
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara

dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus

terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai

tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan

ekonomi.

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM

berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut

diantaranya :

a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995),

yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI)

adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- .

Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga

negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d.

Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
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b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha

kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19

orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki

tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

c. Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:

1. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.

2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5  juta.

3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

4. Omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar.

d. Keppres No. 16/1994:

UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400

juta.

e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan

UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan

bangunan

2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

f. Departemen Keuangan:

UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per

tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
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g. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) :

Pengertian UMKM

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang.

2. Usaha Kecil adalah 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.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perseorangan 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.

Tabel 6. Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008 :

No. Uraian Kriteria

Asset Omzet

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta

2 Usaha Kecil > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar

3 Usaha Menengah > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar



23

Dalam tingkat dunia atau di negara lain, terdapat berbagai definisi yang berbeda

mengenai UMKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara,

definisi tersebut yakni pada prinsipnya definisi dan kriteria UMKM di negara-

negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja.

2. Pendapatan.

3. Jumlah aset.

Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UMKM di negara-negara atau lembaga

asing.

1. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

1.1 Medium Enterprise, dengan kriteria :

1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang

2. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta

3. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta

1.2 Small Enterprise, dengan kriteria :

1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta

3. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta

1.3 Micro Enterprise, dengan kriteria :

1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu
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3. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu

2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30%

pemegang saham lokal serta aset produktif tetap di bawah SG$ 15 Juta

(sebanding dengan US$ 8,7 juta). Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya

minimal 200 orang.

3. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah

karyawan yang bekerja penuh (full time worker kurang dari 75 orang atau

modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi

menjadi dua, yaitu :

3.1 Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5–50 orang atau

jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu

3.2 Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50–75 orang atau

jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.

4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut :

4.1 Mining and manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300

orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$ 2,5 juta.

4.2 Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau

jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu

4.3 Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah

modal saham sampai US$ 820 ribu
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4.4 Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah

modal saham sampai US$ 420 ribu

5. Korea Selatan, mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya di

bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.

6. European Commision, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

6.1 Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :

1. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta

3. Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta

6.2 Small-sized Enterprise, dengan kriteria :

1. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta

3. Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta

6.3 Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :

1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta

3. Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta
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2. Karakteristik UMKM

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang

dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik

yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi

permodalannya dan Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha

berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal,

karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4

(empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.

Contohnya adalah pedagang kaki lima.

2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi

belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

3. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Bahan baku mudah diperoleh.

2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.

3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
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4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/

domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.

6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni

budaya daerah setempat.

7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis

menguntungkan.

4. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah

produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam

menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam

perekonomian nasional memiliki peran :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.

2. Penyedia lapangan kerja.

3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan

masyarakat.

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontrbusinya terhadap neraca

pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa

sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini

dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang

cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin

bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah unit
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UMKM sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha

yang ada di Indonesia dan pada tahun 2006 jumlah UMKM meningkat menjadi

sebanyak 48,9 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UMKM, maka

turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada tahun 2005, jumlah

tenaga kerja yang diserap UMKM sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat

pada tahun 2006 menjadi sebanyak 85,4 juta jiwa dan UMKM menyerap 96,18

persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2007).

Posisi tersebut menunjukan bahwa UMKM berpotensi menjadi wadah

pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian.

5. Aspek Permodalan pada UMKM

Salah satu hambatan bagi pengembangan UMKM adalah terbatasnya modal yang

dimiliki produsen sektor ini. Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang

diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau barang. Modal dalam bentuk

uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk membeli sektor produksi untuk

membeli modal baru dalam bentuk barang baru lagi. Salah satu bentuk

permodalan bagi suatu usaha yaitu dalam bentuk kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (BI, 2005).

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan

suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya
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usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang

sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya

sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan

lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang

diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan

terbesar bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak

semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

6. Aspek Sumber Daya Manusia

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor informal dan formal.

Sektor formal atau sektor modern mencakup perusahaan-perusahaan yang

mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala

besar. Sebaliknya, sektor informal merupakan sektor yang memiliki karakteristik

sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha umumnya sederhana.

2. Skala usaha relatif kecil.

3. Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha.

4. Untuk bekerja disektor informal biasanya lebih mudah daripada disektor

formal.

5. Tingkat penghasilan umumnya rendah.

6. Keterkaitan antar sektor informal dengan usaha lain sangat kecil.

7. Masih menggunakan alat tradisional.

8. Usaha sektor informal sangat beraneka ragam. Dalam hal ini sektor informal

merupakan indikasi dari UMKM.
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Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor informal

menyebabkan sulitnya sektor perbankan menyalurkan dana dalam bentuk kredit

sebagai tambahan modal terhadap sektor UMKM, karena pihak perbankan menilai

bahwa penyaluran kredit terhadap sektor UMKM  memiliki tingkat resiko yang

sangat tinggi. Sehingga tidak mengherankan bila UMKM sering menghadapi

kesulitan untuk mendapatkan kredit dalam mengembangkan usahanya.

7. Bentuk Pembinaan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya

Untuk Meningkatkan Pendapatan

Sebagai sarana bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat

selama ini diantaranya adalah :

1. Sistem kemitraan usaha.

2. Dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih.

3. Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil.

4. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil.

5. Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha).

6. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.

7. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok

swadaya masyarakat.

8. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil.

Usaha kecil dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan

di negara yang sedang berkembang, karena:

1. Usaha kecil mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus

menghemat sumber daya negara.
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2. Usaha kecil menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan

lebih banyak kesempatan kerja di bandingkan yang disediakan oleh

perusahaan berskala besar.

3. Usaha kecil dapat didirikan, dioperasikan dan memberi hasil dengan cepat.

4. Pengembangan usaha kecil dapat mendorong proses desentralisasi

interregional dan intra-regional, karena usaha kecil dapat berlokasi

di kota-kota kecil dan pedesaan.

5. Usaha kecil memungkinkan tercapainya objektif ekonomi dan sosial politik.

B. Teori Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah

bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk

melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat

penting bagi setiap negara di samping faktor alam dan faktor modal. Berikut

adalah definisi tenaga kerja, antara lain adalah :

a. Menurut Badan Pusat Statistik

Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja

atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang

mencari pekerjaan.

b. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat.
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c. Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani, pengertian tenaga kerja adalah jumlah

penduduk yang dianggap atau sanggup bekerja bila ada permintaan kerja.

d. Menurut Payman, tenaga kerja adalah produk yang sedang bekerja. Sedang

mencari pekerjaan, atau sedang melaksanakan pekerjaan seperti bersekolah

atau ibu rumah tangga.

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang

menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja

terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan

golongan lain-lain yang menerima pendapatan, misalnya orang yang memperoleh

tunjangan pensiun, bunga atas pinjaman dan sewa milik dan mereka yang

hidupnya tergantung dari orang lain karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau

sakit kronis. Ketiga golongan bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat

menawarkan jasanya untuk bekerja.

Sitanggang dan Nachrowi (2004) memberikan ciri-ciri tenaga kerja yang antara

lain :

1. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk

digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian

perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga

kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan

menerima imbalan berupa upah atau gaji.

2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia (SDM)

yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan.
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Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar di satu sisi merupakan

potensi SDM yang dapat diandalkan, tetapi disisi lain juga merupakan masalah

besar yang berdampak pada berbagai sektor.

Ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, antara lain adalah :

1. Bekerja (employed)

Jumlah orang yang bekerja sering dipakai sebagai petunjuk tentang luasnya

kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan kesempatan kerja sering

dipicu sebagai permintaan tenaga kerja.

2. Pencari kerja (unemployed)

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh

pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Secara konseptual mereka yang

dikatakan pengangguran harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga

aktif mencari pekerjaan.

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

TPAK suatu kelompok penduduk tertentu adalah perbandingan antara jumlah

angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang

sama. TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih bersekolah dan

mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan.

4. Profil angkatan kerja

Profil angkatan kerja meliputi umur, kelamin, wilayah kota dan pedesaan dan

pendidikan.
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2. Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Ananta (1993), bahwa permintaan tenaga kerja merupakan sebuah daftar

berbagai altenatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang

berhubungan dengan tingkat gaji. Sedangkan menurut Arfida (2003), permintaan

tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh

perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini

dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang

mempengaruhi permintaan hasil produksi.

Sudarsono (1988), menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu,

permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan

perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi,

antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan

yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga

barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses

produksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah lebih ditujukan

pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu.

Menurut pandangan mazhab klasik, perekonomian pada umumnya akan selalu

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, menurut ahli-ahli ekonomi

klasik pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara

sementara saja. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan yaitu; (i)

fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di

antara penawaran dan permintaan agregat sehingga penggunaan tenaga kerja
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penuh, (ii) fleksibilitas tingkat upah mewujudkan keadaan di mana permintaan

dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga

kerja penuh (Sukirno, 2004).

Pandangan teori klasik tersebut dibantahkan oleh Keynes, Keynes berpendapat

bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal

itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang menjadi wujud

perekonomian. Pandangan ini mengacu kepada dua hal berikut; (i) faktor-faktor

yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi dan suku bunga dalam

perekonomian. (ii) sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan

tenaga kerja oleh pengusaha (Sukirno, 2004).

Teori lain tentang permintaan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu

aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan

(faktor produksi) kedalam output atau keluaran. (Mankiw, 2003) mengasumsikan

bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu

tenaga kerja (L) dan modal (K), maka fungsi produksinya adalah :

= f ( , )                                               (1)

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2003), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku

tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu

keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk

diisi oleh pencari kerja.
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Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk

bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja

ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan

pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja

yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi

di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003).

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor formal dan informal.

Sektor formal mencakup perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan

dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya sektor informal

merupakan sektor dengan kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha

relative kecil, umumnya sektor informal tidak berbadan hukum, usaha sektor

informal sangat beragam. Dalam hal ini UMKM merupakan salah satu indikasi

dari sektor informal.

C. Teori Produktivitas

Secara global atau umum produktivitas bisa dikatakan sebagai hasil dari kegiatan

atau pekerjaan yang telah dilakukan dengan seluruh sumber daya yang digunakan

untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai. Menurut (Kussriyanto,1986)

produktivitas adalah sikap mental terhadap kemajuan dan kehidupan. Lalu juga

dikatakan bahwa tenaga kerja dijadikan faktor pengukur suatu produktivitas. Hal

ini disebabkan karena biaya untuk tenaga kerja merupakan biaya terbesar dalam

pengadaan produk dan masukan dalam sumberdaya manusia lebih mudah dihitung

daripada masukan pada faktor-faktor lainnya.



37

Menurut (Payman, 1985) produktivitas mengandung pengertian filosofis dan

kuantitatif. Secara filosofis produktivitas mengandung arti pandangan hidup dan

sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan

hari ini harus lebih baik daripada kemaren, dan mutu kehidupan besok harus lebih

baik daripada hari ini. Secara kuantitatif, produktivitas merupakan perbandingan

antara hasil yang ingin dicapai (keluaran) dengan kesuluruhan sumber daya

(masukan) yang digunakan per satuan waktu.

Suatu peningkatan produktivitas pegawai dapat diketahui apabila kemampuan kita

dalam bekerja lebih baik dari kemarin, lebih bagus dari kemarin serta mampu

bekerja lebih baik dari kemarin, lebih bagus dari kemarin serta mampu bekerja

secara efisien dan efektif maka bisa dikatakan produktivitas kita dalam kerja

meningkat. Selain itu efektivitas dan efisiensi merupakan faktor yang sangat

menentukan produktivitas. Menurut Umar (2003), efektivitas merupakan ukuran

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dicapai atau menunjukkan

apakah persoalan tertentu dapat diselesaikan dengan baik sedangkan efisiensi

adalah suatu ukuran dalam membandingkan input yang direncanakan dengan

input sebenarnya. Jadi, efektivitas berhubungan dengan hasil guna sedangkan

efisiensi berhubungan dengan daya guna. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi

menghasikan produktivitas yang tinggi. Akan tetapi efektivitas yang tinggi dan

efisiensi yang rendah mengakibatkan terjadinya pemborosan. Sedangkan efisiensi

yang tinggi dan efektivitas yang rendah yang artinya tidak mencapai target yang

ditentukan. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, meskipun terjadi

peningkatan efektivitas belum tentu terjadi peningkatan efisiensi, begitu pula

sebaliknya.
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D. Teori Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki

biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapat keuntungan dimasa yang

akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi,

dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Sedangkan menurut Sukirno (2004),

investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-

barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti

dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan

untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan.

Investasi adalah suatau kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan

ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa-masa

yang akan datang (Departemen Koperasi dan UKM 2011).

Di dalam setiap perekonomian, perusahaan-perusahaan memerlukan modal

menjalankan dan memperbesar usahanya. Menurut Sukirno (2004), modal dapat

diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal

dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Modal juga dapat diartikan pengeluaran sektor perusahaan untuk

membeli/memperoleh barang-barang modal yang baru yang lebih modern atau

untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi

atau yang sudah usang.
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Modal adalah sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh

manusia. Kadang-kadang modal dilihat dalam arti uang atau dalam arti

keseluruhan nilai daripada sumber-sumber ekonomi non manusiawi termasuk

tanah. Itulah sebabnya bila menunjuk pada modal dalam arti luas dan umum, akan

dimasukkan semua sumber ekonomi di luar tenaga kerja. Dalam pengertian

ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama menjadi faktor

produksi dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru.

E. Konsep Jumlah Unit Usaha

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.

F. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total

nasional atas output barang dan jasa. Produk domestik bruto sering dianggap

sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas

aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu

(Mankiw, 2007).
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Menurut Departemen Koperasi dan UKM tahun 2011, Produk Domestik Bruto

(PDB) adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam

jangka waktu tertentu (yang biasanya 1 tahun). Sedangkan menurut Sukirno

(2004), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah barang dan jasa diproduksi bukan

saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara

lain dalam kata lain produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang

berasal dari luar negeri.

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang

merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya

akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Apabila permintaan hasil produksi

perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah

kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah

penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil

produksi, antara lain adalah naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi

dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi,

dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam

proses produksi (Sudarsono, 1988).

Menurut Simanjuntak (1985) yang menyatakan bahwa pengusaha

memperkerjakan seseorang karena itu membantu memproduksi barang/jasa untuk

dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha

terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan

barang yang diproduksi.
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G. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan neoklasik (solow growth model). Model petumbuhan Solow

dirancang untuk menunjukan bagaimana pertumbuhan persediaan modal,

pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam

perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa

suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2007).

1. Penawaran Barang dan fungsi Produksi

Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang

sudah dikenal, yang menyatatakan bahwa output bergantung pada persediaan

modal dan angkatan kerja :

Y = F(K, L) (2)

Model pertumbuhan Solow mengansumsikan bahwa fungsi produksi memiliki

skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan (constant return to scale).

zY = F(zK, zL) (3)

Dengan z bernilai positif. Jika mengalihkan modal dan tenaga kerja dengan z,

kita juga mengalihkan jumlah output z.

Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita

menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah

angkatan kerja. Maka digunakan z = 1/L dalam persamaan di atas untuk

mendapatkan :

Y/L = F(K/L, 1) (4)

Persamaan ini menunjukan bahwa output per pekerja Y/L adalah fungsi dari

jumlah modal per pekerja K/L (angka “1” adalah konstan dan bisa dihilangkan).
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Asumsi pengembalian angka konstan menunjukkan bahwa besarnya

perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja sehingga tidak

mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja.

Kita nyatakan hal ini denagn huruf kecil, sehingga y = Y/L adalah output per

pekerja, dan k = K/L adalah modal per pekerja.

Maka dapat ditulis fungsi produksi sebagai berikut :

y = f(k) (5)

Di mana kita definisikan f(k) = F(k,1). Kemiringan dari fungsi produksi ini

menunjukkan berapa banyaknya output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja

ketika mendapatkan satu unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan

produk marginal modal MPK. Secara matematis ditulis :

MPK = f(k + 1) – f(k) (6)

Permintaan terhadap Barang dan Fungsi Konsumsi Permintaan terhadap barang

dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain output

per pekerja y merupakan konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja i :

y = c + I (7)

persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan

nasional untuk suatu perekonomian.

Model Solow mengansumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian s

dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian (1-s). Maka dapat

dinyatakan dengan konsumsi sederhana :

c = (1 – s)y (8)
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di mana s, tingkat tabungan, adalah angka antara nol dan satu. Untuk melihat

apakah fungsi ini berpengaruh pada investasi, substitusikan (1 – s)y untuk c dalam

identitas perhitungan pendapatan nasional :

y = (1 – s)y + I (9)

di ubah menjadi I = sy. Persamaan ini menunjukan bahwa investasi sama dengan

tabungan.

H. Peranan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM selalu digambarkan sebagai

sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar jumlah

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik itu

disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian

yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola oleh dua

departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

(2) Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan

yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada

kenyataanya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang

sudah dicapai usaha besar.

Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat

pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan

untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami

perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan

ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju

pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi
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produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003)

merupakan hubungan antara tingkat output (Y) dengan tingkat input (capital and

labour). Turunan pertama fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut :

Y = f(K,L) (10)

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai PDB secara langsung dipengaruhi oleh

tingkat investasi yang merupakan ΔK (Δ capital) dan angkatan kerja yang

merupakan Labour (L) dalam fungsi produksi. Investasi UMKM setiap tahunnya

terus meningkat hal ini dapat mempertinggi efisiensi ekonomi dalam bentuk

barang-barang modal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan ekonomi.

Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia

paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam

kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar;

(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5)

sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian

nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada

masa mendatang (Kuncoro, 2002). Pemberdayaan UMKM secara terstruktur dan

berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian

nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun.

Selain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan

tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan

pendapatan masyarakat.
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Pemberdayaan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan

daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan

wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis

pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Kian, 2003).

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada

kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam jumlah

yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya

mengembangkan wirausaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan UMKM

diharapkan lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi

dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja

yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat

pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Departemen Koperasi

dan UKM, 2004).

Pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena

menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan

membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UMKM

akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan

industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UMKM akan

memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan sehingga

dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Departemen

Koperasi dan UKM, 2004).
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I. Kinerja UMKM di Indonesia

UMKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan

masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat

kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan,

proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan,

serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan

kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-

masalah tersebut di atas.

UMKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4

(empat) hal, yaitu :

1. Sebagian UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods),

khususnya yang tidak tahan lama.

2. Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam

aspek pendanaan usaha.

3. Pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti

hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan

4. Terbentuknya UMKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan

hubungan kerja di sektor formal.

UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang

perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada

dasarnya adalah sektor UMKM.
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Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. PDB UMKM

2. Unit Usaha UMKM

3. Tenaga Kerja UMKM

4. Investasi UMKM

5. Ekspor UMKM

J. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang

bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses

pembangunan nasional. Khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka

mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan

peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah

meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin

tangguh dan mandiri. Sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam

perekonomian nasional.

Adapun kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM, diantaranya

adalah :

1. Pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah,

dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam

sumber daya manusia. Didalam pola pengembangan tersebut dilakukan

dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan.

Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi

banding serta pemberian bantuan untuk mandiri.
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2. Kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang

bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akusisi. Kemitraan usaha

berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi

ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini menciptakan keterkaitan

antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau

konglomerasi.

3. Bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal

ini turut mementukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di

bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat

melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UMKM. Dengan

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan

yang dilakukan oleh BI dalam membantu pengembangan usaha kecil salah

satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

K. Tinjauan Empirik

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan kajian dan mempelajari

lebih dalam terhadap penelitan-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik

yang diangkat oleh penulis. Berikut ini adalah ringkasan penelitian-penelitian

terdahulu yang dijadikan rujukan dalan penelitian ini :

Tabel 7. Ringkasan Penelitian “Peranan Sektor Usaha Kecil dan
Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia”

Judul Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam
Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia

Penulis/Tanggal Maharani Tejasari, 2008
Variabel PDB UKM, unit UKM, pendapatan perkapita, investasi
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Penelitian UKM, kredit investasi, kredit modal kerja, ekspor UKM,
tenaga kerja UKM

Metode
Penelitian

Ordinary Least Square (OLS)

Hasil Penelitian Jumlah unit usaha, Kredit Modal Kerja dan PDB UKM
secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif
terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, Kredit
Investasi dan pendapatan per kapita secara signifikan
berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Dan Tenaga kerja dan investasi secara signifikan
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan Jumlah unit UKM positif tetapi tidak
signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dan juga nilai ekspor berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap perumbuhan ekonomi.

Tabel 8. Ringkasan Penelitian “Pengaruh Investasi, Ekspor dan Tenaga
Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 1993-
2004”

Judul Pengaruh investasi, ekspor dan tenaga kerja terhadap
pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 1993-2004

Penulis/Tanggal Ninik Suprihatin, 2006
Variabel
Penelitian

PDRB, Investasi, Ekspor, Tenaga Kerja

Metode
Penelitian

Ordinary Least Square (OLS)

Hasil Penelitian Nilai koefisien regresi variabel investasi adalah 0,241
sehingga bila investasi naik 1 persen maka PDRB akan
naik sebesar 0,241 % dan signifikan secara parsial.
Nilai koefisien regresi variabel ekspor adalah 0,287
sehingga bila ekspor naik 1 persen maka PDRB akan
naik sebesar 0,287 % dan signifikan secara parsial.
Nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja adalah
0,823 sehingga bila tenaga kerja naik 1 persen maka
PDRB akan naik sebesar 0,823 % dan signifikan secara
parsial.
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Tabel 9. Ringkasan Penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi PDRB Jawa Tengah 1982-1999”

Judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Jawa
Tengah 1982-1999

Penulis/Tanggal Wahyu Widyaningsih, 2002
Variabel
Penelitian

PDRB, Investasi, Ekspor, Tenaga Kerja

Metode
Penelitian

Ordinary Least Square (OLS)

Hasil Penelitian Nilai koefisien regresi variabel investasi adalah 0,44
sehingga bila investasi naik 1 persen maka PDRB akan
naik sebesar 490,44 %. Nilai koefisien regresi variabel
ekspor adalah 0,055 sehingga bila ekspor naik 1 persen
maka PDRB akan naik sebesar 0,055 %. Nilai koefisien
regresi variabel tenaga kerja adalah 0,87 sehingga bila
tenaga kerja naik 1 persen maka PDRB akan naik
sebesar 0,87 %

Tabel 10. Ringkasan Penelitian “Pengaruh Perkembangan Usaha
Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
pada sektor UKM di Indonesia”

Judul Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah
terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada sektor UKM di
Indonesia

Penulis/TanggalAde ReselaAde raselawati, 2011
Variabel
Penelitian

PDB UKM, investasi UKM, ekspor UKM, tenaga kerja
UKM, unit UKM

Metode
Penelitian

Ordinary Least Square (OLS)

Hasil Penelitian Variabel ekspor UKM, jumlah unit UKM, dan investasi
UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia
pada tahun 2000 sampai 2009. Sedangkan tenaga kerja
UKM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di
Indonesia pada tahun 2000 sampai 2009.
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Tabel 11. Ringkasan Penelitian “Pengaruh Tenaga Kerja, Bantuan
Modal Usaha Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jimbaran”

Judul Pengaruh Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha Dan
Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jimbaran

Penulis/Tanggal Ni Wayan Duti Ariani, 2008
Variabel
Penelitian

Pendapatan UMKM. Produktivitas UMKM, Tenaga
kerja, bantuan modal usaha, teknologi

Metode
Penelitian

Ordinary Least Square (OLS)

Hasil Penelitian Variabel tenaga kerja, bantuan modal usaha dan
teknologi secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas kerja Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Jimbaran. Dari uji regresi secara
parsial didapat bahwa variabel tenaga kerja, bantuan
modal usaha dan teknologi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap produktivitas kerja Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) di Jimbaran.


