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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat di pungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang

perekonomian di indonesia adalah dari sektor UMKM ( usaha menengah

kecil dan mikro ), karena melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan

dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor konsumsi,

pangan, dan papan, sebagai contoh dalam segi konsumsi banyak sekali

usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha pengolahan hasil

pertanian,gabah,produksi pangan dan lain sebagainya. Dan masih banyak

lagi sektor lain yang mengisi aktifitas lalu lintas produksi. Kita kembai

lagi kepada kejadian yang menggemparkan perekonomian Indonesia dan

beberapa negara di dunia pada tahun 1997 / 1998 yang mana pada saat itu

usaha berskala besar  tidak mampu bertahan mengahadapi derasnya

terpaan angin krisis moneter, pada waktu itu banyak perusahaan yang

mengalami kebangkrutan atau pailit di karenakan tidak mampu lagi

memproduksi, hal itu di sebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku

yang impor, yang mana pada saat itu harga bahan baku impor mengalami

kenaikan yang sangat drastis dan juga kenaikan dari sisi pajak impornya,

bukan karena hal itu saja usaha berskala besar pailit, namun juga di

sebabkan oleh meningkatnya biaya cicilan utang yang di sebabkan naiknya

nilai tukar rupiah terhadap dolar, selain itu sektor perbankan yang
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umumnya juga mengalami keterpurukan sehingga menjadi permasalahan

dalam hal permodalan pada usaha-usaha skala besar, lain halnya dengan

UMKM pada saat itu yang cendrung bertahan, bahkan kian bertambah,,hal

ini di karenakan oleh Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi

barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap

pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat

tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.

Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada

permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank.

Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga,

tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan

bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya.

Sedangkan usaha UMKM dapat bertahan. Di Indonesia, UMKM

mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap

perbankan sangat rendah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu,

UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat.

UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak

sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan

bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan

kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.

Dalam Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah

merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Usaha Mikro
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Kecil dan Menengah ini tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian,

dimana sektor riil inilah yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap

krisis global.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sudah

cukup menjelaskan bagaimana rentannya modal asing terhadap krisis.

Keterkaitan Indonesia dengan pihak asing yang terlalu banyak

menyebabkan ketergantungan yang rentan akan krisis. Ketergantungan

tersebut dapat menyebabkan Indonesia ikut ikutan collapse pada saat

pihak asing collapse, tidak hanya rakyat miskin yang dibuat menderita

tetapi juga konglomerat yang terlilit hutang.

Berdasarkan data BPS di Indonesia dari tahun 1997 hingga pada

tahun 1998 menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan terhadap

serangan krisis. Tabel penyerapan tenaga kerja pada 1997 menunjukkan

perusahaan kecil 57,40 juta (87,62%), perusahaan sedang 7,7 juta

(11,75%) dan perusahaan besar 0,393 juta (0, 61%).Sedangkan pada 1998

menunjukkan perusahaan kecil 57,34 juta (88,66%), perusahaan sedang

6,9 juta (10,78%) dan perusahaan besar 0,364 juta (0, 56%).

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia memiliki peran

strategis. Per akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta

unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 59,08 persen.

Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16

persen atau 107 juta orang. Namun, dengan segala peran strategis itu,

hanya 20 persen dari total UMKM yang sudah terakses kredit bank.
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Dalam analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis

dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan

UU.no 20 th 2008 bab III pasal V yang berbunyi “meningkatkan peran

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah,

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”. Dalam ekonomi

makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran

dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya dalam

mengurangi pengangguran UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga

kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di

indonesia. Dan juga dalam hal pendapatan nasional UMKM juga

mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang harus di keluarkan.

Berikut ilustrasi data mengenai peran UMKM dalam perekonomian makro

yang saya khususkan berperan dalam hal pengurangan pengangguran dan

berperan dalam pendapatan nasional.

.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan

masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel jumlah perusahaan dan nilai output terhadap

penyerapan tenaga kerja UMK di Indonesia pada tahun 2010-2013?
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2. Variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga

kerja UMK di Indonesia pada tahun 2010-2013?

C. Batasan Masalah

Dari adanya beberapa variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan

tenaga kerja, agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dan keluar

dari topik yang telah ditentukan maka penelitian ini hanya membahas tentang

Pengaruh jumlah perusahaan dan nilai output terhadap penyerapan tenaga

kerja Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia pada tahun 2010-2013.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel jumlah perusahaan dan

nilai output terhadap penyerapan tenaga kerja UMK di Indonesia pada

tahun 2010-2013.

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap

penyerapan tenaga kerja UMK di Indonesia pada tahun 2010-2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi para aparat pemerintahan, penelitian ini dapat digunakan sebagai

masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan

dalam mengembangkan sektor UMK.
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b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam hal perkembangan

UMK, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan

tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang

pentingnya UMK dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam

meningkatkan sektor UMK.


