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Abstract 

The challenges of business competition, requires companies choose a competent manager to manage the business, because 

a competent manager will show superior performance. This study aimed to obtain a model of the relationship and the 

influence of managerial competence to organizational performance at creative industries of West Sumatra. Results of this 

study will be useful for the creative industries or policy makers, as a guideline for determining the managerial 

competencies needed to improve performance at the Creative Industries of West Sumatra. Managerial Kompetetensi 

indicator refers to the theory of Spencer and Spencer (1993), while the Organizational Performance refers to the results of 

research Minh Hien (1999). The sampling technique is stratified random sampling with a sample size of 157 managers in 

the business of woven crafts, needlepoint and embroidery are allocated proportionally to the six cities in West Sumatra : 

Padang, Padang Pariaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok and Padang Panjang. Data analysis method used is simple 

regression. The results showed that of the significant influence of the Managerial Competence Creative Industry 

Performance West Sumatra. 
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1. PENDAHULUAN 

Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan perekonomian, karena 

6,3% GDP disumbangkan oleh Industri kreatif (Deperindag RI, 2008). Pondasi utama dalam industri kreatif 

adalah “people”, yang  akan melahirkan kreatifitas melalui ide dan intelektual yang tidak akan pernah habis 

bahkan selalu berkembang dari masa kemasa.Industri kreatif melakukan transformasi struktur perekonomian 

dari berbasis Sumber Daya Alam kepada Sumber Daya Manusia. Populasi penduduk Indonesia yang besar yang 

didukung oleh keragaman budaya serta keindahan alam dan pariwisata yang andalkan semakin mendorong 

majunya sektor Industri Kreatif. Pengelolan yang baik serta dukungan dari pemerintah (Goverment),  industri 

(Business) dan cendikiawan (Intelectual) yang dikenal juga dengan Triple Helix, akan mempercepat 

perkembangan industri kreatif serta memperbesar kontribusi Industri kreatif terhadap perekomian Indonesia,  

seperti halnya di negara maju: Australia, Inggris, Singapura dan lain-lain.     

Di Sumatera Barat salah satu sektor industri kreatif yang berkembang adalah kerajinan, seperti Bordir, 

Sulaman dan Tenunan yang  merupakan salah satu ciri khas budaya yang dibuat secara turun temurun dan 

memiliki nilai histori yang berkaitan dengan adat istiadat Sumatera Barat. Bentuknya yang unik, khas dan 

memiliki nilai seni yang tinggi mengakibatkan kerajinan ini semakin hari semakin berkembang, tidak hanya di 

pasarkan di wilayah Sumatera Barat akan tetapi ke seluruh Indonesia bahkan negara lain seperti Malaysia, 

Singapura,  Belanda dan lain-lain. 

Hampir di setiap kabupaten di Sumatera Barat memiliki kerajinan bordir dan sulaman, ataupun 

tenunan, namun sebarannya berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan ketersediaan SDM. Ada daerah 

yang menjadikan komoditi ini sebagai produk unggulan ada yang tidak. Kerajinan  bordir dan sulam 

berkembang di Kodya Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Pariaman. Sementara kerajinan 

pertenunan berkembang di Tanah Datar,  Sawah Lunto dan Limapuluh Kota. Produk ini juga memiliki ciri khas 

tersendiri, sesuai daerah asalnya. Sulaman Bukittinggi, berbeda dengan sulaman Pesisir Selatan, Padang ataupun 

Pariaman. 

mailto:fisla_heri@yahoo.co.id1
mailto:tuti_fathan@yahoo.com2
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 Diperlukan kajian yang lebih mendalam dari segala aspek agar industri ini tetap survive ditengah 

goncangan faktor lingkungan yang sangat kompetitif. Keunikan yang dimiliki industri ini akan mampu menjadi 

sumber keunggulan bersaing, karena tidak mudah ditiru dan merupakan  ciri khas yang menjadi icon budaya 

Sumatera Barat. Manajer yang kompeten pada usaha ini diperlukan agar mampu memproyeksikan rencana 

kedepan, melaksanakan, mengatur dan mengontrol proses managerial pada industri kerajinan ini, sehingga 

kinerjanya menunjukkan perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Laguna (2012) menyimpulkan 

bahwa  kompetensi managerial berpengaruh signifikan dalam menjalankan bisnis. Kompetensi yang dimiliki 

karyawan akan menjadi competitive advantage bagi organisasi karena manajemen sumber daya manusia yang 

berkualitas merupakan kunci sukses organisasi (Lucia dan Lepsinger 1999: Prahalad dan Hamel 1990 dalam 

Hoge, et. All). Kompetensi manajerial merupakan kompetensi umum yang dimiliki oleh manajer yang sukses 

dan efektif.  Kinerja manajerial sangat tergantung pada seperangkat kompetensi manajer memilikinya. Penilaian 

kompetensi manajer penting dalam rangka untuk menentukan kesenjangan keterampilan dan memiliki hasil 

kinerja yang diperlukan untuk membantu organisasi dalam mengembangkan program-program pelatihan dan 

pengembangan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.(Bhardwaj & Punia, 2013) 

 Banyak riset yang sudah dilakukan sehubungan dengan competency dan performance  pada perusahaan 

manufactur, jasa, perdagangan dan lain-lain, namun yang riset yang dilakukan di industri kreatif Sumatera Barat 

belum ada. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh kompetensi manajerial terhadap kinerja 

pada industri kreatif Sumatera Barat.  

 

 

2. TELAAH LITERATUR  

2.1 Kompetensi Manajerial 
Kajian tentang kompetensi diawali oleh Mc Clelland tahun 1973 dalam artikelnya yang berjudul 

Testing for Competence Rather than Intelligence. Melalui beberapa studi Clelland menyimpulkan bahwa 

aptitude test yang secara tradisional digunakan oleh psikolog untuk memprediksi performance, kenyataannya 

tidak bisa memprediksi job performance, karena hasilnya sering bias. Demikian juga halnya dengan hasil ujian 

dan referensi, tidak bisa juga untuk memprediksi suksesnya seseorang dalam pekerjaan. Mc Clelland 

menemukan model pengukuran yang lebih dalam yang disebut dengan kompetensi (Haygroup, 2013) 

Kompetensi adalah karakteristik yang ada dalam diri indifidu yang berhubungan dengan kriteria acuan 

yang efektif dan atau superior performance dalam situasi kerja  (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi 

diilustrasikan seperti gunung es, bagian permukaan bisa diidentifikasi, sedang bagian bawah/dalam tidak bisa 

terlihat. Skill dan knowledge adalah kompetensi bagian luar (permukaan) sedangkan motive, trait, self image 

serta social role merupakan kompetensi yang hidden yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat 

menentukan keberhasilan seseorang.  

Secara umum istilah kompetensi SDM disebut sebagai “capability to perform” yang mengindikasikan 

bahwa kompetensi SDM terdiri dari berbagai variabel (Sanchez et.al, 1997 dalam Elsye, 2001).  Kompetensi 

merupakan kumpulan dari knowledge, skill dan attitude yang ada pada diri seeorang untuk melakukan aktifitas 

secara efektif  dalam pekerjaan  atau fungsi pekerjaan yang merupakan standard yang diharapkan dari karyawan. 

Kompetensi juga digunakan bagi individu untuk memandu peningkatan kemampuan diri (Klein and Richey; 

2005). 

Kompetensi SDM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat visible, seperti kompetensi 

pengetahuan (knowledge competency) dan kompentensi keahlian (skill competency) serta kompetensi yang 

bersifat invisible (hidden competency)  seperti konsep diri, sifat dan motif yang semuanya dapat dikategorikan 

dalam variabel sikap (attitude). Boyatzis (1982) mendefinisikan kompetensi sebagai "karakteristik mendasar 

dari seseorang yang menyebabkan atau menimbulkan kinerja yang efektif dan luar biasa." 

 Kompetensi ini ditentukan oleh faktor-faktor motif (motives), watak (traits), konsep diri (self concept), 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) yang akan menentukan dan membedakan antara orang yang 

mempunyai performance yang superior atau rata-rata, atau performance yang efektif dan tidak efektif. Karena 

variabel ini  sulit untuk diukur, maka Spencer dan Spencer (1993: 25) mengembangkan lagi kompetensi tersebut 

kedalam enam kelompok kompetensi  yang dapat memprediksi kinerja unggul yang masing-masing terdiri dari 

2-5 kompetensi.  

 Kompetensi yang dibutuhkan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya berbeda-beda. Spencer 

and Spencer (1993)  merumuskan kompetensi untuk masing-masing bidang pekerjaan, misalnya technisian and 

professional, sales people,helping and humanservice worker, manager dan entrepreneur. Dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah kompetensi manager/ managerial competency. Indikator yang harus dimiliki oleh 

manajer yang kompeten adalah sebagai berikut: Impact and Influence, Achievement orientation, Teamwork and 

cooperation, Analitical thinking, Initiative , Developing Other, Self Confidence. Directiveness/ Assertiveness, 

information Seeking, Team Leadership, Conceptual Thinking.  

Menurut (Bhardwaj & Punia, 2013), kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer antara lain:  

kemampuan komunikasi, tim-kerja, proactiveness, visi, manajemen diri, hasil-orientasi, strategi-orientasi, 
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ambisi, ketekunan, pengambilan keputusan, pengambilan risiko dan kreativitas. Kompetensi manajerial 

diklasifikasikan ke dalam 82 kelompok kompetensi, setelah data diolah dengan Analisis faktor maka diperoleh  

8faktor kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer antara lain: kemampuan menganalisis, pengambilan 

keputusan, pengetahuan, adaptasi, kinerja, kepemimpinan, dan komunikasi (Khoshouei, Oreyzi, & Noori, 2013). 

Kemampuan manajer dinilai melalui MCAI (Manager Competency Acievement Instrument), yang  

dirancang untuk membantu manajer memverifikasi dan memvalidasi kompetensi mereka dan menggunakan 

informasi untuk program perencanaan pengembangan profesional dan meningkatkan program. Ada 4 indikator 

yang bisa digunakan untuk mengukur kompetensi antara lain: needs assistance  through, Exemplary, additional  

choices, Not Applicable  and Don't Know.(Dobbins, 2002). 

Kompetensi manajerial yang diperlukan  di negara yang mengalami gejolak ekonomi seperti Lithuania, 

Latvia, Siprus dan Bulgaria  adalah: (1) kompetensi manajemen diri, (2) kompetensi manajemen bisnis dan (3) 

kompetensi manajemen orang. (Savanevičienė, Čiutienė, & Rūtelionė, 2014). Ada lima belas elemen 

kompetensi yang diperlukan bagi seorang manajer anatara lain: kepemimpinan, keterlibatan & motivasi, 

pengendalian diri, ketegasan, relaksasi, keterbukaan, kreativitas, orientasi hasil, efisiensi, konsultasi, negosiasi, 

konflik dan krisis, kehandalan, nilai apresiasi dan etika. 

 

2.2 Kinerja Organisasi 

Kinerja bisnis mulai menjadi topik yang hangat dibicarakan dan teraplikasi baik secara praktis ataupun 

reseach semenjak tahun 1987, tepatnya ketika Johnson and Kaplan mempublikasikan bukunya dengan judul 

Relevance Lost-the Rise and Fall of Management Accounting (Bititci, et.all, 2009).  

 Veithzal dan Ahmad (2005) mendefenisikan kinerja sebagai “hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan 

dengan moral atau etika.” “Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job 

function  or activity during a specified time period”. (Bernadin dan Russel, 1998: 239).  Menurut Nelly dalam 

Bititci (2008), pengukuran kinerja adalah proses perhitungan effectiveness dan efficiency action yang 

diaplikasikan dalam berbagai sektor selama lebih dari dua abad. Kinerja yang efisien diukur dari seberapa baik 

sumber daya digunakan sedangkan kinerja yang efektif diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan. Kinerja yang 

sering disebut dengan performance juga disebut result.  

Pada awalnya pengukuran kinerja perusahaan difokuskan pada keberhasilan financial, namun konsep 

ini mengalami perubahan dimana pengukuran kinerja financial diaggap tidak cukup untuk bersaing di modern 

market. Meningkatnya permintaan customer dan pasar yang semakin kompetitif membutuhkan tanggung jawab 

yang besar dan fokus pada kegiatan external. Financial accounting system mengindikasikan bahwa performance 

adalah hasil dari aktivitas perusahaan yang menyediakan sedikit petunjuk tentang bagaimana performance 

dicapai dan ditingkatkan (Kennerley & Neely, 2003), sehingga muncullah konsep pengukuran kinerja yang 

mempertimbangkan keseimbangan antara performancefinancial dan non financial salah satunya Balance 

Scorecard. Konsep Balance Score Card, merupakan pengukuran kinerja yang menyajikan pengukuran dalam 

aspek financial, pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Konsep ini di populerkan oleh 

Kaplan dan Norton semenjak tahun 1992, sampai sekarang konsep ini masih digunakan, agar performance 

perusahaan terukur secara internal/ external dan financial dan non financial. 

Indikator-indikator Balance Scorecard antara lain 1) Perspektif Finansial, berhubungan dengan 

profitabilitas melalui pengukuran laba operasi, return on capital employed (ROCE) atau economic value added, 

pertumbuhan penjualan dan arus kas; 2) Perspektif Pelanggan, ukuran utama adalah kepuasan pelanggan, retensi 

pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran; 3) Perspektif 

Proses Bisnis Internal, dalam perspektif inipara eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang 

harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan; 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, mengidentifikasi 

infra struktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka 

panjang. Sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan adalah manusia, sistem, dan prosedur 

perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996). 

 

2.3 Kompetensi Manajerial dan Kinerja Organisasi 

  Hubungan signifikan antara kompetensi manajerial dan kinerja organisasi sudah sejak lama menjadi 

perbincangan. Manajer yang memiliki kompetensi dan mengaplikasikan dengan baik akan menghasilkan kinerja 

yang superior dibandingkan dengan yang tidak memiliki kompetensi. Manajer yang mampu menunjukkan 

performance terbaiknya akan berdampak terhadap kinerja organisasi (Mwesigwa & Naslima, 2014).  

 Beberapa riset menemukan hubungan antara kompetensi dengan performance seperti penelitian  

Laguna (2012) menyimpulkan bahwa spesific managerial competency berhubungan dengan sukses binispada 

UKM. Riset ini menggunakan 264 manajer sebagai  sampel. Hasilnya, general and spesific managerial 

competencies signifikan dalam memprediksi kesuksesan menjalankan bisnis. Spesific managerial competencies 

menjadi mediator antara generalcompetencies and SME success. Kompetensi juga digunakan dalam organisasi 
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untuk mendefinisikan syarat pekerjaan dan deskripsi posisi, indikator untuk membangun kinerja dan 

meningkatkan program pengembangan profesional. Juga digunakan bagi individu untuk memandu peningkatan 

kemampuan diri  (Klein and  Richey, 2005). 

  Menurut Spencer and Spencer (1993)  kompetensi terbentuk dari komponen motivasi, karakter, konsep 

diri dan skill, yang mana komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi perilaku dan memprediksi 

performance . 

  Kompetensi secara signifikanberhubungan dengan kinerjamanajerial, tetapi kompetensi yang 

dibutuhkan berbedasesuai dengan hirarkimanajerial. Kompetensi inti lebih penting bagi top manajer dan kurang 

penting bagi manajer menengah dan manajer lini dalam menentukan kinerja manajerial (Bucur, 2013). Hasil 

penelitian (Mwesigwa & Naslima, 2014) di Commercial Bank Uganda menyimpulkan bahwa kompetensi 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap financial performance.  

  Penelitian yang dilakukan di bagian Timur Uganda yang dikenal dengan Busoga,  tentang pengaruh 

kompetensi manajerial terhadap kinerja finansial, dengan menggunakan analisa korelasi, regresi dan deskriptif 

diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara kompetensi manajerial dan kinerja keuangan. Indikator 

kinerja keuangan adalah tabungan, kredit dan koperasi (Length, 2014). Hubungan  antara kompetensi dan 

kinerja organisasi juga ditemukan dalam studi yang dilakukan di Austria, dimana  kepemimpinan dianggap 

sebagai kompetensi kunci pada saat krisis ekonomi.(Šparl, Žnidaršič, Kasper, Mühlbacher, & Kovač, 2013).  

  Eksekutif perusahaan kecil di negara berkembang memiliki kompetensi untuk membuat perusahaan 

kompetitif. Ketidakmampuan menggunakan kompetensi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas secara 

bersamaan  membuat mereka tidak kompetitif. Studi yang dilakukan pada 72 eksekutif di  perusahaan kecil di 

Ghana tentang tantangan kompetensi, dengan menunjukkan bahwa para eksekutif dari perusahaan-perusahaan 

kecil di Ghana memiliki kompetensi manajerial untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka, mereka 

memiliki otonomi dan pengaruh yang kuat ditempat kerja.Namun kompetensi yang dimiliki belum memiliki 

dampak positif terhadap kinerja mereka  terutama untuk membuat perusahaan lebih kompetitif. Untuk menjadi 

efisien,  eksekutif harus memiliki kemampuan untuk menggunakan kompetensi manajerial agar tidak terjadi 

pemborosan, agar efektif, mereka harus memiliki kemampuan menggunakan kompetensi manajerial untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan(Sanda, 2011). 

  Manajerial kompetensi adalah keterampilan fungsional bisnis yang telah memainkan peran yang 

semakin penting dalam pengembangan sukses perusahaan usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian di 258 

UKM di Maaysia mengungkapkan bahwa kompetensi manajerial tidak berdampak pada hubungan antara 

inovasi dan kinerja UKM. Temuan memberikan implikasi manajerial dan rekomendasi strategis untuk 

pengusaha, pemilik-manajer, dan pembuat kebijakan di sektor UKM. (Trivellas & Reklitis, 2014).  

  Dari kajian literatur dapat dirumuskan hipotesis: Kompetensi Managerial  Berpengaruh terhadap 

Kinerja Usaha Kreatif Sumatera Barat. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini mengambil objek variabel kompetensi manajerial sebagai variabel bebas sedangkan 

variabel terikat adalah kinerja organisasi. Adapun unit observasinya adalah manajer  usaha kerajinan tradisional 

khususnya sulam, bordir dan tenun di enam  kotamadya  Sumatera Barat. Tipe penelitian verifikatif digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi manajerial terhadap Kinerja pada Industri kreatif Sumatera 

Barat. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Skala Likert, dengan Gradasi 1 sampai 5. (Sangat 

Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju)  

Dimensi kompetensi manajerial menurut Spencer and Spencer (1993:163)  dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Kompetensi Managerial 

Variabel dan 

Konsep Variabel 
Dimensi Indikator 

Kompetensi (X2) 

adalah suatu karakteristik yang ada 

dalam diri seseorang yang 

membedakan antara satu individu 

dengan individu lain dan bisa 

digunakan untuk memprediksi 

perilaku dan kinerja yang efektif 

atau superior pada situasi pekerjaan   

(Spencer and Spencer, 1993: 9) 

Impact and 

Influence  
 An expressed concern with personal impact 

 Calculating the effect of spesific word or action on 

other 

Achievement 

orientation 

 Measure their  or group result 

 Finding better, faster, more efficient ways of doing 

things 

 Make optimal job person mathes to improve 

performance 

Teamwork and 

cooperation 

 Solicit the imput of other and involve other in 

issues that may affect them 

 Giving credit or recognition and encouraging and 
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empowering the group 

 

 Working to improve group spirit and morale to 

develop team work and cooperation 

 Resolving conflicts 

Analitical 

thinking 

 Sees implication or consequence of a situation or 

information 

 Analyzes situation systematically 

 Anticipated obstacle 

 Thinks ahead about the steps in a process 

Initiative   Seizing opportunities as they arise 

 Handling crises swftly and effectively 

 Exceeding the bound of ones formal authority 

Developing 

Other 
 Giving constructive feedback 

 Coaching by giving instruction, suggestion and 

explanation 

 Giving spesific developmenttal assigning or 

training 

Self 

Confidence 
 General confidence in one’s ability and judgment 

 Enjoying challenging task 

 Taking personal responsibility for failure or 

problem 

 Usually with the intention of improving 

performance in some way 

Directiveness/ 

Assertiveness 
 Assertivenessin setting limits, saying No when 

necessary 

 Seatting Standards, demanding performance 

 Confroating others performance problems in a 

clear 

 The ability to fire poor performance 

Information 

Seeking 
 Systematic information gathering 

 Physically getting out to see or touch the situation 

Team 

Leadership 
 Setting and communicating high standards for 

group performance 

 Standing up for the group in relation to the larger 

organization 

Conceptual 

Thinking 
 Seeing connection or pattern that are not obvious 

to other 

 Noticing inconsistencies  

  Rapidly identifying key issue 

 
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Kinerja Perusahaan 

Variabel dan 

Konsep Variabel 
Indikator Skala 

No 

Kuesioner 

Performance (Y) 

adalah adalah catatan 

apa yang dihasilkan dari  

pekerjaan yang spesifik 

atau aktifitas selama 

waktu tertentu 

(Minh Hien (1999))  

More than two years of existence. 

Ordinal 

 

1 

Growth of market share. 2 

Workplace Safety and good atmosphere among staff 3 

Market expansion abroad. 4 

Marketing a new product or service. 5 

Employee benefits long term. 6 

Existing Utilities. 7 

Contribution to the improvement of the environment 

social. 
8 

 
3.2 Metode Penarikan Sampel 

 Unit analisis penelitian ini adalah manajer usaha industri kreatif Sumatera Barat, khususnya kerajinan 

tenun, sulam dan bordir.  Populasi pengrajin tenun dan sulam dan bordir  tradisional Sumatera Barat pada 

tingkat kodya berjumlah 238 orang. Karena jumlah populasinya besar dan tersebar, maka dilakukan teknik 

sampling untuk memperoleh ukuran sampel yang representatif. Metode penarikan sampel adalah stratified 

simple random samping dengan mengelompokkan sampel pada setiap unit usaha dan setiap desa. Besarnya 

ukuran sampel diperoleh berdasarkan acuan rumus David, Rubin (1997). Dari hasil perhitungan diperoleh 
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ukuran sampel sebesar 147 dan dinaikkan menjadi 157 orang yang dialokasikan ke daerah-daerah sentra 

kerajinan di enam Kodya di Sumatera Barat, dengan metoda stratified. Ukuran sampel masing-masing kodya 

dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Alokasi Sampel Penelitian 

NO KABUPATEN/KODYA 
JUMLAH 

(UNIT) 

Sampel 

1 Kota Solok  8 5 

2 Kota Padang 13 9 

3 Kota Padang Panjang 18 12 

4 Kota Payakumbuh 6 4 

5 Kota Pariaman  7 5 

6 Kota Bukittinggi  186 123 

 

Jumlah 238 157 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar (Diolah) 

 
3.3 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah simple regression, dengan menggunakan program SPSS 

sebagai alat bantu perhitungan. Sebelum data diolah, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Data ordinal yang diperoleh melalui kuesioner, skalanya juga dirobah dari ordinal ke interval dengan 

menggunakan program  MSI (Method of Succesive Interval).    

 Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total. Teknik analisis 

yang digunakan adalah koefisien korelasi Rank Spearman. Item dianggap valid jika t0> ttabel. Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa untuk variabel manajerial kompetensi ada satu item kuesioner yang tidak valid, yaitu 

kuesioner no  22 sedangkan untuk variabel kinerja item yang tidak valid adalah item no 1. Item yang tidak valid 

ini dibuang, kemudian dilakukan lagi uji validitas, dan hasilnya semuanya valid.  

 Pengujian reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan cara internal, dengan teknik belah dua (split 

half), dimana butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok yaitu instrumen ganjil dan genap. Analisis 

untuk menguji reliabilitas instrumen ini adalah korelasi Spearman Brown. Hasil pengujian reliabilitas pada 

variabel reliabilitas kompetensi sebesar 0,721 dan tergolong reliabilitas sedang sedang reliabilitas kinerja adalah 

sebesar 0,55 juga tergolong pada reliabilitas sedang.      
 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN. 

4.1 Karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah manejer/ pimpinan pengusaha industri kreatif se Sumatera Barat 

khususnya usaha kerajinan bordir, sulaman dan tenunan yag tersebar di 6 Kodya di Sumatera Barat antara lain:  

Kodya Padang, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Payakumbuh dan Solok. Berdasarkan hasil kuesioner 

yang terkumpul, karakterisrik responden dapat dilihat pada tabel 4.  

 
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin,  

Masa Kerja dan Pendidikan.  

Usia Jumlah (Orang) Persentase 

20-30 Tahun 11 7 

31-40 Tahun 54 34 

41-50 Tahun 55 35 

51-60 Tahun 28 18 

61-70 Tahun 9 6 

 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 113 71.97 

Perempuan 44 28.03 

 

Masa Kerja   

1-5  Ttahun 35 22.29 

6-10 Tahun 39 24.84 

11-15 Tahun 38 24.20 

16-20 Tahun 17 10.83 

21-25 Tahun 10 6.37 
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26-30 Tahun 5 3.18 

31-35 Tahun 10 6.37 

36-40  Tahun 3 1.91 

 

Pendidikan   

SD 4 2.55 

SMP 18 11.46 

SMA 89 56.69 

D3 14 8.92 

S1 29 18.47 

S2 3 1.91 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

  
 Jika dilihat komposisi responden berdasarkan usia, maka dapat disimpulkan bahwa responden telah 

mewakili populasi semua golongan usia.  Mayoritas  responden (79%) berusia 31-50 tahun,  hal ini menujukkan 

bahwa sebagian besar manajer pada industri kreatif di pegang oleh orang-orang muda yang memiliki keinginan 

kuat untuk meningkatkan kompetensi manajerial  dan kinerja. Usia ini dinilai juga sebagai usia yang cocok 

untuk menjadi pemimpin. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin,  71, 92% usaha industri kreatif  di 

pimpin oleh perempuan. Hal ini disebabkan karena kategori produk ini adalah produk fashion yang 

konsumennya adalah perempuan, Manajer perempuan juga lebih memahami trend mode, manfaat, kegunaan dan 

kelebihan produk, sehingga lebih cocok jika usaha ini dikelola oleh perempuan. Jika dilihat komposisi 

responden berdasarkan masa kerja, maka dapat dikatakan responden telah mewakili populasi semua golongan 

berdasarkan masa kerja. Mayoritas responden masa kerjanya 6-15 tahun. Dengan lamanya masa kerja ini 

manajer telah mempunyai pengalaman yang cukup untuk mengelola usahanya. Sebagian besar responden 

(56,69%) berpendidikan SLTA, level pendidikan tinggi (D3, S1 dan S2) ada sebesar 29,3%, hanya 14,1% yang 

berpendidikan SLTP dan SD artinya SDM yang mengelola industri kreatif khususnya kerajinan tenun, sulam 

dan bordir adalah orang-orang yang berpendidikan, sehingga akan berdampak pada kualitas manajemen usaha 

yang lebih baik.   

 

4.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja organisasi 

Koefisien Korelasi  

 Untuk melihat hubungan kompetensi manajerial terhadap kinerja organisasi digunakan korelasi 

Pearson (Produt Momment) yaitu dengan menghitung korelasi antar variabel dari total skor untuk setiap variabel 

X,  dan Y. Nilai koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antar variabel yang diteliti dan disusun pada 

tabel 5 berikut: 
 

Tabel 5. Korelasi X dan Y 

 Y X 

Y 1.000 0,585 

X 0,585 1.000 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

 Koefisien korelasi pada tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwakeeratan hubungan antara 

kompetensi manajerial dengan kinerja organisasii sebesar 0,585 dengan arah hubungan yang positif, artinya 

semakin baik kompetensi manajerial, maka kinerja organisasi  juga akan baik. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

 Setelah koefisien korelasi diketahui maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis penelitian. 

Dalam hal ini, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:  

H0: Tidak terdapat pengaruh Kompetensi Manajerial terhadap kinerja organisasi pada industri kreatif Sumatera 

Barat.  

Ha: Terdapat pengaruh kompetensi Manajerial terhadap kinerja kinerja organisasi pada industri kreatif Sumatera 

Barat.  

 

 Pengujian hipotesisi ditunjukkan oleh tabel Coefficients. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6 
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Tabel 6 Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.844 2.074  4.264 .000 

VAR X .163 .018 .585 8.986 .000 

 
 Dari tabel 6 dapat diperoleh kesimpulan bahwa koefisien regreasi dari  X ke Y signifikan. Penentuan 

signifikan atau tidak dapat dilihat dengan melihat nilai sign. Jika nilai sign    maka Ho ditolak. Pada tabel di 

atas terlihat bahwa dengan t = 8,986 nilai sign = 0,000 (sign < ). Dengan demikian H0 ditolak. Artinya 

kompetensi manajerial  berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada industri kreatif Sumatera Barat.  

 Tabel 7 menginformasikan besarnya koefisien regresi yang dapat lihat dari Standardized Coefficients 

(Beta). Besarnya koefisien regresi adalah sebesar 0,338 

 
Tabel 7Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .585a .343 .338 2.86321 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kompetensi manajerial mempengaruhi kinerja organisasi sebesar 

33,8%. Persamaan strukturalnya adalah: 

 

Y = 0,585X +  

 
Berdasarkan persamaan  diperoleh informasi, Kompetensi Manajerial  (X) memiliki pengaruh yang 

positif terhadap tinggi rendahnya kinerja organisasi pada industri kreatif Sumatera Barat. Semakin tinggi 

Kompetensi Manajerial, maka kinerja organisasi juga akan semakin baik. Besarnya pengaruh kompetensi 

manajerial yang secara langsung mempengaruhi tingkat kinerja karyawan  adalah 33,8%. Hasil penelitian ini 

mendukung teori Spencer dan Spencer (1993), yang menyatakan bahwa kompetensi yang terbentuk dari 

motivasi, karakter, konsep diri dan skill akan mempengaruhi perilaku dan akan memprediksi performance 

karyawan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan: Mwesigwa & Naslima (2012), Laguna (2012), Klein 

and  Richey, (2005), Nawawi (2012), Bucur, 2013, Spar  et.al (2013) dan Sanda (2011). Riset ini mengcounter 

temuan Trivellas & Reclitis (2014) 

Kompetensi merupakan kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan yang akan membedakan prestasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Kompetensi ibarat 

gunung es, ada yang terlihat kepermukaan seperti skill dan knowledge dan ada yang tersimpan di permukaan 

seperti motive, trait dan self concept. Kompetensi yang muncul kepermukaan relatif mudah untuk di upgrade, 

sementara kompetensi yang hidden agak sulit dan butuh waktu yang lama untuk merubahnya. Kompetensi 

manajerial yang digunakan dalam riset ini mengacu pada teori Spencer and Spencer (1993) yang terdiri dari 

dimensi: Impact and Influence, Achievement orientation, Teamwork and cooperation, Analitical thinking, 

Initiative, Developing Other, Self Confidence, Directiveness/ Assertiveness, Information Seeking, Team 

Leadership, Conceptual Thinking.  

Dimensi Impact and influence merupakan sikap manajer dalam hal mempengaruhi karyawan agar 

berperilaku sesuai dengan yang diinginkannya. Beberapa indikator yang dijadikan sebagai alat ukur adalah 

kemampuan menghargai karyawan dan selalu berhati-hati dalam berucap agar karyawan tidak ada karyawan 

yang tersinggung dengan perkataan. Dimensi Achievement orientation merupakan kemampuan manajer untuk 

memperoleh suatu prestasi ataupun kemampuan manajer untuk mempengaruhi karyawannya agar berorientasi 

pada pencapaian prestasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dimensi Team work and 

cooperation menekankan peran manajer dalam upaya meningkatkan kerjasama tim sehingga terbentuk team 

yang solid. Dimensi analitical thinking berfokus kepada usaha manajer untuk berfikir secara analitis,sistematis 

dengan mempertimbangkan konsekwensi atas segala tindakan. Dimensi initiative menekankan peran manajer 

dalam melihat peluang yang mungkin diraih. Developing othermenekankan pada upaya manajer untuk 

mengembangkan kemampuan yang ada pada karyawan, misalnya memberikan arahan, dorongan dan pelatihan 

terhadap karyawan. Dimensi Self confidence merupakan upaya untuk meningkatkan rasa percaya pada diri 

sendiri ataupun kemampuan untuk membuat karyawan lebih percaya diri. Directiveness merupakan kemampuan 

untuk memberikan  arahan agar karyawan bekerja sesuai standar yang sudah ditetapkan dan berupaya mencari 

jalan keluar atas permsalahan yang dihadapi. Information seeking merupakan upaya untuk mencari informasi 
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yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Dimensi team leadership menekankan pada sikap kepemimpinan 

manajer dalam mempengaruhi bawahan dan dimensi konceptual thinking lebih menekankan kemampuan 

mengidentifikasi dengan cepat permasalahan yang terjadi di lapangan. Dimensi-dimensi ini sudah dilaksanakan 

oleh manajer Industri Kreatif dengan baik, sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Menurut (Mwesigwa & Naslima, 2014), yang menyatakan bahwa manajer yang kompeten akan memiliki 

superior performace yang akan berdampak juga terhadap kinerja organisasi.  

Kompetensi  manajerial yang dimiliki manajer industri kreatif di Sumatera Barat mampu meningkatkan 

kinerja secara signifikan. Hal ini disebabkan pelaku industri kreatif di daerah ini mayoritas memiliki tingkat 

pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi, sehingga memiliki pengetahuan manajerial yang cukup untuk 

mengelola usaha. Usia rata-rata yang sudah cukup matang didukung dengan pengalaman kerja yang baik, 

menjadikan pelaku industri kreatif memiliki sikap kerja dan motivasi yang tinggi untuk mengelola usahanya. 

Kompetensi manajerial yang teraplikasi dengan baik akan meningkatkan kinerja individu dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerja usaha.  

  

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Industri kreatif Sumatera Barat khususnya bordir, sulaman dan tenunan merupakan salah satu ciri khas 

budaya Sumatera Barat yang sudah berkembang secara turun temurun. Bordir,  sulaman ataupun tenunan 

memiliki nilai histori yang berkaitan juga dengan adat istiadat Sumatera Barat. Dari hasil penelitan diperoleh 

gambaran bahwa, setiap kabupaten di Sumbar memiliki kerajinan bordir dan sulaman, namun sebarannya 

berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan ketersediaan SDM. Sehingga ada daerah yang menjadikan 

komoditi ini sebagai produk unggulan. Kerajinan  Bordir dan sulam berkembang di Kodya Bukittinggi, 

Payakumbuh, Padang Panjang, dan Pariaman. Sementara kerajinan pertenunan berkembang di Tanah Datar dan 

Sawah Lunto dan Limapuluh Kota.  

Hasil riset juga menunjukkan bahwa kompetensi manajerial berpengaruh terhadap kinerja usaha pada 

industri kreatif Sumatera Barat. Tingkat pendidikan yang mayoritas SLTA dan Perguruan Tinggi, usia yang 

matang dan masa kerja yang cukup lama menjadikan manajer berpengalaman sehingga lebih kompeten dan 

profesional dalam mengelola usahanya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap  kinerja usaha.  

 

5.2 Saran 

Keberhasilan industri kreatif tidak terlepas dari perhatian pihak business,intelectual dan goverment atau 

yang dikenal juga dengan Tripple Helix. Untuk meningkatkan kompetensi manajerial, terutama skill dan 

knowledge diperlukan perhatian yang maksimal dari Tripple Helix melalui pembinaan/pelatihan, agar pelaku 

usaha industri kreatif memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatasi tantangan lingkungan external yang 

menjadi ancaman jika tidak disikapi dengan baik. 

 

5.3 Keterbatasan.  

Riset ini hanya menguji salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja industri kreatif,  sehingga 

kedepannya diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang faktor lain yang mempengaruhi kinerja industri 

kreatif di Sumatera Barat, misalnya marketing, produksi dan lain-lain. 
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