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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha mikro, kecil, Menengah (UMKM) di negara berkembang 

hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah 

dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Di Indonesia, peranan 

UMKM, khususnya usaha mikro kecil juga sering dikaitkan dengan upaya-

upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi 

kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu tidak heran jika 

kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sering dianggap secara 

tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau 

kebijakan anti kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan. 

(Tambunan : 2002) 

Kondisi sosial ekonomi di Indonesia telah mendorong banyak 

terciptanya usaha khususnya usaha skala kecil di kalangan ekonomi 

menengah ke bawah dalam membantu memenuhi kebutuhannya. 

Meskipun dalam ukuran sumbangan terhadap PDB belum cukup tinggi, 

sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional. 

Sehingga perannya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada 

masyarakat Indonesia.  

UMKM, khususnya usaha mikro kecil berpengaruh untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat karena dinilai mampu menjadi 

andalan perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia 
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mengalami krisis moneter pada tahun 1997, dimana pada saat itu 

keberadaan usaha mikro mampu bertahan dibandingkan usaha besar 

lainnya yang mengalami keterpurukan. Alasannya adalah ketika terjadi 

krisis, industri besar mengahadapi masalah serius sedangkan usaha mikro 

bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua pola pertumbuhan industri 

berbeda karena antara lain menggunakan bahan baku bersumber dari 

dalam negeri, pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah dan relatif 

cepat bergerak kearah penyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi 

pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah 

UMKM di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 

dibawah ini. 

Tabel 1.1  

Data Kontribusi Usaha Nasional 

Sumber : Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik 

Indonesia Tahun 2015 

Tahun 

 

Usaha 

Mikro 

(Ribu Unit) 

% 
Usaha Kecil 

(Ribu Unit) 
% 

Usaha 

Menengah 

(Ribu Unit) 

% 

Jumlah 

Jumlah % 

2011 54.559 99% 602 1% 44 0% 55.205 100% 

2012 55.856 99% 629 1% 48 0% 56.533 100% 

2013 57.189 99% 654 1% 52 0% 57.895 100% 

2014 58.521 99% 681 1% 59 0% 59.261 100% 

2015 59.925 99% 708 1% 65 0% 60.698 100% 

Rata-rata 57.210 99% 654,8 1% 54 0% 57.919 100% 
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Akan tetapi, sekalipun usaha mikro merupakan sektor usaha yang 

berskala kecil, tidak dapat dipungkiri bahwa didalamnya tetap saja terdapat 

kendala yang menghambat para pelaku usahanya dalam mengembangkan 

kemampuan usaha guna meningkatkan pendapatan mereka. Masalah klasik 

yang dialami UMKM khususnya usaha mikro adalah kurangnya 

permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan 

manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil 

dari perusahaan, lemahnya organisasi, dan terbatasnya pemasaran. Oleh 

sebab itu, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha atau bahkan 

industri yang tangguh masih diperlukan bantuan dan pembinaan yang 

berkelanjutan dari pemerintah kota maupun kemudahan bantuan 

permodalan oleh lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank.  

Berkaitan dengan bantuan permodalan, lembaga keuangan bank 

dan non bank  memiliki peran penting untuk memberikan bantuan kepada 

para pelaku ekonomi lemah khususnya usaha mikro, salah satu diantaranya 

adalah koperasi. Keberadaan koperasi membantu mengatasi permasalahan 

yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro selain perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya. Keberadaan koperasi sebagai lembaga keuangan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam memacu roda 

perekonomian suatu wilayah. Disamping sebagai penyalur kredit usaha 

juga sebagai “mitra” dan “bapak angkat” pengusaha khususnya pengusaha 

kecil yang ada di wilayah dimana koperasi tersebut berada. Bagi Bangsa 

Indonesia, koperasi adalah filosofi hidup sekaligus badan usaha ekonomi. 
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Sebagai filosofi di dalam koperasi terdapat nilai-nilai keutamaan seperti 

kesetaraan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, kemandirian, dan solidaritas. 

Sebagai lembaga ekonomi, koperasi adalah jenis usaha yang sangat 

demokratis dan adil karena mementingkan orang (bukan modal) dan 

bergerak dari skala yang paling kecil hingga paling besar.  

Sebagai contoh, adalah rekomendasi mengenai peran koperasi 

dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara sedang 

berkembang dari Konferensi Umum Internasional Labour Organization 

dan Internasional Labour Office, melalui Rekomendasi 127, yang 

disahkan pada tanggal 1 Juni 1966 (ILO, 1966. Hal I dan seterusnya), 

dimana, antara lain, ditegaskan bahwa secara khusus, koperasi didirikan 

dan dikembangkan sebagai sarana:  

1. Untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial dan budaya dari mereka, 

yang memiliki sumberdaya dan kesempatan yang terbatas, dan juga 

untuk membangkitkan semangat mereka untuk berprakarsa 

2. Untuk meningkatkan sumber dana pribadi dan nasional melalui usaha-

usaha yang mengarah kepada pembentukan modal, pemanfaatan kredit 

secara sehat dan menghilangkan riba 

3. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi melalui 

peningkatan pengawasan secara demokratis atas kegiatan-kegiatan 

ekonomi dan atas pembagian hasil pembangunan secara adil 

4. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, penerimaan ekspor dan 

penciptaan lapangan kerja, dengan memanfaatkan sumberdaya secara 
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penuh, misalnya melalui penerapan sistem pembaharuan agraris dan 

sistem pemukiman, yang ditujukan untuk mengolah daerah-daerah baru 

menjadi kawasan produktif, dan untuk mengembangkan kawasan 

industri, sebaiknya tersebar, yang mengolah bahan baku setempat. 

5. Untuk memperbaiki kondisi sosial, dan untuk menunjang pelayanan 

sosial dibidang-bidang, seperti, perumahan dan jika mungkin 

kesehatan, pendidikan, dan komunikasi 

6. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan umum dan ketrampilan 

teknis para anggotanya. (Alfred : 2005) 

 

  Di Kota Batu, berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian 

Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Batu 

(Diskoperindag dan UMKM), jumlah pelaku UMKM mencapai 14.649 

orang. Terdiri dari jumlah Usaha Mikro 12.261 unit, Usaha Kecil 2.182 

unit dan Usaha Menengah berjumlah 306 unit. Sedangkan untuk peluang 

kerja, sektor UMKM mampu menyerap Tenaga kerja sebesar 40.182 

orang. Data jumlah pelaku usaha tersebut diperkuat dengan data dari 

Badan Pusat Statistik Kota Batu tahun 2016, yang didalmnya disebutkan 

bahwa profil usaha di Kota Batu cenderung masih didominasi oleh usaha 

mikro dan kecil. Dominasi tersebut dapat dilihat dari prosentase jumlah 

usaha mikro dan kecil yang mencapai lebih dari 95 persen.  

Kota Batu memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, 

Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Namun, diantara ketiga 

http://malang.memo-x.com/tag/diskoperindag
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kecamatan tersebut, Kecamatan Batu adalah wilayah jantung kota yang 

memiliki peran vital dan strategis. Sebagai barometer perkembangan 

Kota Batu, Kecamatan Batu betul-betul diandalkan sebagai pusat 

kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu menyerap potensi ekonomi 

yang dapat diandalkan untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat 

Kota Batu maupun wilayah sekitarnya.  

Selain bank dan lembaga keuangan lain, jumlah persebaran 

koperasi di Kecamatan Batu cukup banyak. Koperasi dinilai bisa 

membantu masalah perekonomian khususnya usaha mikro di Kecamatan 

Batu yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu koperasi juga 

memiliki prosedur pinjaman yang tidak terlalu berbelit-belit seperti 

ketika harus memenuhi prosedur pengajuan kredit di Bank.  

Tabel 1.2 

Data Jumlah Koperasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu 

Tahun 2015 

 

  

 

 

 

 

No. Desa/Kelurahan 
Jumlah 

Koperasi 

Jumlah 

Anggota 

1. Oro – Oro Ombo 2 119 

2. Temas 16 1.276 

3. Sisir 39 7.444 

4. Ngaglik 18 5.071 

5. Pesanggrahan 10 945 

6. Songgokerto 7 396 

7. Sumberejo 2 89 

8. Sidomulyo 8 1.336 

Jumlah 102 16.676 
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Sumber : Laporan Tahunan Kecamtan Batu Dalam Angka Tahun 

2016 

Salah satu diantara 102 koperasi yang ada di Kecamatan Batu 

adalah Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Makmur yang berlokasi di 

Desa Pesanggrahan. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, 

keberadaan Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Makmur ini sangat 

berperan dalam membantu mensejahterakan masyarakat melalui bantuan 

permodalan bagi sektor usaha berskala kecil atau pelaku usaha mikro 

yang ada di wilayah Kota Batu, khususnya Kecamatan Batu. Hal ini 

ditandai dengan bertambahnya jumlah anggota yang terdaftar di Koperasi 

ini setiap tahunnya dan mayoritas diantaranya adalah pelaku usaha 

mikro. 

 

Tabel 1.3 

Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Serba Usaha 

Sumber Rejeki Makmur 

No. Tahun Jumlah Anggota 
Perubahan 

Jumlah % 

1. 2007 43 - - 

2. 2008 55 12 21,82% 

3. 2009 71 16 22,54% 

4. 2010 92 21 22,83% 

5. 2011 126 34 26,98% 

6. 2012 137 11 8,03% 

7. 2013 161 24 14,91% 

8. 2014 213 52 24,41% 
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9. 2015 303 90 29,70% 

10. 2016 364 61 16,76% 

 Sumber : Koperasi Sumber Rejeki Makmur 2016 

             Terlihat bahwa pada tabel 1.3 diatas jumlah anggota Koperasi 

Sumber Rejeki Makmur terus bertambah setiap tahunnya. Peningkatan 

tertinggi terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 29,70%, yang mana pada 

tahun tersebut pihak koperasi menambahkan sumber dana untuk 

kepentingan operasional koperasi yang semakin berkembang dan 

bertujuan untuk menunjang kesejahteraan anggotanya. 

Berkembangnya Kota Batu menjadi kota pariwisata mendorong 

lahirnya para pelaku UMKM baru. Jutaan wisatawan yang berkunjung ke 

Kota Wisata Batu merupakan pasar dan modal bagi para pelaku usaha 

dan investor. Banyaknya kunjungan wisatawan setiap tahunnya 

merupakan pangsa pasar utama produk UMKM di Kota Batu, khususnya 

wilayah Kecamatan Batu. Pasar yang sudah tersedia ini kemudian 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk terus berinovasi dan 

mengembangkan usahanya. 

Dengan potensi Kecamatan Batu sebagai pusat wilayah kota 

pariwisata yang banyak menciptakan peluang usaha bagi usaha mikro 

tersebut, muncullah ketertarikan untuk dianalisis mengenai seberapa 

banyak para pelaku usaha mikro yang mengambil kredit/ pinjaman dari 

koperasi yang bertujuan untuk dianalisis perbedaan pendapatan mereka 

antara setelah menerima kredit dan sebelum menerima kredit dari 

http://malang.memo-x.com/wisata
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koperasi serta untuk menganalisis kekuatan/ strength, kelemahan/ 

weakness, peluang/ opportunities, dan berbagai ancaman/ threats 

(SWOT) yang dihadapi serta strategi yang digunakan oleh para pelaku 

usaha mikro di Kecamatan Batu. Oleh karena alasan tersebut, diambil 

judul “Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sesudah 

Dibanding Sebelum Pemberian Kredit oleh Koperasi Serba Usaha 

Sumber Rejeki Makmur di Kota Batu.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi 

pokok permasalahan dalam topik yang telah diambil adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro antara setelah dan 

sebelum menerima kredit oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki 

Makmur di Kecamatan Batu? 

2. Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman-ancaman 

(SWOT) yang dihadapi serta strategi yang dapat digunakan oleh 

pelaku usaha mikro? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Kota Batu tergolong sebagai kota kecil dibandingkan dengan kota-

kota lain yang ada di Indonesia dan hanya memiliki 3 kecamatan 

didalamnya. Namun dalam perkembangannya sejak menjadi kota wisata 

menjadikannya ramai dikunjungi. Pengunjung yang datang ke Kota Batu 
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bukan hanya wisatawan yang hanya untuk sekedar berlibur dan berwisata, 

namun juga tidak sedikit pendatang, dalam hal ini para pelaku UMKM 

yang mencoba mencari peruntungan dengan memanfaatkan keramaian 

Kota Batu untuk membuka usahanya di wilayah Kota Batu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan uraian 

diatas, diambil batasan masalah mengenai usaha mikro yang dijadikan 

sebagai subjek penelitian. Penelitian tidak dilakukan pada semua usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Batu, melainkan 

penelitian dilakukan terbatas hanya kepada pelaku usaha mikro yang ada 

di Kecamatan Batu. Alasannya adalah karena jumlah pelaku UMKM yang 

tersebar di Kota Batu sangatlah banyak, dan masing-maaing memiliki 

kriteria yang berbeda-beda pula.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui terdapat perbedaan pendapatan atau tidak terdapat 

perbedaan pendapatan pada usaha mikro antara setelah dan sebelum 

menerima kredit oleh Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Makmur 

di Kecamatan Batu. 

b. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman-

ancaman (SWOT) yang dihadapi serta strategi yang digunakan oleh 

pelaku usaha mikro. 

2. Kegunaan 
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a. Kegunaan bagi mahasiswa : 

Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk rekan yang lain, serta untuk menyelesaikan penulisan skripsi 

sebagai syarat untuk dapat dinyatakan lulus dan memperoleh gelar 

sarjana S1. 

b. Kegunaan bagi pihak koperasi : 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi pihak koperasi khususnya kepada 

manajemen Koperasi Serba Usaha Sumber Rejeki Makmur agar 

dapat mengoreksi apa saja yang perlu diperbaiki dalam kaitannya 

dengan pemberian kredit. 

c. Kegunaan bagi penelitian selanjutnya : 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi 

bagi lembaga pendidikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.   

 


