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PENGARUH JUMLAH MODAL DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 

TERHADAP KEMAJUAN UKM DI KECAMATAN SERENGAN 

SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menjelaskan kontribusi jumlah modal 

terhadap kemajuan UKM di Kecamatan Serengan Surakarta. (2) Untuk menjelaskan 

kontribusi pelatihan kewirausahaan terhadap kemajuan UKM di Kecamatan 

Serengan Surakarta. (3) Untuk menjelaskan kontribusi jumlah modal dan pelatihan 

kewirausahaan terhadap kemajuan UKM di Kecamatan Serengan Surakarta. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan populasi seluruh anggota 

UKM di Kecamatan Serengan Surakarta. Sampel diambil sebanyak 59 dengan 

Teknik random sampling. Hasil penelitian ini yaitu (1) Ada kontribusi positif jumlah 

modal terhadap kemajuan UKM. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,724 

> 2,032 dengan nilai probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 0,000. (2) Ada kontribusi 

positif pelatihan kewirausahaan terhadap kemajuan UKM. Berdasarkan uji t 

diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,465 > 2,032 dengan nilai probabilitas signifikan <0,05 

yaitu 0,001. (3) Ada kontribusi positif jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan 

terhadap kemajuan UKM. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 11,201 > 

3,160 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000.  

Kata Kunci: Jumlah modal, pelatihan kewirausahaan, kemajuan UKM 

Abstract 

This research aims to (1) to explain the contribution of the amount of capital to the 

progress of UKM in the Serengan District of Surakarta. (2) to explain the 

contribution of entrepreneurship traning to the progress of UKM in the Serengan 

District of Surakarta. (3) to explain the contribution of the amount of capital and 

entrepreneurship traning to progress of UKM in the Serengan District of Surakarta. 

This research method used is a quantitative method with a population of all members 

of UKM in the Serengan District of Surakarta. Samples were taken as many as 59 

with random sampling techniques. The results of this study are (1) there is a positive 

contribution of amount of capital to the progress of UKM. Based on the t test, it was 

obtained tcount > ttable, 3,724 > 2,032 with a significant probaboloty value < 0,05, 

0,000. (2) There is a positive entrepreneurship training contribution to the progress of 

UKM. Based on the t test obtained tcount > ttable is  3,465 > 2,032 with a significant 

probability value < 0,05 ie 0,001. (3) There is a positive contribution of the amount 

of capital and entrepreneurship training to the progress of UKM. Based on the F test 

obtained fcount > ftable is 11,201 > 3,160 and the significance value of significance < 

0,05 is 0,000. 



2 

Keyword: Amount of capital, entrepreneurshil training, UKM progress. 

1. PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan kelompok industri moderen, tradisional, 

kerajinan yang memiliki asset dan modal di bawah Rp 70 juta (Departermen 

Perindustrian dan Perdagangan). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah: 

“Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha 

perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta dan 

memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil adalah 

usaha yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

yang tidak dimiliki oleh anak perusahaan, cabang perusahaan, dikuasai atau 

menjadi bagian dari usaha menengah maupun besar. Kriteria usaha kecil 

adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta sampai dengan Rp 

500 juta dan memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan 

Rp 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang dimiliki 

perorangan dan tidak dimiliki oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki oleh usaha kecil dan besar. Kriteria usaha kecil memliki kekaya 

bersih Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar dan memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 50 milyar”. 

Dalam Usaha Kecil Mandiri (UKM) suatu kemajuan atau perkembangan 

usaha merupakan suatu upaya untuk menjadikan usahanya lebih berkembang dan 

mencapai suatu titik kesuksesan. Menurut Hafsah dalam Wahyudin, Yulianto, & 

Solikhah (2018:5) masalah yang dihadapi dalam pengembangan UMKM yaitu: 

Permasalahan internal usaha mikro kecil dan menengah, rendahnya 

profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan 

permodalan dan akses terhadap perbankan dan pasar, kemampuan penguasaan 

teknologi yang rendah, sedangkan permasalahan eksternal yaitu iklim usaha 

yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan 

pemerintah yang belum memihak bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya 

pembinaan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Berbanding terbalik dalam penelitian Daulay (2014:114) hasil survey 

diperoleh beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi DIY, pemasaran, 

modal dan pendanaan, inovasi, penakaian bahan baku, peralatan produksi, 

penyerapan dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan”. 
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Kemajuan atau perkembangan UKM masih cukup jauh untuk mencapai 

perkembangan yang lebih baik. Hal ini tentunya tidak akan dibiarkan berlarut-larut 

sehingga akan mengganggu perkembangan perekonomian khususnya di Indonesia. 

Menurut Samir & Larso (2011:166) “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

UKM adalah modal psikologis entrepreneur, manajemen sumber daya manusia, 

inovasi, karakter entrepreneur dan karakter UKM catering.” Menurut Indriyatni 

dalam Cahyanti & Anjaningrum (2017:74) “Faktor modal kerja, kemampuan atau 

skill, dan lokasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan 

usaha mikro kecil. Bertolak dari dasar teori, dalam penelitian ini sebagai faktor 

penduga kemajuan UKM sengaja dipilih jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan, 

dan berbagai alasan yang cukup mendasar.” 

Faktor yang pertama adalah jumlah modal. Menurut Sarwanti, Budi, & 

Wulan (2017:2) “Modal adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang yang tersedia dalam perekonomian.” Faktor kedua 

adalah pelatihan kewirausahaan. Menurut Sri Langgeng R (2013:44) “Pelatihan 

merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-

keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang individu.” 

Menurut Harsono (2012:238) “Pelatihan menyediakan para pegawai dengan 

pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan 

dalam pekerjaan mereka saat ini.” 

Surakarta terbukti sebagai kota yang memiliki UKM cukup banyak, yaitu 

3.084 UKM. Serengan merupakan suatu Kecamatan di Surakarta yang memiliki 

anggota UKM sejumlah 145 UKM (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kota Surakarta).  

Melihat dari kondisi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka 

terdapat masalah-masalah yang menjadi penghambat dari kemajuan UKM, dan untuk 

melihat seberapa besar kemajuan UKM maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan UKM yaitu jumlah modal dan pelatihan 

kewirausahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI JUMLAH 
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MODAL DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEMAJUAN 

UKM DI KECAMATAN SERENGAN SURAKARTA”. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian ex post 

facto. Menurut Harsono (2019:50) ”Penelitian kuantitatif bercirikan penelitian 

melakukan pengukuran sendiri atas semua variabel yang diteliti.” Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kemajuan UKM sedangkan variabel independennya 

adalah jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota Usaha Kecil Mandiri (UKM) di Kecamatan Serengan 

Surakarta, sejumlah 145 UKM, terdiri dari 60 UKM bidang kuliner, 59 UKM bidang 

handycraft, 20 UKM bidang fashion, dan beberapa UKM di bidang lain-lain. 

Menurut Harsono (2019:53) “Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

berdasarkan jumlah tertentu.” Dalam penelitian ini jumlah sampel dihitung 

menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan sebesar 0,10, dimana jumlah 

populasi 145 maka sampel yang diambil adalah sebesar 59 responden. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling.  

Teknik pengumpulan data menggunakan rating scale yang diuji cobakan 

pada 20 orang responden di luar sampel dalam populasi yang sama. Sebelum uji 

hipotesis terlebih dahulu di uji dengan uji prasyarat analisis (uji normalitas, linieritas, 

multikolinearitas, dan hetroskedastisitas). Uji hipotesis menggunakan regresi linier 

berganda, uji hipotesis parsial (t) dan uji hipotesis simultan (uji F). kemudian untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen di uji dengan koefisien determinasi, Sumbangan Relative (SR), 

dan Sumbangan Efektif (SE). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data jumlah modal yang diperoleh dari metode angket, yang terdiri dari 7 

pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan yang diperoleh, nilai tertinggi sebesar 

35, nilai terendah sebesar 18, rata-rata sebesar 26,39, median sebesar 26,00, standar 

deviasi sebesar 4,156 serta varian sebesar 17,276. Data pelatihan kewirausahaan 
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yang diperoleh dari metode angket, yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari hasil 

analisis dan perhitungan yang diperoleh, nilai tertinggi sebesar 50, nilai terendah 

sebesar 24, rata-rata sebesar 39,78, median sebesar 39,00, standar deviasi sebesar 

6,422 serta varian sebesar 41,244. Data kemajuan UKM yang diperoleh dari metode 

angket, yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan yang 

diperoleh, nilai tertinggi sebesar 50, nilai terendah sebesar 23, rata-rata sebesar 37,58 

median sebesar 37,00, standar deviasi sebesar 5,978 serta varian sebesar 35,731. 

Uji prasyarat yang digunakan ada empat yaitu uji normalitas, linieritas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

data yang digunakan untuk memprediksi suatu konstruk terdistribusi normal atau 

tidak. Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance. 

Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

Variabel N Probabilitas 

Signifikan 

Tingkat 

Kesalahan 

Kesimpulan 

Jumlah Modal 59 0,640 0,05 Normal 

Pelatihan 

Kewirausahaan 

59 0,221 0,05 Normal 

Kemajuan UKM 59 0,387 0,05 Normal 
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Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Linieritas 

Variabel Sig Tingkat 

Kesalahan 

Keterangan 

Kontribusi jumlah modal 

terhadap kemajuan UKM 

0,820 0,05 Linier 

Kontribusi pelatihan 

kewirausahaan terhadap 

kemajuan UKM 

0,053 0,05 Linier 

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Toleransi VIF Keterangan 

Jumlah Modal 0,976 1,025 Tidak ada multikolinieritas 

Pelatihan 

Kewirausahaan 0,976 1,025 Tidak ada multikolinieritas 

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Bebas Sig. (2-talled) Kesimpulan 

Jumlah Modal 0,165 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Pelatihan 

Kewirausahaan 

0,293 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sebelum melakukan uji t dan uji F, terlebih dahulu dilakukan uji analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mencari 

bentuk hubungan antara satu variabel terikat yaitu kemajuan UKM (Y) dengan 

variabel bebas yaitu jumlah modal (X1) dan pelatihan kewirausahaan (X2). 
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Tabel 5 Rangkuman Hasil Regresi Linier Ganda 

Variabel Koefisien Regresi 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Sig. 

Konstanta 6,749 

Jumlah modal 0,612 3,724 0,000 

Pelatihan Kewirausahaan 0,369 3,465 0,001 

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 11,201 

R² 0,286 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diperoleh persamaan regresi ganda 

sebagai berikut: 

Y = 6,749 + 0,612 𝑋1 + 0,369 𝑋2 

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut adalah: 

1) Konstanta (a) bernilai positif sebesar 6,749. Artinya jika tidak ada jumlah

modal dan pelatihan kewirausahaan atau bernilai nol maka kemajuan UKM

sebesar 6,749.

2) Koefisien regresi variabel jumlah modal (𝑏1) bernilai positif sebesar 0,612.

Artinya setiap penambahan 1 poin jumlah modal maka akan menambah

kemajuan UKM sebesar 0,612 dengan asumsi variabel lain tetap.

3) Koefisien regresi variabel pelatihan kewirausahaan (𝑏2) bernilai positif

sebesar 0,369. Artinya setiap penambahan 1 poin pelatihan kewirausahaan

maka akan menambah kemajuan UKM sebesar 0,369 dengan asumsi

variabel lain tetap.

Setelah dilakukan analisis regresi linier ganda, langkah selanjutnya 

melakukan uji hipotesis parsial (uji t) dan uji hipotesis simultan (uji F). uji t 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individu. Ho diterima apabila –t(/2;n-k-1)< t <t(/2;n-k-1)  atau 

signifikansi >0,05. Ho ditolak apabila -t > t(/2;n-k-1) atau t< -t(/2;n-k-1) atau nilai 

signifikansi <0,05. 
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Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan variabel jumlah modal 

diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,724 > 2,032 dengan nilai probabilitas signifikan <0,05 

yaitu 0,000. Sedangkan variabel pelatihan kewirausahaan diperoleh thitung > ttabel yaitu 

3,465 > 2,032 dengan nilai probabilitas signifikan <0,05 yaitu 0,001. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) Ada kontribusi yang signifikan antara 

jumlah modal terhadap kemajuanUKM. 2) Ada kontribusi yang signifikan antara 

pelatihan kewirausahaan terhadap kemajuanUKM.  

Uji hipotesis simultan (uji F) digunakan untuk dapat mengetahui signifikansi 

konstribusi semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. Ho diterima apabila F hitung <  F(α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. 

Ho ditolak apabila F hitung > F(α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. Berdasarkan hasil uji F 

diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 11,201 > 3,160 dan nilai probabilitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000. Ada kontribusi jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan secara 

bersama-sama terhadap kemajuan UKM. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah modal dan pelatihan 

kewirausahaan secara bersama-sama berkontribusi positif terhadap kemajuan UKM. 

Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 6,749 + 0,612 

𝑋1 + 0,369 𝑋2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independent bersifat positif, berarti variabel jumlah modal 

dan pelatihan kewirausahaan secara Bersama-sama berkontribusi positif terhadap 

kemajuan UKM. 

Hasil uji hipotesis pertama dapat diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel jumlah modal (b1) adalah 0,612 atau dapat dikatakan positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel jumlah modal dapat berkontribusi positif terhadap 

kemajuan UKM. Berdasarkan uji t untuk variabel jumlah modal (b1) diperoleh dari 

thitung > ttabel yaitu 3,724 > 2,032 dengan nilai probabilitas signifikan <0,05 yaitu 

0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 54% dan sumbangan efektif sebesar 15,5%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak 

jumlah modal akan semakin tinggi kemajuan UKM, dan sebaliknya semakin rendah 

jumlah modal maka semakin rendah pula kemajuan UKM. 
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Signifikansi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Takhim & Meftahudin (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Modal Usaha, 

Kreatifitas dan Daya Saing Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada 

Bengkel Las di Kabupaten Wonosobo) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa 

modal usaha berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM (H1 di terima).  

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

pelatihan kewirausahaan (b2) adalah 0,232 atau dapat dikatakan positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel pelatihan kewirausahaan dapat berkontribusi positif 

terhadap kemajuan UKM. Berdasarkan uji t untuk variabel pelatihan kewirausahaan 

(b2) diperoleh dari thitung > ttabel yaitu 3,465 > 2,032 dengan nilai probabilitas 

signifikan <0,05 yaitu 0,001 dengan sumbangan relatif sebesar 46% dan sumbangan 

efektif sebesar 13%. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

semakin banyak pelatihan kewirausahaan dilaksanakan maka semakin tinggi 

kemajuan UKM, dan sebaliknya semakin sedikit pelatihan kewirausahaan 

dilaksanakan maka akan semakin rendah kemajuan UKM. 

Signifikansi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alhempi & Harianto (2013)  yang berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan 

terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan” 

dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pelatihan dan pembinaan secara serentak 

atau simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan usaha kecil.  

Hasil uji hipotesis ketiga berdasarkan uji regresi linier ganda atau uji F 

diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 11,201 > 3,160 dan nilai probabilitas signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan secara 

bersama-sama berkontribusi positif dan signifikan terhhadap kemajuan UKM. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan 

jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan akan diikuti dengan peningkatan 

kemajuan UKM, sebaliknya kecenderungan penurunan jumlah modal dan pelatihan 

kewirausahaan akan diikuti dengan penurunan kemajuan UKM. 

Hasil dari penerimaan hipotesis ketiga tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hartono & Hartomo (2014) yang berjudul “Faktor-Faktor yang 
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Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta” dengan hasil penelitian 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan adalah 

biaya dan modal yang ada. 

Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,286, artinya bahwa 

kontribusi yang diberikan oleh kombinasi variabel jumlah modal dan pelatihan 

kewirausahaan terhadap kemajuan UKM adalah sebesar 28,6% sedangkan 71,4% 

dikontribusi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel jumlah modal memberikan 

sumbangan relatif sebesar 54% dan sumbangan efektif sebesar 15,5%. Variabel 

pelatihan kewirausahaan memberikan sumbangan relatif sebesar 46% dan 

sumbangan efektif sebesar 13%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif nampak bahwa variabel jumlah modal dan pelatihan 

kewirausahaan memiliki kontribusi yang lebih dominan terhadap kemajuan UKM. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UKM Kecamatan Serengan 

Surakarta dan data-data yang dapat diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut; (1) Ada kontribusi jumlah modal yang positif terhadap kemajuan UKM. 

Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,724 > 2,032 dengan nilai probabilitas 

signifikan <0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 54% dan sumbangan 

efektif sebesar 15,5%. (2) Ada kontribusi pelatihan kewirausahaan yang positif 

terhadap kemajuan UKM. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,465 > 

2,032 dengan nilai probabilitas signifikan <0,05 yaitu 0,001 dengan sumbangan 

relatif sebesar 46% dan sumbangan efektif sebesar 13%. (3) Ada kontribusi jumlah 

modal dan pelatihan kewirausahaan yang positif terhadap kemajuan UKM. 

Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 11,201 > 3,160 dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. (4) Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,286 

menunjukan bahwa besarnya kontribusi jumlah modal dan pelatihan kewirausahaan 

adalah sebesar 28,6%, sedangkan sisanya dikontribusi oleh variabel lain. 
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