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Abstrak– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran
teknologi informasi dalam memediasi pengaruh gender terhadap
kinerja UMKM Kopi pada pra pandemi dan selama pandemi Covid19. Obyek penelitian ini adalah UMKM Kopi di Kabupaten
Rembang yang berjumlah 35. Kopi di Kabupaten Rembang
memiliki kekhasan sendiri yang disebut dengan Kopi Lelet. Metode
pengumpulan data dengan metode survei menggunakan kuesioner.
Analisis data yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa gender, dalam hal ini adalah wirausaha
perempuan sebelum terjadi pandemi Covid-19 berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi, namun pada saat terjadi
pandemi Covid-19 gender tidak berpengaruh signifikan dalam
meningkatkan kinerja UMKM Kopi. Penelitian ini juga menemukan
bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja UMKM serta mampu memediasi pengaruh gender terhadap
kinerja UMKM Kopi. Artinya, teknologi informasi yang digunakan
oleh UMKM Kopi memiliki peran yang sangat penting dalam
meningatkan kinerja usaha kopi, baik sebelum terjadi pandemi
maupun selama terjadi pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Gender, Teknologi Informasi, Kinerja UMKM
Kopi, Pandemi Covid-19

I.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang gender sampai saat ini masih sering dibicarakan, terutama tentang peran
perempuan dalam perekonomian, baik perekonomian keluarga maupun perekonomian suatu negara.
Berkaitan dengan peran perempuan dalam berwirausaha, menurut data dari Ikatan Pengusaha
Indonesia (IWAPI) bahwa pada tahun 2015 jumlah pengusaha perempuan sebanyak 60% dari 49,9
juta seluruh pengusaha di Indonesia dan sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan 20%
(http://www.harnas.co/). Data dari Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Aneka
Kementrian Perindustrian menunjukkan bahwa sampai dengan Desember 2019 jumlah UKM di
Indonesia sekitar 4,4 juta, dari jumlah tersebut 80% di antaranya bergerak di bidang makanan dan
minuman. Dari jumlah tersebut hampir 90% dikelola oleh perempuan (https://katadata.co.id/). Data
tersebut menunjukkan bahwa saat ini perempuan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian
kelarga maupun nasional.
Namun demikian, bila peran perempuan dibandingkan dengan peran laki-laki dilihat dari usia
15 tahun ke atas berdasar pada usaha sendiri, berusaha yang dibantu oleh buruh tidak tetap atau buruh
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tidak dibayar serta berusaha yang dibantu buruh tetap pada wilayah perkotaan dan pedesaan,
kontribusinya masih belum maksimal. Data tentang hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1 di bawah
ini.
Tabel 1. Data Usia > 15 Tahun Yang Bekerja Berdasar Tempat Tinggal,
Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Tahun 2018.

Sumber: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kerjasanna dan Badan Pusat Statistik
(2019)

Data tersebut pada Tabel 1 sesuai dengan hasil penelitian Azizah dan Setyawati (2018) yang
menunjukkan bahwa peran perempuan hanya 20% dalam pengelolaan UMKM, yang 80 persen
dikelola oleh laki-laki. Dalam mengelola usaha, terdapat beberapa kelemahan dari perempuan,
diantaranya: peluang yang ada digunakan untuk kepentingan pribadi, takut dalam mengambil risiko,
kepercayaan diri kurang atau justru terlalu confidence, memiliki ambisi yang besar, kurangnya
pengetahuan atau wawasan atas suatu informasi, sulit dalam membagi waktu sebagai ibu rumah
tangga dan bisnis, emosi sering tidak terkontrol, konsumtif, dan tergesa-gesa dalam pengambilan
keputusan (Febriani, 2012).
Hasil penelitian Pathak dan Emah (2017), Welsh et al. (2018), Sumantri dkk (2013)
menemukan hal yang berbeda. Pathak dan Emah (2017) menunjukkan bahwa perempuan pelaku
UMKM provinsi Pathumthani di Thailand sebagai faktor kunci dalam pemulihan kinerja UMKM
setelah terjadinya bencana banjir tahun 2011, artinya perempuan pelaku UMKM memiliki
kemampuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Studi Welsh et al., (2018) menemukan bahwa
perempuan pengusaha di Mesir dapat meningkatakan kinerja perusahaan yang didasarkan pada
sumberdaya dan kelembagaan yang sadar gender, yaitu: finansial, manajemen, pasar, lingkungan
makro dan keibuan. Penelitian Sumantri, dkk (2013) menunjukkan bahwa wirausaha perempuan
pada industri pangan rumahan di Bogor merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi
kinerja UMKM. Begitu juga studi yang dilakukan oleh Sumarwati dan Rachman (2019) menemukan
bahwa perempuan wirausaha yang memanfaatkan tekologi informasi, dapat mengelola finansial
secara baik dan benar serta didukung oleh infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kinerja
keuangan UMKM di Sukoharjo.
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Namun dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada semua negara di dunia, tidak
sedikit negara yang mengalami resesi karena pertumbuhannya negatif. Perekonomian global
terkontraksi yang mengakibatkan tingginya ketidak pastian. Di Indonesia, pertumbuhan PDB
triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% di bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2019 (yearon-year), bila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2020 (quartal-to-quartal) ekonomi
Indonesia terkontraksi sebesar 4,19% (BPS, Agustus 2020). Menurut Kemenkop UKM, sampai
dengan awal Juni 2020 UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang paling banyak adalah
UMKM makanan dan minuman. Hal tersebut tentunya juga dialami oleh UMKM Kopi yang ada di
Kabupaten Rembang. Adanya larangan dan pembatasan berjualan oleh Pemkab Rembang, adanya
social distancing dan pemberlakuan work from home pada kurun waktu tiga sampai empat bulan
awal terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan daya beli masyarakat turun dan berdampak pada
penurunan kinerja keuangan UMKM Kopi.
Berdasarkan research gap hubungan antara gender dengan kinerja UMKM dan fenomena di
atas, maka penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel intervening untuk
memediasi pengaruh wirausaha perempuan terhadap kinerja UMKM Kopi sebelum dan selama
pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang. Dimasukkannya teknologi informasi sebagai variabel
mediasi, dimana sekarang adalah era revolusi industri 4.0, era disrupsi yang menuntut setiap pelaku
usaha untuk berubah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa bersaing. Selain itu dari
penelitian sebelumnya sangat sedikit yang menjadikan teknolog informasi sebagai variabel mediasi.
Menurut Schwab (2017) agar pada era disrupsi teknologi perusahaan bisa mencapai kinerja
yang tinggi, perusahaan bisa mengkombinasikan 3 (tiga) hal, yaitu: 1) fisik, yaitu memanfaatkan
aset-aset yang dimiliki seperti: peralatan, perlengkapan, dan modal finansial; 2) digital,
menggunakan teknologi informasi untuk e-commerce atau e-business, sistem informasi atau aplikasi
pencatatan keuangan; dan 3) biologis, berarti sumberdaya manusia yang mengelolanya. Berdasarkan
studi yang dilakukan oleh Hidayat dan Alliyah (2013), Eller et al. (2020), Azam (2015) dan Odoom
et al. (2017) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif pada kinerja UMKM.
Berdasar uraian tersebut, maka studi ini akan menguji peran dari teknologi informasi dalam
memediasi pengaruh gender terhadap kinerja UMKM Kopi.

II.

KAJIAN TEORI

2.1.

Hubungan Gender dengan Kinerja UMKM
Feminisme Liberal pertama kali dipopulerkan oleh Wollstonecraft (1792) pada abad 18. Pada
abad 19 dikembangkan oleh Mill (1869) kemudian pada abat 20 oleh Friedan (1963). Konsep dasar
dari teori feminis liberal menekankan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sama serta memiliki
hak yang sama, sehingga harus memiliki peluang yang sama juga. Yang membedakan manusia
dengan mahluk lain karena manusia memiliki pikiran, yang bisa berpikir secara rasional. Pemikiran
yang rasional memiliki 2 (dua) cakupan yaitu: moralitas-pembuat keputusan yang otonom serta
prudensial-pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Hak individu bagi kaum liberal harus diprioritaskan
dari pada “kebaikan”. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih apa yang “baik” untuk
dirinya asal tidak merugikan orang lain. Liberalisme juga menekankan pada masyarakat yang adil
yang memungkinkan setiap individu mempraktekkan otonomi dirinya dalam memenuhi
kebutuhannya.
Fenomena adanya persamaan gender sudah menjadi isu global, terutama peran perempuan
dalam berwirausaha. Di Indonesia, saat ini perempuan sudah mulai berwirausaha secara mandiri baik
untuk membantu perekonomian keluarga maupun memang memiliki motivasi untuk berwirausaha.
Ketika perempuan dalam berjualan atau berdagang bisa memperoleh keuntungan, hal tersebut berarti
perempuan sudah merintis untuk menjadi seorang wirausaha. Artinya bahwa perempuan juga
memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Perempuan juga bisa berperan dalam perekonomian
keluarga maupun perekonomian nasional, meskipun perempuan memiliki peran ganda, yaitu sebagai
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ibu rumah tangga tapi juga bisa menjadi membantu perekonomian keluarga, bahkan mungkin juga
sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
Peran perempuan saat ini terbukti mampu untuk bersaing dengan laki-laki dalam
perekonomian. Tidak hanya pada pada tingkat keluarga, namun juga pada tingkat nasional bahkan
global. Tidak sedikit perempuan yang mengelola usaha sendiri, dengan mendirikan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM). Dengan semangat, kreativitas, inovasi dan kemampuannya,
perempuan bisa menjadi wirausaha yang tangguh dalam berbisnis. Menurut Febriani (2012) dan
Indiworo (2016) kesuksesan perempuan dalam berwirausaha juga didukung oleh kelebihan yang
dimilikinya, antara lain: teliti, tekun, serius, telaten, ulet, jujur, sabar, kemauan yang keras, dedikasi
yang tinggi, serta disiplin dalam administrasi dan mengelola keuangan.
Uraian tersebut sesuai dengan studi dari Pathak dan Emah (2017), Welsh et al., (2018),
Sumantri dkk (2013) serta Sumarwati dan Rachman (2019) yang menunjukkan bahwa gender, dalam
hal ini adalah perempuan wirausaha dapat meningkatkan kinerja UMKM. Peran gender, yaitu
perempuan wirausaha akan sangat berperan dalam semua kondisi, baik itu pada kondisi sebelum
pandemi Covid-19 maupun pada saat terjaadi pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan wanita
memiliki dua peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wirausaha. Maka hipotesis
yang diajukan yaitu:
H1a: Gender berpengaruh positif signifikan pada kinerja UMKM Kopi sebelum pandemi
Covid-19.
H1b: Gender berpengaruh positif signifikan pada kinerja UMKM Kopi selama pandemi Covid19.
2.2.

Hubungan Gender, Teknologi Informasi dan Kinerja UMKM
Model penerimaan teknologi (TAM) diperkenalkan pertama kali oleh Davis tahun 1985. TAM
adalah pengembangan dari theory of reasoned action (TRA) yang dipopulerkan oleh Ajzen dan
Fishbein pada tahun 1980. Davis (1985) mengembangkan model TAM dengan menambahkan dua
konstruk utama pada model TRA, yaitu kegunaan persepsi serta kemudahan penggunaan persepsi.
Hal tersebut disebabkan penerimaan seseorang terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh
kegunaan persepsi dan kemudahan penggunaan persepsi. Kegunaan persepsi dan kemudahan
penggunaan persepsi memiliki pengaruh pada minat perilaku (behavior intention). Pengguna
teknologi berminat mempergunakan teknologi (minat perilaku) bila teknologi yang digunakan
gampang digunakan dan bisa memberikan manfaat (Davis, 1985). Pada era disrupsi saat ini UMKM
juga dituntut untuk menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Gender, dalam hal ini perempuan wirausaha dapat meningkatkan kinerja apabila didukung
oleh penggunaan teknologi informasi apalagi pada era digitalisasi saat ini. Perkembangan teknologi
informasi baik perangkat lunak seperti jaringan internet dan aplikasi yang digunakan, maupun
perangkat keras seperti smartphone dan laptop sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh UMKM
untuk meningkatkan kinerjanya secara mobile. Apalagi saat ini banyak tersedia aplikasi sosial media
seperti WhatApps, Intagram, Facebook dan lainnya serta marketplace yang tersedia seperti Shopee,
Bukalapak, Tokopedia dan lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk mempromosikan dan
menjual produknya. Selain itu UMKM juga bisa memanfaatkan aplikasi untuk mencatat transaksi
usaha atau membuat laporan keuangan.
Hasil penelitian Eller et al. (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi atau teknologi informasi
berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Austria. Hasil yang sama juga ditemukan oleh
penelitian Azam (2015) yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi oleh UMKM di India
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM di Bangladesh. Penelitian Odoom et al.
(2017) juga menemukan adanya pengaruh penggunaan teknologi informasi, dalam hal ini adalah
sosial media berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM di Ghana. Studi
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Mohamad et al. (2017) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat memediasi
pengaruh keputusan investasi terhadap kinerja UMKM di Malaysia.
Studi Kurniawati (2019) di Jawa Timur juga menemukan bahwa gender, yaitu perempuan
wirausaha telah menggunakan teknologi informasi berupa e-commerce untuk strategi bersaing
sehingga bisa meningkatkan kinerja UMKM. Penggunaan teknologi informasi sangat penting
dilakukan untuk meningkatkan kinerja UMKM, baik pada kondisi sebelum terjadi pandemi Covid19, apalagi saat terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang. Berdasarkan uraian tersebut, maka
hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:
H2a: Teknologi informasi mampu memediasi pengaruh gender terhadap kinerja UMKM
Kopi sebelum pandemi Covid-19.
H2b: Teknologi informasi mampu memediasi pengaruh gender terhadap kinerja UMKM
Kopi selama pandemi Covid-19.
2.3.

Hubungan Teknologi Informasi dengan Kinerja UMKM
Saat ini, pada era Revolusi industri 4.0 sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa perusahaan,
dalam hal adalah UMKM harus merespon dengan bijak perubahan lingkungan bisnis yang ada
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk bersaing dengan UMKM yang lain atau bahkan
perusahaan besar. UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada yaitu sosial media
maupun website untuk melakukan promosi ataupun menjual produknya, sehingga bisa meningkatkan
kinerjanya, baik sebelum masa pandemi Covid-19, lebih-lebih pada saat pandami Covid-19. Hal
tersebut sesuai dengan hasil studi Eller et al. (2020), Azam (2015) dan Odoom et al. (2017) yang
menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan
kinerja UMKM. Maka hipotesis yang diajukan adalah:
H3a: Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi
sebelum pandemi Covid-19.
H3b: Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi
sebelum pandemi Covid-19.

III. METODE PENELITIAN
Obyek penelitian ini adalah UMKM Kopi yang ada di Kabupaten Rembang yang berjumlah
35. Semua UMKM Kopi dijadikan sebagai sampel atau teknik sampling-nya menggunakan sampel
jenuh, dengan reesponden adalah pemilik atau manajer UMKM Kopi di Kabupaten Rembang.
Pengumpulan data menggunakan teknik survei dengan menggunakan kuesioner. Pengujian pada
penelitian ini akan menguji peran gender terhadap kinerja UMKM Kopi melalui teknologi informasi
pra dan selama pandemi Covid-19. Sehingga kuesioner dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: pra
dan selama pandemi Covid-19. Untuk pengukuran teknologi informasi diukur menggunakan skala
ordinal dengan 5 tingkatan dari 1 – 5 berdasarkan tingkat keterpentingannya dengan 4 pertanyaan.
Gender diukur menggunakan skala nominal, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Hal ini karena
peran gender yang dimaksud adalah peran dari perempuan wirausaha dalam mengelola usaha. Untuk
pengukuran kinerja diukur menggunakan kinerja finasial UMKM Kopi yang dilihat dari pendapatan
atau omzet yang diperoleh UMKM Kopi dalam rupiah. Pengujian statistik menggunakan path
analisis dengan software aplikasi WarpPLS baik pra pandemi Covid-19 maupun pada saat pandemi
Covid-19 dengan persamaan sebagai berikut:
TI = α + β1 GENDER + ε1 ................................................................................ (1)
KINERJA = α + β2 GENDER + β3 TI + ε2 ........................................................ (2)
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Dari persamaan tersebut di atas, TI adalah penerapan teknologi informasi sebagai variabel
mediasi, GENDER adalah gender sebagai variabel independen dan KINERJA adalah kinerja UMKM
sebagai variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.

Deskripsi Responden
Sampel pada penelitian ini adalah UMKM Kopi yang ada di Kabupaten Rembang pra dan
selama pandemi covid-19. Kuesioner yang telah disebar kepada 35 UMKM Kopi yang ada di
Kabupaten Rembang, semuanya kembali. Profil dari 35 UMKM Kopi yang menjadi sampel dilihat
dari umur responden dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Deskripsi Umur Responden
Umur Responden
Jumlah
Persentase
21 – 30 tahun
31 – 40 tahun

11
14

31,43
40,00

41 – 50 tahun

10

28,57

Total

35

100

Sumber: data diolah

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa umur dari pengelola UMKM Kopi di Kabupaten Rembang
masih berusia produktif karena masih di bawah 50 tahun. Sebagian besar, yaitu 40% berumur antara
31 – 40 tahun, kemudian 31,43% masih muda yaitu berumur 21 – 30 tahun dan terakhir yang berumur
41 – 50 tahun sebesar 28,57%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semangat berwirausaha kopi
sudah mulai tumbuh pada generasi muda atau milineal di Kabupaten Rembang. Untuk pendidikan
terakhir dari responden dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden
Jenjang Pendidikan
Jumlah
Persentase
SD sederajat

3

8,57

SLTP sederajat
SLTA sederajat
D3

5
15
0

14,29
42,86
0

S1

12

34,28

Total

35

100

Sumber: data diolah

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa pendidikan dari pengelola UMKM Kopi ternyata ada
yang berpendidikan SD sebesar 8,57% dan yang paling banyak berpendidikan SLTA sederajat, yaitu
sebesar 42,86%. Yang berpendidikan S1 sebanyak 34,28%, yang berpendidikan SLTP sederajat
sebesar 14,29% dan yang berpendidikan D3 tidak ada. Hal tersebut berarti sebagian besar pengelola
UMKM Kopi di Kabupaten Rembang memiliki pendidikan yang baik. Adapun deskripsi gender
(jenis kelamin) dari pengelola UMKM Kopi sebagaimana Tabel 4 di bawah ini.
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Tabel 4. Deskripsi Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin
Jumlah
Persentase
Perempuan
Laki-laki

16
19

45,71
54,29

Total

35

100

Sumber: data diolah

Pada kategori gender atau jenis kelamin sebagaimana Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa
ternyata jumlah antara perempuan dan laki-laki sebagai pengelola UMKM Kopi di Rembang hampir
sebanding, selisih 3 (tiga) orang saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai
wirausaha sudah mulai muncul di Kabupaten Rembang, terutama dalam mengelola usaha Kopi Lelet.
Kopi Lelet merupakan kopi khas Kabupaten Rembang, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini
Kopi Lelet mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena adanya kecenderungan orang
sekarang senang nongkrong minum kopi, baik generasi tua maupun milenial.
4.2.

Reliabilitas Konsistensi Internal
Untuk evaluasi pengukuran model menggunakan reliabilitas konsistensi internal, validitas
konvergen dan validitas diskriminan. Pada studi ini menggunakan composite reliability coefficients
dan cronbach alpha untuk menguji reliabilitas konsistensi internal. Hasil pengujian reliabilitas
konsistensi internal pra dan selama pandemi covid-19 sebagaimana Tabel 5 berikut.
Table 5. Hasil Reliabilitas Konsistensi Internal Pra Covid-19
Pra Pandemi Covid-19
GENDER
TI
KINERJA
Composite Reliability Coefficients
1.000 1.000
1.000
Cronbach Alpha
1.000 1.000
1.000
Sumber: data diolah untuk penelitian ini

Selama Pandemi Covid-19
GENDER
TI
KINERJA
1.000 1.000
1.000
1.000 1.000
1.000

Dari hasil pengujian composite reliabilty coeffcients pra dan selama pandemi Covid-19
sebagaimana Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa nilai reliabilitas komposit > 0,7, sehingga syarat
reliabilitas konsistensi internal dari instrumen studi yang didasarkan pada parameter reliabilitas
composit sudah terpenuhi. Hasil yang sama juga ditemukan pada uji cronbach alpha sebagaimana
Tabel 5 memperlihatkan nilai cronbach alpha > 0,7 untuk seluruh konstruk. Sehingga kesimpulannya
adalah syarat reliabilitas konsistensi internal sudah terpenuhi.
4.3.

Uji Predictive Validity
Pengujian validitas instrumen model menggunakan Q-square coefficient. Menurut Latan dan
Ghozali (2017) bahwa predictive validity harus lebih besar dari nol (0). Hasil pegujian dengan
Q-square coefficient pra dan selama pandemi covid-19 dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah, yang
menunjukkan nilai koefisien TI pra covid-19 = 1,000 dan TI selama covid-19 = 1,000 serta Q-square
coefficient KINERJA pra covid-19 = 0,236 dan KINERJA selama covid-19 = 0,196 yang berarti
> 0, sehingga kesimpulannya adalah model memiliki predictive validity.
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Variabel
TI
KINERJA

Tabel 6. Q-Square Coefficient
Pra Covid-19
Selama Covid-19
Q-Square Coefficient
Q-Square Coefficient
1.000
1.000
0.236
0.196

Sumber: data diolah untuk penelitian ini

4.4.

Evaluasi Model Struktural (Goodness of Fit)
Dari hasil pengujian reliabilitas dan validitas sebagaimana diuraikan di atas sudah memenuhi
syarat, maka selanjutnya adalah evaluasi model struktural (goodness of fit). Pengujian dari model fit
pra dan selama pandemi covid-19 bisa dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.
Tabel 7. Model Fit Penelitian Pra dan Selama Covid-19
Ketentuan
Pra Pandemi Covid-19
Average Path Coefficient (APC) = 1,379; P < 0,001
Average R-Square (ARS) = 0,632; P < 0,001
Average Adjusted R-Square (AARS) = 0,554; P < 0,001
Average Block VIF (AVIF) = 1,846; acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3
Average Full Collinierity VIF (AFVIF) = 2,323; acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3
Tenenhaus Gof (Gof) = 0,795, small ≥ 0,1; medium ≥ 0,25; large ≥ 0,36
Selama Pandemi Covid-19
Average Path Coefficient (APC) = 0,576; P < 0,001
Average R-Square (ARS) = 0,588; P < 0,001
Average Adjusted R-Square (AARS) = 0,502; P < 0,001
Average Block VIF (AVIF) = 1,444; acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3
Average Full Collinierity VIF (AFVIF) = 2,541; acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3
Tenenhaus Gof (Gof) = 0,767, small ≥ 0,1; medium ≥ 0,25; large ≥ 0,36
Sumber: data diolah untuk penelitian ini

Kesimpulan
Fit
Fit
Fit
Fit
Fit
Fit

Fit
Fit
Fit
Fit
Fit
Fit

Tabel 7 di atas memperlihatkan hasil model fit dan quality indice, dimana nilai APC pra
covid-19 = 1,379 dengan P < 0,001 dan APC selama covid-19 = 0,576 dengan P < 0,001; nilai ARS
pra covid-19 = 0,632 dengan P < 0,001 dan ARS selama covid-19 = 0.588 dengan P < 0,001; serta
nilai AARS pra covid-19 = 0,554 dengan P < 0,001 dan nilai AARS pra covid-19 = 0,502 dengan P
< 0,001. menurut Latan dan Ghozali (2017) nilai probabilitas APC, ARS dan AARS yang memenuhi
syarat agar model fit adalah kurang dari 0,05. Sehingga dpat disimpulkan bahwa model penelitian ini
fit. Begitu juga dengan nilai AVIF pra covid-19 sebesar 1,846 dan selama covid-19 = 1,444; serta
nilai AFVIF pra covid-19 sebesar 2,323 dan selama covid-19 = 2,541 dengan nilai < 3,3 yang
memperlihatkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar indikator serta antar variabel eksogen.
Nilai GoF pra covid-19 sebesar 0,795 dan selama covid-19 sebesar 0,767 sehingga kesimpulannya
adalah prediksi model sangat besar karena > 0,360.
4.5.

Hasil Pengujian Pra dan Selama Pandemi Covid-19
Riset ini menggunakan path analysis (analisis jalur) untuk menganalisis data, dengan variabel
laten yang memiliki satu konstruk formatif. Riset ini bertujuan menguji dampak mediasi dari
teknologi informasi dalam hubungan antara gender dengan kinerja UMKM Kopi di Kabupaten
Rembang pra dan selama covid-19. Pengujian menggunakan software WarpPLS 7.0. Hasil pengujian
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analisis jalur direct effect pada pra dan selama pandemi covid-19 dengan WarpPLS bisa dilihat pada
Tabel 8. berikut ini.
Tabel 8. Hasil Direct Effect Path Coefficient serta P Value Pra dan Selama Covid-19
Path
Koefisien
P Value
Pra Covid-19
GENDER
KINERJA
0.298
0.061*
GENDER
TI
0.441
0.014**
TI
KINERJA
4.254
<0.001***
Selama Covid-19
GENDER
KINERJA
0.042
0.411
GENDER
TI
0.363
0.034**
TI
KINERJA
1.405
<0.001***
Sumber: Output WarpPls 7.0, data diolah
Keterangan: *) signifikan pada 10%; **) signifikan pada 5%; ***) signifikan pada 1%

Tabel 8 di atas menemukan bukti bahwa Pra Pandemi Covid-19 Gender berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi, berarti bahwa gender, dalam hal ini adalah wirausaha
perempuan UMKM Kopi di Rembang mampu untuk meningkatkan kinerjanya sebelum terjadi
pandemi Covid-19. Artinya bahwa ada pengaruh langsung gender, yaitu perempuan wirausaha dalam
meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 1a yang diajukan dan mendukung
penelitian dari Pathak dan Emah (2017), Welsh et al., (2018), Sumantri dkk (2013) serta Sumarwati
dan Rachman (2019).
Saat ini, perempuan sebagai wirausaha sudah mulai menunjukkan peran yang nyata baik dalam
membantu perekonomian keluarga mapun perekonomian nasional. Hasil penelitian pada UMKM
Kopi di Kabupaten Rembang menujukkan bahwa perempuan sebagai wirausaha dengan segala
kemampuan yang dimilikinya mampu untuk meningkatkan kinerja usahanya, terutama kinerja
finansial. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan wirausaha juga bisa berperan ganda, baik
sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wirausaha. Perempuan wirausaha Kopi Lelet di Rembang
memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingungan bisnis yang ada. Dengan
semangat, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh perempuan wirausaha Kopi Lelet bisa
mencapai peningkatan kinerja.
Hasil penelitian pada Tabel 8 di atas juga menunjukkan bukti bahwa Gender berpengaruh
positif signifikan terhadap teknologi informasi (TI). Hasil penelitian juga menemukan bukti bahwa
teknologi informasi (TI) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM (KINERJA) pada
Pra Pandemi Covid-19. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Eller et al. (2020), Azam (2015),
Odoom et al. (2017) serta Hidayat dan Alliyah (2013) dan sesuai dengan hipotesis 3a. Selain itu hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memediasi pengaruh gender
terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh teknlogi informsi sebagaimana hipotesis 2a yang
diajukan dan mendukung penelitian Studi Mohamad et al. (2017). Penggunaan teknologi informasi
dalam berbisnis sangat penting untuk meningkatkan kinerja. Pengelola UMKM Kopi di Kabupaten
Rembang sudah mulai menggunakan teknologi informasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram,
website dan marketplace untuk memasarkan dan menjual produknya. Dengan cara memasarkan
produk kopi lewat sosial media bisa memperluas jangkauan pemasaran, tidak hanya di Kabupaten
rembang saja, namun sampai luar kota. Adapun hasil pengujian full model untuk Pra Pandemi Covid19 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
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0.298

GENDER

KINERJA

P=0.061

ER
0.441

4.254

P=0.014

P<0.001

TI
Gambar 1. Full Model Pengujian Pra Pandemi Covid-19
Hasil pengujian hipotesis 2a sebagaimana Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa gender
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi selama pandemi Covid-19.
Artinya hipotesis 2a tidak terdukung. Artinya gender, dalam hal ini adalah perempuan wirausaha
pada saat terjadi pandemi Covid-19 tidak bisa secara langsung meningkatkan kinerja usahanya. Hal
tersebut kemungkinan dikarenakan pada 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan awal terjadi pandemi Covid19 ada kebijakan pemerintah yang membatasi orang bekerja di kantor, warung-warung juga tutup
dan pembatasan lainnya, serta daya beli masyarakat yang turun, sangat berdampak pada kinerja dari
UMKM Kopi. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari data yang disampaikan oleh Kemenkop dan UKM
bahwa UMKM makanan dan minuman paling terdampak adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut
juga diperkuat dari data BPS (Agustus, 2020) pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi antara
4% – 5%.
Namun seiring adanya kebijakan pelonggaran dari pemerintah dengan diperbolehkannya
warung-warung dibuka dan masuk kerja meski dengan protokol kesehatan yang ketat, hal tersebut
juga ada dampak terhadap kinerja UMKM Kopi. Terutama ketika pengelola UMKM Kopi di
Rembang memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram,
website, marketplace dan lainnya, UMKM Kopi mampu meningkatkan kinerja usahanya. Hal
tersebut terkonfirmasi dan dibuktikan dari hasil penelitian ini sebagaimana Tabel 8 di atas yang
menunjukkan bahwa Gender berpengaruh positif signifikan terhadap teknologi informasi dan
teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi. Hasil penelitian
ini membuktikan bahwa teknologi informasi mampu memediasi pengaruh Gender terhadap kinerja
UMKM Kopi baik pra pandemi Covid-19 maupun selama pandemi Covid-19. Temuan penelitian ini
sesuai dengan hipotesis 2b yang menyatakan bahwa teknologi informasi mampu memedisasi
pengaruh gender terhadap kinerja UMKM Kopi di Kabupaten Rembang. Begitu juga hasil penelitian
menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM Kopi, sesuai
dengan hipotesis 3b. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kurniawati (2019). Hasil pengujian
full model selama pandemi Covid-19 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.
0.042

GENDER

KINERJA

P=0.441

ER
0.363

1.405
P<0.001

P=0.034

TI
Gambar 2. Full Model Pengujian Selama Pandemi Covid-19

Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 01, April 2021

18

Hubungan Gender, Teknologi Informasi dan Kinerja UMKM Kopi

Untuk memperjelas peran dari teknologi informasi dalam memediasi pengaruh gender
terhadap kinerja UMKM Kopi di Kabupaten Rembang pra pandemi Covid-19 dan selama pandemi
Covid-19 bisa dilihat pada hasil pengujian inderect effect sebagaimana Tabel 9 dan total effect pada
Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 9. Hasil Pengujian Inderect Effect Pra dan Selama Covid-19
Relationship
Pra Pandemi Covid-19
GENDER
TI

Koefisien

P Value

KINERJA

1.876

0.001***

Selama Pandemi Covid-19
GENDER
TI

KINERJA

0.510

0.001***

Sumber: Output WarpPLS 7.0, data diolah

Tabel 10. Hasil Pengujian Total Effect Pra dan Selama Covid-19
Path
Pra Covid-19
GENDER
GENDER
TI
Selama Covid-19
GENDER
GENDER
TI

Koefisien

P Value

KINERJA
TI
KINERJA

2.174
2.317
4.254

<0.001***
<0.001***
<0.001***

KINERJA
TI
KINERJA

0.552
0.873
1.405

<0.001***
<0.001***
<0.001***

Sumber: Output WarpPLS 7.0, data diolah

V.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan: pertama,
bahwa sebelum terjadi pandemi Covid-19 gender, dalam hal ini adalah perempuan wirausaha dapat
meningkatkan kinerja UMKM Kopi. Artinya, ada pengaruh langsung gender dalam meningkatjan
kinerja UMKM Kopi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola UMKM perempuan mampu
meningkatkan kinerja usahanya sebelum terjadi pandemi Covid-19. Namun pada saat terjadi
pandemi Covid-19, peran pengelola UMKM Kopi perempuan tidak signifikan dalam meningkatkan
kinerja usahanya.
Kedua, studi ini menemukan bahwa teknologi informasi mampu memediasi pengaruh gender
terhadap kinerja UMKM Kopi baik pada kondisi sebelum pandemi Covid-19 maupun pada saat
terjadi pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi yang digunakan
oleh UMKM Kopi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan website mampu meningkatkan
kinerja UMKM Kopi pra pandemi dan selama pandemi Covid-19. Artinya, peran teknologi informasi
yang diadopsi oleh pengelola UMKM Kopi sangat penting dalam meningkatkan kinerja usahanya.
Ketiga, teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap peningkatan
kinerja UMKM Kopi, baik sebelum pandemi maupun selama pandemi Covid-19. Artinya, bila
UMKM Kopi ingin meningkatkan kinerjanya, dalam hal ini adalah kinerja keuangannya maka
UMKM Kopi harus menggunakan teknologi informasi terutama dengan memanfaatkan sosial media
dalam melakukan promosi maupun penjualan.
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