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ABSTRAK
Pengembangan klaster makanan ringan merupakan salah satu usaha meningkatkan kinerja usaha
agroindustry skala UMKM di Kota Malang. Studi ini dilakukan di sentra industri keripik tempe dan
sentra industri marning jagung. Permasalahan utama sentra industri makanan ringan di Kota Malang
antara lain; aspek manajemen, teknologi dan sistem produksi. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab
belum efektifnya kinerja klaster. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel manajemen,
teknologi dan sistem produksi terhadap efektivitas kinerja klaster makanan ringan di Kota Malang.
Metode analisis data menggunakan menggunakan permodelan GSCA. Hasil analisa menunjukkan bahwa
variabel manajemen dan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap sistem produksi. Namun,
kedua variabel tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja dari klaster makanan
ringan.
Kata kunci: Agroindustry; efektivitas; GSCA; kinerja
ABSTRACT
The development of snacks cluster is one effort to improve the business performance of SMEs
Agroindustry scale in Malang. This study was conducted in centers tempeh chips industry and industrial
centers marning corn. The main problem centers snack food industry in Malang, among others; aspects
of management, technology and production systems. This is thought to be one cause of the lack of
effectiveness in the performance of clusters. The purpose of this study was to analyze the influence of
variables management, technology and production systems on the effectiveness of performance cluster
snacks in Malang. Methods of data analysis using a modeling GSCA use. The analysis shows that the
management and technology variables significantly influence production systems. However, both these
variables do not directly affect the effectiveness of the performance of the cluster snacks.
Keywords: Agroindustry; effectiveness; GSCA; performance
1.

Pendahuluan

Kota Malang merupakan salah satu potensi
pertumbuhan industri dan perdagangan di Jawa
Timur. Potensi ini ditunjukkan dengan peran
strategis sebagai bagian dari pusat pertumbuhan
industri maupun perdagangan. Hal ini seiring
dengan meningkatnya industri maka akan
semakin meningkat pula pendapatan dari daerah
tersebut. Berdasarkan pada data Disperindag
Jatim (2013), jumlah unit usaha industri di Jawa
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Timur meningkat tiap tahunnya. Peningkatan
jumlah unit usaha yang signifikan ini dapat
meningkatkan nilai produksi. Menurut World
Bank (2011), pertumbuhan ekonomi yang tinggi
terpusat di perkotaan seperti Kota Surabaya dan
sekitarnya (Sidoarjo dan Gresik), serta Kota
Malang dan Kabupaten Malang. Kota-kota
tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi di
Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 50 %
terhadap total ekonomi Jawa Timur pada tahun
2010.
Kota Malang sebagai salah satu kota di
Jawa Timur yang memiliki perkembangan jumlah
unit usaha yang relatif sangat baik. Kota Malang
adalah daerah padat karya yang didominasi
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industri kecil dan menengah dengan sedikit
industri manufaktur.
Menurut
Irawati
(2013),
UMKM
merupakan bagian dari sektor perdagangan, hotel
dan restoran yang merupakan penunjang utama
perekonomian di Kota Malang sebesar 36,85%.
Menurut Fristian (2014), usaha mikro
mempunyai peran yang penting dalam
pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga
kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang
lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel
dalam menghadapi dan beradaptasi dengan
perubahan pasar.
Berdasarkan pada data Disperindag Kota
Malang (2014), Kota Malang memiliki tujuh
sentra industri yang memiliki potensi untuk
dikembangkan yaitu sentra saniter, sentra
keramik, sentra rotan, sentra mabel, sentra
keripik tempe, sentra marning jagung dan sentra
gerabah.
Menurut
Yusriansyah
(2012),
permasalahan yang terjadi pada sentra keripik
tempe di Kota Malang adalah terdapatnya
perbedaan kualitas produk, sarana promosi serta
kurangnya inovasi produk pada UMKM dalam
sentra. Selaras dengan pendapat tersebut,
permasalahan yang terkait dengan kondisi sentra
industri di Kota Malang yang ditemui dapat
digolongkan menjadi manajemen, teknologi dan
sistem produksi.
Masalah manajemen yang dihadapi seperti
pemasaran produk yang dilakukan dengan mulut
ke mulut sehingga pasar dari produk masih
sebatas Kota Malang. Masalah teknologi seperti
penggunaan mesin dan peralatan yang masih
tradisional mengakibatkan kapasitas produksi
yang masih rendah. Permasalahan yang lain yaitu
pada sistem produksi seperti belum adanya
penetapan standar proses produksi yang baik
sehingga produk yang dihasilkan memiliki
kualitas yang berbeda-beda. Penetapan standar
produksi,
pengelolaan
manajemen,
dan
penggunaan teknologi yang belum baik
mengakibatkan belum efektifnya kinerja industri.
Sependapat dengan permasalahan yang ada
pada sentra, Ingrianti dkk (2011), teknologi
merupakan variable yang paling berpengaruh
dalam perkembangan suatu sentra, akan tetapi
dalam kondisi nyatanya masih kurangnya
teknologi
yang
dipergunakan
UMKM.
Efektivitas suatu industri dilihat dari bagaimana
pencapaian yang diperoleh. Pencapaian ini dilihat
dari produktivitas, kapasitas, dan kepuasan
pelanggan (Rai, 2008; Prasetya, 2009).
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Dalam merumuskan tindakan yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja
dari industri, maka perlu dilakukan analisis
efektivitas dari kinerja industri tersebut.
Tujuan penelitian adalah menganalisis
peengaruh variabel manajemen, teknologi dan
sistem produksi terhadap efektivitas kinerja
klaster makanan ringan di Kota Malang.
2.

Metodologi

Penelitian ini diujikan pada klaster
agroindustri makanan ringan di Kota Malang.
Studi kasus pada sentra industri keripik tempe
dan sentra industri marning jagung. Penentuan
lokasi berdasarkan pada jenis sentra agroindustry
unggulan di Kota Malang berdasarkan pada data
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang.
Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga
April 2015.
Pada
penelitian
konsep
pemikiran
didasarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka kerja konseptual
Variabel laten pada penelitian ini yaitu
manajemen, teknologi, sistem produksi, dan
efektivitas kinerja.
Berdasarkan pada Gambar 1. Dapat
terbentuk hipotesis sebagai berikut.
a.
b.
c.
d.
e.

Manajemen (X1) berpengaruh
terhadap sistem produksi (Y1).
Teknologi (X2) berpengaruh
terhadap sistem produksi (Y1).
Manajemen (X1) berpengaruh
terhadap efektivitas kinerja (Y2).
Sistem produksi (Y1) berpengaruh
terhadap efektivitas kinerja (Y2).
Teknologi (X2) berpengaruh
terhadap efektivitas kinerja (Y2).

positif
positif
positif
positif
positif

Pada tahap pengolahan dengan GSCA,
data diperoleh dari pengisian kuesioner oleh
responden berupa skala likert dari 1-5. Data-data
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tersebut dikumpulkan untuk dijadikan informasi
bagi peneliti. Data yang sudah terkumpul
kemudian dianalisis dengan bantuan software
GSCA. GSCA digunakan untuk mengetahui
keterkaitan antara variabel dengan penilaian
kinerja UMKM. Langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam analisa GSCA sebagai berikut.
1.

Mengkonstruksi Diagram Jalur

Pembuatan model structural (inner model)
dan model pengukuran (outner model).
2.

Mengkonversi
persamaan.

Diagram

Jalur

3.

Pendugaan Parameter pada GSCA.

ke

Mengestimasi koefisien jalur (path
estimate), loading, dan weight. Estimasi loading
dan weight akan digunakan untuk menghitung
data variabel laten dengan konsep nilai eigen dan
vector eigen.
4.

Evaluasi Goodness of Fit

Pada model struktural evaluasi goodness fit
dengan melihat uji FIT dan AFIT. Nilai FIT
berkisar dari 0 sampai 1, semakin besar nilai FIT
model secara sempurna dapat menjelaskan
fenomena yang diselidiki. Nilai FIT dipengaruhi
oleh kompleksitas model sehingga dikembangkan
menjadi model AFIT (Adjusted FIT).
5.

Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini populasi target yang
digunakan adalah semua UMKM makanan ringan
di Kota Malang, sedangkan populasi akses yang
digunakan adalah UMKM keripik tempe (309)
dan marning jagung (15). Kriteria pengambilan
sampel pada penelitian ini yaitu UMKM yang
bergerak di produk setengah jadi dan produk jadi
yang tergabung dalam sentra industri keripik
tempe dan marning jagung.
Banyaknya sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 30 sampel pada sentra
keripik tempe (pengrajin tempe 15 sampel dan
pembuat keripik tempe 15 sampel) dan 15 sampel
pada sentra marning jagung (pembuat krecek
jagung sebanyak 11 dan 4 sampel untuk marning
jagung). Menurut Lestari (2014), penentuan
sampel minimal dalam penelitian sebanyak 30
sampel dengan penelitian menggunakan metode
desktiptif korelasional.

3.

Hasil dan Pembahasan

Klaster adalah kelompok usaha industri
yang saling terkait. Klaster mempunyai dua
elemen kunci, yaitu perusahaan dalam klaster
harus saling berhubungan dan berlokasi di suatu
tempat yang saling berdekatan, yang mudah
dikenali sebagai suatu kawasan industri
(Bappenas, 2005). Berdasarkan hasil wawancara
dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Malang (2014), industri makanan ringan di Kota
Malang belum terbentuk klaster. Pemerintah
sedang berupaya untuk membagi klaster menurut
letak geografi dan jenis produk. Sehingga perlu
dibentuk klaster makanan ringan agar industri
makanan ringan dapat saling bersinergi dalam
menjalankan usahanya. Industri makanan ringan
di Kota Malang sendiri masih dalam bentuk
Sentra industri, yaitu sentra industri marning
jagung dan sentra industri keripik tempe.
Klaster
dapat
dikonsepkan
pada
konsentrasi geografis antara perusahaanperusahaan yang saling terkait dan bekerjasama,
diantaranya pemasok barang, penyedia jasa,
industri yang terkait, serta beberapa institusi di
bidang khusus, seperti perguruan tinggi, lembaga
standarisasi, asosiasi perdagangan, dan lain-lain
yang berfungsi sebagai pelengkap. Menurut Han
(2009), adanya hubungan antara klaster dengan
pihak lain seperti rantai pasokan dapat secara
efektif meningkatkan kompetitif keuntungan dari
industri, sehingga dapat meningkatkan daya
saing ekonomi daerah. Hubungan antar industri
makanan ringan dengan lingkungannya sebagai
konsep klaster agroindustri makanan ringan Kota
Malang disajikan dalam Gambar 2.
Pada Gambar 2. dapat digolongkan industri
dalam klaster agroindustri menjadi tiga industri
yaitu industri inti, industri pendukung dan
institusi pendukung. Industri inti terdiri dari
industri makanan ringan dimana pada penelitian
ini difokuskan pada industri keripik tempe dan
marning jagung. Industri pendukung terdiri dari
pemasok bahan baku utama, industri produk
setengah jadi, industri bahan pendukung, dan
industri yang terakhir adalah jasa. Institusi
pendukung terdiri dari lembaga pemerintah
seperti Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM,
dan Dinas Pertanian, lembaga pendidikan seperti
perguruan tinggi, lembaga keuangan seperti bank
dan lembaga penelitian dan informasi.
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LEMBAGA PENELITIAN DAN
INFORMASI

PEMERINTAH

FAKTOR INPUT :
- Bahan Baku
(kedelai, jagung,)
- Bahan penolong
(bumbu, plastik,
perasa, dll)
- Mesin dan peralatan
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KLASTER AGROINDUSTRI MAKANAN
RINGAN

SENTRA INDUSTRI
KERIPIK TEMPE

KOPERASI

PUSAT OLEH-OLEH

KONSUMEN

SENTRA INDUSTRI
MARNING JAGUNG

DISTRIBUTOR

INDUSTRI MAKANAN RINGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

LEMBAGA KEUANGAN

Gambar 2. Konsep Klaster Agroindustri makanan ringan di Kota Malang
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah
diisi oleh pemilik UMKM. Responden terbanyak
yaitu laki-laki (60%). Berdasar karakteristik usia,
responden yang terbanyak yaitu pada usia 31-40
tahun (33,33%). Berdasarkan karakterteristik
pendidikan terakhir, responden terbanyak SMA
(40%). Sebagian besar responden memiliki
pengalaman usaha antara 11-20 tahun (53,33%).
Omset per bulan dari responden sebesar Rp10-50
juta (26,67%).
Tabel 1. Hasil uji realibilitas

dengan indikator nilai FIT. Nilai FIT
menunjukkan varian total dari semua variabel
yang dapat dijelaskan oleh model tertentu. Nilai
FIT berkisar dari 0 sampai 1.
Jadi, model yang terbentuk dapat
menjelaskan semua variabel yang ada sebesar
0,369.
Keragaman
variabel
manajemen,
teknologi, dan sistem produksi serta efektivtas
kinerja yang dapat dijelaskan oleh model adalah
sebesar 36,9% dan sisanya (63,1%) dapat
dijelaskan oleh variabel lain.
3.1.

Cronbach’s
Alpha

Keterangan

Manajemen (X1)

0.706

Reliable

Teknologi (X2)

0.691

Reliable

Sistem Produksi (Y1)

0.616

Reliable

Efektivitas Kinerja (Y2)

0.608

Reliable

Variabel

Hasil uji validitas dan reliabilitas diuji
menggunakann software IBM SPSS Statistic 20
(portable). Uji validitas pada penelitian ini bahwa
data yang dihasilkan valid. Hasil uji realibilitas
kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1.
Suatu data dikatakan reliable, jika nilai
Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 . Hasil uji reliabilitas
menunjukkan bahwa kuesioner dapat dipercaya,
dapat diandalkan serta dapat diketahui bahwa
instrumen yang digunakan memiliki tingkat
reliabilitas yang tinggi dan memiliki kemampuan
untuk memberikan hasil pengukuran yang
konsisten. Berdasarkan pada hasil perhitungan
dengan software GSCA dapat diketahui nilai
Goodness of fit dari model yang terbentuk

Pengujian Hipothesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan
melihat nilai pada path coefficients (koefisien
jalur) pada structural model. Pengujian hipotesis
didasarkan pada Measures of Fit pada model
struktural, yaitu berdasarkan nilai signifikansi
estimasi parameternya dilihat dari nilai Critical
Ratio (Hwang and Takane, 2010). Hasil
selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Mesures of fit structural model
Path Coefficients
Estimate SE
Manajemen  Sistem
0.716
Produksi
Teknologi  Sistem
0.491
produksi
Manajemen

0.139
Efektivitas kinerja
Teknologi 
-0.308
Efektivitas kinerja
Sistem Produksi 
0.762
Efektivitas kinerja

HABITAT, ISSN: 0853-5167

CR

0.342

2.09*

0.244

2.01*

2.476

0.06

1.931

0.16

2.756

0.28
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Berdasarkan pada nilai estimate pada path
coefficients dapat ditentukan model matematis
yang terbentuk dari diagram jalur untuk variabel
X1 (manajemen), X2 (teknologi), Y1 (sistem
produksi), dan Y2 (efektivitas kinerja) yaitu :
Y1= 0.716X1+0.139X2 + E1……………………………….(1)
Y2 =0.491X1 - 0.308X2+0.762Y1 + E2……………...(2)
Pada model matematis, nilai estimasi
menunjukkan hubungan antar variabel. Nilai
estimasi dengan tanda positif menyatakan
hubungan yang berbanding lurus, yang artinya
semakin tinggi variabel X maka semakin tinggi
variabel Y dan sebaliknya untuk nilai dengan
tanda negatif. Pada model matematis dapat dilihat
bahwa variabel X2 (teknologi) memiliki nilai
negatif terhadap Y2 (efektivitas kinerja). Hal ini
menujukan bahwa semakin tinggi nilai variabel
X2 maka akan semakin rendah nilai variabel Y2.
X1
0.491
(tidak signifikan)
0.716
(signifikan)

Y1

-0.308
(tidak signifikan)

y2

0.139
(signifikan)
0.762
(tidak signifikan)
X2

Gambar
3.3.

3.

Nilai Koefisien
Struktural

Jalur

Model

Pengaruh Manajemen terhadap Sistem
Produksi

Hipotesis 1: Manajemen (X1) berpengaruh positif
terhadap sistem produksi (Y1)
Nilai koefisien jalur manajemen terhadap
sistem produksi adalah 0.716 dan memiliki nilai
CR sebesar 2,09 > 1,96 yang artinya adalah nilai
tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 0.05.
Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa
Hipotesis 1 diterima, sehingga peningkatan
kinerja manajemen berpengaruh terhadap
penguatan sistem produksi. Nilai estimasi yang
positif
menunjukan
bahwa
semakin
meningkatnya
manajemen
maka
akan
meningkatkan sistem produksi. Hal ini berarti
bahwa peran pengelolaan usaha sangat penting
dalam
mendukung
peningkatkan
kinerja
agroindustri makanan ringan.
Pada UMKM dalam klaster agroindustri
makanan ringan memiliki tenaga kerja dengan
pengalaman kerja yang lama. Hal ini dibuktikan

dari lama berdiri UMKM yang berkisaran antara
10 tahun lebih. Menurut Chamdi, (2003),
semakin lama orang mengelolah suatu usaha
maka semakin luas pengalaman yang diperoleh
dan semakin besar kemampuannya dalam
mengenal usaha yang digeluti. Berdasarkan pada
literatur tersebut maka semakin lama suatu usaha
didirikan maka akan semakin mengerti tentang
baik buruknya sistem produksi yang digunakan
dalam UMKM.
3.4.

Pengaruh Teknologi terhadap Sistem
Produksi

Hipotesis 2: Teknologi (X2) berpengaruh positif
terhadap sistem produksi (Y1)
Nilai koefisien jalur teknologi terhadap
sistem produksi adalah 0.491 dan memiliki nilai
CR sebesar 2,01>1,96 yang artinya adalah nilai
tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 0.05.
Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa
Hipotesis 2 dapat diterima, sehingga teknologi
berpengaruh terhadap sistem produksi. Nilai
estimasi yang positif menunjukan bahwa semakin
meningkatnya
teknologi
maka
akan
meningkatkan sistem produksi. Hal ini berarti
bahwa upaya-upaya fasilitasi peningkatan
teknologi produksi memberikan makna penting
bagi peningkatan kinerja UMKM.
Pada kondisi nyata UMKM, penggunaan
mesin dan peralatan yang sesuai dengan
karakteristik bahan baku dapat berperan efektif
terhadap proses produksi. Apabila mesin dan
peralatan yang digunakan tidak disesuaikan
dengan karakteristik bahan baku maka hanya
akan menghasilkan produk yang sedikit karena
banyak produk cacat. Hal ini sesuai dengan hasil
pada penelitian Ulfah (2013), dimana pada
penelitian ini manajemen kualitas berpengaruh
positif terhadap kinerja operasional. Berdasarkan
pernyataan responden mengenai program
pemerintah dengan pemberian mesin pemotong
tempe tidak dapat digunakan karena mesin
pemotong tempe hanya dapat digunakan pada
jenis tempe dengan kualitas baik, sehingga tempe
yang kurang baik akan hancur dan tidak dapat
digunakan. Hubungan variabel teknologi dengan
sistem produksi berpengaruh positif sesuai
dengan penelitian dari Utami (2013) dimana
didapatkan hasil berupa penggunaan mesin
otomotis dan proses produksi yang terus menurus
pada sistem produksinya dapat meningkatkan
kapasitas serta mengurangi scrap yang
dihasilkan.
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3.5.

Pengaruh
Manajemen
Efektivitas Kinerja

terhadap

Hipotesis 3: Manajemen (X1) berpengaruh positif
terhadap efektivitas kinerja (Y2).
Nilai koefisien jalur manajemen terhadap
efektivitas kinerja adalah 0.139 dan memiliki
nilai CR sebesar 0.06<1,96 yang artinya adalah
nilai tersebut tidak signifikan pada tingkat
signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa
belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa
manajemen berpengaruh terhadap efektivitas
kinerja. Dengan demikian hipotesis 3 dari
penelitian ini tidak dapat diterima atau ditolak.
Pengaruh langsung aspek manajemen
dengan peningkatan efektivitas kinerja belum
cukup bukti, diduga disebabkan pengelolaan
usaha pada skala UMKM masih bersifat
tradisional, dan dikelola oleh tenaga kerja yang
kurang terampil. Beberapa faktor penyebabnya
adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang
rendah sehingga produk yang dihasilkan masih
kurang inovatif. Menurut Hafsah (2004),
keterbatasan SDM membuat UMKM relatif sulit
untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru
untuk meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkannya. Berdasarkan Martinez (2015),
tenaga kerja sangat bermanfaat bagi transfer
pengetahuan antara pihak terkait industri atau
mitra. Struktur tata kelola kemitraan juga
tampaknya memiliki pengaruh penting pada
transfer pengetahuan antara organisasi terkemuka
dan pemasok, sehingga pentingnya peranan
tenaga kerja dalam industri.
3.6.

Pengaruh
Teknologi
Efektivitas Kinerja

terhadap

Hipotesis 4: Teknologi (X2) berpengaruh positif
terhadap efektivitas kinerja (Y2)
Nilai koefisien jalur teknologi terhadap
efektivitas kinerja adalah -0308 dan memiliki
nilai CR sebesar 0.16<1,96 yang artinya adalah
nilai tersebut tidak signifikan pada tingkat
signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa
belum terdapat bukti yang memadai mengenai
teknologi berpengaruh langsung terhadap
efektivitas kinerja. Dengan demikian hipotesis 4
dari penelitian ini tidak dapat diterima atau
ditolak.
Pada
kenyataanya
teknologi
yang
digunakan di UMKM belum baik sehingga hal
tersebut tidak berpengaruh terhadap efektivitas
kinerja. Pada kenyataanya UMKM masih belum
menggunakan sistem informasi dengan baik.
Penggunaan sistem informasi pada UMKM
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masih terbatas dari pembelian produk secara
online dari konsumen pada beberapa UMKM.
Pengaruh dari teknologi terhadap efektivitas
kinerja berbanding terbalik dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Alannita dan
Suaryana (2014), yang menemukan bahwa
penggunaan kecanggihan teknologi informasi
secara langsung berpengaruh positif dan paling
besar terhadap efektifitas kinerja. Didukung pula
dari penelitian Ismail (2009), keberhasilan
kinerja individu sangat dipengaruhi faktor
kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi
akan membantu perusahaan menghasilkan
informasi yang lebih akurat dan tepat waktu
untuk pengambilan keputusan yang efektif.
3.7.

Pengaruh Sistem Produksi terhadap
Efektivitas Kinerja

Hipotesis 5: Sistem produksi (Y1) berpengaruh
positif terhadap efektivitas kinerja (Y2)
Nilai koefisien jalur sistem produksi
terhadap efektivitas kinerja adalah 0.762 dan
memiliki nilai CR sebesar 0.28<1,96 yang artinya
adalah nilai tersebut tidak signifikan pada tingkat
signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa
belum terdapat bukti yang memadai mengenai
manajemen berpengaruh langsung terhadap
efektivitas kinerja.
Pada kondisi nyata di UMKM dalam
klaster agroindustri makan ringan belum
menerapkan sistem prduksi yang baik, sehingga
kinerja dari UMKM pun tidak baik. Sistem
produksi bisa mencakup kualitas bahan baku,
kualitas alur proses atau bisa juga dilihat dari
kualitas produknya di pasar. Pada penelitian
Nurhasanah (2012), akibat produksi yang
terhambat dan jam kerja para tenaga kerja tidak
teratur
menyebabkan
efektivitas
kinerja
terganggu dan berakibat pada tidak terpenuhinya
target produksi. Sehingga hal ini menjadi salah
satu penghambat kontinuitas proses produksi,
yang dalam jangka panjang berdampak pada
keuntungan pihak perusahaan.
Hal ini juga didukung hasil penelitian yang
menunjukkan tidak cukup bukti bahwa variabel
sistem produksi berperan sebagai variabel
mediasi. Berdasarakan perhitungan nilai Zhitung
variabel manajemen dan teknologi dengan
variabel sistem produksi terhadap efektvitas
kinerja tidak berpengaruh atau tidak signifikan.
Hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan
bahwa variabel sistem produksi belum dapat
memediasi variable manajemen dan teknologi
terhadap efektivitas kinerja.
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4.

Kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
variabel manajemen dan teknologi berpengaruh
secara signifikan terhadap sistem produksi.
Namun, kedua
variabel tersebut tidak
berpengaruh langsung terhadap efektivitas
kinerja dari klaster makanan ringan. Demikian
juga sistem produksi belum cukup bukti
berpengaruh terhadap efektifitas kinerja.
Penelitian ini dapat digunakan sebagai
acuan dalam penentuan variabel yang perlu
ditinjau
kembali
untuk
memaksimalkan
efektivitas kinerja terutama peningkatan kinerja
manajemen usaha dan penerapan teknologi.
Indikator-indikator yang memiliki nilai yang
kurang seperti pemanfaatan sistem informasi,
penerapan SOP dan pelatihan kinerja dapat
menjadi pertimbangan bagi pelaku UMKM
dalam proses produksi.
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