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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendampingan bisnis memiliki peranan yang sangat penting sebagai 

metode yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM)(Khalid, Kayani, & Gilbert, 2017). UMKM sebagai alat 

yang terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat telah menjadi 

fokus utama bagi negara – negara berkembang. Hal inikarena UMKM 

merupakan sektor bantuan dalam menciptakan kesempatan kerja, sehingga 

membantu meningkatkan  standar hidup bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Dampak positif yang dirasakan  adalah tumbuhnya ekonomi dan 

pembangunan di suatu negara(Marri, Nebhwani, & Sohag, 2011). 

Salah satu langkah untuk merealisasikan pertumbuhan UMKM agar 

sesuai apa yapa yang diharapkan, maka perlu pendampingan bisnis. Para 

pengusaha mengikuti bimbingan mentor berpengalaman yang bertindak 

sebagai pendengar atau pelatih kerja mereka untuk mencapai indikator kinerja 

tujuan bisnis.  Mentor harus memberikan berbagai pelatihan yang dapat 

meningkatkan kinerja UMKM. Beberapa indikator kinerja meliputi 

produktifitas tenaga kerja, penjualan dan aset perusahaan  harus menjadi titik 

fokus dari para mentor. Misalnya dalam hal meningkatkan penjualan, mentor 

diharapkan dapat membagikan ilmu pemasaran yang mereka 

kuasai(Crompton, 2012). 
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Kabupaten Klaten memiliki potensi yang besar di bidang usaha 

mikrokecil dan menengah (UMKM), berbagai sentra industri kerajinan banyak 

di jumpai. Di Peger Jurang Kecamatan Bayat misalnya, terdapat puluhan 

industri rumahan yang memproduksi gerabah dan keramik. Di Kecamatan 

Juwiring dan Kecamatan Polanharjo lebih dari seratus pengrajin memproduksi 

berbagai macam handicraft dan furniture. Bahkan 30% produk yang 

dihasilkan mampu menembus pasar ekspor. Di bidang tekstil, Klaten memiliki 

industri tenun yang menggunakan alat tenun buan mesin (ATBM), tak hanya 

sarung tapi juga dikenal dengan produk batik yang dihasilkan, baik batik tulis 

maupun batik cap. Kabupaten ini juga menjadi sentra produk mebel kayu dan 

mebel rotan yang dibentuk menjadi berbagai furniture, tak kurang dari 60% 

juga mampu bersaing di pasar mancanegara(Saefudin, 2011). 

Ada banyak pelatih usaha mandiri yang hebat. Jika kita adalah UMKM 

yang masih kecil, kualitas pelatih belum tentu menjadi hal yang paling 

penting, karena masih banyak yang harus dilakukan dalam menjalankan bisni. 

Hal yang paling utama adalah ketekunan untuk mencapai bisnis yang lebih 

besar. Akan tetapi, penting untuk memastikan bahwa pelatih yang kita jadikan 

mentor memiliki keterampilan yang tepat untuk memberikan apa saja 

kebutuhan bisnis (Bell, 2014). 

Para pengrajin handicraft di Serenan Kabupaten Klaten pernah 

mendapatkan pendampingan bisnis dari Team Building Klaten(“Motivator 

team building di Klaten,” 2016) akan tetapi pengaruhnya belum signifikan, 

karena ada beberapa aspek yang belum tersentuh. Misalnya dalam 
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pengembangan dan pengelolaan aset perusahaan. Dengan adanya penelitian 

ini, diharapkan dapat memberikan aspek pendampingan bisnis yang lebih 

kompleks terhadap perkembangan UMKM di Serenan Kabupaten Klaten. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukanan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah pendampingan bisnis berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

UMKM pada pusat kerajinan Handicraft di Serenan Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada pusat kerajinan UMKM 

Handicraft Serenan Klaten sebagai berikut :  

Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh 

pendampingan bisnis  terhadap kinerja perusahaan UMKM pada pusat 

kerajinan Handicraft Serenan Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memberikangambaran, ide, maupun sumbangan pikiran khususnya 

manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan 
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kinerja perusahaan UMKM dengan cara memberikan pendampingan bisnis 

pada pusat kerajinan Handicraft dan Serenan di Kabupaten Klaten. 

2. Bagi Penulis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengalaman serta wawasanbagi penulis dalam mendalami ilmu tentang 

pengelolaan sumber daya manusia didunia nyata, khususnya untuk 

mengetahui adanya keterkaitan antara pendampingan bisnis terhadap 

peningkatan kinerja perusahaan UMKM. 

3.  Bagi Pembaca 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

tambahan pengetahuan serta menjadi refrensi untuk bahan masukan 

informasi study banding guna terciptanya penelitian lebih lanjut  di masa 

yang akan datang khususnya tentang program pendampingan bisnis 

terhadap peningkatan kinerja suatu perusahaan. 

4. Bagi Universitas 

Untuk memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan  

dan bahan study perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

khususnya pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

5. Bagi Dunia Akademik 

Bagi ilmu pengetahuan semoga dapat dijadikan tambahan 

informasi dan sebagai masukan atau referensi bagi peneliti berikutnya di 

bidang penelitian sejenis. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebuah karya ilmiah berupa skripsi atau tugas akhir kuliah harus 

ditulis dengan baik dan benar serta terperinci dan mudah untuk dipahami  para 

pembaca dari berbagai aspek penulisan. Demi pemahaman yang lebih jelas 

terhadap tugas akhir ini, penulis mengelompokkan materi menjadi beberapa 

sub bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang 

penelitian, batasan   masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaa 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan jurnal, 

yang berupa pengertiandan definisi. Bab ini juga menjelaskan 

tinjauan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta yang 

terakhir adalah hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang aturan dan tata cara dalam melakukan 

penelitian. Mulai dari  jenis Penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data yang didapatkan, 

bagaimana cara pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta 

yang terakhir adalah metode analisis data. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tenteng sejarah singkat berdirinya industri Handicraft  

di Kabupaten Sukoharjo, karakteristik dari responden, analisis data, 

serta pembahasannya. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab iniberisi kesimpulan, keterbatasan penelitian,  dan saran yang 

berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistim berdasarkan yang 

telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya. 

 

 


