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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu langkah nyata dalam menanggulangi masalah kemiskinan bisa 

dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan pada 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberadaan usaha mikro, 

kecil, dan menengah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi 

sebagian besar rakyat Indonesia. Usaha kecil mampu bertahan menghadapi 

goncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. 

Pada saat yang sama banyak usaha besar yang gulung tikar. Indikatornya antara 

lain, serapan tenaga kerja antara sebelum krisis dan ketika krisis berlangsung tidak 

banyak berubah, dan pengaruh negatif krisis terhadap pertumbuhan jumlah usaha 

kecil lebih rendah dibanding pengaruhnya pada usaha besar1. 

Meskipun demikian, Usaha Kecil juga tidak lepas dari berbagai masalah yang 

dapat menghambat laju perkembangan untuk menjadi lebih baik, terutama untuk 

mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa masalah yang dihadapi usaha kecil 

adalah seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber 

daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan. Lemahnya kemampuan 

manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak 

mampu mengembangkan usahanya dengan baik2.  Semakin pentingnya peranan 

                                                        
1 Hubeis,Musa.2009. Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis. Ghalia Indonesia: 
Boogor. Hal: 8 
2 Kuncoro, Mudrajad, 2008. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan. UPP. AMP 
YKPN: Yogyakarta. Hal: 8 
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usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, dan semakin 

besarnya tantangan usaha kecil, menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian 

serius dari pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil agar mampu menjadi 

penyokong perekonomian baik daerah maupun nasional serta agar mampu 

bersaing baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional. Tiap daerah bisa 

dipastikan mempunyai potensi yang bisa digali untuk dijadikan kekuatan daerah 

yang bersangkutan. Bentuknya pun bisa bervariasi mulai dari pesona lingkungan 

sampai produk olahan. Keberhasilan promosi maupun penjualan produk unggulan 

ini pun berarti pemasukan dan nama daerah ikut berkibar pula. 

Keberadaannya selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat banyak khususnya di desa tempat sentra 

industri kecil tersebut berada. Menurut Wibowo peranan industri kecil adalah:3 

1. Banyak menyerap tenaga kerja. 
2. Ikut menyelenggarakan peredaran perekonomian negara dan mampu hidup 

berdampingan dengan industri kecil. 
3. Usaha kecil dapat memegang peran penting dalam menopang usaha besar. 
4. Dapat menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, bahan 

pembantu dan sebagainya. 
5. Usaha kecil termasuk didalamnya industri kecil dapat berfungsi sebagai 

ujung tombak bagi usaha maupun industri besar dengan menyalurkan dan 
menjual hasil usaha besar kepada konsumen. 
 

Dari pendapat di atas jelas sekali peranan industri kecil bagi upaya 

peningkatan pendapatan masyarakat, dengan adanya peningkatan pendapatan 

maka otomatis usaha untuk mencapai kemakmuran masyarakat dapat tercapai 

karena untuk mencapai tingkat kemakmuran, dapat dilihat dari semakin 

meningkatnya tingkat pendapatan dari suatu individu. 

                                                        
3 http://www.swbtc.net/pengembangan-usaha-kecil-menengah-berbasis-klaster/satya-wacana-
business-technology-center/#more-92 
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Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Jombang 

terbilang mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari 

dampak krisis moneter yang juga menjadi penyebab naiknya jumlah penduduk 

miskin. Setelah kolaps terkena badai krisis, perlahan tapi pasti usaha kecil 

mencoba untuk bangkit. Salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang dimiliki 

Kabupaten Jombang sebagai penggerak perekonomian masyarakat khususnya 

masyarakat pedesaan adalah industri kerupuk. Usaha kerupuk ini banyak tersebar 

di Desa Segodorejo. Selain itu industri keripuk juga terdapat produk unggulan 

setempat mulai dari hasil kerajinan seperti manik-manik, kayu, perak, tas, sepatu, 

dompet hingga makanan khas daerah setempat seperti soto dhog, lodel kikil, nasi 

pecel dan lainnya lagi. 

Jika diamati secara seksama, ada banyak keunggulan yang dimiliki oleh 

UMKM. Keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki jenis usaha lain tersebut 

bisa dijadikan rujukan bagi instansi terkait dalam hal ini DESPERINDAG untuk 

lebih serius dalam memberdayakan usaha kecil. Karena selama ini Pemkab 

Jombang kurang memperhartikan UMKM. Selain itu juga agar UMKM tersebut 

dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat harus mendapatkan umpan balik 

dari kegiatan produktif yang dilakukannya. Berkaitan dengan aktivitas ekonomi, 

umpan balik berarti peningkatan pendapatan atau memberikan nilai tambah. 

Sehingga merangsang kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat secara 

tradisional (secara terus menerus telah biasa mereka lakukan). Dengan demikian, 

kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan bahkan 

diharapkan dapat meningkat secara bertahap. 
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Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti 

tentang pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi 

masyarakat desa (Studi di Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang). 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pemikiran diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah yang dalam hal ini DISPERINDAG 

dalam  pengembangan UMKM untuk memperkuat tetahanan ekonomi 

masyarakat Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi DISPERINDAG dalam  pengembangan 

UMKM untuk memperkuat tetahanan ekonomi masyarakat Desa 

Segodorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah yang dalam hal ini 

DISPERINDAG dalam  pengembangan UMKM untuk memperkuat 

tetahanan ekonomi masyarakat Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi DISPERINDAG dalam  

pengembangan UMKM untuk memperkuat tetahanan ekonomi masyarakat 

Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu 

pemerintahan dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas 

penelitian yang serupa. 

2. Manfaaat Praktis 

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan dalam pengembangan UMKM di masa yang akan datang. 

E. Definisi Konsep 

1. Peranan  pemerintah daerah dalam  pengembangan UMKM 

Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) 

apabila lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan 

maka di menjalankan suatu peranan.4 Artinya peranan Pemerintah Daerah 

dalam  pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai 

rangkaian tindakan yang memegang fungsi tertentu, sehingga dapat 

memiliki manfaat utama atau fungsi yang penting dalam pengembangan 

UMKM. 

 

 

 

 

                                                        
4 Soekanto, Soerjono. 1999. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm: 
220 
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2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Ada beberapa program atau sebagai tambahan program pengembangan 

UMKM yang bisa dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan 

eksistensi dan peran masing-masing lembaga pembina UMKM, yaitu:5  

a. Pemberdayaan Peran Lembaga Pemasaran 

Pendampingan terhadap UMKM, seharusnya tidak hanya terfokus pada 

produksi tetapi lebih pada pasar yang akan dituju. Dengan kata lain 

meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemasaran Karenanya penggunaan 

teknologi baru yang memberikan peningkatan dan inovasi produk baru tetap 

tidak dapat diserap oleh pasar melalui channel yang telah ada. 

Pemberian proteksi kepada UMKM untuk masuk pasar. Hasil pendampingan 

teknis dan keuangan yang diberikan akan terlihat setelah produsen sadar dan 

paham tentang eksistensi dan yakin akan adanya akses/jaringan ke 

perdagangan yang lebih baik. 

b. Pemberdayaan Peran Lembaga Teknis 

Sehubungan dengan keterbatasan SDM dan dana yang dimiliki oleh 

pemerintah, perlu dikembangkan cost-effective strategy yang menstimulasi 

dan mengembangkan sentra-sentra industri/UMKM, yang mengarah pada 

akses produsen ke pasar (berkunjung ke konsumen/pembeli, menjual dengan 

sistem retail atau wholesale, market and fairs), dianggap sangat berguna 

untuk membangun jaringan perdagangan baru yang menjadi tempat 

penjualan produk baru. 

                                                        
5 Putu Wiwin Setyari, Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia.  
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Eksistensi lembaga yang mengkoordinasikan upaya pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu usaha yang dipandang efektif 

untuk memberdayakan UMKM adalah dengan cara koordinasi atau sinergi 

antar lembaga /instansi , baik lembaga teknis, lembaga keuangan, maupun 

lembaga pemasaran, agar memudahkan bagi UMKM untuk segera 

memperoleh bantuan. 

Pemerintah harus mengkaji ulang kriteria UKM, di mana kriteria UKM dapat 

dibuat berdasarkan batasan-batasan asset yang dimilikinya, tingkat 

penjualannya, atau jumlah tenaga kerja yang dimilikinya. Pemerintah juga 

harus menstandardisasi kriteria UKM ini bagi seluruh perbankan. 

c. Pemberdayaan Peran Lembaga Keuangan 

Kebijakan kredit yang diberlakukan hendaknya disertai dengan langkah 

kongkrit bukan hanya himbauan semata, sehingga ada support nyata dari 

lembaga ini. 

3. Ketahanan Ekonomi  

Ketahanan ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan 

perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan 

nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika 

perekonomian baik yang dating dari dalam maupun dari luar Negara dan 

secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan 

peningkatan perekonomian bangsa dan Negara.6  

 

                                                        
6 http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2117290-pengertian-ketahanan-
ekonomi/#ixzz1PGIAY9XJ 
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4. Masyarakat Desa 

Masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam 

yang biasanya mereka hidup berkelompok dan mayoritas bermata 

pencaharian petani. Pekerjaan di luar pertanian hanya sekedar sampingan, 

meskipun ada pula sebagian kecil yang berstatus pegawai negeri, namun 

persentasenya relatif kecil.7 

F. Definisi Operasional 

Mengacu pada judul tentang pengembangan UMKM untuk memperkuat 

ketahanan ekonomi di Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang), maka definisi operasional dalam penelitian ini antara lain, sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

bekerja pada sektor UMKM di Desa Segodorejo. 

2. Perhatian lembaga teknis terhadap rendahnya produktifitas tenaga kerja yang 

berimbas pada rendahnya gaji dan upah 

3. Upaya UMKM dalam meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan 

4. Peningkatan struktur permodalan dan akses untuk menguatkan struktur modal 

tersebut 

5. Peran Pemerintah Daerah dalam inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru 

6. Peran Pemerintah dalam akses pemasaran ke pasar yang potensial 

 

 

 
                                                        
7 http://mbahrudisblog.blogspot.com/2009/01/masyarakat-desa-dan-masyarakat-kota.html 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian deskriptif  dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dengan alasan agar dapat menggali informasi 

yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau 

lebih.8  Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor  adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang perlu diamati. Sedangkan menurut Denzin dan 

Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.9  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana Penelitian dilakukan, untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh penyusun untuk 

menunjang Penelitian ini. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Segodorejo 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan pertimbangan kemudahan 

akses informasi data dan subyek utama Penelitian dilakukan. 

3. Subjek Penelitian 

Peneliti telah menetapkan para informan penelitian yang dipandang dapat 

memberikan informasi, keterangan serta pengalaman yang seluas-luasnya 

                                                        
8 Soehartono, Irawan.2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 35.  
9 Moleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 4-5 
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terutama berhubungan dengan pengembangan UMKM untuk memperkuat 

ketahanan ekonomi masyarakat desa diantaranya adalah: 

1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang  

2) Kepala Bagian yang terkait dalam pemberdayaan UMKM 

3) Pengusaha home industri 

4) Kepala Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara langsung 

peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang 

berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam penelitian ini seperti orang 

(pegawai) yang terlibat langsung didalamnya, yaitu Kepala Bagian yang terkait 

dalam pemberdayaan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Jombang, Pengusaha home industri dan Kepala Desa Segodorejo.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. 

Data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen, Koran-koran maupun internet 

atau televisi, perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan 

penelitian ini serta masyarakat umum yang juga menjadi bagian penting dalam 

penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh data 

yang ada dilapangan secara akurat dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, 
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agar dapat memecahkan permasalan yang ada dalam Penelitian ini. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara (interview) 

 Dalam penelitian ini wawancara telah diajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas dan leluasa tanpa terkait dengan susunan pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Tetapi tetap terpusat pada satu pokok masalah yaitu 

Pengembangan UMKM Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat 

Desa. Keadaan demikian ini memungkinkan wawancara berlangsung secara 

luwes, arahnya bisa berlangsung secara lebih terbuka, sehingga telah diperoleh 

informasi yang lebih lengkap dan pembicara tidak terlalu terpaku dan pada 

akhirnya menjemukan kedua belah pihak.  

2) Observasi 

 Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistematis, dengan prosedur yang standart. Artinya data dapat diperoleh 

secara langsung dalam keadaan sadar dari objek Penelitian dengan melakukan 

pengamatan yang sistematis dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya. 

3) Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Selain itu, dikatakan 

juga bahwa dokumentasi juga dapat dikategorikan penyusun sebagai sumber data 

sekunder atau pendukung. 
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6. Analisis Data  

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 10 Di pihak lain, Analisis Data Kualitatif, prosesnya berjalan 

sebagai berikut:  

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.  

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum.11  

Selanjutnya menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of 

Data, 1999) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:  

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data.  

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data.  

c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan.  

                                                        
10 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 
Hlm.248. 
11 Ibid.  
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d. Koding yang telah dilakukan.  

Dari definisi-definisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang 

mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen 

yang perlu ada dalam sesuatu analisis data 12. Adapun analisis data yang 

digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan 

Michael Huberman meliputi empat komponen, diantaranya:  

1) Pengumpulan data,  

2) Reduksi data,  

3) Penyajian data,  

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Seperti pada konsep analisa data kualitatif tersebut dapat terlihat pada 

diagram berikut ini: 

Gambar 1.1 

Komponen analisa data model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa data Kualitatif dalam Wahyuni. 
2006. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan di Kota 
samarinda. Skripsi 
                                                        
12Ibid.  

Pengumpulan 
data 

Penyajian 
data 

Reduksi 
Data 

Kesimpulan-kesimpulan  
Penarikan/verifikasi 
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Keterangan :  

a). Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan 

dalam suatu penelitian.  

b). Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.  

c). Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga 

memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu 

untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau 

tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.  

d). Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai langkah terakhir yang 

meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan 

kedalam penyajian data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi yang 

memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum 

empiris.  

Tabel 1.1 
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA 

 
No Indikator Data Yang 

dibutuhkan 
Sumber Teknik 

Pengumpulan 
data 

1 Kemampuan 
mengidentifikasi 
kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yang 
bekerja pada sektor 
UMKM 

Data Potensi 
UMKM 

Pengusaha 
home industri 

Wawancara 

2 Perhatian lembaga 
teknis terhadap 

Data 
kemampuan 

Kepala 
Bagian yang 

Wawancara 
Observasi 
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rendahnya 
produktifitas tenaga 
kerja yang berimbas 
pada rendahnya gaji 
dan upah 

lembaga teknis terkait dalam 
pemberdayaan 
UMKM 

3 Upaya UMKM dalam 
meningkatkan kualitas 
barang yang dihasilkan 

Data Potensi 
UMKM 

Pengusaha 
home industri 

Wawancara 

4 Mempekerjakan tenaga 
kerja wanita lebih 
besar daripada pria 

Data Potensi 
UMKM 

Pengusaha 
home industri 

Wawancara 
Dokumen 

5 Peningkatan struktur 
permodalan dan akses 
untuk menguatkan 
struktur modal tersebut 

Data 
permodalan 

Dokumen 
permodalan 

Dokumen 

6 Perlunya inovasi dan 
adopsi teknologi-
teknologi baru 

Data Potensi 
UMKM 

Pengusaha 
home industri 

Wawancara 
Observasi 

7 Pentingnya akses 
pemasaran ke pasar 
yang potensial 

Data Potensi 
UMKM 

Kepala Dinas 
perindustrian 
dan 
Perdagangan 

Wawancara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


