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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kunci penggerak 

roda sektor industri di suatu negara. Sektor UMKM merupakan salah satu 

pendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat terutama di negara berkembang seperti 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pelaku usaha UMKM, 

hal ini menjadikan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional 

(Sidin dan Indiarti, 2020) 

Selain sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sektor UMKM 

juga sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi salah 

satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, terbukti bahwa pada era krisis 

ekonomi global di Indonesia sektor UMKM tidak terkena dampak bahkan mampu 

bertahan dan tetap eksis di tengah krisis ekonomi, dibandingkan dengan usaha skala 

besar yang tidak mampu bertahan saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia 

(Wulansari et al., 2017). 

Sektor UMKM memiliki daya tahan dan struktur yang kuat dalam 

menghadapi situasi apapun salah satunya krisis ekonomi, dalam hal ini sektor 

UMKM memiliki 4 keunggulan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah 

krisis ekonomi. Pertama, sektor UMKM tidak memakai utang luar negeri. Kedua, 

sektor UMKM tidak banyak hutang ke bank karena dianggap sebagai unbankable. 

Ketiga, Sektor UMKM memprioritaskan produk UMKM menggunakan produk-
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produk lokal serta dapat meningkatkan pendapatan negara. Keempat, sektor 

UMKM berorientasi ekspor untuk memperluas akses pasar ekspor serta 

mempercepat proses pemulihan ekonomi (Safaruddin, 2017). 

Sebagian besar sektor UMKM bersifat padat karya sehingga mempunyai 

potensi dalam penyerapan tenaga kerja, dan membantu mengurangi masalah 

pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Sektor UMKM memiliki lima peranan 

penting dalam mendorong perekonomian. Pertama, memiliki kemampuan dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kedua, usaha mikro kecil dan menengah 

berperan sebagai sarana pemerataan dan peningkatan distribusi pendapatan 

masyarakat. Ketiga, usaha mikro kecil dan menengah mendorong pembangunan 

perekonomian pedesaan untuk mewujudkan stabilitas nasional. Keempat, 

peningkatan kinerja ekspor non migas. Kelima, memberikan kontribusi terhadap 

pembentukan produk domestik bruto  (Tambunan, 2009). 

Sektor UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

negeri dan sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional, hal ini dilihat dari 

besarnya sumbangan sektor UMKM terhadap pendapatan nasional dalam bentuk 

produk domestik bruto. Semakin besar produk domestik bruto maka dapat 

mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Primadhita dan Budiningsih, 

2020) 

Perkembangan PDB total dan PDB UMKM di Indonesia selama periode 

2012–2018 tersaji dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 memperlihatkan PDB total terus mengalami peningkatan yang 

signifikan selama 7 tahun terakhir, dari tahun 2012 sebesar 7.445.345 milyar 
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menjadi 14.038.599 milyar tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2012 kontribusi 

UMKM terhadap PDB sebesar 4.321.830 milyar atau sebesar 58.05 persen, 

sedangkan puncak tertinggi PDB UMKM terjadi pada tahun 2018 sebesar 

8.573.895 milyar atau sebesar 61.07 persen. Meningkatnya PDB dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, PDB juga dapat mencerminkan 

kinerja ekonomi dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

ekonomi suatu negara untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat. 

Besarnya jumlah PDB total dan PDB UMKM dapat menunjukan kondisi perubahan 

ekonomi suatu negara. 

Tabel 1.1 

      Perkembangan PDB total dan PDB UMKM di Indonesia selama periode 

2012–2018 (Rp.Milyar) 

 

Tahun PDB Total 

(Rp. Milyar) 

PDB UMKM 

(Rp.Milyar) 

Pangsa 

(%) 

2012 7.445.345 4.321.830 58.05 

2013 8.241.864 4.869.568 59.08 

2014 9.014.951 5.440.007 60.34 

2015 10.141.340 6.228.285 61.41 

2016 11.721.450 7.009.283 59.84 

2017 12.840.859 7.704.635 60.00 

2018 14.038.599 8.573.895 61.07 

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diolah 

 

Perkembangan Jumlah Unit UMKM, Tenaga Kerja UMKM, Investasi 

UMKM, dan Ekspor Non Migas UMKM di Indonesia selama periode 2012-2018 

tersaji dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan jumlah unit UMKM pada tahun 

2012-2018 signifikan setiap tahunnya. Jumlah unit UMKM Indonesia menguasai 

99 persen aktivitas ekonomi dan bisnis dan 0,01 persen dikuasai oleh usaha besar. 

Perkembangan jumlah unit UMKM sebagai salah satu sektor dalam mempengaruhi 
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pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung dalam menciptakan peluang 

kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah unit UMKM dapat mengurangi masalah 

ketimpangan dalam masyarakat, dan mengambil andil dalam memajukan 

pembangunan ekonomi nasional. 

Tabel 1.2. 

Perkembangan Jumlah Unit UMKM, Tenaga Kerja UMKM, Investasi 

UMKM dan Ekspor Non Migas UMKM di Indonesia selama periode  

2012 –2018 (Persen) 

 

Tahun Jumlah 

Unit 

UMKM 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

Investasi 

UMKM 

Ekspor Non 

Migas 

UMKM 

2012 99.99 97.24 50.04 16.44 

2013 99.99 97.16 54.77 14.06 

2014 99.99 96.99 63.42 15.68 

2015 99.99 96.71 61.28 15.73 

2016 99.99 97.04 57.87 14.38 

2017 99.99 97.02 58.18 14.17 

2018 99.99 97.00 60.42 14.37 

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diolah 

Sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang cenderung mengalami 

perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Sektor UMKM mampu menyerap tenaga 

kerja dari tahun 2012 sebesar 97.24 persen, pada tahun 2013-2015 penyerapan 

tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 97.16 persen, kemudian tahun 2014 

mengalami penurunan kembali sebesar 96.99 persen, dan kembali menurun menjadi 

96.71 persen tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 

0.33 persen menjadi 97.04 persen, namun tahun 2017 dan 2018 mengalami 

penurunan dari 97.02 persen menjadi 97.00 persen. Turunnya penyerapan tenaga 

kerja di sebabkan kurangnya minat masyarakat dalam bekerja yang akan 

menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia. 
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Sektor UMKM berkontribusi terhadap investasi UMKM. Pada tahun 

2012-2014 mengalami kenaikan yang signifikan dari 50.04 persen menjadi 63.42 

persen, namun di tahun 2015-2016 investasi UMKM mengalami penurunan sebesar 

61.28 persen menjadi 57.87 persen, sedangkan pada tahun 2017-2018 investasi 

UMKM masing-masing mengalami kenaikan sebesar 58.18 persen menjadi 60.42 

persen. Jumlah investasi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 57.87 persen 

sedangkan puncak tertinggi investasi UMKM terjadi pada tahun 2014 sebesar 63.42 

persen, investasi UMKM sebagai salah satu komponen pendapatan nasional dan 

juga berpotensi dalam pertumbuhan ekonomi, tingginya investasi UMKM mampu 

mendorong pertumbuhan PDB UMKM yang sangat erat kaitannya terhadap 

investasi. Dengan adanya investasi UMKM dapat memperoleh keuntungan di masa 

yang akan datang dan dapat mendorong menciptakan lapangan pekerjaan sehingga 

dapat menggurangi angka kemiskinan di Indonesia.  

Selain berkontribusi dalam investasi UMKM, sektor UMKM juga 

berkontribusi terhadap ekspor non migas UMKM. Selama tahun 2012-2018 ekspor 

non migas UMKM mengalami peningkatan dan penurunan fluktuatif setiap 

tahunnya. Pada tahun 2012 ekspor non migas UMKM sebesar 16.44 persen, namun 

di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 14.06 persen, pada tahun 2014-2015 

ekspor non migas UMKM mengalami peningkatan sebesar 15.68 persen menjadi 

15.73 persen, sedangkan pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan kembali sebesar 

14.38 persen menjadi 14.12 persen, dan di tahun 2018 meningkat sebesar 14.37 

persen. Jumlah ekspor non migas UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2012 

sedangkan jumlah ekspor non migas UMKM terendah terjadi pada tahun 2013. 
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Turunnya ekspor non migas UMKM akan mempengaruhi penurunan daya saing 

produk UMKM dan juga memperngaruhi pendapatan negara, sedangkan naiknya 

ekspor non migas UMKM dapat meningkatkan penambahan cadangan devisa 

negara. 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa perkembangan UMKM 

dipengaruhi oleh karakteristik wirausaha, modal usaha berpengaruh positif terhadap 

perkembangan usaha UMKM, sementara strategi pemasaran tidak berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha UMKM (Purwanti, 2012) 

Purwanti dan Purwanti (2014) menemukan bahwa perkembangan 

penduduk berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, sedangkan pengangguran 

dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Menurut 

Arbanu (2020) demografi memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM, 

sementara kredit bank, sistem akuntansi laporan keuangan dan standar akuntansi 

UMKM tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. 

 Widowati (2020) menemukan bahwa inovasi, strategi pemasaran, 

karakteristik kewirausahaan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM, 

sedangkan modal usaha tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. 

Menurut Setianingsih (2019) tenaga kerja, total biaya, modal dan laba usaha 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha UMKM, sementara umur usaha 

tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh jumlah unit UMKM, jumlah 

tenaga kerja UMKM, jumlah ekspor non migas UMKM dan jumlah investasi 

UMKM terhadap PDB sektor UMKM Indonesia periode 1999-2019. 
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B. Perumusan masalah 

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh Jumlah Unit UMKM, Jumlah 

Tenaga Kerja UMKM, Jumlah Ekspor Non Migas UMKM, Jumlah Investasi 

UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sektor UMKM Indonesia periode 1999-

2019. 

C. Tujuan Penelitian 

Menghitung arah dan besarnya pengaruh Jumlah Unit UMKM, Jumlah 

Tenaga Kerja UMKM, Jumlah Ekspor Non Migas UMKM, Jumlah Investasi 

UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sektor UMKM Indonesia periode 1999-

2019. 

D. Manfaat Penelitian  

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan terkait dengan kebijakan sektor UMKM terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkarya rujukan atau pustaka terkait dengan faktor yang mempengaruhi 

perkembangan output sektor UMKM di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

Ordinary Least Square (OLS). Model ekonometrik yang digunakan, merupakan 

modifikasi dari penelitian Hamzah dan Devi (2019) dan Bustam (2016), dengan 

formulasi akhir model ekonometrik sebagai berikut: 
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𝑃𝐷𝐵𝑈𝑀𝐾𝑀𝑡 = 𝛽0+ 𝛽1𝑈𝑀𝐾𝑀𝑡+ 𝛽2𝐽𝑇𝐾𝑈𝑀𝐾𝑀𝑡 + 𝛽3𝐽𝐸𝐾𝑆𝑁𝑀𝑈𝑀𝐾𝑀𝑡 +   

 𝛽4𝐽𝐼𝑁𝑉𝑈𝑀𝐾𝑀𝑡 + 𝜀𝑡 

di mana : 

PDB UMKM        = Produk Domestik Bruto UMKM 

UMKM        = Unit UMKM  

JTKUMKM        = Jumlah Tenaga Kerja UMKM 

JEKSNMUMKM    = Jumlah Ekspor Non Migas UMKM  

JINVUMKM        = Jumlah Investasi UMKM  

𝜀         = Error term (faktor kesalahan) 

𝛽0         = Konstanta 

𝛽1 … 𝛽4        = Koefisien regresi variabel independen  

𝑡         = tahun ke 𝑡 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

(urut waktu) dari periode 1999 hingga 2019, yang meliputi data Jumlah unit 

UMKM, Jumlah tenaga kerja UMKM, Jumlah ekspor non migas UMKM, Jumlah 

investasi UMKM dan produk domestik bruto UMKM. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kementerian 

koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia dan Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab 

yang tersusun sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang secara 

ringkas menjelaskan alat dan model analisis, serta data dan sumber data. 

Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab II berisi tentang landasan teori terkait perkembangan sektor UMKM 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDB sektor UMKM. Hasil-

hasil penelitian terdahulu terkait dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisikan metode penelitian, pembahasan tentang alat dan model 

analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji pendukungnya, jenis dan sumber 

data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, diawali dengan 

analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi UMKM yang 

diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi 

model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. 

Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yang mengungkapkan kondisi dan 

masalah UMKM yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V berisi kesimpulan pembahasan dan saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan, serta memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya. 


