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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam proses pembangunan ekonomi, industrialisasi merupakan salah 

satu tahap perkembangan yang dianggap penting untuk dapat mempercepat 

kemajuan ekonomi suatu bangsa. Industrialisasi dapat diartikan sebagai suatu 

proses perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi pertanian atau 

agraris ke struktur ekonomi industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

industrialisasi memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di 

Indonesia, dengan kata lain sektor industri manufaktur muncul menjadi 

penyumbang nilai tambah yang dominan dan telah tumbuh pesat 

mengimbangi laju pertumbuhan sektor pertanian. 

Sulistyastuti (2004) mengemukakan bahwa Pengembangan industri 

kecil adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri 

manufaktur. Pengembangan industri berskala kecil akan membantu mengatasi 

masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi 

padat karya, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan 

usaha, yang pada giliranya mendorong pembangunan daerah dan kawasan 

pedesaan. 

Pentingnya industri, khususnya di negara-negara sedang berkembang 

sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di negara 
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tersebut seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang 

besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan 

distribusi pendapatan, dan proses pembangunan yang tidak merata antara kota 

dan desa. Untuk itu, keberadaan atau pertumbuhan industri kecil diharapkan 

dapat memberi suatu kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya 

penanggulangan masalah-masalah tersebut. 

Pengembangan usaha kecil di tanah air selayaknya mendapat 

perhatian yang serius guna mendukung pengembangan UKM agar dapat 

berperan dalam perekonomian nasional dan sebagai upaya penyerapan tenaga 

kerja di masa depan. Fakta menunjukan bahwa perekonomian Indonesia tahun 

2004 yang diciptakan UKM berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto 

(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.135,8 triliun, sedangkan atas 

dasar harga konstan 1993 sebesar Rp 276 triliun, dengan pertumbuhan 

mencapai 5,45 persen terhadap tahun 2003 laju pertumbuhan selalu bergerak 

lebih tinggi dibandingkan dengan total PDB nasional sebesar 4,86 persen. 

Pertumbuhan PDB UKM terjadi hampir di semua sektor ekonomi, kecuali 

sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan tertinggi ditopang oleh 

sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,02 persen, diikuti sektor 

bangunan sebesar 7,48 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 

6,64 persen. 

Bila dilihat berdasarkan skalanya, sumbangan pertumbuhan PDB 

UKM lebih tinggi dibandingkan sumbangan pertumbuhan usaha besar. Pada 

tahun 2003 dari 4,61 persen pertumbuhan PDB nasional secara total, 2,69 
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persen berasal dari pertumbuhan UKM. Kemudian, pada tahun 2004 dari 4,86 

persen pertumbuhan 3 PDB nasional secara total, meningkat menjadi 2,85 

persen berasal dari pertumbuhan UKM. Jumlah unit usaha UKM pada tahun 

2004 adalah sebesar 43,22 juta naik 1,61 persen terhadap tahun sebelumnya, 

sementara jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UKM pada tahun yang 

sama sebesar 79,06 juta pekerja yang ternyata lebih rendah 337.332 pekerja 

dibandingkan tahun 2003 sebanyak 79,40 juta pekerja. (KADIN, 2006). 

Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal tersebut ada 

benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan 

dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan 

hilangnya penghasilan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga alasan yang 

mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan 

UKM. Alasan pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik 

dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian 

dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya 

melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering 

diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang 

usaha besar. (Kuncoro; 2000) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha 

rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan 

rumah tangga. 

Usaha kecil menengah (UKM) sebagaimana dimaksud dalam UU 

No.9 tahun 1995 dan Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha produktif yang 



4 

 

 

 

berskala kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak 

termasuk 4 tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam pembahasan ini 

lembaga-lembaga keuangan formal dan non-formal sangat dibutuhkan 

perananya untuk mendorong pelaku UKM untuk maju, pemerintah. Dorongan 

yang dibutuhkan tidak hanya dalam aspek permodalan, tetapi juga dalam 

aspek pengembangan manajemen pengelolaan usaha serta informasi pasar 

baik domestik maupun manca negara. Untuk itu pelaku UKM memerlukan 

sokongan dari pemerintah agar dapat bersaing di pasar global. 

Semenjak krisis ekonomi 1998 hingga krisis keuangan global kegiatan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bertahan. Ekonom kerakyatan, 

pejuang reformasi, atau peneliti ekonomi dari Bank Dunia hampir bulat 

menyepakati bahwa usaha kecil dan menengah paling tahan terhadap 

guncangan krisis moneter. Mulyanto (2008) berpendapat roda ekonomi 

Indonesia bisa bergerak sedikit demi sedikit karena keberadaannya. Oleh 

karena itu, menurut Radhi (2008) dalam sistem ekonomi kerakyatan, 

pengembangan industri pedesaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah 

(UKM) merupakan langkah strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa. 

Usaha kecil dan mengengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang 

paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. 

Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah yang terus meningkat, 

tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar. Namun demikian 

usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. 
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Usaha Kecil Menengah (UKM) saat ini memiliki peran yang sangat 

besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan 

ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), 

kontribusi UKM terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM terhadap 

PDB (tanpa migas) pada Tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 persen dan pada 

Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen. Perbandingan 

komposisi PDB menurut kelompok usaha pada Tahun 1997 dan 2003 (Hafsah, 

2004). 

Situasi ekonomi Indonesia masih tertekan akibat pelemahan rupiah, 

inflasi serta defisit neraca perdagangan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari 

trend perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia akan sangat sulit untuk maju dan berkembang dengan hanya 

mengandalkan investasi dari luar. Hal ini menjadi perhatian para pakar 

ekonomi di Indonesia, dan bahkan ekonomi kerakyatan dan intansi-intansi 

pemerintah serta semua pihak yang mempunyai kepedulian terhadap 

kelangsungan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, setelah mengalami 

kegagalan terhadap sistem ekonomi konglomerasi pada waktu krisis moneter 

di Indonesia. 
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Melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini seharusnya 

pemerintah berfokus pada ekonomi kerakyatan, yakni pengusaha kecil, 

menengah dan koperasi yang ternyata mampu menunjukkan eksistensinya 

dengan tetap survive dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam dunia 

usaha. UKM menjadi tumpuan bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia selama 

periode 2000-2003, UKM ternyata mampu membuka lapangan kerja baru bagi 

9,6 juta orang, sementara usaha besar hanya mampu membuka lapangan kerja 

baru bagi 55.760 orang, dan terus meningkat hingga pada 2014 tercatat 57,9 

juta pelaku UKM dan memberikan kontribusi terhadap PBD 58,92% dan 

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97,30%. 

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) 

merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu 

Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis 

ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha kecil 

dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang 

termasuk dalam Usaha Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum 

berdasarkan undang-undang.  

Sulitnya proses pendanaan modal usaha pada UKM walaupun 

sebenarnya banyak sumber-sumber pendanaan modal yang diberikan namun 

proses yang berbelit dan bunga yang cukup besar menjadikan masih 

banyaknya usaha yang belum bisa berkembang dan belum mampu bersaing 

dengan usaha lain. Karakteristik wirausaha juga sangat berperan penting, 

pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tentang seminar-seminar 
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kewirausahaan dan pelatihan yang di berikan kepada para pelaku UKM sangat 

membantu perkembangan dan menciptakan suatu inovasi baru untuk bersaing 

pada usaha yang dijalani. Penggunaan TI dapat meningkatkan transformasi 

bisnis melalui kecepatan, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi dalam 

jumlah yang besar. Studi kasus di Eropa juga menunjukkan bahwa lebih dari 

50% produktifitas dicapai melalui investasi di bidang TI. UKM dikatakan 

memiliki daya saing global apabila mampu menjalankan operasi bisnisnya 

secara reliable, seimbang, dan berstandar tinggi. 

Berdasarkan data tahun 2005, jumlah UKM di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 93.854 unit atau sebesar 99,98 persen 

dari total unit usaha yang ada di wilayah tersebut (Astungkoro, 2010). Jumlah 

tenaga kerja yang diserap oleh UKM sebanyak 37.260 orang atau sebesar 

95,39 persen dari total tenaga kerja yang diserap oleh unit usaha di Provinsi 

DIY. Selanjutnya pada tahun 2007, jumlah UKM di Provinsi DIY menurun 

menjadi 88.862 unit usaha, namun persentasenya tetap sebesar 99,98 persen. 

Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UKM pada tahun 2007 sebanyak 

36.426 orang atau sebesar 96,04 persen dari total tenaga kerja. Penurunan 

jumlah unit usaha dan tenaga kerja secara absolut tersebut terkait dengan 

terjadinya gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006. Berdasarkan data jumlah 

unit usaha dan tenaga kerja tersebut, maka UKM di Provinsi DIY mempunyai 

kontribusi yang penting dan strategis dalam perekonomian daerah. 

UKM Kabupaten Bantul merupakan UKM terbanyak di provinsi DIY. 

Ada sekitar 44.778 UKM yang tersebar di Kabupaten Bantul, 16.000 
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diantaranya bergerak di bidang industri (Disperindagkop, 2015). Banyaknya 

UKM yang ada di Kabupaten Bantul membuat pemerintah Kabupaten Bantul 

berupaya keras memberdayakan semua UKM agar dapat mampu berkembang 

dan bersaing. Namun luas wilayah Kabupaten Bantul dan banyaknya UKM 

berimbas pada kurang efektifnya pelayanan dan belum sepenuhnya merata 

hingga daerah terpencil. 

Permodalan di UKM Kabupaten Bantul rata-rata masih menggunakan 

simpan pinjam koperasi dan modal usaha sendiri, jadi rata-rata peminjam 

hanya dari anggota koperasi itu sendiri dan pengusaha enggan untuk 

meminjam dana di perkreditan lain karena bunga yang tinggi dan proses yang 

sulit. Hal ini memperlihatkan kurangnya peran pemerintah dalam mendorong 

penyaluran kredit kepada UKM. Penguatan karakteristik wirausaha sendiri 

pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya maksimal, namun masih 

terkendala dengan keterbatasan-keterbatasannya. UKM Kabupaten Bantul 

masih banyak menggunakan peralatan sederhana dan masih banyak 

menggunakan alat tradisional, terkendalanya dana dan kurangnya ketersediaan 

alat yang lebih modern membuat kualitas produktifitas UKM berkurang. 

Sehubungan dengan kontribusi UKM tersebut, maka pemberdayaan dan 

pengembangan UKM menjadi hal yang perlu dilakukan secara 

berkesinambungan. Bagaimanakah kinerja UKM di Kabupaten Bantul dan 

strategi apa yang digunakan untuk pengembangan UKM di Kabupaten Bantul.  
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Kurangnya kontribusi yang merata dari pemerintah terhadap modal, 

karakteristik wirausaha dan Teknologi Informasi UKM di Kabupaten Bantul 

menjadikan fokus utama peneliti.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian 

dengan mengambil judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UKM 

dan strategi pengembangannya”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap kinerja UKM di Kabupaten 

Bantul? 

2. Apakah karakteristik wirausaha berpengaruh terhadap kinerja UKM di 

Kabupaten Bantul? 

3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja UKM di 

Kabupaten Bantul? 

4. Bagaimana pengaruhi modal usaha, karakteristik wirausaha, teknologi 

informasi dan kinerja UKM terhadap strategi pengembangan UKM di 

Kabupaten Bantul? 

5. Bagaimana strategi pengembangan usaha kecil menengah di Kabupaten 

Bantul? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai modal usaha UKM di 

Kabupaten Bantul terhadap kinerja UKM. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai karakteristik wirausaha di 

Kabupaten Bantul terhadap kinerja UKM. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai teknologi informasi terhadap 

kinerja UKM. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh modal usaha, 

karakteristik wirausaha, teknologi informasi dan kinerja terhadap strategi 

pengembangan di sektor UKM Kabupaten Bantul. 

5. Untuk menganalisis strategi pengembangan UKM Kabupaten Bantul. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah 

untuk lebih berfokus kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk 

meningkatkan pembekalan pengetahuan yang lebih signifikan, dan dari hasil 

penelitian ini, bisa menjadi informasi pemerintah untuk mengambil langkah-

langkah konkret dalam meningkatkan kualitas UKM khususnya di Kabupaten 

Bantul dan pemerintah Indonesia pada umumnya. Selain itu data ini juga bisa 

digunakan sebagai acuan untuk mendirikan unit-unit usaha di Kabupaten 

Bantul dan di kabupaten dan kota lain di Indonesia. 


