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ABSTRAK
Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Propinsi Sulawesi Utara

sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian. Hal ini terlihat dari
jumlah Industri Kecil Menengah yang ada di Sulawesi Utara  di tahun 2008
sebanyak 5549 atau 99.07%.

Industri meubel yang ada di Propinsi Sulawesi cukup banyak yang ber-
gerak di bidang furniture.Oleh karena persaingan dalam dunia industry yang ada
sekarang ini menuntut bagi para pengusaha dan manajer pemasaran untuk terus
mengevaluasi kinerja dan pasar yang berkembang. Hal ini perlu diperhatikan
oleh pihak perusahaan agar strategi pemasaran yang diharapkan oleh perusahaan
dapat memenuhi target penjualan yang telah ditentukan.

Peramasalahan yang paling mendasar adalah terletak pada faktor
kewirausahaan yaitu pada manusia yang menjadi pemilik bahkan pengelola
usaha yang dimaksud.Oleh sebeb itu yang menjadi tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui pengaruh faktor kewirausahaan terhadap keberhasilan
pengembangan usaha mikro sub sektor industri meubel di Sulut.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian survey, untuk
menghasilkan informasi yang bersifat eksplanasi (explanatory research). Dan
untuk pengambilan data primer dengan menggunakan alat bantu kuesioner.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keberhasilan pengembangan usaha mikro yang ada di propinsi sulawesi Utara.
Dengan adanya perilaku kewirausahaan yang dimiliki oleh setiap pemilik usaha
mikro akan menunjang keberhasilan usaha mikro itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis strategi SWOT maka disarankan
bagi setiap industri untuk dapat menerapkan strategi Intensive dan strategi
defensive dengan menyesuaikan pada  faktor internal serta faktor eksternal yang
mempengaruhi keberhasilan usaha  mikro yang ada di Propinsi Sulawesi Utara.
Dengan demikian pemerintah diharapkan memperhatikan hal tersebut, dengan
terus memberikan motivasi bantuan baik lewat dana maupun kegiatan penelitian,
promosi dan pemasaran.

Keyword : Perilaku Kewirausahaan,Usaha Mikro,

PENDAHULUAN
Konsep Pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM)
kini semakin gencar dilakukan kare-
na diyakini cukup memiliki potensi
menumbuhkan perekonomian na-
sional, yang sempat terpuruk akibat
krisis moneter yang berkepanjangan.

Sesuai yang dikatakan oleh
Schumpeter (1912) bahwa tokoh
utama proses pembangunan adalah
wirausaha, karena ia adalah seorang
yang unik yang memiliki keberanian
dalam mengambil resiko dan mem-
perkenalkan produk-produk inovatif
serta teknologi baru kedalam
perekonomian.
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Melihat potensi dan karakter-
istik dari usaha mikro , maka pem-
berdayaan usaha mikro dinilai masih
strategis dan sangat penting dalam
mendukung perekonomian nasional.
Peran strategis tersebut antara lain :
a. Dengan jumlah yang sangat ban-
yak usaha kecil berpotensi mencip-
takan lapangan kerja yang luas bagi
masyarakat b. Memiliki Kontribusi
terhadap PDB c. Usaha kecil meru-
pakan pelaku ekonomi utama yang
berinteraksi langsung dengan kon-
sumen d. Mempunyai implikasi lang-

sung untuk meredam persoalan-
persoalan yang berdimensi sosial
politik, terbukti pada waktu krisis
usaha kecil menengah memegang
peran kunci dalam kegiatan produksi
dan distribusi.

Keberadaan Usaha Mikro
Kecil Menengah di Propinsi Sulawe-
si Utara sangat strategis dalam rang-
ka peningkatan perekonomian. Hal
ini terlihat dari jumlah Industri Kecil
Menengah yang ada di Sulawesi
Utara  di tahun 2008 sebanyak 5549
atau 99.07%.

Tabel I. Industri Kecil, Menengah dan Industri Besar di Propinsi Sulawesi
Utara Tahun 2005-2008

Skala Usah 2005 2006 2007 2008
Industri kecil 3453 3591 3885 4155
Industri Menengah 1339 1384 1380 1394
Industri Besar 39 30 47 52
Total 4831 5002 5312 5601
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan SULUT Tahun 2009 (data dio-

lah)
Dari table data diatas sangat

jelas terlihat bahwa Jumlah Industri
Kecil dan Menengah cukup besar .
Namun demikian secara kuantitatif
jumlah ketiga industry tersebut men-
galami peningkatan.

Industri Meubel yang
dihasilkan oleh para pengusaha meu-
bel di Propinsi Sulawesi Utara
umumnya dihasilkan oleh industry
kecil dan rumah tangga. Industri
kecil memiliki peran besar dalam
perekonomian, yaitu dalam penyera-
pan tenaga kerja dan kontribusinya
terhadap pendapatan  daerah maupun
nasional namun daya saingnya masih
rendah. Sebagian besar (99.07%)
dari jumlah industri di Propinsi Su-
lawesi UTara termasuk kategori in-
dustri kecil. Dilihat dari nilai
produksi, 60% tenaga kerja yang
bekerja di industri kecil hanya
menghasilkan produksi senilai Rp.

3,8 trilyun sedangkan 40% tenaga
kerja yang berkerja di industri besar
menghasilkan produksi senilai Rp.
19,7 trilyun (Kanwil Deperindag,
2009)

Kewirausahaan merupakan
modal yang ada pada diri manusia
untuk dapat merangkum empat
faktor produksi lainnya dalam proses
produksi dengan alternative-
alternatif kombinasi lainnya dalam
proses produksi untuk menghasilkan
strategi dalam berusaha yang ber-
beda. Kewirausahaan sendiri meru-
pakan konsepsi, maka untuk men-
erapkannya dalam kegiatan usaha
haruslah diwujudkan dalam berbagai
tindakan (perilaku), bisa saja
seseorang mempunyai potensi
kewirausahaan yang bagus tapi tidak
pernah diwujudkan potensi itu dalam
perilaku maka potensi itu hanyalah
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tinggal potensi yang tidak punya
makna dalam dunia bisnis riil.

Industri meubel yang ada di
Propinsi Sulawesi cukup banyak
yang bergerak di bidang furni-
ture.Oleh karena persaingan dalam
dunia industry yang ada sekarang ini
menuntut bagi para pengusaha dan
manajer pemasaran untuk terus men-
gevaluasi kinerja dan pasar yang
berkembang. Hal ini perlu diper-
hatikan oleh pihak perusahaan agar
strategi pemasaran yang diharapkan
oleh perusahaan dapat memenuhi
target penjualan yang telah diten-
tukan.
Selanjutnya Tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh per-

ilaku kewirausahaan dengan
pengembangan usaha mikro.

2. Untuk merumuskan  Strategi
pengembangan usaha mikro.
Dan Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu hasil
penelitian ini kiranya dapat
memberikan kontribusi informasi
dan bahan kajian secara empiric
dan konstruktif dalam pengem-
bangan teori ekonomi, khususnya
yang berkaitan dengan teori
ekonomi mikro.

2. Memberikan kontribusi terhadap
penelitian yang akan datang dan
sekaligus menjadi bahan referen-
si bagi peneliti yang akan men-
dalami lebih lanjut pada model
teoritik yang belum teruji secara
empiric untuk obyek yang sama.

3. Memberikan informasi positif
bagi pihak yang terkait sebagai
dasar pertimbangan dalam
menentukan kebijaksanaan dalam
upaya pengembangan  usaha
mikro kecil menengah.

4. Sebagai masukan bagi pengusaha
mikro untuk lebih dapat
mengembangkan  diri sebagai

seroang pengusaha yang benar-
benar mampu bersaing dalam
dunia bisnis dan bahkan dapat
menjadi tulang punggung
perekonomian nasional.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori Tentang

Kewirausahaan.
Pentingnya peranan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah
berkiprah dalam perekonomian suatu
Negara diperkuat dengan fenomena
yang ditangkap Global entrepreneur
di Singapura yaitu besarnya peranan
usaha mikro kecil dan menengah da-
lam kemajuan ekonomi suatu bangsa.
Forum ini telah memberikan
penilaian bahwa kekuatan jiwa
enterepreneurship yang dimiliki oleh
setiap pengusaha kecil akan
menghasilkan kekuatan motor bagi
kemajuan ekonomi bangsanya. Krisis
moneter yang melanda perekonomi-
an yang merusak hamper sebagian
besar system distribusi dan
perdagangan usaha besar, tapi Usaha
kecil tetap tenang karena tidak begitu
berpengaruh.

Semangat baru dunia yang
menggeluti usaha kecil dan menen-
gah (SME) juga telah beketetapan
hati untuk menjadikan UKM sebagai
motor penggerak pertumbuhan
ekonomi dimasa depan. Tetapi selan-
jutnya Usaha mikro dalam perkem-
bangannya mengalami kendala khu-
susnya masalah permodalan, akses
kepasar, teknologi bahkan
kewirausahaan.

Neo Klasik, teori ini me-
mandang perusahaan sebagai sebuah
istilah teknologis,dimana manajemen
(individu-individu) hanya menge-
tahui biaya dan penerimaan perus-
ahaan dan sekedar melakukan kalku-
lasi matematis untuk menentukan
nilai optimal dari variabel keputusan.
Ternyata teori neo klasik  mengakui



680 | Maya F.S Salindeho

Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan

keberadaan pihak manajemen atau
individu-individu. Dan individu
inilah yang nantinya berperan se-
bagai entrepreneur dalam mengem-
bangkan usahanya. Selanjutnya dari
teori Schumpeter  dalam kajian te-
orinya tentang keseimbangan ,
dikatakan bahwa  untuk mencapai
keseimbangan diperlukan tindakan
dan keputusan actor (pelaku)
ekonomi yang harus berulang-ulang
dengan cara yang sama yang
menurut Schumpeter disebut “situasi
statis” dan situasi tersebut tidak akan
membawa perubahan. Schumpeter
berupaya melakukan investigasi ter-
hdap dinamika dibalik perubahan
ekonmi yang diamatinya secara em-
piris. Akhirnya ia menemukan un-
sure eksplanatorinya yang disebut
dengan inovasi. Dan pelaku ekonomi
yang inovatif yang membawa peru-
bahan itu disebut dengan entrepre-
neur.

Kewirausahaan muncul apa-
bila seseorang berani mengem-
bangkan  usaha-usaha dan ide – ide
barunya.Proses kewirausahaan meli-
puti semua fungsi, aktivitas, dan tin-
dakan yang berhubungan dengan
perolehan peluang dan penciptaan
organisasi usaha. Oleh sebab itu
wirausaha adalah orang yang mem-
peroleh peluang dan menciptakan
organisasi untuk mengejar peluang
tersebut. (Bygrave, 1995)

Dengan kata lain
kewirausahaan adalah usaha untuk
menciptakan nilai melalui
pengenalan kesempatan bisnis, ma-
najemen pengambilan resiko yang
tepat, dan melalui keterampilan
komunikasi dan manajemen untuk
mobilisasi manusia, uang, dan ba-
han-bahan baku atau sumberdaya
lain yang diperlukan untuk
menghasilkan proyek supaya ter-
laksana dengan baik.

Konsep Keberhasilan Pengembangan
Usaha

Keberhasilan usaha tidak
akan mungkin diraih begitu saja,
tanpa harus melalui beberapa taha-
pan. Menurut Suryana (2001: 38-39)
mengemukakan bahwa untuk men-
jadi wirausaha atau jadi pengusaha
yang sukses pertama-tama harus
memiliki idea tau visi bisnis (busi-
ness vision) kemudianada kemauan
dan keberanian untuk menghadapi
resiko baik waktu maupun uang.
Lankgah selanjutnya yang sangat
penting adalah dengan membuat
perencanaan usaha, mengorganisasi-
kan dan menjalankannya.

Keberhasilan usaha menurut
Waridah (1992:15) adalah pening-
katan kegiatan usaha yang di capai
oleh para pengusaha industry kecil,
baik dari segi peningkatan laba yang
dihasilkan oleh pengusaha dalam ku-
run waktu tertentu.

Menurut Hari Lubis yang
dikutip oleh Panigoro (1983:42)
keberhasilan usaha adalah sebagai
suatu prestasi yang berhasil diraih
oleh suatu perusahaan dari satu peri-
ode ke periode berikutnya.

Dedi Haryadi (1998:78)
mengemukakan bahwa keberhasilan
usaha biasanya dilihat dengan mem-
besarnya skala usaha yang dimilikin-
ya. Hal tersebut bisa dilihat dari vol-
ume produksi yang tadinya bisa
menghabiskan sejumlah bahan baku
perhari meningkat menjadi mampu
mengolah bahan baku yang lebih
banyak.

Menurut W.J.S.Poerwardana
(1985:345-349) yang dimaksud
dengan keberhasilan usaha kecil yai-
tu sesuatu yang diadakan oleh usaha
berhasil yaitu mengeluarkan hasil,
ada hasil. Keberhasilan adalah ba-
rang-barang yang dihasilkan . Ada-



Analisis Perilaku Kewirausahaan… | 681

ISSN 2407-4268

pun pengertian usaha adalah kegiatan
dengan mengarahkan tenaga, pikiran
atau badan untuk mencapai suatu
maksud, kegiatan belajar, pekerjaan
(untuk menghasilkan sesuatu).
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan
penelitian survey, untuk
menghasilkan informasi yang bersi-
fat eksplanasi (explanatory research).
Metode penelitian yang digunakan
adalah metode survey dimana
pengambilan data primer dengan
menggunakan alat bantu kuesioner.
1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah
semua pengusaha industry mebel
khususnya Industri Kecil.
Besarnya jumlah sampel tidak
ada aturan yang tegas mengenai
jumlah sampel yang diprsyarat-
kan untuk suatu penelitian dari
populasi yang tersedia dan juga
tidak ada batasan yang jelas apa
yang dimaksud dengan sampel
besar dan sampel kecil (Nasu-
tion, 2000). Namun demikian
perlu untuk dikemukakan bahwa
besarnya sampel dalam
penelitian ini juga bergantung
pada alat analisis yang
digunakan . dalam penelitian ini
penentuan sampel didasarkan
pada pertimbangan penggunaan
alat analisis.

2. Sampel Penelitian
Di Propinsi Sulawesi Utara
terdapat    kantor Dinas
Koperasi dan UKM maka
diambil data pengusaha meubel
mikro yang tercatat di Dinas
terkait. Untuk menentukan
jumlah sampel Malhotra
(1993) dalam Syamsul Bahri ,
1996) mengemukakan pe-
tuntjuk bahwa untuk menen-
tukan jumlah sampel dapat
berdasarkan  : 1) tingkat

kepentingan keputusan, 2) sifat
penelitian, 3) jumlah variable,
4) alat analisis, dan 5)
keterbatasan SDM. Berdasar-
kan pertimbangan tersebut
maka penentuan sampel lebih
mempertimbangkan
penggunaaan alat analisis yaitu
dengan menggunakan teknik
analisis Regresi Korelasi.

JENIS DAN SUMBER DATA.
Jenis dan submer data yang dibu-
tuhkan dalam penelitian ini sebagai
berikut :

a. Data Primer
Data primer merupakan data
yang secara langsung diperoleh
dari hasil penelitian survey
dengan metode wawancara. Un-
tuk mengarahkan wawancara ter-
sebut, maka digunakan kuesioner
sebagai alat bantu,.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data
yang diperoleh dengan metode
dokumentasi yang bersumber
dari berbagai laporan, atau tuli-
san atau yang bersumber dari be-
berapa instansi yang terkait
dengan data yang dibutuhkan
seperti yang bersumber dari
BPS, DInas Koperasi dan
UMKM.

METODE PENGUMPULAN DATA
Untuk tujuan pengumpulan data,
maka akan dilaksanakan
penelitian dengan dua tahap
pengumpulan data yaitu :

1. Dokumentasi
Pengumpulan data dengan teknik
dokumentasi dimaksudkan untuk
mengumpulkan data sekunder
dari berbagai instansi terkait
dengan judul penelitian ini,
laporan dan tulisan yang ada
hubungannya dengan data
penelitian yang diperlukan.
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2. Wawancara
Pengumpulan data dengan teknik
wawancara dimaksudkan untuk
mengumpulkan data atau infor-
masi yang ada hubungan dengan
tujuanpenelitian ini. Pengum-
pulan data atau informasi dengan
teknik wawancara ini dilakukan
dalam suatu penelitian survey.

Teknik Analisa Data.
Untuk menganalisa data hasil
penelitian, digunakan teknik statistic
deskriptif dan inferensial. Statisktik
deskriptif dimaksudkan untuk mem-
berikan gambaran dari variable
penelitian, yaitu berupa rata-rata dan
standar deviasi, media, table frek-
uensi dan analisa prosentase. Sta-
tatisika inferensial dimaksudkan un-
tuk analisa dari validasi model yang
disusulkan untuk menguji hipotesis.
Untuk menguji hipotesis yang di-
ajukan dalam penelitian ini
digunakan Analisis Regresi Korelasi.
Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini dil-
aksanakan di Propinsi Sulawesi
Utara.

2. Waktu Penelitian
PElaksanaan Penelitian ini
selama 5 bulan mulai dari per-
siapan sampai dengan laporan

HASIL PENELITIAN
Analisis Regresi Pengaruh
Kewirausahaan Terhadap Keber-
hasilan Pengembangan Usaha Mikro
Koefisien pengaruh variabel
kewirausahaan  (X1) terhadap
Keberhasilan pengembangan usaha
mikro (Y1) sebesar 0.232 dengan
nilai t sebesar 4,233 pada taraf sig-
nifikansi 0,000. Koefisien tersebut
menunjukkan bahwa variabel
kewira-usahaan  (X1) berpengaruh
positif terhadap Keberhasilan
pengem-bangan Usaha Mikro (Y1).

Ini berarti bahwa perbaikan
kewirausahaan (X1), akan diikuti
dengan perbaikan Keberhasilan
pengembangan Usaha Mikro (Y1)
dengan asumsi faktor-faktor lain
yang mempengaruhi besar kecilnya
Keberhasilan pengembangan Usaha
Mikro (Y1) dianggap konstan.

Nilai statistik t hitung pengaruh
kewirausahaan  (X1) terhadap
Keberhasilan pengembangan
Usaha Mikro (Y1) sebesar 4,233
dengan signifikansi 0.000 atau di
bawah 0,05. Ini berarti
kewirausahaan  (X1) berpengaruh
signifikan terhadap Keberhasilan
pengembangan Usaha Mikro
(Y1).
Pengaruh variabel
Kewirausahaan terhadap Keber-
hasilan pengembangan Usaha
Mikro adalah positif. ini berarti
bahwa peningkatan
Kewirausahaan  akan diikuti
dengan peningkatan Keberhasilan
pengembangan Usaha Mikro
dengan asumsi faktor-faktor lain
yang mempengaruhi besar kecil-
nya Kewirausahaan dianggap
konstan.
Hasil pengujian menunjukkan
Kewirausahaan berpengaruh sig-
nifikan terhadap Keberhasilan
pengembangan Usaha Mikro, hal
ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Zhang (2001),
menyimpulkan bahwa dua
prekondisi utama untuk tum-
buhnya usaha kecil, yakni ke-
mampuan perusahaan untuk
mempertahankan kelangsungan
hidup jangka panjang dan ke-
mampuan manajer untuk menga-
tasi hambatan manajemen. Sur-
yana mengemukakan bahwa sa-
lah satu perilaku kewirausahaan
adalah Kemampuan manajerial,
yaitu usaha-usaha dalam
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menghadapi yang dilakukan un-
tuk melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen, meliputi :
perencanaan, mengkoordinir,
menjaga kelancaran usaha dan
mengawasi serta mengevaluasi
usaha (Suryana, 2003: 31).
Menurut Dalimunthe (2002)
kewirausahaan mempunyai
pengaruh langsung dan positif
terhadap keberhasilan usaha yang
berimplikasi bahwa semakin
berani seorang pengusaha kecil
mengambil resiko, beradaptasi
dan terlalu percaya diri untuk
melakukan pembangunan usaha
maka akan semakin meningkat
kinerja usahanya.

Strategi Pengembangan Usaha
Mikro di Pripinsi Sulut

Selanjutnya dalam perumusan
alternative strategi pengem-
bangan  usaha pada Usaha
Mikro di Propinsi SULUT dil-
akukan dengan menggunakan
alat bantu analisis SWOT. Ber-

dasarkan hasil analisis SWOT
ada empat strategi yang dapat
disarankan yaitu : (1) Strategi
SO (Strength and Opportunities
yaitu menggunakan kekuatan
yang ada untuk memanfaatkan
peluang), (2) Strategi WO
(Weakness and Opportunities,
yaitu meminimalkan kelemahan
internal untuk merebut peluang
yang ada), (3) Strategi ST
(Strength and Threats, yaitu
Menggunakan kekuatan yang
ada untuk mengantisipasi
ancaman ekternal) dan (4)
Strategi WT (Weakness and
Threats, yaitu meminimalkan
kelemahan dan mengantisipasi
ancaman eksternal). Adapun
hasil analisis matriks dan
strategi Umum (TOWS)
pembangunan pada Usaha
Mikro di Propinsi SULUT dapat
ditampilkan dalam Matriks
berikut ini :

Gambar. 1.Matrix pengembangan Usaha Mikro di Propinsi SULUT
Propinsi Sulawesi Utara

O (Peluang)

1. Pertumbuhan ekonomi di  Propinsi
Sulawesi Utara semakin membaik,

2. seringnya dilakukan even baik skala
nasional maupun internasional yang
dilakukan di Sulut sehingga mem-
beri dampak ke  Propinsi Sulawesi
Utara,

3. Pertumbuhan penduduk yang terus
bertambah,

4. kebijakan dan program pemerintah
yang mendukung yang memberikan
dana bergulir,

5. kemudahan dari pihak perbankan
untuk memberikan pinjaman/kredit
baik untuk industri kecil maupun
mikro dalam bentuk kredit mikro.

T (Ancaman, )
1. Tidak adanya assosiasi

pengusaha kecil yang
mampu merangkul para
pengusaha kecil sehingga
yang terjadi adalah per-
saingan antar perusahaan
sejenis tinggi,

2. Kekuatan tawar menawar
pemasok tinggi,

3. Kekuatan tawar menawar
konsumen tinggi

4. Tumbuhnya industri sejenis

S (Kekuatan )
1. Lokasi industri yang strategis,
2. Umumnya menggunakan tena-

ga kerja lokal yang telah ber-

STRATEGI S-O
a. Meningkatkan kapasitas produksi

dengan memanfaatkan lokasi yang
strategis.

STRATEGI S-T
1. membuat suatu inovasi

produk dengan metode dif-
ferensiasi sehingga jelas

INTERNAL

EKSTERNAL
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pengalaman,
3. Umumnya tidak memiliki

hambatan dalam aksebilitas
baik transportasi maupun tele-
komunikasi,

4. Produk yang diproduksi telah
memiliki izin dari dinas per-
indag maupun  dinkes bagi in-
dustri pangan.

(S1,S2,S3,O1,O2,O3,O4,O5,O6
2. Pengoptimalan saluran distribusi yang

dimiliki untuk meningkatkan
penjualan
(S1,S4,O1,O2,O3,O4,O5,O6)

keunggulan dari masing
masing
industri(S1,S2,S3,S4,T4)

2. meningkatkan saluran sup-
plier dan saluran distribusi
baru sehingga memuncul-
kan berbagai alternatif sup-
plier dan konsumer
baru(S1,S3,S4,T1,T2)

3. membuat produk dengan
standar mutu baik dengan
mendaftarkan pada ISO dan
SNI(S3,S4,)

W (Kelemahan)
1. Design label, logo serta kema-

san masih kurang menarik,
2. kurangnya kegiatan promosi

bagi produk sehingga produk
kurang dikenali oleh konsumen
potensial,

3. keterbatasan modal usaha,
pembukuan dan pelaporan keu-
angan masih sangat sederhana,

4. peralatan dalam produksi
masih sederhana, belum mem-
iliki tenaga dibidang penelitian
dan pengembangan.

5. Kegiatan penelitian dan
pengembangan masih belum
dilakukan oleh pihak
perusahaan

STRATEGI W-O
1. menciptakan atau mendesign ulang

kemasan dan dibuat lebih menarik
lagi khusus utamanya saat diseleng-
garakannya even tingkat provinsI
(W1,O1,O2,O3,O4,O5,O6)

2. Ikut menjadi sponsor pada even-
even
pariwisata(W1,O2,O3,O4,O5,O6)

3. Penambahan modal kerja dengan
memanfaatkan bantuan dana dari
pemerintah dan kredit mikro yg
ditawarkan oleh
BRI.(W1,W4,O5,O6)

STRATEGI W-T
1. Melakukan perbaikan dalam

pengelolaan dan pengaloka-
sian keuangan
(W3,W4,T1,T2,T3,)

2. Melakukan kontrak penga-
daan bahan baku dengan
pemasok

(W5,T1,T2)
4. Bekerja sama dengan pihak

akademis atau lembaga
penelitian pemerintah.
(W1,W2,W3,W4,W5,T4)

Sumber : Perumusan strategi ini didasarkan pada :
- Jawaban responden
- Hasil pengamatan penulis
- Hasil diskusi/wawancara dengan Pimpinan IK dan Pejabat Dinas

terkait

Perumusan altenatif strategi dengan
menggunakan matrix SWOT
dihasilkan delapan buah alternative
strategi pengembangan usaha bagi
usaha mikro yang ada di Propinsi
Sulawesi Utara dimana prioritas ter-
baik untuk usaha mikro adalah
dengan memanfaatkan dengan baik
bantuan/dana bergulir yang diberikan
oleh pemerintah maupun kredit dari
pihak perbankan  untuk pengem-
bangan usaha melakukan perbaikan,
diversifikasi produk, pengembangan
produk dan melakukan pengem-
bangan pasar lewat kegiatan promosi

melalui even even nasinal bahkan
internasional yang dilakukan baik di
tingkat Kabupaten, kota maupun
propinsi dan melakukan integrasi
kedepan bersama sama dengan in-
dustri besar bekerja sama dalam hal
merk dan pemasarannya.

Adapun alternatif strategi yang
ditawarkan dalam pembangunan
Usaha mikro khususnya industri
meubel tidak dimaksudkan untuk
digunakan sebagai  sebagai  sebuah
perencanaan tapi hanya sebagai
langkah langkah yang perlu
ditempuh untuk perbaikan dan
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meningkatkan keberhasilan dan
Pengembangan Usaha Mikro yang
ada di  Propinsi Sulawesi Utara.

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis maka
dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya kewirausahaan ber-
pengaruh positif dan signifikan ter-
hadap keberhasilan pengembangan
usaha mikro sub sektor industri
meubel yang ada di propinsi
sulawesi Utara. Dengan adanya
perilaku kewirausahaan yang
dimiliki oleh setiap pemilik usaha
mikro akan menunjang keberhasilan
usaha mikro itu sendiri.
Selanjutnya berdasarkan hasil ana-
lisis strategi SWOT maka disarank-
an bagi setiap industri untuk dapat
menerapkan strategi Intensive dan
strategi defensive dengan me-
nyesuaikan pada  faktor internal ser-
ta faktor eksternal yang
mempengaruhi keberhasilan usaha
mikro yang ada di Propinsi
Sulawesi Utara. Dengan demikian
pemerintah diharapkan
memperhatikan hal tersebut, dengan
terus memberikan motivasi bantuan
baik lewat dana maupun kegiatan
penelitian, promosi dan pemasaran.

2. REKOMENDASI
Pengusaha Mikro hendaknya tetap
konsisten dalam pengembangan
usahanya. Peningkatan dan kon-
sistensi Keberhasilan pengem-
bangan usaha mikro apabila
perilaku kewirausahana yang
dimiliki oleh para pengusaha mikro
itu dapat ditingkatkan.
pengusaha mikro hendaknya tetap
konsisten dalam meningkatkan pen-
dapatan usahanya melalui pening-
katan kemampuan kewirausahaan

dan mengantisipasi iklim usaha
yang selalu berubah.
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