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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1997-1998 indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan

jatuhnya perekonomian nasional. Sehingga banyak usaha-usaha berskala besar

seperti industri, perdagangan dan jasa  mengalami keterpurukan yang menjadikan

aktivitasnya terhenti akan tetapi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat

bertahan dan menjadi pemulih akibat krisis moneter pada saat itu.

Aktivitasnya yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang

diantaranya hukum, ekonomi dan politik. Perkembangan perekonomian nasional dan

perubahan lingkungan yang di hadapi dunia saat ini sangat cepat dan dinamis.

Menurut Kerry (2010) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan

penting dalam kekuatan ekonomi yang bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang maupun negara maju.

Akan tetapi, di sisi lain dari masyarakat menganggapini hanya menguntungkan dari

pihak-pihak tertentu. Pada kenyataannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara

(Subramani, 2012).

Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memiliki kriteria yang diatur

berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 yang memiliki kriteria

diantaranya:



2

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 1.1

Kriteria UMKM

No. Uraian Kriteria

Asset Omset

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta

2 Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar

3 Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar

SUMBER : Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didefinsikan dengan pengertian yang

berbeda-beda. Namun, kita tetap harus sadar bahwa salah satu ciri Usaha Mikro

Kecil Menengah memang bentuknya beragam, yang penting perbedaan tersebut
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masih dapat ditelusuri konsistensinya. Dalam struktur perekonomian Indonesia,

Usaha Mikro Kecil Menengah  merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif,

yang keberadaanya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian

nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah -

(UMKM) cukup dilematis Karena keberadaannya mampu banyak menyediakan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta

sebagai motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)  merupakan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan ekonomi, inovasi dan progres teknologi (Thornburg, 1993 dalam

Tulus Tambunan 2009). Disis lain, keberadaannya mempunyai dampak eksternal dan

internal. Secara internal, keberadaannya lebih banyak menghadapi keterbatasan

diantaranya : modal, pangsa pasar, teknik produksi,manajemen dan teknologi.

Sedangkan secara ekternal lebih banyak mengadapi masalah seperti : persoalan

perijinan,lokasi pemasaran,bahan baku, dan sulitnya memperoleh kredit bank, iklim

usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat dan kurang pembinaan.

Tabel 1.2
Data Akumulasi Penyerapan tenaga kerja pada UMKM tahun 2012-

2015 Di Kabupaten Malang (Orang)
No Jenis Usaha 2012 (000) 2013 (000) 2014 (000) 2015 (000)

1 Formal/Berijin Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Menengah 25.569 24,2 25.569 24,2 25.569 23,9 25.886 24

Kecil 54.704 39,9 55.622 52,6 56.906 53,1 56.922 52,9

Mikro 24.307 32,2 24.460 23,2 24.646 23 24.677 22,9

Jumlah industri 104.580 100 105.651 100 107.121 100 107.485 100
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Formal

2 Informal/

Rumah Tangga

54.191 34,1 54.571 34 55.116 33,9 55.391,580 99.8

Jumlah Industri 158.771 100 160.222 100 162.237 100 55.499.065 100

Sumber : Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.

Berdasarkan uraian tabel di atas diketahui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah

dapat menyerap Tenaga Kerja untuk Usaha Menengah mengalami peningkatan yang

tidak begitu signifikan diketahui dari tahun 2012-2014 mengalami penyerapan di

angka 25.569 tidak mengalami peningkatan atau tetap. Tetapi, pada tahun 2015

Usaha Menengah mengalami peningkatan diangka 25.886. Untuk Usaha Kecil setiap

tahunnya juga mengalami peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten

Malang. Pada tahun 2012 Usaha Kecil ini dapat menyerap Tenaga kerja sebesar

54.704 untuk tahun 2013 Usaha Kecil juga mengalami  peningkatan sebesar 55.622

dan untuk tahun 2014 Usaha Kecil ini mengalami peningkatan sebesar 56.906

kemudian untuk tahun 2015 Usaha kecil mengalami kenaikan sebesar 56.922. Untuk

Usaha Mikro dapat kita ketahui bersama setiap tahunnya mengalami peningkatan

diketahui dengan pada tahun 2012 penyerapan Tenaga Kerja sebesar 24.307 untuk

tahun 2013 Usaha Mikro ini mengalami peningkatan sebesar 24.460 dan meningkat

lagi pada tahun 2014 usaha Mikro ini mampu menyerap sebesar 24.646 dan pada

tahun 2015 Usaha Mikro ini juga mengalami peningkatan sebesar 24.677. Untuk

Usaha Mikro Kecil Menengah ini pada dasarnya secara umum selalu meningkat

untuk menyerap Tenaga kerja Di Kabupaten Malang dapat dibuktikan dengan

porolehan data di atas.
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Peningkatan jumlah penduduk suatu negara yang diiringi dengan jumlah

angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan tersendiri karena disebabkan belum

berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum

meratanya pembangungan di segala bidang sehingga ketersediaan lapangan kerja

dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis tidak seimbang. Karena

dari sektor formal kurang mampu memenuhi dan menyerap angkatan kerja secara

maksimal yang disebabkan ketimpangan antara angkatan kerja yang tumbuh dengan

cepat dengan lapangan kerja yang tersedia. Kemudian di sektor informal menjadi

suatu bagian yang penting dalam menjawab lapangan kerja dan angkatan kerja salah

satunya adalah pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di negara

sedang berkembang umumnya masalah pengangguran merupakan problematika

tersendiri yang sulit dipecahkan hingga kini, karena masalah pengangguran

menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak

mencapai potensi maksimal, seperti halnya yang ada di indonesia pemerintah

mengupayakan berbagai jalan keluar untuk mengentaskan pengangguran secara

lambat laun baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Menurut Haryo Kuncoro (2002) menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja

adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya

jumlah penduduk bekerja. Dan tujuan penyerapan tenaga kerja itu sendiri bisa

menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. mengingat penyerapan tenaga

kerja memiliki dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan  ekonomi,

kesejahteraan masyarakat melalui upah yang di dapat pada akhirnya akan

memberantas tingkat kemiskinan dan mengantisipasi masalah sosial lainnya.
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Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa fenomena yang ada  maka

penting untuk diteliti sejauh mana Analisis pengaruh aset,omset dan modal terhadap

penyerapan tenaga kerja usaha mikro kecil menengah Di Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang diangkat sebagai

permasalahan pada penelitian ini adalah:

1) Seberapa besar pengaruh aset,omset dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja

usaha mikro kecil menengah Di Kabupaten Malang?

2) Apakah aset, omset dan modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja

usaha mikro kecil menengah di kabupaten Malang?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti adalah membatasi tahun untuk

pengambilan sampel dan membatasi industri yang akan di teliti sesuai kemampuan

peneliti. Tahun yang akan dipakai peneliti yaitu dari tahun 2013 yang akan dijadikan

sampel dan jumlah industri yang akan diteliti berjumlah 60 industri dengan variabel

aset, omset dan modal yang terbagi menjadi usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang diangkatsebagai

permasalahan pada penelitian ini adalah:
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1) Mendiskripsikan besarnya pengaruh aset, omset dan modal terhadap penyerapan

tenaga kerja usaha mikro kecil menengah Di Kabupaten Malang.

2) Menganalisis aset, omset dan modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga

kerja usaha mikro kecil menengah di kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

1) Pemerintah : Diharapkan dapat di jadikan rujukan dalam melakukan kebijakan

dan  mampu mensuport Usaha Mikro Kecil Menengah ini untuk lebih memajukan

perekonomian di indonesia, dengan harapan tidak terjadinya angkatan kerja yang

menganggur dimana-mana. Dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

lebih  dalam pengembangan masa yang akan datang.

2) Peneliti lain : Agar peneliti lain bisa mengetahui bahwa Usaha Mikro Kecil

menengah sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.


