
 
 

 

ABSTRAK 

 

Di Indonesia, usaha mikro dan  usaha kecil telah  mampu memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Ini sangat terbukti pada saat Indonesia 
dilanda krisis beberapa tahun yang lalu, Usaha mikro, kecil dan menengah terbukti lebih 
mampu bertahan dari pada Usaha besar. Beberapa program-program pembangunan, 
termasuk Sentra Bisnis UMKM, kemudian dijalankan dengan harapan bisa memperkuat 
keberadaan UMKM ini, tetapi ada juga pertanyaan besar mengenai peranan sentra bisnis 
UMKM ini. Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan  dan menjawab permasalahan 
pelaku UMKM local?  Ada kecurigaan bahwa  program pembangunan Sentra Bisnis UMKM 
dilaksanakan tidak didasarkan pada  “scientific spirit and social responsibility”.  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:  
1. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan UMKM yang ada di wilayah 

pesisir Surabaya? 
2. Menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam 

menjalankan usaha melalui pendekatan sosioekonomi? 
Tipe penelitian dalam hal ini adalah kualitatif dengan format deskriptif dengan 

bentuk studi kasus. Dengan menggunakan format deskriptif maka penelitian ini bertujuan 
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel 
yang timbul di masyarakat yang menjadi subyek penelitian itu. Berbagai situasi dan kondisi 
ataupun variabel tertentu tersebut kemudian ditarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau 
gambaran tentang kondisi tersebut, dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah 
yang ada di sentra UMKM Bulak. 

Kesimpulan pada penelitian ini dan yang perlu menjadi perhatian adalah; 

1. Persepsi pembeli dan penjual terhadap jual beli produk olahan hasil laut dipertemukan 
di pasar Jl. Kenjeran lama dan Dupak cumpat. Sehingga para penjual enggan berjualan 
di SIB. 

2. Infrastruktur SIB kurang cocok bagi para penjual khususnya yang mengelola 
produknya dengan asap karena cerobong asap SIB belum jadi. 

3. Tingkat pengetahuan UMKM terhadap manajemen keuangan dan pengembangan 
produk masih kurang. Hal itu terlihat dari tidak adanya pembukuan dan terciptanya 
produk yang value added. 
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