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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 

1997-1998, banyak negara-negara di Asia seperti Thailand, Singapura, 

Filipina, Malaysia dan lainnya yang mengalami distorsi ekonomi yang 

menyebabkan stabilitas perekonomian negara-negara tersebut  menjadi kacau. 

Seperti juga negara-negara Asia lainnya, Indonesia mengalami hal yang sama 

akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang tidak sanggup 

membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo dan menyebabkan gejolak 

pasar dan keambrukan didalam system perbankan. 

 Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi 

perekonomian secara makro, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat 

bertahan akibat dari krisis ekonomi sehingga gulung tikar dan tidak dapat 

beroprasi akibat dari tingginya tingkat biaya produksi. Hal ini terjadi karena 

tingginya tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar dipasar uang sehingga harga 

barang input impor untuk produksi semakin mahal, sehingga perusahaan-

perusahaan melakukan pengurangan output hasil produksi dan maupun 

pengurangan jumlah tenaga kerjanya sebagai salah satu cara untuk menekan 

biaya produksi yang semakin tinggi. Akibat dari permasalahan yang terjadi 

pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia maka salah satu hal yang  
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paling mudah dilakukan untuk menekan biaya produksi yang semakin 

tinggi adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. 

 Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam 

menggerakkan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. 

Peningkatan kegiatan usaha dan peran UMKM tahun 2005-2009 tergambar di 

bawah ini. UMKM mengalami perkembangan yang terus meningkat dan 

bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan populasi UMKM tahun 2009 lebih dari 52 juta 

unit atau 99,99% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia. Perkembangan 

UMKM dari tahun 2005 hingga 2009 mencapai 12,22%, sedangkan Usaha 

Skala Besar mengalami penurunan 6,87%. Disamping itu UMKM memberikan 

kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97,3% dan memberikan 

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.1.214,7 triliun 

atau 58,17%. (Badan Pusat Statistik, 2009). 

Berdasarkan data Kementriaan Negara Koperasi dan UMKM tahun 2008-

2009 menyatakan bahwa UMKM masih menjadi pelaku usaha yang paling 

banyak yaitu mencapai 52,176 juta unit usaha. Jumlah UMKM ini berkembang 

sebesar 2,64% dari tahun sebelumnya tahun 2008 yaitu sebesar 51,41 juta unit 

usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja UMKM mampu menyerap 97,30% 

tenaga kerja produktif yang tersedia, dari 97.30% tersebut usaha mikro 

menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 91,03% sedangkan usaha kecil 

dan menengah masing-masing mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,56% 
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dan 2,71%, hal itu dikarenakan pada industri mikro dan usaha kecil 

menggunakan padat karya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu kegiatan perekonomian 

adalah investasi. Investasi ini dilakukan untuk menggerakan roda 

perekonomian sehingga akan tercapai peningkatan produktivitas dalam suatu 

unit usaha. 

Pada saat banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang mengalami 

kebangkrutan dan kehancuran, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

justru dapat bertahan dan terus melakukan produksinya walaupun UMKM juga 

tidak lepas dari krisis ekonomi yang terjadi, namun sebagian besar dapat 

bangkit kembali dan dapat beradaptasi dengan pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi akibat dari adanya krisis ekonomi bahkan menghasilkan devisa bagi 

negara melalui hasil ekspor barang produksinya. Dalam hal ini dapat dilihat 

bahwa UMKM lebih tangguh dan kuat dalam menghadapi krisi ekonomi yang 

melanda Indonesia, hal ini terjadi karena UMKM sangat fleksibel dan tidak 

banyak terpengaruh oleh devaluasi rupiah sebagai mana banyak menimpa 

usaha-usaha besar bahkan sebagian UMKM berhasil dalam meningkatkan daya 

saing usahanya, bukan hanya dalam pasar local, dimana pembeli mencari 

pengganti barang ekspor yang meningkat tajam, missalnya untuk produk 

meubel dan pakaian jadi. 

 Setidaknya ada tiga alasan penting yang belakangan ini mendasari 

negara berkembang seperti Indonesia yang memandang penting akan 

keberadaan UMKM) yaitu : 
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1. Kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga 

kerja yang produktif. 

2. Sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan 

produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. 

3. UMKM sering diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas 

dibandingkan dengan usaha besar. 

Kuncoro (2002), mengatakan bahwa usaha kecil dan usaha rumah 

tangga di Indonesia memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. 

 Sektor UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam proses pemulihan perekonomian di Indonesia , hal ini disebabkan oleh 

besar nya jumlah unit UMKM yang terdapat di negara Indonesia dan terdapat 

di setiap sektor ekonomi yang ada sehingga mempunyai potensi yang besar 

untuk menyerap tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja. 

 Bertahannya UMKM sejak awal terjadinya krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia, UMKM memiliki peranan yang cukup besar terhadap 

perbaikan perekonomian Indonesia. UMKM terus dapat berproduksi untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang akan memberikan pengaruh yang yang 

cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan salah 

satu cermin keadaan perekonomian di suatu negara, dimana semakin besar 

PDB suatu negara maka tingkat perekonomian negara tersebut semakin bagus. 



5 

 

Selama ini UMKM masih kurang diperhatikan dalam kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih banyak memihak kepada 

para pengusaha besar, sehingga kebijakan yang ditetapkan berorientasi untuk 

dapat menguntungkan usaha-usaha besar tersebut. Sebenarnya apabila UMKM 

dapat lebih diperhatikan lagi dalam perkembangannya, maka UMKM dapat 

dijadikan sebagai salah satu penggerak bagi perekonomian Indonesia dimasa 

sekarang dan yang akan datang. UMKM memiliki potensi yang sangat besar 

untuk menyokong perekonomian Indonesia, dengan jumlah unit usaha yang 

sangat besar yaitu 99,9 persen dari seluruh unit usaha yang  ada maka UMKM 

dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada. Selain itu juga apabila pemerintah lebih memihak 

kepada UMKM maka diharapkan hasil produksi dari UMKM dapat meningkat 

sehingga akan mempengaruhi nilai PDB kearah yang lebih baik sehingga akan 

memperbaiki perekonomian nasional. 

 Atas dasar-dasar uraian diatas, maka penulis berniat untuk menulis 

skripsi dengan judul : “Peranan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam 

tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari data-data yang diatas dan penjabaran diatas, maka 

pokok masalah yang diangkat adalah : 
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1. Bagaimana distribusi nilai ekspor dan jumlah unit usaha dalam tingkat 

penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM di Indonesia pada tahun 

1997-2012. 

2. Bagaimana pengaruh antara nilai ekspor dan jumlah unit usaha dari 

sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di 

Indonesia pada tahun 1997-2012. 

1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, agar 

pembahasan tidak meluas maka dalam pembahasan ini difokuskan pada hal 

distribusi penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha dan nilai ekspor 

UMKM berdasarkan kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 

Indonesia pada tahun 1997-2012 

Serta pengaruh variabel jumlah unit usaha dan nilai ekspor 

terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM Indonesia pada tahun 1997-2012 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu : 

1. Untuk mengetahui distribusi nilai ekspor dan jumlah unit usaha sektor 

UMKM terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun  

1997-2012. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel jumlah unit usaha dan 

nilai ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia 
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1.5 Manfaat 

Hasil Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberi manfaat yang 

berarti bagi : 

1. Bagi instansi pemerintah yang berhubungan dengan UMKM dapat 

memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap kepentingan 

UMKM dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan 

dengan perekonomian karena UMKM merupakan salah satu penyokong 

perekonomian di Indonesia. 

2. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya UMKM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam 

meningkatkan sektor UMKM 

 


