membantu 
terciptanya produktifitas dan  peningkatan daya saing 
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