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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang 

berkembang, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting 

dalam perekonomian nasional. Di negara-negara maju dan negara-negara industri 

baru (New Industrial Countries atau NICs), UKM memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan ekspor dan sebagai sub kontraktor yang menyediakan 

berbagai input bagi usaha yang berskala besar sekaligus sumber inovasi. Tidak 

berbeda dengan di negara-negara maju, pentingnya UKM di negara-negara sedang 

berkembang sering kali lebih dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi 

berbagai masalah ekonomi maupun sosial yaitu mengurangi pengangguran, 

pemberantasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. 

      Keberadaan UKM di negara berkembang seperti di Indonesia adalah untuk 

mengeliminasi ketimpangan yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang 

tidak merata, terutama karena terjadinya bias pembangunan perkotaan yang 

menyebabkan daerah pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding dengan daerah 

perkotaan. Meskipun peran UKM di negara-negara maju berbeda dengan di 

negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi berbagai studi empiris yang 

telah dilakukan, baik di Negara maju maupun berkembang, memberikan 

pengakuan akan pentingnya keberadaan sekaligus perkembangan 

UKM.(Sulistyastuti, 2004) 
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      Usaha Kecil Menengah (UKM) menempati posisi yang strategis untuk 

mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak, serta sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun 

konsumen. Pengembangan UKM merupakan langkah strategis dalam 

meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar 

rakyat Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, mengurangi 

kesenjangan dan kemiskinan, mempercepat pemulihan ekonomi, serta 

memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan 

berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Dimana ekonomi kerakyatan dapat 

diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat 

Indonesia dan pada umumnya terdiri atas koperasi, pengusaha mikro, pengusaha 

kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomidi Indonesia. 

(Fitanto, 2012; Widyasari dan Manzilati, 2013) 

      Pengembangan UKM merupakan suatu alternatif penting yang dapat 

membantu permasalahan perekonomian nasional.Karena kita ketahui sekarang 

bahwa UKM saat ini sedang marak diperbincangkan dan masyarakat juga mulai 

banyak yang bergelut di bidang tersebut, sehingga UKM dapat dikatakan 

merupakan kegiatan yang dominan dimiliki oleh bangsa ini. Selain itu dalam 

memulai usaha ini juga tidak terlalu susah, karena modal yang diperlukan juga 

tidak terlalu besar, apalagi UKM juga dikenal sebagai industri yang kuat bertahan, 

dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, UKM 

ternyata mampu bertahan dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang 

memiliki skala besar.Dalam rangka meningkatkan peran UKM, aspek 

mikroekonomi juga perlu diterapkan.Salah satunya pemikiran mengenai struktur 
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pasar dan pembentukan harganya. Dalam pemikiran level mikro neoklasik, 

dijelaskan tentang bagaimana struktur pasar atau mekanisme pasar (permintaan 

dan penawaran) dapat menjadi determinan dalam pembentukan harga, output dan 

pendapatan.(Widyasari dan Manzilati, 2013) 

      Penelitian mengenai analisis struktur pasar telah banyak dilakukan 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Priyono (2012) tentang 

struktur pasar dan pola distribusi beras sebagai komoditas penyumbang inflasi 

utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan yang paling menentukan 

formasi pergerakan harga beras menunjukkan bahwa hubungan transaksi dari 

level petani sampai pedagang besar memberikan dampak dominan pada harga 

beras akhir, jika dibandingkan pada hubungan transaksi antara pedagang besar 

dengan level pengecer, maupun antara pedagang pengecer dengan konsumen 

akhir.  

Hasil penelitian Maulidah (2010) mengenai struktur pasar minyak kayu 

putih (melaleuca leucadendron oil), dari hasil pengujian analisis bahwa Derajat 

Konsentrasi Pasar dengan beberapa pendekatan kuantitatif, antara lain: Analisis 

Pangsa Pasar/Market Share, Indeks Herfindahl, CR4/Concentration Ratio For 

Four The Biggest Firm, dan Indeks Rosenbluth semua menghasilkan nilai yang 

menunjukkan bahwa pasar mengarah pada persaingan sempurna. Tidak terdapat 

kegiatan yang berarti dalam rangkadiferensiasi pada produk minyak kayu 

putih.Dan tidak ada hambatan untuk masuk dan keluarpasar produk minyak kayu 

putih. Serta adanya kemudahan dalam memperoleh informasipasar serta tidak ada 

ketergantungan antar pelakupemasaran, ini dikarenakan diantara pelakupemasaran 

mempunyai tingkat pengetahuan pasaryang sama. 
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Penelitian Rizkyanti (2010) tentang analisis struktur pasar industri karet 

dan barang karet periode tahun 2009 hasil analisisis StructureConduct 

Performance didapatkan bahwa terdapat empat perusahaan yang memiliki pangsa 

pasar tertinggi yaitu sub-industri karet remah, sub-industri pengasapan karet, sub-

industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25591 dan 25592,dan sub-

industri ban luar dan ban dalam. Dengan nilai CR4 sebesar 75,21%. Dilihat dari 

konsentrasi Indeks Hirschman-Herfindahl menurut klasifikasi struktur pasar 

dalam indeks herfindahl bahwa industri karet dan barang karet secara keseluruhan 

termasuk dalam pasar oligopoli sebesar 0,2060. Dikatakan dalam pasar oligopoli 

karena kisaran Herfindahl 0,2 sampai dengan 0,6. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini kita perlu mengetahui 

struktur pasar dari sebuah UKM, tentang bagaimana pembentukan harganya yang 

membuat UKM itu terus berkembang. Pesaing yang kuat dalam suatu pasar tidak 

hanya memiliki keunggulan dalam kualitas produk tetapi mereka memiliki modal 

yang besar untuk melayani sejumlah besar konsumen. Menghadapi situasi yang 

tidak menguntungkan tersebut perusahaan kecil melakukan strategi agar dapat 

bertahan dipasar. Namun di sisi lain selain adanya persaingan yang sehat dalam 

struktur pasarnya terkadang ada juga yang melakukan kerja sama dalam usaha 

tersebut agar nantinya dapat menguntungkan bagi keduanya untuk menjaga 

perkembangan usahanya. (Fatmawati, 2013; Widyasari dan Manzilati, 2013) 

Pengrajin sepatu di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan 

salah satu industri kecil yang dalam aktivitasnya menghasilkan produk sepatu 

dengan berbagai motif yang kemudian dipasarkan di pusat perkulakan sepatu di 

Kabupaten Mojokerto yaitu tepatnya di Kecamatan Trowulan. Apabila 
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dibandingkan sektor industri yang lain menunjukkan bahwa produk industri 

sepatu merupakan sektor industri unggulan yang terdapat di Kabupaten 

Mojokerto. Sektor industri sepatu merupakan sektor unggulan di wilayah 

Kabupaten Mojokerto, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya sektor industry 

sepatu di wilayah kecamatan yaitu sebanyak empat kecamatan yang merupakan 

jumlah terbanyak. Apabila dikaitkan dengan kondisi industri di Kabupaten 

Mojokerto menunjukkan bahwa sector industri sepatu juga merupakan sektor 

unggulan di wilayah propinsi Jawa Timur.(Fatmawati,  2013) 

Industri persepatuan Kota Mojokerto berjumlah 393 UKM persepatuan 

(Disperindag, 2015). Dengan jumlah sebesar ini, maka akan sangat krusial untuk 

dilakukan program pengembangan terhadap kegiatan UKM ini. Realita yang 

terjadi saat ini, terjadi penurunan pada penjualan produk sepatu. Hal ini ditengarai 

karena persaingan yang tajam dengan produk sepatu China. Secara umum, 

sebenarnya produk sepatu lokal masih diminati oleh masyarakat. Hanya saja, 

produk China harus diakui memiliki banyak variasi baik model, trend, dan bahan 

bakunya serta teknisnya/teknologi produksinya. Persaingan justru terjadi dengan 

ketat karena tampilannya produk-produk lokal bermerk (branded) yang merambah 

segmen pasar produk home industry. Kelemahan Indonesia secara umum 

(dibidang persepatuan) adalah tidak mampu memproduksi bahan baku sesuai 

tuntutan global secara kualitas. 

Pasar Eropa dan Amerika, masyarakat menuntut produk yang bahan 

bakunya bebasdari unsur-unsur kimia yang membahayakan, baik bagi tubuh dan 

lingkungan (daur ulang), China lagi-lagi sudah mencapai dua level diatas kita 

dalam hal berproduksi bahan-bahan bakunya sesuai tuntutan negara-negara maju 
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tersebut. Melihat apa yang telah tersebutkan diatas, maka para pengrajin sepatu di 

Kota Mojokerto selanjutnya berhimpun, dengan nama Komite Eksekutif 

Persepatuan Kota Mojokerto dengan harapan, para pengrajin ini dapat 

menghadapi secara bersama-sama persoalan yang mendera. Dengan bekerjadan 

berprogram bersama, diharapkan dapat memunculkan berbagai program terobosan 

agar mampu meningkatkan daya saing dan mengatasi berbagai hambatan 

berusaha. 

B.  Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi 

kemudahan guna membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dicapai 

tujuan dan sasaran yang jelas serta diperoleh jawaban sesuai dengan yang 

diharapkan.Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik industri sepatu yang ada di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto? 

2. Bagaimana struktur pasar industri sepatu di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik industri sepatu yang ada di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto 

2. Untuk mengukur struktur pasar industri sepatu di kecamatan Sooko kabupaten 

Mojokerto 
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan literatur bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian

mengenai produksi home industri sepatu.

2. Memberikan informasi atau masukan bagi pemilik perusahaan khususnya

produk sepatu

3. Sebagai informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang

berkaitan dengan industri kecil sepatu


