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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini juga menyinggung mengenai UKM yang 

memiliki hubungan dengan IKM. Dimana bedanya jika IKM hanya 

memproduksi suatu barang atau jasa, sementara UKM juga menjualnya atau 

memasarkannya. Selain itu variabel yang digunakan untuk menggambarkan 

antara perkembangan IKM dan UKM juga hampir sama yang meliputi unit 

usaha, tenaga kerja, dsb. 

Dalam penelitian Raselawati (2011) yang berjudul “Pengaruh 

Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 

Sektor UKM di Indonesia”, dari hasil estimasi menunjukan bahwa variabel 

tenaga kerja UKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi UKM di Indonesia. Variabel ekspor UKM berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM. Variabel 

jumlah unit UKM berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada sektor UKM. Variabel investasi UKM berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM. 

Penelitian lainnya oleh Marselina (2016) yang berjudul “Pengaruh 

Investasi, Unit Usaha dan Tenaga Kerja terhadap Nilai Produksi Sektor 

Industri di Provinsi Jambi”, dari uji secara parsial menyatakan bahwa terdapat 

pegaruh yang signifikan antara investasi dengan nilai produksi sektor industri 
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di Provinsi Jambi periode 2000 – 2013. Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara unit usaha dengan nilai produksi sektor industri di Provinsi Jambi 

periode 2000 – 2013. Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan antara tenaga 

kerja dengan nilai produksi sektor industri di Provinsi Jambi periode 2000 – 

2013. 

Kemudian juga penelitian lainnya oleh Hapsari, Hakim & Soeaidy 

(2014) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)”, 

dari pengujian signifikansi secara parsial menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial banyaknya UKM terhadap pertumbuhan 

ekonomi, hal ini dikarenakan cakupan wilayah Kota Batu yang relatif kecil 

daripada wilayah lainnya. Penyerapan tenaga kerja tidak terdapat pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya modal 

UKM terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Besarnya laba UKM terdapat pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sementara penelitian lainnya oleh Beck, Kunt & Levine (2005) yang 

berjudul “SMEs, Growth, and Poverty : Cross – Country Evidence”, 

menyatakan bahwa secara khusus regresi OLS menunjukkan positif dan 

signifikan, secara statistik hubungan antara pengembangan sektor UKM dan 

pertumbuhan ekonomi yang ada kuat untuk mengkondisikan pada banyak 

karakteristik negara. 
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Penelitian lainnya oleh Taiwo, Ayodeji & Yusuf (2002) yang berjudul 

“Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and 

Development”, menyatakan bahwa mayoritas responden 151 (75,5%) setuju 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara UKM, pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan. UKM di Nigeria seharusnya memainkan peran penting dalam 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nigeria. 

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, jika dibandingkan 

dengan penelitian sekarang terdapat persamaan mengenai sebagian variabel 

yang digunakan seperti unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan PDRB. 

Sedangkan perbedaannya mengenai metode analisis yang digunakan pada 

beberapa penelitian terdahulu seperti time series dan variabel sisanya seperti 

modal, laba, ekspor, nilai produksi dan PDB yang tidak digunakan dalam 

penelitian sekarang. 

 

B. Landasan Teori 

1. Industri Kecil dan Menengah 

a. Pengertian Industri Kecil dan Menengah 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mencakup semua 

perusahaan atau bidang usaha yang melakukan kegiatan mengubah 

bahan baku mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang 

bernilai lebih tinggi. Di Indonesia sedikitnya terdapat tiga pengertian 

mengenai IKM adalah sebagai berikut : 
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• Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 64 Tahun 2016 

mendefinisikan IKM sebagai berikut : 

1) Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling 

banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki 

nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya 

menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. 

2) Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan 

paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan 

memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah) atau; 

Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga 

kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 

• Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) 

mendefinisikan IKM sebagai berikut : 

1) Industri kecil, suatu kegiatan produksi dengan mengolah bahan 

baku mentah menjadi barang jadi dengan lebih tinggi nilai 

penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 

5.000.000 sampai Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan usaha. 



11 
 

 
 

2) Industri menengah, suatu kegiatan produksi dengan mengolah 

bahan baku mentah menjadi barang jadi dengan lebih tinggi 

nilai penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 

200.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan usaha. 

• Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan IKM sebagai berikut : 

1) Industri kecil, suatu kegiatan produksi dengan mengubah bahan 

baku mentah dan kurang nilainya menjadi barang jadi atau 

setengah jadi dan lebih tinggi nilainya, dengan tenaga kerja 

sebanyak 5 – 19 orang. 

2) Industri menengah, suatu kegiatan produksi dengan mengubah 

bahan baku mentah dan kurang nilainya menjadi barang jadi 

atau setengah jadi dan lebih tinggi nilainya, dengan tenaga 

kerja sebanyak 20 – 99 orang. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa IKM 

merupakan suatu kegiatan produksi yang dimulai dari mengubah bahan 

baku mentah atau bahan setengah jadi yang kurang nilainya menjadi 

barang jadi hingga siap untuk diperjualkan atau dipasarkan dengan 

nilai yang sesuai. Kemudian pengklasifikasiannya dapat berdasarkan 

kategori jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dsb. 

b. Ciri-ciri Industri Kecil dan Menengah 

Di Indonesia untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. 
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Menurut penelitian sebelumnya oleh Rofiudin (2015), berpendapat 

bahwa sebagian besar IKM memiliki ciri-ciri yang  mengandalkan 

ketrampilan tradisional, seni dan penggunaan yang tepat guna. Ciri-

cirinya dapat dijabarkan sebagai berikut : 

• Industri kecil : 

1) Modal yang dikeluarkan relatif kecil. 

2) Alat-alat dan cara-caranya masih sederhana. 

3) Proses produksi berlangsung di rumah. 

4) Umumnya merupakan tambahan mata pencaharian selain usaha 

agraris. 

5) Pengetahuan khusus tidak banyak. 

6) Upah yang diterima relatif kecil. 

7) Barang yang diproduksi hanya untuk keperluan sehari-hari 

seperti anyam-anyaman, dsb. 

• Industri menengah : 

1) Modal yang dikeluarkan cukup besar. 

2) Berfungsi sebagai mata pencaharian pokok, baik bagi 

pengusaha maupun karyawannya. 

3) Mesin yang digunakan berkekuatan lebih dari 5 daya kuda. 

4) Telah ada pembagian kerja dalam perusahaan, misalnya ada 

pemimpin perusahaan, bagian keuangan dan bagian 

administrasi. 
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2. Unit Usaha 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan unit usaha atau usaha 

industri sebagai suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan 

ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu 

bangunan atau lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri 

mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut. 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Putra (2015), berpendapat 

bahwa pada sebagian orang dalam kesehariannya masih banyak yang 

keliru mengenai anggapan bahwa antara unit usaha dan perusahaan 

memiliki pengertian yang sama. Pandangan yang menyamakan unit usaha 

dan perusahaan dapat dimaklumi karena unit usaha dan perusahaan 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Perbedaan 

diantara keduanya yaitu unit usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, 

sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. 

3. Tenaga Kerja 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja sebagai 

penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, sedangkan untuk 

penduduk yang berumur di bawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga 

kerja. Dalam pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kegiatan 

pengusaha dan pencari kerja untuk bertemu dalam lowongan pencari kerja 

atau proses hubungan kerja, yang mana di dalamnya terdapat tenaga kerja 
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yang masuk dalam usia kerja berumur 15 – 64 tahun. Tenaga kerja 

dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut : 

a. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau 

mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang 

mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu : 

• Bekerja adalah angkatan kerja yang melakukan pekerjaan dengan 

bertujuan memperoleh atau mendapatkan keuntungan dari lamanya 

bekerja. 

• Pengangguran adalah dimana mereka yang termasuk angkatan 

kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut 

referensi waktu tertentu. 

b. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatan tidak 

bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan 

kegiatan mengurus rumah tangga, sekolah dan lain-lain. 

Adapun pembahasan lainnya mengenai tenaga kerja sebagai berikut : 

a. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat 

upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana biasanya 

hubungan keduanya bersifat negatif. Dimana permintaan tenaga kerja 

turunan dari permintaan barang dan jasa. Tenaga kerja dapat dilakukan 

dengan cara jangka panjang dan jangka pendek, serta dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 
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• Permintaan kerja dalam jangka pendek, dapat dibedakan menjadi 

permintaan oleh individu perusahaan atau industri dan pasar tenaga 

kerja. Permintaan individu perusahaan akan membentuk 

permintaan tenaga kerja oleh industri, sedangkan permintaan kerja 

oleh seluruh industri akan membentuk permintaan tenaga kerja 

oleh pasar tenaga kerja. 

• Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang, dalam arti bahwa 

semua input atau faktor produksi bersifat variabel yang bertujuan 

perusahaan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan menekan 

biaya produksi tersebut. 

b. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya dari tenaga kerja 

yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Jumlah dari tenaga 

kerja telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian dimana hal 

tersebut mempunyai dampak menghasilkan barang maupun jasa dalam 

jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara 

bersama sehingga dapat menentukan keseimbangan upah dan 

keseimbangan tenaga kerja. Dalam arti penyerapan tenaga kerja 

berbeda-beda cara bekerja, bisa dibedakan sesuai jenis pendidikannya, 

keahlian maupun pengalaman kerja disektor formal. 
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4. Nilai Investasi 

Todaro (2000), berpendapat bahwa sumber daya yang akan 

digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang 

akan datang disebut investasi. Dengan demikian investasi dapat diartikan 

sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki 

biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan 

dimasa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas 

penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. 

Keputusan investasi dapat dilakukan individu dari investasi tersebut yang 

dapat berupa capital gain atau loss dan yield. Dalam berinvestasi terdapat 

bentuk investasi yang dapat dilakukan seperti investasi pada aset fisik 

(real asset) dan investasi pada aset finansial (financial asset). 

Secara pengertian aset fisik adalah aset yang mempunyai wujud 

secara fisik, sedangkan aset finansial adalah surat-surat berharga yang 

pada umumnya merupakan klaim atau aktiva riel dari suatu entitas. 

Seorang investor menanamkan sejumlah dananya untuk berinvestasi 

dengan tujuan agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, 

maka diperlukan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menghindari 

merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. 
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5. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi mengukur akan kemajuan dari 

perkembangan suatu perekonomian, yang mana memerlukan alat ukur 

pertumbuhan ekonomi berupa Produk Domestik Bruto (PDB) di 

tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

tingkat regional yang dapat dijelaskan sebagai suatu jumlah barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 

waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak 

ukur secara makro dan digambarkan dari perubahan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggambarkan semakin baik 

kegiatan ekonomi yang diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas 

dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008). 

Sukirno (1996), berpendapat bahwa pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda. Dikatakan 

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang 

terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini berarti makin tingginya 

pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi juga kesejahteraan 
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masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain seperti distribusi 

pendapatan. 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut teori ekonomi klasik, menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi klasik dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan 

ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam 

menggunakan faktor-faktor produksinya. Produkstivitas dapat 

ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan 

manajemen yang lebih baik (Sukirno, 2008). 

Teori pertumbuhan neoklasik tradisional, menyatakan bahwa 

pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga 

faktor yaitu kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan 

modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro 

& Smith, 2008). 

Kemudian teori pertumbuhan baru memberikan kerangka 

teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari sistem ekonomi. 

Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan 

merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk 

berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya 

sekedar bagian pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya 
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modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia. Akumulasi modal 

merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006). 

6. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Unit Usaha dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Matz (2003), dengan adanya peningkatan investasi 

pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Hal ini dikarenakan oleh dengan adanya peningkatan investasi maka 

akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. 

Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah 

output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat 

dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Wicaksono, 2010). Sedangkan 

menurut Karib (2012), jumlah unit usaha erat dengan penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri, dilihat dari terus meningkatnya 

jumlah usaha. 

b. Hubungan Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Tenaga kerja tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, dengan 

meningkatnya tenaga kerja memberikan peningkatan terhadap 

produktivitas tenaga kerja yang merupakan sumber utama dalam 

pertumbuhan ekonomi. Namun terjadi permasalahan yang sering 

ditemui dalam ketenagakerjaan seperti ketidakseimbangan antara 

permintaan dengan penawaran tenaga kerja. 
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Samuelson & Nordhaus (2001), menjelaskan bahwa dimana 

input tenaga kerja terdiri dari kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Ahli 

ekonomi yakin bahwa kualitas input tenaga kerja merupakan elemen 

paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara 

memiliki teknologi canggih namun jika tenaga kerjanya tidak dapat 

menggunakan teknologi tersebut hal ini tetap tidak akan membawa 

perubahan. Hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan 

ekonomi memiliki hubungan dua arah. Sisi pengembangan kualitas 

tenaga kerja memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan 

ekonomi. Dalam sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-

sumber yang memungkinkan terjadinya pengembangan pembangunan 

manusia. 

c. Hubungan Nilai Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Nilai investasi atau permodalan merupakan persediaan faktor 

produksi yang secara fisik dapat dihasilkan. Jika persediaan modal 

tersebut meningkat dalam jangka waktu tertentu maka dapat dikatakan 

bahwa terjadi pembentukan modal pada waktu tersebut (Astuti, 

Hidayat & Darwin, 2017). 

Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan 

produksi tetapi juga kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan 

kerja yang lebih luas, maka tingkat pendapatan mayarakat bertambah 

dan berbagai macam kebutuhan masyarakat terpenuhi 

(Octavianingrum, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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kenaikan laju nilai investasi akan meningkatkan pendapatan nasional. 

Oleh sebab itu investasi merupakan kunci utama menuju pertumbuhan 

ekonomi. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Jumlah unit usaha IKM dapat mempengaruhi total PDRB, hal ini 

dikarenakan hubungannya dengan total output yang dihasilkan (Arifianto & 

Setiyono, 2013). Penyerapan tenaga kerja IKM juga dapat mempengaruhi total 

PDRB, hal ini dikarenakan hubungannya dengan produktivitas tenaga 

kerjanya (Samuelson, 2001). Begitu juga banyaknya nilai investasi IKM dapat 

mempengaruhi total PDRB, hal ini dikarenakan hubungannya dengan 

pembentukan modal yang ditanamkan (Todaro, 2000). Dengan asumsi 

demikian, maka dapat  disusun model kerangka pemikiran seperti berikut : 

 

Tabel 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB)

Unit Usaha

Tenaga Kerja

Nilai Investasi
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Dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa 3 variabel independen 

mewakili konsep perkembangan IKM yaitu Unit Usaha (𝑋1), Tenaga Kerja 

(𝑋2) dan Nilai Investasi (𝑋3) yang mempengaruhi 1 variabel dependen 

mewakili konsep pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) (𝑌𝑖𝑡). 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di 

atas, maka diajukan hipotesis dugaan sementara sebagai berikut : 

• 𝐻0 = 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari unit usaha, 

tenaga kerja dan nilai investasi pada IKM terhadap PDRB di Malang Raya 

antara tahun 2008 – 2017. 

• 𝐻1 ≠ 0 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari unit usaha, tenaga 

kerja dan nilai investasi pada IKM terhadap PDRB di Malang Raya antara 

tahun 2008 – 2017. 


