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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu informasi kepustakaan 

dalam melakukan penelitian, sehingga pembahasan didalamnya ditunjang 

oleh pengetahuan dan teori yang mampu digunakan sebagai acuan dalam 

mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa jurnal terkait 

sebagai bahan pendukung penelitian ini: 

Penelitian pertama oleh Sulistyo tahun 2010 dengan judul 

“Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi 

Kerakyatan di Kabupaten Malang”. Pada penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa masalah yang dihadapi UKM secara umum di Kabupaten Malang 

adalah mengenai modal usaha, pemasaran produk, manajemen dan sumber 

daya manusia yang rendah. Usaha untuk mengatasi masalah tersebut 

berdasarkan ekonomi kerakyatan yaitu menciptakan iklim usaha yang 

kondusif, membantu dalam hal permodalan, mengadakan pelatihan, 

mengembangkan promosi dan kerjasama dan perlindungan usaha. (Sulistyo, 

2010) 

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif 

yang merubah model pengembangan UKM dari model piramida menjadi 

model belah ketupat sesuai ciri ekonomi kerakyatan. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis dengan uji validitas - reliabilitas dan uji regresi linear 
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berganda. Selain itu, pada penelitian tersebut pemberdayaan didasarkan pada 

ekonomi kerakyatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

pemberdayaan UMKM melalui program yang ada di suatu daerah yaitu 

Program Satrya Emas. 

Penelitian kedua oleh Idea Sukma Bakti dengan judul “Pengaruh 

Pembinaan & Pelatihan SDM dan Akses Pemasaran terhadap Kinerja UMKM 

(Kerja Sama Kemitraan LotteMart Cabang Bintaro dengan Pemerintah 

Daerah Kota Tangerang Selatan). Kesimpulan dari penelitan tersebut adalah 

variabel pembinaan pelatihan SDM tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja 

UMKM dikarenakan kurang sesuai dengan jenis usaha. Sedangkan akses 

pemasaran berpengaruh nyata terhadap kinerja UMKM yang mana pemasaran 

mampu meningkatkan pendapatan UMKM. 

Penelitian di Kota Tangerang ini menggunakan data primer yang diukur 

dengan skala Likert. Digunakan uji validitas reliabilitas, uji asumsi klasik dan 

uji regresi berganda yang terdiri dari uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan 

koefisen determinasi (R2) untuk mengukur seberapa besar hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah terdapat variabel akses pemasaran sedangkan penelitian yang 

dilakukan menggunakan variabel perijinan, permodalan dan pelatihan. (Bakti, 

2014) 

Penelitian ketiga oleh Rinaisyah Onni Purwanto dan Fitrotun Niswa, 

dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Melalui Program Satrya Emas (Studi Kasus pada Desa Wonosari Kecamatan 
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Gondangwetan Kabupaten Pasuruan). Dari penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa terdapat 5 aspek dalam pemberdayaan UMKM yaitu aspek 

pemungkinan, aspek penguatan, aspek perlindungan, aspek penyokongan dan 

aspek pemeliharaan. 

Aspek pemungkinan, pemberian pelatihan mengenai pembuatan desain 

dan pemasaran secara online. Aspek penguatan, terdapat pelatihan mengenai 

pengembangan produk khususnya proses pengemasan. Aspek perlindungan, 

pemberian sosialisasi mengenai TDP dan SIUP serta pemberian HAKI. 

Aspek penyokongan, pengadaan pameran sebagai wadah promosi produk 

agar pengusaha lebih tangguh dan mandiri. Aspek pemeliharaan, yaitu adanya 

evaluasi terhadap proses pengawasan secara keseluruhan dari ukm batik 

maupun ukm makanan dan minuman agar masalah yang ada mampu teratasi. 

Dari kelima aspek tersebut, disimpulkan bahwa program Satrya Emas dalam 

pemberdayaan UMKM mampu berjalan dengan baik tetapi belum optimal. 

(Purwanto, 2018) 

Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah perbedaan lokasi 

penelitian dan perbedaan teknik pengumpulan data. Dimana pada penelitian 

tersebut menganalisis 5 aspek yaitu aspek pemungkinan, aspek penguatan, 

aspek perlindungan, aspek penyokongan dan aspek pemeliharaan sedangkan 

pada penelitian ini terfokus pada pengumpulan data menggunakan teknik 

penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linear 

berganda. 
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Penelitian keempat oleh Joshua Abor dan Nicholas Biekpe dengan judul 

“Small Business Financing Initiatives in Ghana”. Berdasarkan penelitian 

tersebut, diketahui bahwa pelaku UKM masih memiliki kesadaran dan 

penggunaan yang rendah terkait inisiatif pembiayaan. Kesulitan yang sering 

dialami oleh UKM di Ghana antara lain adalah kurangnya pengetahuan 

tentang kriteria pinjaman, ketatnya kriteria kelayakan, UKM mengalami 

kesulitan dalam mencari tau mengenai keuangan yang tersedia hingga 

penyedia keuangan atau pinjaman tidak mengenali sifat bisnis pihak 

peminjam. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan teknik 

analisis. Sedangkan persamaannya, sama-sama menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui kuesioner dengan pengambilan sampel yang 

menggunakan pengukuran skala likert dan menggunakan analisis statistik 

deskriptif. (Abor & Biekpe, 2006) 

Penelitian terakhir, oleh Nanda Hairin Tami dengan judul Pengaruh 

Pemberian Kredit terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah pada 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Persero 

Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel pemberian 

kredit terhadap perkembangan UKM pada program kemitraan dan bina 

lingkungan dari PT. Persero Pelabuhan Indonesia 1 cabang Belawan. 

Penelitian ini menggunakan variabel pemberian kredit sebagai variabel 

bebas dan perkembangan usaha kecil dan menengah sebagai variabel terikat. 



14 
 

 

Keterkaitan dua variabel tersebut dianalisa menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas, analisis regresi sederhana, uji t dan koefisien determinan (R2). 

Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah mengenai variabel, judul dan 

lokasi penelitian. (Tami, 2012) 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Undang – Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

Perindustrian menurut UU No. 3 tahun 2014 adalah seluruh bentuk 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pada bab 

VIII pasal 72 tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah 

pemerintah daerah memiliki fungsi untuk membangun dan 

memberdayakan usaha yang termasuk pada industri kecil dan menengah 

agar: 

a. berdaya saing,  

b. berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, 

c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan 

kesempatan kerja, dan 

d. menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. 

Pemerintah guna mewujudkan industri kecil berdasarkan empat perihal di 

atas maka dilakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas dan 

pemberian fasilitas. 
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Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri kecil dan 

menengah harus mengacu pada beberapa hal yaitu sumber daya industri 

daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional dan 

perkembangan ekonomi nasional dan global. Lalu pada penguatan 

kapasitas harus dilakukan dua hal berikut (Republik Indonesai, 2014): 

a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga 

penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan industri 

menengah 

b. kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan 

pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.  

2. Definisi dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. Berdasarkan undang-undang 

tersebut definisi dari usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan atau badan usaha pereorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria 

tersebut yaitu,  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)  
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Definisi dari usaha kecil yaitu 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. Berikut 

adalah kriteria untuk usaha kecil (Republik Indonesia, 2008): 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 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. Kriteria usaha menengah yaitu: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 
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(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Berdasarkan pendekatan pendapatan, jumlah karyawan dan aset yang 

dimiliki, World Bank membagi UMKM menjadi tiga jenis yaitu 

(Kementerian Keuangan, 2012): 

a. Medium Enterprise (usaha menengah) memiliki kriteria: 

1) Maksimal terdapat 300 orang karyawan 

2) Dalam satu tahun pendapatan sebesar US$15 juta 

3) Aset yang dimiliki mencapai US$15 juta 

b. Small Enterprise (usaha kecil) memiliki kriteria:  

1) Total karyawan tidak lebih dari 30 orang 

2) Dalam satu tahun pendapatan tidak lebih dari US$3 juta 

3) Aset yang dimiliki tidak lebih dari US$3 juta 

c. Micro Enterprice (usaha mikro) memiliki kriteria: 

1) Karyawan yang dimiliki tidak lebih dari 10 orang 

2) Dalam 1 tahun pendapatan tidak lebih dari US$100.000 

3) Aset yang dimiliki tidak lebih dari US$100.000 

3. Peranan UMKM 

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki manfaat bagi kegiatan 

ekonomi nasional seperti menjadi salah satu indikator terserapnya tenaga 
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kerja atau UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja nasional, 

kontribusi usaha mikro kecil dan menengah lebih besar daripada usaha 

besar pada pertumbuhan produk domestik bruto serta menjadi jalan keluar 

untuk permasalahan ekonomi di kalangan menengah ke bawah. 

Selain berpengaruh pada perekonomian nasional, UMKM juga mampu 

mempengaruhi kondisi ekonomi suatu daerah seperti menambah pengetahuan 

untuk berwirausaha, melakukan pengembangan usaha yang sudah ada, 

mengurangi angka pengangguran, salah satu cara untuk memberdayakan 

perempuan dan masyarakat, menggali potensi yang dimiliki masyarakat dan 

yang paling utama mampu menjadi faktor utama untuk meningkatkan 

pendapatan daerah. 

Adanya usaha mikro, kecil dan menengah tersebut juga mampu 

bermanfaat bagi pemilik usaha itu sendiri di antaranya yaitu meningkatkan 

kemudahan adaptasi, mampu memiliki pengakuan dari usaha yang dimiliki, 

penggalian potensi diri, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat yang 

fleksibel dan inovatif, meningkatkan kemampuan untuk mengontrol diri serta 

memiliki kebebasan dalam hal keuangan. (Tulus, 2012) 

4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM 

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 Bab II pasal 4 dan 5 

tentang usaha mikro, kecil dan menengah terdapat empat prinsip 

pemberdayaan UMKM yaitu: 

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha 

mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. 



19 
 

 

b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan  

berkeadilan. 

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah. 

d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah 

e. Penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara 

terpadu. 

Dari adanya prinsip memberdayakan usaha mikro, kecil dan 

menengah, maka terdapat tujuan untuk memberdayakan UMKM yaitu: 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembangan dan berkeadilan. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil 

dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. 

5. Permasalahan Utama pada UMKM 

Berdasarkan pada buku Industri Kecil sebuah tinjauan dan 

perbandingan oleh Irsan Azhari Saleh, secara umum masalah potensi 

pengembangan industri kecil Indonesia dapat dilihat dari tiga sisi 

struktural yaitu sisi penyerapan tenaga kerja, segi sifat dan status badan 

hukum serta yang terakhir tentang kondisi struktur produksi. Ketiga aspek 
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tersebut menjadi hal penting guna mengembangkan industri kecil sebagai 

upaya untuk pengembangan dan pembangunan Indonesia secara 

menyeluruh. 

Apabila dilihat dari sisi struktur usaha industri kecil Indonesia 

sebagian besar terdiri dari kegiatan wirausaha yang tidak tetap. 

Permasalahan yang timbul dari hal tersebut adalah tidak teraturnya pola 

produksi karena kegiatan industri kecil umumnya bersifat tidak formal 

atau informal dan tidak terorganisir dengan baik. Dari hal tersebut dapat 

diketahui bahwa untuk membuat kontrak kerja maupun penyaluran dana, 

sering terdapat hambatan secara administratif dan prosedural. 

Sifat usaha industri kecil yang informal dan suasana lingkungan 

kerja yang tidak memiliki keteraturan akan menimbulkan sulitnya menjalin 

hubungan saling melengkapi dengan industri sedang maupun besar yang 

bersifat formal, teratur dan terorganisir. Dengan beberapa masalah tersebut 

dapat dinyatakan bahwa struktur usaha industri kecil di Indonesia dengan 

beberapa persoalannya belum berada pada titik yang mantap untuk 

dikembangkan lebih lajut lagi. (Saleh, 1986) 

Permasalahan utama yang ada di UMKM sebagian besar bersifat 

multidimensi, seperti keterbatasan teknologi, sulitnya memperoleh bahan 

baku yang berkualitas dan keterbatasan modal kerja. Selain multidimensi, 

permasalahan yang ada juga lebih bersifat internal dan eksternal. 

Permasalahan eksternal seperti terbatasnya akses ke bank dan 

penyimpangan pasar yang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang 
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tidak kondusif sehingga secara langsung ataupun tidak langsung 

menguntungkan pengusaha besar maupun investor asing. (Tambunan, 

2002) 

a. Kesulitan Pemasaran 

Berdasarkan hasil studi dari James dan Akrasanee tahun 1988, 

di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa pemasaran termasuk 

dalam penghambat pertumbuhan yang dialami oleh pemilik usaha 

kecil dan menengah. Salah satu aspek terkait masalah pemasaran 

adalah tekanan-tekanan persaingan, baik itu yang ada di pasar 

domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di 

pasar ekspor. 

Satu faktor penghambat lagi bagi usaha kecil dan menengah 

indonesia sulit untuk menembus pasar global, yaitu kurangnya 

informasi yang akurat dan up to date tentang peluang pasar dalam dan 

luar negeri. Selain terbatasnya informasi, penghambat lain yang 

dialami para pengusaha adalah kurangnya modal dan sumber daya 

manusia serta lokasi mereka yang terletak daerah pedalaman yang 

relatif terisolasi dari pusat informasi, komunikasi dan transportasi 

yang kurang memenuhi standar produksi dan perdagangan 

internasional. 

b. Keterbatasan Finansial 

Khususnya usaha kecil yang ada di Indonesia, terdapat dua 

masalah utama yang dihadapi dalam aspek finansial yaitu perputaran 
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modal awal dan akses terhadap modal kerja dan keuangan jangka 

panjang guna investasi jangka panjang yang berpengaruh pada 

pertumbuhan output jangka panjang. Sumber pendanaan informal 

menjadi dominan terutama dalam mendanai usaha mikro atau rumah 

tangga. Hal itu dikarenakan jauhnya lokasi bank karena berada di 

lokais terpencil, administrasi yang bertele-tele dan beratnya syarat-

syarat yang harus dipenuhi. 

c. Keterbatasan SDM 

Salah satu kendala bagi keberadan usaha kecil dan menengah di 

Indonesia yaitu tentang keberadaan sumber daya manusianya. 

Beberapa aspek yang menjadi kendalanya yaitu teknik produksi, 

kewiraswastaan, pengembangan produk, teknik pemasaran, 

manajemen, penelitian pasar dan desain produk. Sayangnya, seluruh 

aspek tersebut menjadi aspek yang sangat penting untuk 

mempertahankan kualitas produk, meningkatkan produktivitas dan 

perluasan pangsa pasar. 

Guna menanggulangi permasalahan sumber daya manusia ini, 

pihak pemerintah memberikan program pelatihan atau pendidikan 

secara langsung kepada para pengusaha maupun tenaga kerjanya. 

Namun dari adanya program pelatihan tersebut efektivitasnya masih 

diragukan karena materi pelatihan yang terlalu teoritis, singkatnya 

waktu pelatihan hingga tidak adanya tindak lanjut setelah 

diberikannya pelatihan. 
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d. Masalah Bahan Baku 

Bahan baku sebagai salah satu input produksi, terkadang 

memiliki keterbatasan persedian. Hal itu menjadi salah satu kendala 

serius bagi proses produksi UKM di Indonesia. Ketika terdapat krisis 

ekonomi, bahan baku akan menjadi sangat mahal akibat 

terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar. 

e. Keterbatasan Teknologi 

Jauh berbeda dengan negara maju, Indonesia sebagai salah satu 

negara berkembang umumnya masih menggunakan teknologi 

sederhana atau tradisional yang bersifat manual dalam memproduksi 

suatu barang. Dengan adanya kekurangan tersebut tidak hanya 

berdampak pada rendahnya total faktor produktivitas tetapi juga 

rendahnya kualitas suatu produk yang dihasilkan. Keterbatasan 

tersebut sebagian besar terjadi pada usah tumah tangga atau usaha 

mikro. 

Keterbatasan teknologi pada usaha mikro tersebut dikarenakan 

terbatasnya modal untuk berinvestasi pada mesin produksi baru, 

terbatasnya informasi mengenai perkembangan mesin atau alat 

produksi baru dan terbatasnya sumber daya manusia yang akan 

mengoperasikan mesin baru tersebut atau memberikan inovasi baru 

terhadap produk yang sudah ada. 
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Lain halnya dengan Mudrajat Kuncoro yang menyatakan bahwa 

terdapat tujuh permasalahan yang harus dihadapi oleh usaha kecil 

mikro, yaitu (Nurrohmah, 2015): 

a. Belum jelasnya pembagian tugas antara operasi dan administrasi. 

Sebagian besar usaha dikelola oleh seseorang yang sekaligus 

menjadi pemilik dan pengelola usaha yang mana memanfaatkan 

keluarga dan kerabat terdekat sebagai tenaga kerja. 

b. Untuk mengakses lembaga peminjaman atau kredit masih rendah, 

yang menyebabkan pengusaha bergantung pada pembiayaan 

modal sendiri dan sumber lain seperti pinjaman dari kerabat, 

keluarga hingga rentenir. 

c. Usaha kecil kebanyakan belum memiliki status usaha yang 

berbadan hukum. Sebagian besar usaha kecil menengah termasuk 

usaha perorangan yang tidak memiliki akta notaris. Perusahaan 

yang sudah berakta notaris hanya sebesar 4,7% dan 1,7% saja 

yang telah memiliki badan hukum seperti PT, CV, koperasi dan 

firma. 

d. Naik turunnya tren nilai ekspor dan komoditas ekspor Indonesia 

yang berubah-ubah pada periode 1999-2006. 

e. Bahan baku, menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha 

dimana terkait dengan harga yang tinggi, ketersediaan yang 

terbatas hingga jauhnya jarak bahan baku. Usaha yang 
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berorientasi pada ekspor, bahan bakunya berada di luar daerah 

usaha. 

f. Permasalahan utama terkait tenaga kerja adalah mahalnya biaya 

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja dan kurang terampilnya 

sumber daya yang ada. Pembaruan pekerja yang terampil relatif 

lambat, sehingga tenaga kerja untuk sentra ekspor mengalami 

kelangkaan. 

g. Dari sisi pemasaran, banyak pesaing dengan jenis usaha yang 

sama, kurangnya kemampuan bahasa asing dan penembusan pasar 

luar negeri. 

6. Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM 

Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM. 

Menurut Sjaifudin, terdapat beberapa strategi pemberdayaan industri kecil 

antara lain (Firmansyah, Pratiwi, & Riyanto, 2014):  

a. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial  

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi 

usahawan kecil dewasa ini menunjukkan telah semakin menguatnya 

komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan 

membantu mengembangkan usaha kecil melalui pemberian modal 

sementara.  

b. Pengembangan Pemasaran  

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat 

penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini 
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merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha 

kecil. Maka dari itu terdapat 2 cara dalam strategi pengembangan 

pemasaran, yaitu:  

1) Meningkatkan akses usaha kecil pada pasar  

Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi dan 

promosi yang berkaitan dengan pola subkontrak yang lebih 

diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pelaku bisnis melakukan 

bisnis subkontak apabila mereka memiliki kekurangan dalam hal 

keahlian dan sumber daya dalam menyelesaikan suatu proyek. 

Pola subkontrak ini memberikan manfaat positif bagi pengusaha 

kecil karena secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor 

memperoleh jaminan pasar dan keberlanjutan produksi. 

2) Proteksi pasar 

Bentuk produksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari 

total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi 

produk-produk badan usaha kecil. 

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Terkait sumber daya manusia, diharapkan adanya perbaikan 

sistem pendidikan formal, meningkatkan hubungan antara dunia 

pendidikan dengan dunia kerja melalui kegiatan permagangan di pusat 

pengembangan dan penelitian. Selain itu diadakan pengembangan 

sumber daya manusia dan teknologi melalui kegiatan pembinaan 

industri kecil yang berupa meningkatkan kualitas SDM secara 
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berkelanjutan dimana harus ada pada setiam program kerja pemerintah 

daerah. 

d. Strategi Pengaturan dan Pengendalian 

1) Pengaturan perijinan 

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan 

memantau perkembangan usaha kecil. Ada 3 jenis perijinan yang 

harus dipenuhi antara lain: ijin tempat usaha (kelayakan, lokasi 

serta dampak terhadap lingkungan), ijin usaha industri serta ijin 

perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib 

memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), namun sertifikasi 

masih tetap harus dipenuhi antara lain malalui Surat Ijin Bebas 

Tempat Usaha (SIBTU) untuk usaha kecil yang terdeksi di Lokasi 

Industri Usaha (LIU) serta surat tanda pendaftaran industri kecil 

untuk sentra-sentra produksi. 

2) Fungsi kelembagaan 

Fungsi kelembagaan terkait pembinanaan usaha kecil secara 

terpadu dan berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan 

cara: bidang pembinaan, pengawasan dan pemberian peluang bagi 

swasta maupun lembaga non pemerintah lain untuk terlibat dalam 

pengembangan usaha kecil secara bersama-sama. 

Pemerintah tak bisa berjalan sendiri dalam memberdayakan usaha 

mikro, kecil dan menengah yang ada di suatu daerah. Dibutuhkan 

kerjasama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam 



28 
 

 

mengupayakan permasalahan UMKM, yaitu dengan melakukan beberapa 

hal berikut (Lenora, 2008): 

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif 

Agar tercipta iklim usaha yang kondusif, maka pemerintah perlu 

menyederhanakan tahap-tahap untuk mendapatkan legalitas usaha, 

mengupayakan keamanan dan ketentraman berusaha. 

b. Bantuan permodalan 

Bidang permodalan, terdapat pembiayaan UKM atau skim kredit 

yang perlu diperluas dengan syarat-syaratnya tidak memberatkan 

pelaku UKM. Dengan bantuan ameningkatkan modal baik dari skema 

penjaminan, dana modal ventura, jasa keuangan informal hingga 

penggunaan leasing. Pembiayaan UKM ada baiknya menggunakan 

lembaga keuangan non bank maupun lembaga keuangan mikro.  

c. Perlindungan usaha 

Usaha kecil menengah sebagian terdapat jenis usaha yang 

termasuk usaha tradisional yang mana termasuk golongan usaha 

lemah dari segi ekonomi dan perlu adanya perlindungan dari pihak 

pemerintah. Undang-undang dan peraturan pemerintah dapat menjadi 

opsi perlindungan usaha yang mana harus memperhatikan perihal 

saling menguntungkan. 

d. Mengembangkan kemitraan 

Kemitraan usaha memerlukan pengembangan baik antar UKM 

maupun antar pengusaha besar dan UKM di dalam dan luar negeri 
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agar tidak terjadi monopoli usaha. Selain itu juga perlu adanya 

perluasan pangsa pasar dan mengefisienkan pengelolaan bisnis. Dari 

beberapa hal tersebut, maka UKM akan lebih mampu bersaing dengan 

pelaku usaha lain yang ada di dalam maupun di luar negeri. 

e. Pelatihan 

Peningkatan pelatihan perlu diberikan pemerintah untuk pelaku 

usaha dalam bentuk keterampilan, kewiraswastaan, pengetahuan dan 

administrasi. Setelah itu perlu diberikan kesempatan agar hasil 

pelatihan yang sebelumnya dilakukan mampu diterapkan di lapangan.  

f. Pembentukan lembaga khusus 

Agar semua kegiatan pengembangan UKM bisa terkoordinasi 

dengan baik, maka perlu dibentuk suatu lembaga khusus guna 

mengatasi permasalahan UKM dari sisi internal maupun eksternal. 

g. Pemantapan asosiasi 

Interaksi atau asosiasi antar rekan usaha perlu diadakan 

penguatan agar peran masing-masing semakin meningkat dalam hal 

mengembangkan kebutuhan jaringan informasi yang diperlukan dalam 

mengembangkan usaha tiap-tiap pelaku usaha. 

h. Pengembangan promosi 

Kerjasama antara pengusaha besar dan pelaku usaha kecil 

menengah memerlukan suatu media guna melakukan promosi produk-

produk yang telah mereka hasilkan. Tak hanya itu, kegiatan diskusi 

antar anggota asosiasi dan mitra usahanya juga perlu dilakukan. 
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i. Pengembangan kerjasama 

Koordinasi dan kerjasama yang serasi antara pelaku usaha kecil 

menengah dan pemerintah sangat diperlukan guna mencatat apa saja 

isu terkini mengenai perkembangan usaha. 

7. Program Satrya Emas 

Satrya Emas atau pusat strategi dan layanan maslahat merupakan 

suatu program dari dinas perindustrian dan perdagangan yang memiliki 

sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya 

pendapatan masyarakat dan juga perkembangan potensi ekonomi. Dengan 

adanya program Satrya Emas diharapkan usaha mikro, kecil dan menengah 

bisa tumbuh, berkembang, tangguh dan dapat bersaing dipasar lokal 

maupun internasional guna menghadapi MEA. 

Manfaat dari adanya program Satrya Emas ini diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kemandirian dan kreatifitas UMKM di wilayah 

Kabupaten Pasuruan 

b. Semakin berkualitasnya SDM yang ada di Kabupaten Pasuruan 

c. Adanya daya saing di tiap-tiap UMKM 

d. Peningkatan jumlah masyarakat yang mandiri utnuk pengembangan 

UMKM 

e. Mencapai peningkatan produk yang berkualitas dan melestarikan 

lingkungan hidup 
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f. Mewujudkan networking yang kuat untuk memenuhi bahan baku dan 

jaringan pasar UMKM 

 

C. Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini menganalisis bagaimana peran dari program Satrya Emas 

terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan 

Purwodadi. Variabel perijinan, permodalan dan pelatihan diduga berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 

di Kecamatan Purwodadi Kecamatan Pasuruan. 

 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan profil UMKM di 

Kecamatan Purwodadi yang didampingi oleh program Satrya Emas. Selain 

itu, penelitian ini juga menganalisa bagaimana pemberdayaan usaha mikro, 

kecil dan menengah di Kecamatan Purwodadi melalui program 

pendampingan program Satrya Emas. Usaha mikro, kecil dan menengah yang 

dianalisa merupakan usaha yang memiliki beberapa masalah terutama dalam 

hal perizinan dan permodalan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

penelitian pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 
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