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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang No 2 Tahun 2020 pasal (1) mengatur tentang “Kebijakan 

Keuangan Negara dan Disabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka 

menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas  Sistem Keuangan.  

Di tahun 2020 banyak muncul peristiwa penting yang menyebabkan 

serbagai aspek di kehidupan mengalami masa yang mana cenderung lebih 

sulit. Salah satu peristiwa tersebut diantaranya munculnya Corona Virus 

Disease 2019/COVID-19. Virus ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia 

dan telah berpengaruh pada aspek kehidupan seperti pendidikan, politik, 

ekonomi, keamanan dan bahkan sosial budaya. Dengan adanya wabah ini 

beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi adanya dampak buruk 

terhadap ekonomi global. Di Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati telah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi terburuk dapat 

mencapai minus 0,4%. 

Adanya penurunan ekonomi yang berantai ini tidak hanya akan 

menimbulkan suatu guncangan terhadap fundamental ekonomi riil, tetapi juga 

akan merusak keberlangsungan mekanisme pasar antara permintaan dan 

penawaran agar dapat berjalan dengan normal dan seimbang. Salah satu 

upaya yang dilakukan dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah 

dengan cara menerapkan sosial atau physical distancing. Namun sayangnya, 

adanya gerakan ini sangat berpengaruh terhadap penurunan aktivitas ekonomi 

secara keseluruhan. 

Persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi harus disikapi oleh 

para pelaku bisnis atau usaha dengan menerapkan langkah-langkah strategis 

bagi kelangsungan usahanya. Munculnya pandemi covid-19 mengakibatkan 

sendi-sendi kehidupan serta pendidikan dan perekonomian mengalami 
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kelumpuhan yang mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit 

yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perekonomian menjadi 

shock baik secara perorangan, rumah tangga, perusahaan makro dan mikro 

bahkan perekonomian negara di dunia (Taufik & Ayuningtyas, 2020). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 pasal (2) yang 

membahas tentang “Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi 

dan penanganan dampak penularan COVID-19”. Saat ini pemerintah dan 

masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi 

darurat, dengan  adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan 

adanya penerapan WFH (Work From Home) untuk karyawan baik swasta 

maupun pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (Hadi dan Supardi, 2020).  

Sektor UMKM semestinya menjadi penopang perekonomian, namun 

dengan adanya krisis tidak dapat berbuat banyak di masa pandemi sekarang 

ini. Walaupun dalam data Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2017 

sektor ini dapat menampung tenaga kerja sebanyak 97% dan menyumbang 

PDB sebesar 60%. Dalam BCC, Ikhsan Ingratubun selaku Ketua Asosiasi 

UMKM Indonesia menyatakan bahwa pendapatan UMKM selama pandemi 

ini diketahui menurun drastis. Hal tersebut mengakibatkan UMKM 

mengalami kesulitan dalam membayar biaya dan upah para pekerja, sehingga 

dengan keadaan seperti itu banyak pekerja sekotr UMKM yang dirumahkan. 

Salah satu UMKM yang berada di kota Surakarta yang paling banyak 

mengalami penurunan permintaa masyarakat selama pandemic COVID-19 

adalah industri batik. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta 

menunjukkan bahwa setidaknya ada 99 UMKM Batik yang terletak di Kota 

Surakarta. Beberapa dari pusat perbelanjaan batik di Surakarta seperti yang 

terletak di Beteng Trade Center (BTC), pasar Klewer, dan Pusat Solo Grosir 

(PGS) mulai mengalami sepi pengunjung sejak bulan Maret 2020. Sehingga 

secara linear pusat-pusat kerajinan batik yang berada di daerah Surakarta juga 

menunjukkan penurunan omset atau bahkan kehilangan penjualannya. Hal 

tersebut dikarenakan berkurangnya permintaan masyarakat akan kain batik 
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sehingga proses produksi dan distribusi juga akan terhambat dan menjadikan 

produktivitas usaha menurun. 

Adanya permasalahan – permasalahan tersebut menuntut para pelaku 

usaha untuk saling bekerjasama untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya dan melakukan strukturisasi serta revitalisasi setelah pandemic 

Covid-19 dengan tujuan untuk melahirkan komitmen serta kepercayaan (Hadi 

et, al,. 2020). Untuk dapat megurangi dampak negative bagi para pelaku 

usaha dibutuhkan suatu inovasi yang cepat dan tepat untuk menciptakan 

aktivitas baru untuk tetap mamastikan keberlanjutan usahanya (Septina, 

2020).  

Suatu usaha dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila di 

dalamnya terdapat suatu pengelolaan usaha yang baik pula. Menurut Stoner et 

al,. (dalam Hanafi: 2015, h.1.6) Pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

proses penggunaan berbagai sumberdaya organisasi lainnya demi tercapainya 

tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Di Desa Krajan Mojolaban yang merupakan salah satu desa yang 

menghasilkan kerajinan kain printing juga mengalami dapak dari adanya 

pandemi COVID-19. Dengan adanya wabah ini dapat dilihat bahwa  

pengelolaan usaha kain printing baik dari SDM maupun tata laksana 

usahanya relative masih belum tertata dengan baik. Hal itu dapat terjadi 

karena adanya perubahan lingkungan yang menimbulkan suatu pengelolaan 

usaha yang berbeda sehingga pengelola usaha harus menjalankan usahanya 

sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi.  

Dengan mengetahui hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

dan memandang perlu untuk mengkaji beberapa aspek pengelolaan usaha 

kain jumputan dan cara-cara pelaku untuk mempertahankan usahanya di 

tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu penulis mangambil penelitian 

dengan judul “Pengelolaan Usaha untuk Mempertahankan Kelangsungan 

Hidup Usaha Kain Printing selama Pandemi Covid-19 di Nabilla Text Desa 

Krajan Mojolaban”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia pada usaha kain printing 

di Nabilla Text Desa Krajan Mojolaban? 

2. Bagaimana pengelolaan keuangan kain printing di Nabilla Text Desa 

Krajan Mojolaban? 

3. Bagaimana pengelolaan produksi usaha kain printing di Nabilla Text 

Desa Krajan Mojolaban? 

4. Bagaimana pengelolaan pemasaran usaha kain printing di Nabilla Text 

Desa Krajan Mojolaban? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah disampaikan di atas, tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan sumber daya manusia pada usaha 

kain printing di Nabilla Text Desa Krajan Mojolaban. 

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan kain printing di Nabilla 

Text Desa Krajan Mojolaban. 

3. Untuk mendeskripsikan pengelolaan produksi usaha kain printing di 

Nabilla Text Desa Krajan Mojolaban. 

4. Untuk mendeskripsikan pengelolaan pemasaran usaha kain printing di 

Nabilla Text Desa Krajan Mojolaban. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pengembangan ilmu/teori tentang manajemen atau pengelolaan usaha 

secara umum dan tentang kewirausahaan. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi pemilik usaha 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi para 

pelaku usaha yang sejenis dalam usaha pelestarian kain printing. 

b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat luas mengenai proses pembuatan kain printing 

khususnya di desa Krajan Mojolaban. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengalaman baru 

untuk mengetahui pengelolaan usaha kain printing di desa Krajan 

Mojolaban. 


