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ANALISIS KERUANGAN USAHA MIKRO YANG BERORENTASI 

EKSPOR DI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA 

Abstrak 

Kecamatan Laweyan merupakan wilayah yang mempunyai 44 UMKM 39 

diantaranya adalah UMKM menengah dan 5 sisanya adalah industri kecil. Industri 

batik juga mendominasi yaitu terdapat 36 industri batik dan sisanya 8 industri 

merupakan industri lain. industri batik merupakan insdustri yang potensial untuk 

mendorong perekonomian rakyat melalui sektor UMKM bahkan industri ini 

sangat potensial untuk menjadi besar dan bertaraf internasional. Tujuan penelitian 

ini yaitu : (1)Untuk menganalisis  variasi  keruangan  Usaha Mikro  yang 

berorentasi Ekspor dikecamatan Laweyan  kota Surakarta (2) Untuk   

menganalisis persebaran  Usaha Mikro yang berorentasi Ekspor dikecamatan 

Laweyan  kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini semua usaha mikro yang di 

kecamatan laweyan yang berorentasi ekspor. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel non probalitas (non probability 

sampling). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang berorientasi Ekspor di Kecamatan Laweyan 

menunjukan pola persebaran yang tidak merata, berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa dari 43 UMKM 33 bidang usaha berada di Kelurahan Laweyan. 

Dari 43 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang berada di Kecamatan 

terdapat 25 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang berorentasi 

Ekspor. Produk paling banyak di dominasi oleh Industri Batik, hal ini dikarenakan 

Kecamatan Laweyan merupakan sentra Batik serta merupakan kampung Batik 

tertua yang telah ada sejak 15 Masehi. 

Kata kunci : Usaha Berorientasi Eksport,Usaha Mikro,  Kecamatan Laweyan. 

Abstract 

Laweyan Subdistrict is an area that has 44 UMKM 39 of which are medium 
MSMEs and the remaining 5 are small industries. The batik industry also 
dominates that there are 36 batik industries and the remaining 8 industries are 
other industries. The batik industry is a potential industry to encourage the 
people's economy through the MSME sector, even this industry has the potential 
to become large and international. The purpose of this study are: (1) To analyze 
variations in export-oriented micro business spheres in Laweyan sub-district, 
Surakarta city (2) to analyze the distribution of export-oriented micro enterprises 
in Laweyan sub-district, Surakarta city. The method used in this study is a survey. 
The population contained in this study are all micro-enterprises in Laweyan sub-
district which are export oriented. The sampling technique in this study is a non-
probability sampling technique. The results of this study indicate that the Micro, 
Small and Medium Enterprises (MSMEs) that are export oriented in Laweyan 
Subdistrict show an uneven distribution pattern, based on the results of research 
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it is known that out of 43 MSMEs 33 businesses are located in Laweyan Village. 
Of the 43 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Subdistrict, 
there are 25 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with Export 
oriented. The products are mostly dominated by the Batik Industry, this is because 
Laweyan District is the center of Batik and is the oldest Batik village that has 
existed since 15 AD. 

Keywords: Export Oriented Enterprises, Micro Enterprises, Laweyan District. 

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat 

vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-

negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di 

Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan 

dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya 

sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan 

banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis 

dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. 

Kota Solo merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat UMKM, 

salah satu hasil UMKM yang terkenal adalah Batik, Tingkat pertumbuhan 

Usaha  Mikro  Kecil Menengah  Batik  di  kota  Solo, Surakarta  seusai 

pengakuan UNESCO, mencapai 35 hingga 50 persen. Jumlah ini merupakan 

jumlah yang cukup besar untuk mendorong sektor perekonomian rakyat. Sesuai 

dengan visi dan misinya, Kota surakarta dikenal sebagai Kota Budaya. 

Diantara usaha kecil lainnya, usaha kerajinan batik mempunyai karakteristik  

yang  sangat  khusus  dan  merupakan  Kebudayaan  Indonesia  yang tetap 

bertahan secara konsisten. Selain itu usaha ini banyak menyerap tenaga kerja 

dan produknya menggunakan bahan baku yang memiliki kandungan lokal yang 

menonjol, inovatif di sektor usaha kecil, jumlahnya cukup tersedia, memiliki 

daya saing tinggi dalam hal ciri, desain, kualitas, harga serta produksinya juga 

mempunyai nilai tambah yang paling tinggi diantara produk lain.Batik 

merupakan merupakan salah satu dari 14 kelompok klasifikasi industri kreatif 
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di Indonesia sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang dikenal di mancanegara 

(Deperindag, 2007). 

Kota Surakarta  merupakan kota yang dikenal dengan nama “Kota  Batik” 

hal ini dapat  dilihat dari data realisasi ekspor Kota Surakarta menurut 

komoditas ekspor batik pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan  

dengan   tahun    2012. Pada tahun 2013 ekspor batik mencapai nilai 

USD12.317.114,86 dengan volume 609.662,70 kg. Nilai  ekspor  batik  Kota  

Surakarta  ini  merupakan nilai ekspor komoditas terbesar kedua setelah 

komoditas tekstil dan produk tekstil yang mencapai USD18.194.793,51 dengan 

volume 794.877,13 kg. Artinya  bahwa kenaikan ekspor pada tahun 2013 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa potensi 

pengembangan produk batik masih sangat besar. Salah satu daerah disurakarta 

yang merupakan daerah pengahasil batik terbesar adalah daerah Laweyan.  

Kecamatan Laweyan merupakan wilayah yang mempunyai 44 UMKM 39 

diantaranya adalah UMKM menengah dan 5 sisanya adalah industri kecil. 

Industri batik juga mendominasi yaitu terdapat 36 industri batik dan sisanya 8 

industri merupakan industri lain. industri batik merupakan insdustri yang 

potensial untuk mendorong perekonomian rakyat melalui sektor UMKM 

bahkan industri ini sangat potensial untuk menjadi besar dan bertaraf 

internasional.  

Tabel 1. Potensi Industri Kota Surakarta Tahun 2013 

Produk 
Jumlah 

Perusahaan 

Nilai 

Investasi 

(Rp. 000) 

Nilai 

Produksi 

(Rp. 000) 

Tenaga 

Kerja 

(Orang) 

Tekstil dan Produk Tekstil 595 91.095.811 684.765.000 6.898 

Mebel/Furniture 132 15.524.043 53.660.306 839 

Handycraft 191 1.722.610 15.451.040 232 

Percetakan 198 103.063.000 287.796.000 1.543 

Makanan dan Minuman 463 149.563.000 227.354.000 3.073 
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Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta, 

Kecamatan laweyan sebenarnya mempunyai banyak produk UKM yang 

mampu bersaing dipasar internasional, namun banyak dari produk-produk yang 

masih terpencar-pencar dalam pola pemasaran dan pengelolahannya. Ada yang 

dipasarkan secara langsung kepada pembeli lokal, ada yang langsung menjual 

secara online atau mencari langsung pembeli yang ada di berbagai macam 

negara. 

Permasalahan lain adalah permasalahan kualitas produk yang masih belum 

terstandarkan, tidak banyak UKM dikecamatan laweyan yang sadar akan 

kualitas barang, menjual tanpa memikirkan bagaimana pembeli melakukan 

repeat order atau memikirkan layanan purna jual. untuk permasalahan pembeli, 

masih seputar pada pembentukan pasar ( berkumpulnya penjual) belum sampai 

pada bagaimana dikenali oleh pembeli atau bagaimana masuk kedalam akses 

pembeli. Secara separatis beberapa UKM yang berorientasi ekspor masih 

mencari pasar-pasar / perusahaan mana saja yang bisa dimasuki oleh produk-

produk mereka. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dimana data yang

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui

observasi mencari persebaran usaha mikro yang berorentasi ekspor

dikecamatan laweyan. Kemudian data sekunder didapat dari Informasi

Geospasial yang digunakan dalam pembuatan peta. Populasi dalam penelitian

ini adalah semua usaha mikro yang di Kecamatan Laweyan sebanyak 44 UKM.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive sampling.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Usaha Mikro di Kecamatan Laweyan 

1) Usaha Mikro di Kecamatan Laweyan Berdasarkan Jenis Usaha
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 Sektor ekonomi dibedakan menjadi 3 jenis yaitu industri kecil, industri 

menengah, dan industri besar. Industri kecil yaitu pabrik atau industri yang 

tidak menempati wilayah yang terlalu luas, hanya mempunyai sedikit pekerja, 

dan hasil produksinya berskala kecil, biasanya berupa industri rumahan. 

Sedangkan industri menengah adalah suatu pabrik atau industri yang 

menempati wilayah cukup luas, mempunyai cukup pekerja, dan hasil 

produksinya berskala cukup besar namun hanya dipasarkan pada tingkat lokal 

dan regional saja. Industri besar adalah suatu jenis pabrik atau industri yang 

menempati wilayah yang sangat luas, mempekerjakan banyak tenaga kerja, 

dan hasil produksinya berskala besar sehingga dipasarkan secara nasional. 

 Kecamatan Laweyan merupakan suatu sentra pembuatan batik yang 

dikenal dengan Batik Solo yaitu Kampung Batik Laweyan. Di Kelurahan 

Laweyan terutama terdapat begitu banyak pusat-pusat produksi batik yang 

dikenal bukan hanya di Kota Surakarta melainkan di seluruh Indonesia. 

Selain industri pembuatan batik, Kecamatan Laweyan juga memiliki berbagai 

industri pengolahan lain seperti industri kerupuk, ayam potong, kerajinan 

tangan, besi dan baja, dsb. Berikut ini merupakan banyaknya Usaha Mikro 

yang berada dikecamatan laweyan berdasarkan Barang yang di Produksi:  

Tabel 2

Usaha Mikro di kecamatan Laweyan Berdasarkan Jenis Usaha 

No. Jenis Nama Kelurahan Jumlah 

1. Industri Kecil Industi Batik Pajang 3 

2. Industri Kecil Industri Kerupuk Kerten 1 

3. Industri Kecil Industri Ayam Potong Karangasem 1 

4. Industri Kecil Industri Kerajinan laweyan 2 

5. Industri Menengah Industri Besi Pajang 1 

6. Industri Menengah Industi Batik Laweyan 34 

7. Industri Menengah Industri Rokok Kerten 1 

8. Industri Menengah Industri Air Jajar 1 

Jumlah 43 

 Usaha Mikro di Kecamatan Laweyan di dominasi oleh jenis usaha Batik 

yaitu sebanyak 37 usaha, dari 37 usaha batik yang ada di kecamatan Laweyan 

34 usaha batik kategori industri menengah terdapat dikelurahan Laweyan, 
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sedangkan 3 industri batik dengan kategori kecil terdapat di Kelurahan 

Pajang. Untuk lebih jelasnya mengenai usaha kecil dan menengah yang ada di 

Kecamatan Laweyan dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

Gambar 1 Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Laweyan 

 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat industri Batik merupakan jenis 

usaha yang paling banyak, hal ini sangat berkaitan dengan sejarah serta  

perkembangan Kecamatan Laweyan sebagai sentra industri batik, yang telah 

ada 15 M. 

2) Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Laweyan Berdasarkan 

Lama Usaha

Lama usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro adalah seluruh

rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau 

berlangsungnya usaha dilakukan. Dalam hal ini, skala waktu merupakan 

interval antara dua buah keadaan dalam melakukan sebuah usaha 

perdagangan. Usaha mikro di Kecamatan Laweyan berdasarkan lama 

usahanya dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3 Lama Usaha Mikro berdasarkan lama Usaha 

No. Lama Usaha Frekuensi Prosentase 

1. < 5 tahun 2 4,65 % 

2. 5-10 tahun 8 18,60 % 
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3. > 10 tahun 33 76,74 % 

Jumlah 43 100 % 

Sumber : Data Primer (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui usaha mikro dengan lama usaha kurang 

dari 5 tahun sebanyak 2 atau sebesar 4,65 %, usaha mikro dengan lama usaha 

5-10 tahun sebanyak 8 atau sebesar 18,60 % dan usaha miko dengan lama 

usaha lebih dari 10 tahun sebesar 33 atau sebesar 76,74 %. Untuk lebih 

jelasnya mengenai usaha mikro berdasarkan lama usahanya dapat dilihat pada 

diagram berikut : 

Gambar 2 Usaha mikro di Kecamatan berdasarkan lama usaha 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa  usaha mikro berdasarkan lama 

usaha dik Kecamatan laweyan paling banyak adalah usaha dengan lama usaha 

> 10 tahun yaitu sebanyak 33 usaha atau sebanyak 76,74 %. 

3.2 Pembahasan 

1) Analsisis Usaha Mikro yang berorentasi Ekspor dikecamatan 

Laweyan kota Surakarta

 Usaha mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan 

bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 

Usaha mikro juga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan 

Negara. Beberapa jenis usaha menjadi sumber devisa Negara, dengan kata 

lain usaha mikro telah menjadi investasi bagi Negara. Terutama dibidang 
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pertanian dan kerajinan. Usaha Mikro di Beberapa daerah di Indonesia  tidak 

hanya memiliki pasaran domestik saja, namun telah mampu merambah di 

pasar dunia khususnya Negara di Asia. 

 Bagi unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh 

pelosok tanah air, peluang untuk memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan ekspor diperlukan kesiapan 

maupun kemampuan meningkatkan daya saing. Dibandingkan dengan ekspor 

perusahaan besar, ekspor UMKM masih di bawah 10% kontribusi dalam 

perekonomian, namun pertumbuhannya seiring dengan kematangan unit-unit 

UMKM dalam kewirausahaan maupun orientasi pasar dalam menciptakan 

peluang. UMKM pada mulanya melakukan ekspor melalui pihak ketiga 

eksportir/pedagang perantara dan masih sedikit yang berhubungan langsung 

dengan buyer/importer di luar negeri. Peluang untuk mengembangkan 

UMKM yang memasuki pasar ekspor masih sangat memiliki prospek dan 

potensi yang besar di masa datang. Hal ini terutama bila dilihat dari produk 

unggulan UMKM yang selama ini dikenal sebagai produk ekspor nonmigas, 

antara lain: produk pertanian, perkebunan, perikanan, tekstil/garmen, 

furniture, produk industry pengolahan dan barang seni/kerajinan yang semua 

produk berteknologi sederhana.  

 Kecamatan laweyan merupakan sentra industri terutama usaha batik,  

usaha batik di Kecamatan Laweyan teleh berlangsung sangat lama, 

pasarannya pun tidak hanya pasar Domestik namun banyak yang telah 

menjual produk-produknya sampai kemancanegara, selain usaha batik, usaha 

mikro lain yang berorentasi Ekspor adalah Usaha Kerajinan tangan, dan 

mebel. Dari  total sebanyak 43 Usaha mikro yang ada di Kecamatan 

Laweyan, banyak diantaranya yang siap untuk menjual Produksinya keluar 

negeri, Usaha mikro di Kecamatan Laweyan yang berorentasi Ekspor 

berdasarkan Hasil Produksinya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4
Usaha mikro Berorientasi Ekspor di Kecamatan Laweyan 

No. Jenis Usaha Jumlah 
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1. Batik 23 

2. Kerajinan Tangan 2 

Jumlah 25 

Sumber : Data Primer (2018) 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa Usaha Batik merupakan usaha 

berorentasi Ekspor yang paling banyak yaitu sebanyak 23 usaha, kemudian 

usaha Ekspor yang selanjutnya adalah kerajinan yang berupa dompet, kalung, 

gelang dan pernik-pernik, usaha kerajinan tangan yang beroreientasi Ekspor 

sebanyak 2 usaha. Berikut ini adalah Daftar UKM yang beroreientasi Ekspor 

di kecamatan Laweyan. 

 Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan 

membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti 

meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia 

dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menambah nilai  jual UMKM, utamanya agar dapat bersaing dengan produk 

produk asing yang kian membajiri sentra industri dan manufaktur di 

Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap 

tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011). 

 Kuncoro (2009) mengemukakan tantangan yang dihadapi UMKM untuk 

memperkuat struktur perekonomian nasional cukup berat. Pembinaan UMKM  

lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi 

pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Bila 

disadari pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menghadapi 

beberapa kendala seperti kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen 

sumber daya manusia, informasi pemasaran dan keuangan. Lemahnya 

kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan baik itu 

pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya yang baik.  

2) Permasalah UMKM yang berorentasi Ekspor di Kecamatan Laweyan

a. Sumber Daya Produktif

 Akses terhadap sumber daya produktif merupakan aset yang harus dimiliki 

pelaku bisnis. Akses terhadap sumber daya produktif merupakan faktor yang 
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menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan aktivitas bisnis. Dalam hal 

ini, UMKM masih menghadapi hambatan dalam mengakses sumberdaya 

produktif. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM 

menunjukkan bahwa hambatan UMKM dalam mengakses sumberdaya 

produktif terdapat pada pembiayaan dan pemasaran, jaringan bisnis dan 

teknologi. 

 Kondisi tersebut di atas memerlukan bantuan / fasilitasi sebagai upaya 

meningkatkan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif. Bentuk 

fasilitasi yang dapat dilakukan adalah menyediakan pembiayaan dengan 

perlakuan tertentu, baik untuk investasi maupun modal kerja, yang memenuhi 

criteria persyaratan mudah, mekanisme cepat, dan biaya murah. Di samping 

itu, diperlukan fasilitasi yang diarahkan pada pengembangan jaringan bisnis 

UMKM agar UMKM dapat meningkatkan akses pasar produknya. Dalam era 

perdagangan bebas menuntut setiap pelaku bisnis memiliki akses yang cukup 

terhadap pasar untuk meningkatkan daya saingnya. Akses terhadap pasar 

merupakan kunci keberhasilan kegiatan ekspor. Justru hal inilah yang 

merupakan titik emah yang dimiliki UMKM pada umumnya. Sebagian besar 

UMKM masih mengalami kesulitan dalam menembus pasar ekspor, sehingga 

memerlukan fasilitasi pihak lain untuk meningkatkan akses pasar ekspornya, 

baik pemerintah maupun mitra usahanya. Hal ini berdasarkan data DJPEN 

bahwa sebagian besar UMKM memperoleh akses pasar ekspor melalui 

keikutsertaan pameran dan informasi dari mitra usahanya. Sedang sebagian 

kecil memperolehnya melalui media masa dan internet.  

 Kondisi seperti uraian di atas, mengindikasikan bahwa UMKM masih 

memerlukan upaya untuk meningkatkan akses pasar ekspornya. UMKM 

dituntut untuk proaktif dalam mengakses pangsa pasar ekspor produknya. 

Dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya, UMKM memerlukan 

fasilitasi dari pihak lain, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan 

aksesibiltas terhadap pasar ekspor. Upaya ini dapat dilakukan melalui 

penyediaan dan penyebarluasan informasi, yang sesuai dengan kebutuhan 
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UMKM dalam kegiatan ekspor, terutama yang berkaitan dengan spesikasi 

produk dan negara tujuan ekspor. 

b. Adaptasi Produk

 Pelaku bisnis dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai 

dengan selera konsumen atau permintaan pasar, yang memiliki 

kecenderungan cepat berubah, sehingga peredaran suatu produk di pasar 

memiliki siklus yang relatif pendek. Hal ini akan lebih memicu kreativitas 

dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk. Namun demikian, hal ini 

pun merupakan kelemahan yang dimiliki UMKM. UMKM mengalami 

kesulitan dalam menghasilkan spesifikasi produk yang sesuai dengan 

perkembangan selera konsumen. Berdasarkan data DJPEN sebagian besar 

UMKM mengalami hambatan dalam desain dan kemasan, sedangkan 

sebagian kecil mengalami hambatan pada warna dan bentuk. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan UMKM mengalami hambatan dalam 

menghasilkan produk dan kreativitas untuk menghasilkan inovasi produk 

sesuai dengan selera konsumen. Karena itu, UMKM memerlukan pelatihan 

dan magang untuk meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk 

yang berdaya saing. UMKM memerlukan fasilitasi yang berkaitan dengan 

kebutuhan peralatan/teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas dan 

inovasi produk. Dengan demikian, UMKM memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan diversifikasi produk, sehingga tidak bertumpu pada produk-

produk tradisional yang memiliki keunggulan komparatif. 

c. Kapasitas Produksi

 Kapasitas produksi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

pelaku bisnis dalam memasarkan produknya. pada pasar ekspor menuntut 

persyaratan yang ketat dalam melakukan transaksi dengan eksportir. Pesanan 

yang diminta cenderung menitik beratkan pada kesinambungan dan 
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konsistensi ketersediaan produk. Dalam memasarkan produknya, UMKM 

seringkali dihadapkan pada kemampuan menyediakan produk sesuai dengan 

jumlah pesanan, sehingga terjadi kegagalan kontrak pesanan produk. Hal ini 

berkaitan dengan kapasitas produksi yang dimilikinya masih relatif rendah, 

padahal dari spesikasi produk sudah memenuhi keinginan pembeli. 

 Berdasarkan data DJPEN terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan 

rendahnya kapasitas produksi UMKM sampel. Faktor - faktor tersebut antara 

lain ketersediaan modal, ketersedian mesin / peralatan dan penguasaan 

teknologi, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja terampil. 

Data di atas mengindikasikan bahwa hambatan kapasitas produksi pada 

UMKM masih terkait dengan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, 

terutama sumber permodalan dan ketersediaan mesin/peralatan serta 

penguasaan teknologi. Hal tersebut makin menguatkan fenomena yang terjadi 

selama ini bahwa UMKM dihadapkan pada faktor kritis yang bersifat klasik, 

yang belum bergeser dari waktu ke waktu, yakni permodalan dan teknis 

produksi. Karena itu, seyogianya fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dan 

daya saing UMKM, diarahkan pada peningkatan kemampuan UMKM dalam 

mengatasi hambatan faktor-faktor tersebut. 

d. Biaya Kegiatan Ekspor

 Biaya yang tidak sedikit harus dikeluarkan dalam kegiatan ekspor, 

merupakan hambatan yang dialami UMKM. Hal ini menjadi faktor yang 

menurunkan daya saing ekspor produk UMKM karena harga jual produk 

menjadi relatif tinggi dibandingkan eksportir produk sejenis dari negara lain. 

Temuan lapang menunjukkan bahwa pengeluaran biaya dalam kegiatan 

ekspor, yang menjadi hambatan paling besar bagi UMKM adalah justru 

komponen biaya lainnya (85,79 persen), yaitu berupa pungutan tidak resmi 

atau biaya siluman.  

 Kemudian, biaya yang berkaitan dengan perizinan dan transportasi (71,43 

persen) serta risiko atau jaminan produk sesuai pesanan (50,00 persen). 

Karena itu, seyogianya menjadi perhatian pihak terkait dalam membuat 

peraturan, yang memiliki konsekuensi biaya yang harus dibayar pelaku bisnis 
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dalam kegiatan ekspor. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi, maka kegiatan 

ekspor, khususnya yang dilaksanakan oleh UMKM, akan menjadi makin sulit 

karena makin rendahnya daya saing. 

 Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya Liberalisasi 

perdagangan. Menurut Sudaryanto, et.al (2012) seperti pemberlakuan 

ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku 

tahun 2010. Disisi lain, pemerintah menyepakati perjanjian kerja sama 

ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan 

terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing, sebagai contoh 

kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan 

kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih 

jelas. Kondisi tersebut akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat 

diberlakukannya ASEAN Community di tahun 2015.  Apabila kondisi ini 

dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting 

pada akhirnya akan bangkrut. Oleh karena itu , dalam upaya memperkuat 

UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu diciptakan iklim 

investasi domestik yang kondusif dalam upaya enguatan pasar dalam negeri 

agar UMKM dapat menjadi penyangga perekonomian nasional. 

 Kampung Batik Laweyan adalah sentra perkampungan pengusaha batik di 

Solo yang memiliki daya tarik yang sangat besar. Daya tarik ini meliputi 

kondisi Sosial Ekonomi, kondisi Peninggalan Budaya dan kondisi industri 

batiknya. Pada awalnya batik Laweyan didominasi oleh desain batik 

tradisional. Setelah adanya kampung Batik Laweyan,motif desain telah jauh 

berkembang. Salah satu produk unggulan Batik di Kecamatan Laweyan 

adalah Batik tulis dari kain sutera yang di produksi dalam jumlah terbatas. 

Batik ini dibuat untuk memenuhi permintaan pasar segmen ke atas dan untuk 

keperluan ekspor.  

 Kemampuan UMKM dalam menghadapi arus persaingan global memang 

perlu ditingkatkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan 

perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia didalamnya   

juga   memiliki   andil   tersendiri.   Strategi   pengembangan   UMKM tetap 
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bertahan  dapat  dilakukan   dengan  peningkatan   daya   saing   dan 

pengembangan   sumber   daya   manusianya   agar   memiliki   nilai   dan 

mampu   bertahan   menghadapi   pasar   ACFTA,   diantaranya melalui 

penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), penyediaan akses informasi 

emasaran,pelatihan manajemen keuangan dan pengembangan teknologi 

informasi komunikasi.  

 Tantangan berat dalam pengembangan UMKM dalam era perdagangan 

bebas dan persaingan global saat ini adalah persaingan bisnis yang semakin 

ketat. Ketatnya kompetisi di dunia usaha juga dirasakan oleh UMKM batik 

ditanah air. Beberapa tahun terakhir, tekstil bermotif batik (batik printing) 

dari sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Afrika Selatan 

dan Polandia masuk ke Indonesia, dan menyebabkan UMKM batik 

tradisional yang memproduksi batik tulis dan batik cap menghadapi hambatan 

baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran. Hal ini terjadi karena, 

batik printing dengan teknologi yang canggih dapat diproduksi secara masak 

dan cepat, dengan harganya relatif lebih murah sehingga lebih banyak 

diminati olehkonsumen, khususnya kelas menengah ke bawah.  

 Menurut Novandari (2013) intensitas kompetisi dalam industri ini, 

mewajibkan UMKM batik di tanah air untuk memiliki keunggulan produk 

dan kekhasan dari produk yang dihasilkan yang berkelanjutan agar dapat 

bertahan dan memenangkan persaingan. Keunggulan bersaing berkelanjutan 

merupakan nilai (value) yang mampu diciptakan oleh UMKM batik untuk 

konsumennya  secara   terus   menerus. Dengan   keunggulan  bersaing   yang   

dimiliki.   UMKM batik   di  indonesia   diharapkan  dapat    menghasilkan   

produk   batik   yang lebih   baik   dibandingkan   dengan  pesaing pesaing 

yang berasal dari luar negeri. 

 UMKM di Laweyan khususnya harus mampu memanfaatkan kemajuan 

teknologi dalam memasarkan produknya. Pemanfaatan e-commerce sebagai 

salah satu media promosi sekaligus penjualan akan mampu memperluas 

jaringan penjualan keseluruh Indonesia dan bahkan dunia. Pemanfaatan 

teknologi ini dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam menghadapi 
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MEA. Selain itu, keunggulan-keunggulan kompetitif dari pelaku UMKM pun 

harus selalu ditingkatkan agar dapat bersaing di kancah global.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi Ekspor di

Kecamatan Laweyan menunjukan pola persebaran yang tidak merata,

berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 43 UMKM 33 bidang

usaha berada di Kelurahan Laweyan.

b. Dari 43 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang berada di

Kecamatan terdapat 25 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang

berorentasi Ekspor. Produk paling banyak di dominasi oleh Industri Batik,

hal ini dikarenakan Kecamatan Laweyan merupakan sentra Batik serta

merupakan kampung Batik tertua yang telah ada sejak 15 Masehi.

c. Dalam perkembangannya UMKM di Kecamatan Laweyan mempunyai

beberapa permasalahan antara lain : (1) Permasalahan Modal yang kurang

sehingga UMKM tidak bisa mengembangkan lebih lanjut Produk- Produk

yang menjadi Produk unggulan, (2) Kurangnya SDM yang memadai

sehingga para pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan kemajuan

teknologi dalam memasarkan produknya. (3) Biaya kegiatan ekspor yang

tidak sedikit dan masalah perizinan.

4.2 Saran 

a. Perlu peningkatan kualitas terhadap Produk-Produk UMKM agar mampu

bersaing dengan Produk-Produk dari Luar Negeri, mengingat persaingan

global saat ini adalah persaingan bisnis yang semakin ketat.

b. Perlu adanya perhatian serta kebijakan pemerintah baik pemerintah Pusat

maupun daerah agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

khususnya di Kecamatan Laweyan mampu menjaga Eksistensinya serta

mampu meningkatkan Kualitas Produknya sehingga mampu bersaing

dengan produk-produk unggulan dari negara lain.



16 

D A F T A R  P U S T A K A  

Anatan, Lia., (2010), Pengaruh Implementasi Praktik – Praktik Manajemen 

Rantai Pasokan Terhadap Kinerja Rantai Pasok dan Keunggulan 

Kompetitif, Karisma Vol.4 (2): 106-117,2010.  

Ghozali, Imam. (2012). Partial Least Square: Konsep Metode dan Aplikasi 

Menggunakan Program Worp PLS2.0. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Hanna, M.D. and W. R. Newman. (2001), Operations Management: An Integrated 

Approach. Prentice Hall, Inc., New Jersey. 

Heizer, J. & B. Render. (2005), Manajemen Operasi. Buku Kesatu. Edisi 

Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat. 

Hertz, Harry S. 2007. Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence 

2007. IQAF: Jakarta. 

Hitt, Michael A. R, Duane ireland. And Robert. E Hekisson. (2001), Manajemen 

Strategis. Buku Kesatu. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. 

Indrajit, R.E dan R. Djokopranoto. (2002), Konsep Manajemen supply Chain. PT 

Grasindo, Jakarta. 

Indrianto, Nur. & Supomo, bambang. (2002), Metode Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. 

Irmawati, (2007). Pengaruh Manajemen Rantai Pasokan Terhadap Kinerja Di 

Ptpn Viii Gunung Mas Bogor, Program Studi S-1, Institut Pertanian Bogor. 




