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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan jenis usaha 

yang memberikan kontribusi yang besar ke  Produk Domestik Bruto (PDB) 

yaitu sebesar 45% pada tahun 2009 (Badan Pusat Statistik, 2009).  Selain itu, 

di negara-negara lainnya UKM juga memberi kontribusi yang cukup besar ke 

PDB nya. Tercatat jumlah UKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari 

total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah 

pengangguran yang ada (Baas & Schrooten, 2006). Oleh karena itu, 

keberlangsungan UKM harus dijaga supaya pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia bisa tetap baik. 

 Di Jawa Tengah sendiri, jumlah UKM mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dari data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa 

Tengah yang menunjukan dari tahun 2009 hingga 2014, jumlah Usaha Kecil 

Menengah di Jawa Tengah mengalami peningkatan rata-rata 2,35% per 

tahunnya. 
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Tabel 1.1. Tabel Pertumbuhan UKM Jawa Tengah  

Tahun 
Jumlah 

UKM (unit) 

Penyerapan 

Tenaga 

Kerja 

Jumlah Aset 

yang Dimiliki 

(Rp Juta) 

Omset (Rp) 

2009 65.878 278.000 10.319.401 11.844.339 

2010 67.616 275.335 11.780.343 13.003.571 

2011 70.222 280.877 12.707.161 14.372.777 

2012 80.583 289.633 13.315.803 15.303.166 

2013 90.339 330.508 14.201.576 17.001.555 

2014 99.681 408.893 16.055.496 19.288.069 

Sumber: http://dinkopumkm.jatengprov.go.id, 2014 

 Semakin banyaknya UKM yang muncul, maka tingkat persaingan antar 

UKM juga semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan beberapa UKM 

mengalami kesulitan untuk menumbuhkan bisnisnya. Pertumbuhan bisnis 

suatu UKM dapat dilihat dari bertambahnya omset, aset, atau penyerapan 

tenaga kerjanya (Mc Pherson, 1992). Di Jawa Tengah, terdapat penelitian yang 

dilakukan oleh Nurafuah (2015) mengenai penyerapan tenaga kerja di Jawa 

Tengah  dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi yang cenderung 

menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah UKM di Jawa 

Tengah. Sedangkan dari data Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah yang 

terlihat pada tabel 1.1, pertumbuhan aset dan omset milik perusahaan dari 

tahun 2009 hingga 2014 naik namun persentase pertumbuhannya hampir sama 

dengan pertumbuhan jumlah UKM dari tahun ke tahun. 

 Beberapa peneliti terdahulu  meneliti mengenai faktor yang 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM baik di Indonesia maupun di 

negara lainnya. Penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu oleh Hafsah 

(2004) dan Winarni (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan UKM di 
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Indonesia yang rendah disebabkan karena lemahnya kemampuan dan 

pengetahuan pemilik mengenai manajemen usaha ataupun pemasaran, kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke 

lembaga keuangan untuk menambah sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, 

salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah faktor ekonomi 

di Indonesia sendiri. Namun, faktor penghambat juga muncul dari dalam 

perusahaan itu sendiri seperti: sedikitnya pengetahuan, pengalaman, petunjuk 

dalam hal strategi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan UKM 

(Janeska-Iliev & Debarliev, 2015). 

 Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiklund et al (2009), 

masalah yang sering muncul terkait pertumbuhan UKM berkaitan dengan 

karakteristik dasar perusahaan atau sering dikenal dengan faktor demografis. 

Faktor demografis tersebut antara lain adalah: ukuran dan umur perusahaan, 

bentuk organisasi, struktur kepemilikan, tipe perusahaan, dan lain-lain. Faktor-

faktor ini biasanya tidak dapat dikontrol oleh pemilik UKM, terutama yang 

berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan UKM. Janeska-Iliev 

& Debarliev (2015) juga melakukan penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM di Negara Republik Macedonia 

yang berjudul “Factors Affecting Growth of Small Business: The Case of A 

Developing Country Having Experienced Transition”. Dijelaskan di sana 

bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM 

yaitu: sumber daya perusahaan, keahlian dan pengetahuan pemilik dan 
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pegawai perusahaan, strategi yang dimiliki perusahaan, perencanaan aktifitas, 

dan lingkungan eksternal bisnis itu sendiri.  

 Hasil dari penelitian tersebut hanya tiga faktor yang mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan UKM di Republik Macedonia. Faktor tersebut adalah 

keterbatasan lingkungan internal perusahaan, pengetahuan dan kemampuan 

pemilik perusahaan, dan pengembangan  rencana strategi perusahaan. Penulis 

melihat bahwa penelitian ini dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

fenomena rendahnya pertumbuhan UKM di Jawa Tengah. Selain itu, 

karakteristik pengambilan sampel penelitian ini hampir sama dengan yang ada 

di Indonesia yaitu sama-sama negara yang sedang berkembang. 

  Sehingga dari uraian latar belakang di atas, judul dari penelitian ini 

adalah “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI JAWA 

TENGAH”. Penelitian dilakukan di Jawa Tengah supaya UKM di Jawa 

Tengah yang jumlahnya mencapai 112.550 (Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Jawa Tengah, 2016) agar dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat 

membuat UKM di Jawa Tengah terus bertumbuh dan tidak mengalami 

kegagalan di masa depannya. Selain itu, penelitian diharapkan dapat 

mendorong UKM untuk membuat analisis yang lebih matang mengenai 

strategi dan karakteristik kompetisi yang akan diambil, sebaik mereka 

mempersiapkan faktor keuangan dan ekonominya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Apakah besar sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh 

positif terhadap tingkat pertumbuhan UKM? 

1.2.2 Apakah pengetahuan dan keahlian manajer/pemilik berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan UKM? 

1.2.3 Apakah persiapan strategi operasional berpengaruh positif terhadap 

tingkat pertumbuhan UKM? 

1.2.4 Apakah perencanaan operasional berpengaruh positif terhadap tingkat 

pertumbuhan UKM? 

1.2.5 Apakah keterbatasan lingkungan eksternal berpengaruh negatif terhadap 

tingkat pertumbuhan UKM? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu: 

1.3.1 Mengetahui bahwa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan UKM. 

1.3.2 Mengetahui bahwa pengetahuan dan keahlian manajer/pemilik 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UKM. 

1.3.3 Mengetahui bahwa persiapan strategi operasional berpengaruh positif 

terhadap tingkat pertumbuhan UKM. 

1.3.4 Mengetahui bahwa perencanaan operasional berpengaruh positif 

terhadap tingkat pertumbuhan UKM. 

1.3.5 Mengetahui bahwa keterbatasan lingkungan eksternal berpengaruh 

negatif terhadap tingkat pertumbuhan UKM. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Praktek 

- Model penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh UKM di 

Jawa Tengah agar dapat mengetahui apa saja faktor yang dapat 

membuat tingkat pertumbuhan menjadi bertambah. 

- Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Dinas Koperasi untuk 

mengetahui bagaimana cara agar UKM di Jawa Tengah memiliki 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Gambar Kerangka Pikir Penelitian 
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 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyumbang nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 45% di tahun 2009 menunjukan bahwa UKM 

sangat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertambahan 

jumlah unit-unit UKM yang ada di Jawa Tengah sendiri mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuat persaingan antar UKM 

menjadi semakin ketat dan dapat menghambat tingkat pertumbuhan dari 

UKM itu sendiri. Lambatnya pertumbuhan UKM  di Jawa Tengah sendiri 

diketahui dari rendahnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan aset dan omset yang dimiliki UKM jika dibandingkan dengan 

tingkat pertumbuhan jumlah UKM. Jika UKM tidak dapat bertumbuh dengan 

baik bisa jadi lama-kelamaan akan kalah bersaing dengan perusahaan 

lainnya. 

 Peneliti-peneliti sebelumnya telah mencari tahu apa saja faktor yang 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM. Dengan berbagai model, 

teridentifikasi banyak sekali faktor yang mempengaruhinya dan tidak ada 

faktor spesifik yang memiliki pengaruh dominan akan pertumbuhan UKM 

(Farouk & Saleh, 2011). Seperti penelitian yang dilakukan Wiklund (2009), 

menyebutkan faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM adalah 

faktor demografis yaitu seperti usia perusahaa, jenis perusahaan, bentuk 

perusahaan, dan produk yang dijual. Faktor ini memang dapat mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan UKM, namun pemilik perusahaan tidak dapat 

mengendalikannya agar perusahaannya memiliki tingkat pertumbuhan yang 

tinggi. 
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 Sedangkan Janeska-Iliev & Debarliev (2015), membuat model 

penelitian mengenai faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan UKM 

yang dikembangkan dari teori “Strategic Management” atau manajemen 

stratejik. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi fungsi-fungsi yang ada di dalam 

organisasi supaya mencapai tujuannya (David, 2011; Hashim, 2005; 

Abdullah, 2005; Mohamed, 2005). Dari teori tersebut dikembangkan menjadi 

faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan UKM yaitu: sumber 

daya perusahaan, keahlian dan pengetahuan pemilik perusahaan. strategi 

perusahaan, perencanaan operasional yang dilakukan perusahaan, dan 

lingkungan eksternal perusahaan. Faktor tersebut dinilai dapat dikontrol oleh 

pemilik perusahaan agar perusahaan dapat memiliki tingkat pertumbuhan 

yang tinggi setiap tahunnya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi penguraian tentang landasan teori dan penelitian terdahulu variable-

variabel penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.  
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Bab III Metodologi Penelitian 

Berisi tentang populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data 

penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan alat analisis data. 

Bab IV Hasil dan Analisis 

Berisi tentang hasil dan analisis data yang diuraikan guna menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




