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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak 

pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Kemunculan sektor 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) membawa pengaruh positif pada perekonomian. 

Usaha mikro dan usaha kecil merupakan usaha informal yang mulai dimunculkan dengan 

melihat peluang yang ada disekitar. Tentunya usaha tersebut merupakan usaha produktif 

yang tentunya menghasilnya pendapatan untuk para usahawan yang mendirikan usaha 

tersebut. Respon tersebut ditunjukan dengan keberhasilannya yang diperoleh serta dapat 

bertahan. Hal ini dibuktikan, dalam tempo dua tahun setelah terjadi krisis ekonomipada 

tahun 1998, ekonomi nasional telah tumbuh 4,8%. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan 

pertumbuhan jumlah UMKM yang muncul sebanyak 4,94% dalam kurun waktu yang 

sama.1 

Di Indonesia, sumber penghidupan bergantung pada sektor Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dan sektor usaha kecil terkonsentrasikan pada bidang perdagangan, 

olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-

logam.2Perkembangan (UKM) di Indonesia mencapai 99,99% dengan jumlah lebih 50 juta 

unit usaha. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2008 hingga 2012.3 Perkembangan 

tersebut tentunya membuat kondisi perekonomian menjadi meningkat. Mengingat 

kontribusinya yang signifikan dalam hal lapangan pekerjaan, sumber Product Domestic 

Bruto (PDB), penghasil devisa melalui ekspor, dan penanaman modal (investasi). Selain itu, 

                                                             
1Adri Said dan Ika Widjaja, 2007.Akses Keuangan UMKM. Jakarta: GTZ-RED Jakarta, hal 4 
2Wawan Dhewanto, dkk. 2015. Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil & Mikro.Bandung Alfabeta, hal 33 
3Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Badan Standardisasi Nasional, 2013 diakses pada 

tanggal 8 mei 2017 pukul 13.00 wib. 
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UMKM berperan dalam menggerakan perekonomian daerah, mendorong pemanfaatan 

sumber daya lokal, pemerataan serta pengentasan kemiskinan, dan dapat sebagai pemasok 

bahan baku yang dibutuhkan oleh industri besar.4Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  

 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang  perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang 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. Usaha Menengah adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 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.5 Adapun kriterianya sebagai berikut: 

NO  

URAIAN 

KRITERIA 

ASSET OMZET 

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:www.depkop.go.id 

 Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) 

merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini 

                                                             
4Badan Standardisasi Nasional, 2013.Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008, Penerapan pada Usaha Kecil 

(UMK). Jakarta: BSN diakses pada tanggal 8 mei 2017 pukul 18.00 wib. 
5Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
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terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi 

keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak 

kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah 

diatur dalam payung hukum  berdasarkan undang-undang. Pengembangan UMKM menjadi 

sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, salah satu peranan UMKM 

yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi.6 

Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti 

lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Sejak krisis 

moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan 

melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap 

bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM berperan  besar dalam 

mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang 

menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor 

UMKM ini.Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak 

diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam  

pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya 

usaha besar. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa 

langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan 

hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang 

dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah.  

Selain Pemerintah dan UMKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait 

dengan segala hal mengenai  pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau 

penetapan kebijakan  perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau 

                                                             
6Dikutip dari Jurnal Administrasi Publik (JAP) berjudul PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN 

MENENGAH (UMKM) MELALUI FASILITASI PIHAK EKSTERNAL DAN POTENSI INTERNAL, 
penulis : Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat 
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modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita 

kesampingkan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga 

hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan 

teknologi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, antara lain kondisi kerja, promosi 

usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar,  peningkatan kualitas produk 

dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan 

bisnis, dan kompetisi. 

 Salah satu produk unggulan dari Kabupaten Madiun adalah Brem dan Sambel Pecel, 

juga untuk saat ini pemerintah Kabupaten Madiun mencoba untuk mengembangkan Batik 

khas Madiun. Pusat produksi brem di Madiun berada di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan 

dan Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri. Di dua desa yang berlokasi di daerah Caruban 

ini, terdapat rumah-rumah produksi brem yang dikelola oleh industri rumahan dengan skala 

usaha mikro kecil dan menengah. Sejumlah pelaku usaha UMK mengatakan bahwa 

pembuatan brem sudah ada sebelum Belanda menjajah bumi pertiwi. Resep dan cara 

pembuatan brem diwariskan turun temurun.  

UMK Brem di Kabupaten Madiun terpusat di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, 

Kabupaten Madiun. Pelaku UMK Brem di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan terdapat 32 

unit UMKM Brem pada Tahun 2010. Dalam mengembangkan usahanya para pelaku UMK 

masih memiliki berbagai hambatan sehingga hasil produksinya masih kurang maksimal. 

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMK Brem di Desa 

Kaliabu antara lain adalah minimnya mendapatkan akses permodalan, lemahnya manajemen 

dan jiwa kewirausahaan yang masih kurang. Serta masih ada beberapa pelaku UMK yang 

belum mempunyai ijin usaha.7 Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku 

                                                             
7 Dikutip dari Jurnal berjudul STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM 
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UMKM tersebut maka Pemerintah Kabupaten Madiun membuat Peraturan Daerah No.16 

tahun 2011 tentang pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dimaksud 

dalam pemberdayaan tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah 

Kabupaten Madiun, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat secara sinergis dalam 

bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro kecil dan 

menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri. Pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dapat dilakukan dalam 

bentuk pembinaan dan pendataan organisasi kelompok, pembinaan manajemen keuangan, 

pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, perkuatan permodalan, magang, 

pembesaran produk, fasilitas kemitraan, fasilitas akan Hak Atas Kekayaan Intelektual ( 

HAKI ), pemantauan dan evaluasi perkembangan. 

 

Dengan munculnya Peraturan Daerah tersebut maka membawa angin segar terhadap 

sejumlah pelaku UMK khususnya pelaku UMK Brem dalam mengembangkan usaha mereka 

terutama di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Madiun juga memberikan bantuan kepada para pelaku UMK Brem untuk 

mempromosikan produk brem padat maupun cair. Tercatat pada tahun 2014 pelaku UMK 

brem meningkat menjadi 60 unit usaha. Saat ini pemasaran produk Brem juga sudah 

merambah pada duania digital yang artinya konsumen dapat langsung membeli produk brem 

melalui via online tanpa harus datang ke tempat produksi atau pusat oleh – oleh di 

Kabupaten Madiun. Ini merupakan salah satu bentuk dampak positif dari adanya Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun No. 16 tahun 2016 tersebut. Peningkatan kualitas produk UMK 

Brem ini juga dibuktikan dengan masuknya beberapa UMK Brem di Kabupaten Madiun 

dalam Rekap UKM Unggulan Kabupaten/Kota se Jawa Timur pada tahun 2016, tercatat UD 

                                                             
DI KABUPATEN MADIUN,2012 penulis : Robby Firmansyah, Ratih Nur Pratiwi, Riyanto. 
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Brem Megarasa, UD Brem Mbah Somo, UD Suling Mandiri, UD Brem Sari Gading, UD 

Brem Prihantini, UD Brem Cita Rasa Dan UD Brem Eka Jaya yang berproduksi di Desa 

Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.8 Keberhasilan tersebut tidak lepas dari 

kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun sebagai stakeholder dengan para pelaku 

Usaha Mikro Kecil Brem yang juga mempunyai keinginan untuk maju dan terus 

mengembangkan usahanya tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan 

tentang “  STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN DALAM 

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL BREM ”(Studi di Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangaan Kabupaten Madiun tentang Pengembangan 

UMK Brem di Desa Kaliabu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                             
8https://www.academia.edu/10389667/Rekap_UKM_Unggulan_di_Jawa_Timur diakses pada tanggal 16 Juni 
2017 pada pukul 20.30 WIB 
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1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam pengembangan UMK 

Brem di Desa Kaliabu ? 

2. Kendala apa saja yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan 

UMK Brem di Desa Kaliabu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam 

pengembangan UMK Brem di Desa Kaliabu. 

2. Mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam 

pengembangan UMK Brem di Desa Kaliabu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

 Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

membutuhkan serta menambah referensi yang ada di perpustakaan lembaga guna 

menambah ilmu pengetahuan para peserta didik pada khususnya dan aktivitas akademik 

pada umumnya dan juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis serta 

memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat membantu Pemerintah Daerah 

khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan  Perdagangaan Kabupaten Madiun dalam 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun. 

 

 

 2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kedepannya 

mengenai strategi pengembangan UMK Brem di Kabupaten Madiun 
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b. Bagi masyarakat penilitian ini diharapkan sebagai alternatif untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengembangkan usahanya khususnya UMK yang meproduksi Brem.  

 

E. Definisi Konseptual 

1. Strategi  

  Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.Di 

dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi 

faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara 

rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara 

efektif. 

2. Pemerintah Daerah 

  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri 

dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang 

terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh 

Perangkat Daerah. 

3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

  Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) didasarkan 

dengan mengacu pada Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain itu, pada Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang 
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Politik Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian 

integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan 

berkeadilan. 

 

F. Definisi Operasional  

 Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan di analisa, 

sehingga dapat memperoleh hasil yang jelas, diantaranya : 

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMK Brem  

A. Perkuatan Modal Pada UMK Brem 

a. Fasilitasi kemitraan pada pelaku UMK 

b. Pembinaan pada pelaku UMK 

c. Sosialisasi pada pelaku UMK 

 

B. Pemberdayaan UMK Brem 

a. Pelatihan kewirausahaan pada pelaku UMK 

b. Penyelenggaraan promosi produk 

c. Pendampingan terhadap pelaku UMK 

C. Perlindungan terhadap pelaku UMK 

a. Fasilitas izin usaha 

b. Penciptaan iklim usaha 

c. Fasilitas pengembangan UMK 

2. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pengembangan UMK Brem  

a. Faktor Internal  

b. Faktor Eksternal 
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G. Kerangka Pikir 

   Eksistensi UMK di Kabupaten Madiun mempunyai potensi untuk dapat lebih tumbuh 

dan berkembang. Hal ini berangkat dari fakta-fakta empirik yang menunjukkan adanya 

tingkat perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa krisis hingga saat ini, sektor UMK 

menjadi alternatif pemenuhan kesempatan kerja bagi sekian banyak supplai tenaga kerja 

yang ada. Selain itu, UMK dapat dijadikan sebagai katup pengaman terhadap kondisi 

ekonomi yang selalu berubah dan terdapat resistensi terhadap kondisi ekonomi. Maka dari 

itu, sangat dibutuhkan adanya suatuusaha untuk lebih mengembangkan potensi sektor 

UMKM baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.  

   Dalam usaha pengembangan UMK, pada umumnya mengalami berbagai hambatan-

hambatan. Antara lain pada kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan biaya, dan juga 

terbatasnya kemampuan dalam hal pemasaran. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi 

dan UKM Kabupaten Madiun mempunyai tanggungjawab teknis bagi pengembangan sektor 

UMKM di Kabupaten Madiun. Sebagai konsekuensinya, Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan menyusun strategi untuk mengembangkan potensi sektor UMK. Strategi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan ini meliputi program perkuatan, perlindungan, dan 

pemberdayaan. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan 

beberapa program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan program tersebut, diharapkan eksistensi sektor UMK Brem di Kabupaten 

Madiun ini akan dapat dikembangkan. 

   Dalam melaksanakan program-program kerja yang telah disusun, pasti tidak terlepas 

dari adanya faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program. Faktor pendukung 

merupakan segala sesuatu berupa materi maupun non materi yang dapat mendukung 

berjalannya program pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya sektor UMK yang dibina 
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dapat berjalan secara mandiri. Sedangkan kendala dalam pengembangan merupakan faktor 

yang harus segera diatasi karena dapat mengganggu jalannya program  yang dirumuskan 

oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga dapat tercapai sasaran atau 

tujuan dari strategi yang telah disusun tersebut. Dari analisis tersebut maka kerngka pikir 

yang di buat adalah : 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

     manajemen 
Strategi 

faktor penghambat 

Program 

Faktor pendukung 

Perkuatan modal 

 

Perlindungan  

Pemberdayaan 

Internal 

Eksternal 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

  Terkait dengan judul penelitian Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun 

Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Brem, peneliti akan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Hal ini karena hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi 

yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Data dan informasi lapangan ditarik 

maknanya dan konsepnya melalui deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, 

sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. 

2. Sumber Data 

  Diperoleh melalui penelitian adalah data yang mempunyai kriteria tertentu yaitu 

valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data-data yang ada 

haruslah berasal dari sumbernya . Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
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a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama secara langsung dari 

objeknya dan diolah oleh suatu oragnisasi dan perorangan atau dapat dikatakan data 

primer merupakan pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan dan 

pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya. Data ini diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau catatan resmi yang dibuat oleh sumber yang berwenang 

berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

   Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, perasaan. 

Tetapi tidak semua hal tersebut perlu diamati oleh peneliti hanya hal-hal yang terkait 

atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikhologis.Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

   b. Wawancara 

   Wawancara merupakan alat recheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 
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diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.9 

   Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview 

adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face relationship) antara si pencari 

informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber informasi (interviewer). 

c. Dokumentasi  

   Metode dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat 

berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

4. Subjek Penelitian  

  Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis 

karena pada subjek penilitian, itulah data tentang variabel yang peneliti akan amati. 

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas Subjek peneliti adalah individu, benda, atau 

organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian. Pada penelitiam kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan 

istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Maka dari yang menjadi 

subjek penelitian adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kepala 

Bidang Perindustrian/Perdagangan, 2 pelaku Usaha UMK Brem. 

                                                             
9Sugiyono, 2008. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta. 
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5. Lokasi Penelitian

  Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Madiun. Peneliti juga melakukan 

penelitian langsung ke sumber data, dengan maksud agar proses dalam pencarian data 

untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu dan akurat, sehingga hasil penelitian 

dapat dipertanggung jawabkan dengan apa yang sudah peneliti lakukan. 

6. Teknik Analisis Data

  Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan selanjutnya yang dilakukan 

peneliti adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

  Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan, antara lain: 

a. Reduksi Data

 Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

yang ada di lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

digunakan dalam rangka untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga nantinya 

kesimpuan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data

 Penyajian data dimana ini berarti sebagai sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan tertentu. Penyajian data kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai jenis 

matriks, naskah atau teks, grafik, jaringan dan bagan, sehingga kemudian penganalisis 

dapat melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian dapat menentukan apakah 
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menarik kesimpulan sudah benar ataukah harus terus melakukan analisis demi 

mendapatkan kesimpulan yang valid.  

c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi 

   Menarik suatu kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti melalui data-data yang 

terkumpul dan kemudian kesimpulan tersebut akan diverifikasi atau diuji 

kebenarannya dan validitasnya.10 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peer debriefing atau 

membicarakan dengan orang lain adalah mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang 

paham dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan berdiskusi 

dengan dosen, peneliti lain yang meneliti tentang topik yang sama untuk mendapatkan 

kebenaran yang sesuai. Teknik selanjutnya adalah persistance atau observsi terus-menerus 

yang dilakukan peneliti, untuk lebih mendalami permasalahan yang dibahas. 

                                                             
10Silalahi, U. 2006. Metode Penelitian Sosial Bandung : Unpar press. 




