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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keberadaan UKM di Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah suatu unit

usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Telah kita

diketahui, sebelumnya Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun

1997-1998 yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian saat itu. Banyak

pengusaha-pengusaha yang kolaps bahkan bangkrut dan sektor perbankan yang

menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi nasional turut ‘ambruk’, khususnya

bank-bank swasta nasional kecil. Sedangkan UKM tetap bisa bertahan bahkan

bisa menembus pasar yang selama ini dikuasai perusahaan besar.

Menurut (Basri, 2003 dalam Arif, 2009) UKM di Indonesia dapat bertahan

di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal yaitu: (1) sebagian UKM

menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak

tahan lama, (2) mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing

dalam aspek pendanaan usaha, (3) pada umumnya UKM melakukan spesifikasi

produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja,

dan (4) terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan

hubungan kerja di sektor formal.

Menurut Mariana (2012) pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia

selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta

difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya
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karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan

unit usaha lainnya.

Berkembangnya era globalisasi saat ini memberikan dampak persaingan

bisnis yang semakin ketat termasuk pada sektor Usaha Kecil dan Menengah

(UKM). Keberadaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah yang dominan sebagai

pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan,

khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan

penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro

environment. (Renstra Kemenkop RI tahun 2012-2014).

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan

masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya kemiskinan,

besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses

pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta

masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan

kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah

tersebut di atas.

Keberadaan UKM di Indonesia mempunyai peranan penting sebagai

penopang perekonomian.. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa

tujuan pemberdayaan UKM berdasarkan UU No 20 tahun 2008 yaitu: (1)

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan

berkeadilan, (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (3)

meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan
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daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: (1)

nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor.

Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
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Tabel 1.2

Sumber (www.depkop.go.id) diakses pada tanggal 5 Maret 2014

1. Nilai tambah

Kinerja perekonomian di Indonesia yang diciptakan oleh UKM pada tahun

2011 terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar

Rp 7.427.086,1 milyar atau 57,94 persen, kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat

sebesar Rp 2.579.388,4 triliun atau 34,73 persen dan Usaha kecil (UK) sebesar Rp

722.012,8 milyar atau 9,72 persen. Sedangkan Usaha Menengah (UM) tercatat

sebesar Rp 1.002.170,3 milyar atau 13,49 persen dari total PDB nasional,

selebihnya adalah Usaha Besar (UB) yaitu Rp 3.123.514,6 milyar atau 42,06

persen.
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Pada tahun 2011 PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar

Rp 2.377,1 triliun, kontribusi UMKM sebesar Rp 1.369,3 triliun atau 57,60 persen

(UMi tercatat sebesar Rp 761,2 triliun atau 32,02 persen dan UK Rp 261,3 triliun

atau 10,99 persen serta UM Rp. 346,8 triliun atau 14,59 persen), sementara

kontribusi UB sebesar Rp 1.007,8 triliun atau 42,40 persen. Kontribusi UMKM

tersebut meningkat sebesar Rp 86,8 triliun atau 6,76 persen dibandingkan tahun

sebelumnya.

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Perkembangan jumlah populasi UMKM periode 2011-2012 mengalami

peningkatan sebesar 2,41 persen yaitu dari 55.211.396 unit pada tahun 2011

menjadi 56.539.560 unit pada tahun 2012. UMKM merupakan pelaku usaha

terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha

nasional pada tahun 2011.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM pada tahun 2011

tercatat sebesar 101.722.458 orang atau 97,24 persen dari total penyerapan tenaga

kerja yang ada, kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebanyak 94.957.797

orang atau 90,77 persen dan Usaha Kecil (UK) tercatat sebanyak 3.919.992 orang

atau 3,75 persen. Sedangkan Usaha Menengah (UM) sebanyak 2.844.669 orang

atau 2,72 persen selebihnya adalah Usaha Besar (UB) sebanyak 2.891.224 orang

atau 2,76 persen.

Pada tahun 2012, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar

107.657.509 orang atau 97,16 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada,

jumlah ini meningkat sebesar 5,83 persen atau 5.935.051 orang dibandingkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI  
PENYUSUNAN STRATEGI BISNIS DAN STRATEGI OPERASI USAHA 
KECIL DAN MENENGAH PADA PERUSAHAAN KONVEKSI SCISSORS DI SURABAYA

MOCHAMAD AMMAR FARUQ



6

tahun 2011. Kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebanyak 99.859.517 orang

atau 90,12 persen dan Usaha Kecil (UK) sebanyak 4.535.970 orang atau 4,09

persen. Sedangkan Usaha Menengah (UM) tercatat sebanyak 3.262.023 orang

atau 2,94 persen.

Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB, menurut data

Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai hasil perkembangan indikator makro UKM

tahun 2011 menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah menyumbang 57,9

persen sehingga UKM menunjukkan kekuatan sebagai penopang ekonomi

nasional.

3. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri berdasarkan kontribusi

UMKM terhadap pembentukan total nilai ekspor non migas pada tahun 2011,

dengan tercapainya angka sebesar Rp 187,441,8 milyar atau 16,44 persen dari

total nilai ekspor non migas. Kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp

17,249,3 milyar atau 1,51 persen dan UK tercatat sebesar Rp 39,311,7 milyar atau

3,45 persen. Sedangkan UM tercatat sebesar Rp 130,880,8 milyar atau 11,48

persen, selebihnya adalah UB tercatat sebesar Rp 953,009,3 milyar atau 83,56

persen.

Peran UMKM terhadap pembentukan total nilai ekspor non migas pada

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 20.815,4 milyar atau 11,10 persen.

Pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 166.626,5 milyar atau 14,06 persen,

kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp 15.235,2 milyar atau 1,29

persen dan UK tercatat sebesar Rp 32.508,8 milyar atau 2,74 persen. Sedangkan
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UM sebesar Rp 32.508,8 milyar atau 10,03 persen selebihnya adalah UB sebesar

Rp 1.018.764,5 milyar atau 85,94 persen

Sumber (www.depkop.go.id) diakses pada tanggal 5 Maret 2014

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sering kali menghadapi beberapa

permasalahan, antara lain terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada

sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi,

sarana pemasaran serta informasi pasar. (Renstra Kemenkop RI 2014). Kesulitan

dalam mengakses informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan

teknologi, menyebabkan usaha kecil untuk berkembang.

Berkembangnya UKM saat ini mendapat perhatian yang lebih serius dari

berbagai kalangan. Era pasar bebas dan kondisi lingkungan yang semakin dinamis

menyebabkan perusahaan harus menetapkan strategi yang benar dan tepat serta

mengimplementasikannya dengan baik. Tuntutan agar strategi yang ada lebih

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaian sumber daya perusahaan

menjadi mengemuka.

Jenis perusahaan terutama yang berbasis UKM yang mayoritas adalah

penghasil produk baik barang-barang konsumsi maupun barang rumah tangga

tentu harus mempunyai strategi bisnis dan strategi operasi yang tepat dan efisien

dalam menjalankan proses bisnisnya agar tidak melenceng dan dapat berjalan

sesuai tujuan awal perusahaan. Strategi yang dijalankan mulai dari pengembangan

produk yang didasarkan pada ide-ide kreatif dan original sehingga menjadi

pembeda dan mempunyai ciri khas dibanding produk dari kompetitor, proses

internal perusahaan itu sendiri hingga strategi pemasaran agar produk tersebut
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dapat diterima masyarakat. Seiring bertambahnya pengenalan mengenai strategi

operasi sangat membantu bagi perusahaan dalam mencapai suatu posisi kompetitif

di pasar. Operasi seharusnya tidak hanya sebagai tempat untuk menghasilkan

barang dan jasa perusahaan tapi juga harus memberikan kekuatan kompetitf pada

suatu bisnis, realisasi ini didorong oleh semakin bertambahnya persaingan dari

luar negeri, kebutuhan peningkatan produktifitas, dan bertambahnya permintaan

pelanggan akan mutu. Peningkatan keunggulan kompetitif melalui prestasi operasi

membutuhkan suatu tanggapan strategis dalam suau fungsi operasi (Schroeder,

1989). Strategi yang diterapkan dengan baik dan tepat akan mengantisipasi

masalah dan kesempatan di masa mendatang pada kondisi perusahan yang

berubah dengan cepat, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan baik dengan

lingkungan usaha yang dinamis seperti saat ini.

Perusahaan yang tidak menyusun strategi dengan baik, maka perusahaan

akan mengalami kekalahan di dunia usaha dan akibatnya fatal terhadap

kebangkrutan usaha tersebut, maka untuk mencapai tujuan perusahaan para pelaku

usaha harus dapat melakukan penyusunan strategi yang baik dan tepat. Hal ini

tentunya berlaku bagi perusahaan di bidang manufaktur maupun jasa tidak

terkecuali UKM.

Pada umumnya, masih banyak perusahaan berskala kecil dan menengah

(UKM) di Indonesia menjalankan bisnisnya tanpa memiliki visi, misi, dan strategi

manajemen yang jelas. Bahkan tidak sedikit dari perusahaan tersebut tidak pernah

memikirkan strategi yang benar dan tepat. Kondisi ini tidak menguntungkan
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karena UKM sebagai pilar dan penunjang ekonomi tidak dapat berkembang

dengan baik.

Kondisi tersebut diatas juga dialami oleh salah satu UKM yang berada di

Surabaya Scissors yang terletak pada Jalan Simorejo 6 Surabaya dimana UKM

tersebut bergerak dalam bidang industri konveksi. Konveksi Scissors belum

pernah merefleksikan visinya kedalam sasaran-sasaran strategis, dengan ketatnya

persaingan bisnis yang dihadapi oleh Konveksi Scissors dan besarnya

ketidakpastian kondisi dalam dunia ekonomi dan bisnis menuntut Konveksi

Scissors untuk melakukan antisipasi melalui perumusan strategic planning dan

strategi operasi yang dapat memungkinkan perusahaan untuk mampu tetap eksis,

terus tumbuh, dan terus berkembang di masa yang akan datang.

Berdasarkan kondisi diatas, perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh

Konveksi Scissors dalam perumusan strategi bisnis dan operasinya terhadap

terhadap pengembangan kinerja UKM dengan cara melakukan perumusan strategi

bisnis dan strategi operasi yang terintegrasi dengan baik sehingga nantinya dapat

diimplementasikan oleh Konveksi Scissors dan diharapkan sesuai dengan

karakteristik UKM di Indonesia.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah strategi bisnis yang tepat bagi Konveksi Scissors?

2. Bagaimanakah strategi operasi yang mendukung strategi bisnis bagi

Konveksi Scissors?
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1.3. Tujuan penelitian

1. Merumuskan alternatif strategi bisnis yang tepat bagi Konveksi Scissors.

2. Merumuskan alternatif strategi operasi yang mendukung strategi bisnis

bagi Konveksi Scissors.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Bagi mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan

pada mahasiswa mengenai perumusan strategi bisnis dan strategi operasi yang

tepat bagi perusahaan dalam industri Usaha Kecil dan Menengah.

Bagi UKM

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan

dalam mengidentifikasi hal-hal apa saja sebagai dasar penentuan perumusan

strategi bisnis strategi operasi yang tepat bagi UKM sehingga mendorong

tercapainya tujuan UKM secara keseluruhan.

Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi universitas dalam memberikan referensi

ilmiah yang diharapkan mampu berguna bagi mahasiswanya dalam melakukan

penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulisan penelitian ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar

penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori termasuk pengertian

manajemen, pengertian strategi, pengertian manajemen strategik, tahapan

manajemen strategik, pengertian bisnis, pengertian strategi operasi, dan konsep

Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang pendekatan pada penelitian

yang digunakan, yaitu dengan menggunaka metode kualitatif. Di samping itu

dijelaskan pula jenis dan sumber data yang diperoleh, prosedur pengumpulan data,

serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian

kemudian melakukan analisis persaingan menggunakan model lima Kekuatan

Porter. Selanjutnya dilakukan penelitian dimulai tahap input dari EFE, IFE, dan

CPM, kemudian tahap pencocokan menggunakan matriks SWOT, IE, dan Grand

Strategy dan terakhir tahap keputusan mengunakan matriks QSPM. Sedangkan

dalam strategi operasi melakukan analisis strategi operasi berdasarkan faktor

eksternal dan internal, misi, keunggulan khusus, tujuan, kebijakan, dan keputusan

taktis.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian

yang sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini serta saran-saran bagi

implementasi strategi yang baik dan dapat berguna bagi perusahaan yang terkait

berdasarkan hasil pembahasan skripsi.
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