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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri Kecil dan Menengah (IKM), tidak bisa dipungkiri merupakan 

salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Peran penting IKM dalam hal ini, menyediakan lapangan 

kerja sehingga mampu mengatasi masalah angka pengangguran yang relatif 

masih tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam IKM, teknologi 

yang lazim digunakan dalam proses produksinya adalah teknologi padat karya 

(Thee Kian Wie, 1994). Selanjutnya peran penting IKM lainnya, mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah dan ekspor sektor nonmigas serta menjadi 

industri pendukung yang memproduksi apa yang dibutuhkan bagi perusahaan 

besar. 

Jika melihat kondisi sekarang ini, menarik untuk dibahas ketika nilai 

tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi tidak 

terlalu berpengaruh terhadap IKM. Terdapat beberapa faktor yang membuat 

IKM masih tetap kuat. Berbeda dengan industri besar, IKM tidak bergantung 

pada bahan baku impor dalam proses produksinya, sehingga biaya 

produksinya tidak terpengaruh oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat (AS). Namun tidak menampik pelemahan rupiah 

berdampak pada pendapatan IKM yang menggunakan bahan baku impor 

tetapi memasarkan produknya di dalam negeri.  Sebaliknya bagi IKM yang 
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menggunakan bahan baku impor untuk produk ekspor tidak terlalu 

berpengaruh justru meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Apalagi 

pemerintah telah memberikan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor) dengan membebaskan bea masuk bahan baku impor untuk produk 

ekspor, yang mana ini merupakan program kerja sama dengan Bea Cukai. 

Selain itu juga berbeda dengan industri besar, sumber dana yang diperoleh 

IKM berasal dari dalam negeri bukan pinjaman luar negeri, sehingga tidak 

menanggung peningkatan biaya bunga akibat dari melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kementerian Perindustrian 

(Kemenperin) menargetkan pertumbuhan kinerja IKM dapat tembus di atas 

10% pada 2018 atau meningkat dibandingkan pencapaian kinerja tahun lalu 

yang berada dikisaran 9%. 

Jadi betapa pentingnya meningkatkan perkembangan IKM di daerah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melihat kenyataan 

tersebut. Sayangnya perhatian pemerintah masih lebih besar pada industri 

besar, sehingga IKM keadaannya termarjinalkan yang tanpa disadari telah 

memunculkan gejala kecemburuan sosial dan ada kecenderungan mengarah 

pada konflik sosial. Untuk mengurangi kesenjangan itu pemerintah telah 

berupaya memberikan perhatian yang lebih banyak melalui program-program 

yang telah dicanangkan. Semisal pemerintah menjanjikan membangun sentra 

bahan baku untuk memperkuat IKM di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena 

Jawa Timur merupakan salah satu lokasi yang potensial dalam pertumbuhan 

produksi industri manufaktur khususnya IKM, sehingga sentra bahan baku 
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akan memfasilitasi pembelian bagi pelaku IKM agar produksi mereka akan 

berkelanjutan. 

Menurut Gati Wibawaningsih Direktur Jendral Industri Kecil 

Menengah Kementerian Perindustrian (IKM Kemenperin) menyampaikan 

bahwa produksi industri manufaktur mikro dan kecil di Jawa Timur pada 

triwulan I/2018 lebih tinggi 9,17% dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya. 

Sementara untuk IKM di Jawa Timur yang pertumbuhannya di atas 

10% meliputi industri furniture sebesar 12,18%, industri kulit, barang dari 

kulit dan alas kaki sebesar 16,65%, industri pakaian jadi sebesar 20,41%, 

industri barang galian logam sebesar 23,73%, industri kertas dan barang dari 

kertas sebesar 27,95, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia 

sebesar 38,28%, serta industri percetakan dan reproduksi media rekaman 

sebesar 45,60% (sumber : Gati Wibawaningsih dalam situs bisnis.com). 

Pencapaian pertumbuhan kinerja manufaktur mikro dan kecil di Jawa Timur di 

atas rata-rata nasional yang baru sekitar 5,2% pada triwulan I/2018 lalu. 

Kontribusi IKM/UKM di Jawa Timur terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur sebesar Rp. 1.110 triliyun 

(54,98%) dari Rp. 2.019 triliyun pada 2017 (sumber : Soekarwo dalam situs 

infopublik.id). Dengan besarnya nilai tersebut menjadikan Jawa Timur 

merupakan salah satu raksasa perekonomian nasional. 

Kemudian perkembangan IKM di Malang Raya telah diupayakan, 

semisal oleh Dinas Perindustrian (Disperin) Kota Malang menggelar pelatihan 
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peningkatan kemampuan teknologi bagi IKM yang bertujuan untuk 

mendorong IKM agar bisa bersaing dengan produk atau brand yang sudah 

memiliki nama, mendorong IKM untuk membuat produknya lebih bermutu 

serta aman dan mendorong IKM untuk meningkatkan kualitas produknya. 

Targetnya 60 peserta yang hadir dalam pelatihan tersebut mendapatkan PIRT-

nya dan bisa menularkan kepada rekannya yang lain (sumber : 

malangtimes.com). Kemudian Bupati Malang menyampaikan dari total Rp. 85 

triliun PDRB, sekitar setengahnya yaitu Rp. 50 triliun disumbang dari IKM 

dan UKM, artinya begitu besar sumbangsih dari UMKM di sini. Bahkan 

keberadaan mereka bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1,9 juta orang. Jika 

dilihat dari besarnya perputaran uang serta tenaga kerja itulah, kesalahan 

apabila pemerintah Kabupaten Malang tidak memperhatikan dan peduli atas 

keberadaan IKM dan UKM (sumber : jatimtimes.com). Hal yang sama 

dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dengan mencanangkan 

program agar produk dari 23 ribu pelaku UKM setidaknya 10% dari jumlah 

tersebut harus menjadi IKM. Program ini bertujuan, jika UKM menjadi IKM 

tentunya akan bisa lebih mandiri dan menyerap tenaga kerja yang berdampak 

pada penurunan angka pengangguran. Pemkot Batu membantu memfasilitasi 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi IKM, diantaranya Produk 

Industri Rumah Tangga (PIRT), label halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), 

dan sebagainya. Selain itu juga Pemkot Batu akan memperjuangkan peraturan 

toko modern mengenai penyediaan ruang sekitar 25% untuk produk UKM. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul 
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“Pengaruh Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Malang Raya”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi pada 

IKM dan PDRB di Malang Raya antara tahun 2008 – 2017? 

2. Apakah unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi pada IKM berpengaruh 

terhadap PDRB di Malang Raya antara tahun 2008 – 2017? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan yang perlu ditetapkan 

demi mendapatkan kesesuaian hasil yang diinginkan, menjadi lebih terarah 

dan tidak melebar dari pembahasan penelitian ini yaitu : 

1. Daerah yang dipilih dalam penelitian ini ialah Malang Raya yang meliputi 

Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

2. Analisisnya mengenai pengaruh unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi 

pada IKM terhadap PDRB di Malang Raya yang meliputi Kota Malang, 

Kabupaten Malang dan Kota Batu antara tahun 2008 – 2017. 

3. Data PDRB menggunakan atas dasar harga konstan (2010 = 100) menurut 

lapangan usaha 2008 – 2017. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis perkembangan unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi 

pada IKM dan PDRB di Malang Raya antara tahun 2008 – 2017. 

b. Menganalisis pengaruh unit usaha, tenaga kerja, dan nilai investasi 

pada IKM terhadap PDRB di Malang Raya antara tahun 2008 – 2017. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat masukan dan 

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu : 

a. Bagi pemerintah daerah khususnya walikota maupun bupati yang ada 

di Malang Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah 

satu bahan pertimbangan, masukan dan evaluasi terkait dalam 

merumuskan kebijakan terkait dengan IKM. 

b. Bagi akademisi dan peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang sama dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik. 

c. Bagi publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai dengan betapa pentingnya IKM dan menjadikan 

masyarakat ikut serta berperan dalam mengembangkan IKM. 


