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SARI 

 

Pradana, Aditya 2017. “Strategi Pengembangan UMKM Kawista 

Kabupaten Rembang”, Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Deky Aji Suseno, SE. M.Si. 

Kata Kunci: UMKM, Kawista. 

 

Kawista merupakan tanaman buah daerah tropis dengan kondisi tanah 

kering dan mampu tumbuh hingga pada ketinggian 400 mdpl. Di Indonesia, 

Kawista tumbuh secara alami di daerah pesisir utara Jawa khususnya Rembang 

karena kecocokan topografi yang dibutuhkan untuk tumbuhnya tanaman tersebut. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu pertama untuk mengetahui strategi 

pengembangan UMKM Kawista. Kedua, untuk menganalisis kendala-kendala yang 

dihadapi oleh UMKM Kawista. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi data dari responden pemilik 

usaha UMKM Kawista. Sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber dari publikasi BPS yang terdiri hasil pertanian, jumlah komoditas 

holtikultura, distribusi terhadap PDRB yang dirangkum dalam Semarang Dalam 

Angka 2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya kerjasama 

dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah agar tercipta produk yang 

berkualitas serta agen wisata untuk mengenalkan produk Kawista di luar dareah. 

Serta inovasi, lamanya masa panen, pengetahuan masyarakat serta pemasaran 

merupakan kendala yang dihadapi oleh UMKM Kawista. 
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ABSTRACT 

 

Pradana, Aditya. 2017. “Development Strategy of Kawista’s Small, 

Middle and Micro Enterprises in Rembang”, Mini Thesis. The Department of 

Economic Development. Economic Faculty. Semarang State University. 

Supervisor Deky Aji Suseno, SE. M.Si. 

Keyword: Small, Middle and Micro Enterprises, Kawista. 

 

Kawista is one of tropical plants that grow in summer field. In Indonesia, 

Kawista is natural growth in north beach Java area especially in Rembang. The 

reason of this is topography of that region can be needed growth for this plant. 

This study has two objectives: first to analyze development strategy of 

Kawista’s Small, Middle and Micro Enterprises in Rembang. Second, to analyze 

barriers to be encountered by Kawista’s Small, Middle and Micro Enterprises in 

Rembang. 

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary 

data in this study includes data from respondents of Owner’s Kawista’s Small, 

Middle and Micro Enterprises. While the secondary data used in this study comes 

from the published data comprising the number of yield area, number of 

Horticulture commodities, share of Regional Gross Domestic Product summarized 

in Rembang in Figures, 2015. 

The results of this study indicate that needed a cooperation between 

stakeholders i.e Regional Government to create good quality product and tourism 

agency to promote Kawista’s product on a broad. Other than that, innovation, long 

time of yield, people’s knowledge and marketing are barrier that encountered by 

Kawista’s Small, Middle and Micro Enterprises. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk 

mendukung perekonomian di Kabupaten Rembang. Pertanian menjadi salah satu 

sektor utama yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Rembang untuk 

memenuhi segala kebutuhan maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya, hal 

tersebut dengan letak geografis kabupaten Rembang yang berbatasan dengan pantai 

utara Jawa juga sehingga memiliki potensi untuk mengembangkan sektor 

pertaniannya. Todaro (2003:25) mengemukakan bahwa pembangunan pertanian 

sebagai syarat mutlak bagi pembangunan nasional khususnya di negara-negara 

dunia ketiga karena sekitar dua per tiga dari bangsa yang miskin menggantungkan 

hidupnya dari sektor pertanian dan sebagian besar kelompok miskin tersebut 

tinggal di pedesaan. 

Menurut Daniel (2002:30) berpendapat bahwa sektor pertanian perlu 

dibangun terlebih dahulu karena barang-barang hasil industri memerlukan 

dukungan sektor pertanian untuk mensuplai bahan baku dan pemasaran barang jadi. 

Kedua aspek tersebut harus diperhitungkan karena sumber bahan baku yang 

diambil dari masyarakat pertanian akan meningkatkan tangkat pendapatannya dan 

implikasi dari kenaikan pendapatan adalah kenaikan tingkat konsumsinya termasuk 

produk dari perusahaan-perusahaan yang mengambil bahan baku dari masyarakat 

pertanian. 
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Di kabupaten Rembang, sektor pertanian memiliki share terhadap PDRB 

yang sangat besar selain sektor industri manufaktur maupun perdaganan dan jasa. 

Sektor pertanian yang tercantum dalam PDRB terdiri dari subsektor tanaman 

pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Berikut adalah tabel 1.1 

distribrusi per lapangan usaha terhadap PDRB kab. Rembang tahun 2010-2015. 

Tabel 1.1 

Distribusi Persentase PDRB Kab. Rembang Tahun 2010-2015 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

33.64 33.37 32.80 32.42 29.10 28.72 

Pertambangan dan Penggalian 3.26 3.01 2.98 2.98 3.02 2.98 

Industri Pengolahan 17.40 17.31 18.25 19.02 20.84 21.27 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 

Konstruksi 7.48 7.58 7.64 6.93 7.55 7.60 

Perdagangan Besar dan 

Eceran 

14.60 14.76 14.13 13.82 13.68 13.50 

Transportasi dan Pergudangan  3.64 3.61 3.66 3.84 4.03 4.08 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

3.04 3.07 3.06 3.09 3.27 3.29 

Informasi dan Komunikasi 1.10 1.17 1.21 1.27 1.41 1.44 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.98 3.96 3.91 3.92 3.96 3.92 

Real Estate 1.02 1.04 1.02 1.01 1.03 1.03 

Jasa Perusahaan 0.23 0.24 0.24 0.27 0.27 0.28 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

4.39 4.27 4.11 3.97 3.80 3.78 

Jasa Pendidikan 3.16 3.56 3.94 4.33 4.73 4.79 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

0.91 0.96 1.02 1.05 1.14 1.19 

Jasa lainnya 2.00 1.95 1.88 1.93 2.01 1.98 

Sumber: Rembang Dalam Angka 2016 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan 

sektor yang memiliki distribusi paling besar terhadap PDRB dari tahun 2010 

sebesar  33.64%, meskipun nilainya mengalami penurunan menjadi 28.72% pada 

tahun 2015. Penurunan distribusi tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya 

distribusi yang diberikan oleh sektor-sektor yang lain. Setelah sector pertanian 

adalah sektor industri pengolahan sebesar 17.40% tahun 2010 kemudian tahun 2015 

sebesar 21.27%. Sementar sektor yang memiliki distribusi terkecil terhadap PDRB 

kab. Rembang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang sebesar 0.06% tahun 2010 kemudian tahun 2015 sebesar 0.05%. 

Dari tabel 1.1 dapat menjadi bukti bahwa hasil pertanian merupakan 

komoditi utama yang menjadi sektor utama seperti tanaman pangan dan perikanan 

di kabupaten Rembang karena didukung letak geografis yang terletak di pesisir 

pantai utara jawa dan daerah dataran rendah sehingga kabupaten Rembang 

memiliki sumber-sumber pertanian yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Selain 

tanaman pangan dan perikanan, komoditas pertanian lain yang menjadi potensi 

untuk perekonomian kabupaten Rembang adalah pertanian holtikultura.  

Komoditas holtikultura yang dikembangkan meliputi sayuran, tanaman 

hias, tanaman buah dan bunga. Komoditas tersebut dikembangkan karena dapat 

memberikan tambahan penghasilan yang dibutuhkan baik yang bersifat harian 

maupun bulanan yang tidak dapat dipenuhi apabila hanya mengandalkan pertanian 

padi saja dan sebagai sumber vitamin dan mineral bagi manusia serta kontur tanah 

yang mendukung untuk menanam produk-produk tersebut. Seiring dengan PDRB 

kabupaten Rembang yang tentunya diikuti dengan meningkatkatnya pendapatan 
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masyarakat maka kebutuhan konsumsi produk holtikultura semakin meningkat tiap 

tahunnya. 

Berikut adalah daftar tanaman holtikultura yang dikembangkan oleh 

masyakarat di kab Rembang tahun 2016. 

Tabel 1.2 

Produk Pertanian Holtikultura Kab. Rembang Tahun 2016 

No 
Produk 

Pertanian 

Luas Panen 

(Pohon) 

Produksi 

(Kw) 

Produktivitas 

(Kg/Pohon) 

1 Melinjo 4.147 3.165 76.32 

2 Mangga 761.505 661.802 86.91 

3 Rambutan 9.473 5.129 54.14 

4 Durian 10.889 7.039 64.64 

5 Jambu Biji 51.918 24.892 47.94 

6 Sawo 10.774 16.702 155.02 

7 Pepaya 21.242 17.233 81.13 

8 Pisang 611.553 603.475 98.68 

9 Nanas 5.713 1.483 25.96 

10 Kedondong 18.611 17.463 93.83 

11 Blimbing 2.613 3.249 124.34 

12 Duku 3.666 2.745 74.88 

13 Nangka 38.763 50.697 130.79 

14 Kawista 17.988 8.963 49.83 

15 Sirsak 36.225 10.599 29.23 

 Sumber: Rembang Dalam Angka 2016 
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Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tanaman holtikultura yang 

memiliki luas produksi terbesar adalah Mangga dengan luas panen sebanyak 

761.505 pohon dengan total produksi sebesar 661.802 kw, kemudian pisang yang 

mencapai 611.553 pohon dengan total produksi sebesar 603.475 kw dan jambu biji 

sebanyak 51.918 pohon dengan total produksi sebesar 24.892 kw. Sementara 

komoditi holtikultura yang paling sedikit luas panennya adalah Blimbing yang 

hanya mencapai 2.613 pohon dengan total produksi sebesar 3.249 kw, kemudian 

Duku sebanyak 3.666 pohon dengan total produksi sebesar 2.745 kw dan Melinjo 

sebanyak 4.147 dengan total produksi sebesar 3.165 kw. Dari daftar tanaman 

holtikultura tersebut memiliki tingkat produktivitas yang berbeda-beda, meskipun 

memiliki luas panen yang besar belum tentu menghasilkan kapasitas produksi yang 

besar pula. Selain itu, terdapat satu komoditas endemik yang terdapat di kabupaten 

Rembang yaitu Kawista.  

Kawista dikatakan komoditas endemik karena tidak semua kabupaten di 

Jawa Tengah memiliki tanaman tersebut, Kawista hanya tumbuh di daerah-daerah 

tertentu seperti halnya di kabupaten Rembang. Meskipun tergolong tanaman 

endemik, komoditi tersebut kalah popular dibandingkan dengan komoditi pertanian 

lainya seperti tanaman pangan, buah maupun holtikultura lain sehingga buah 

Kawista mayoritas dibiarkan tumbuh secara liar. Selain itu, kurangnya penyuluhan 

dari pihak terkait maupun bantuan pelatihan menjadikan komoditi tersebut kurang 

disadari oleh masyarakat sehingga tumbuhan tersebut dibiarkan tumbuh secara liar 

dan jarang untuk dibudidayakan sehingga kurang popular bila dibandingkan dengan 

buah yang dihasilkan seperti semangka, melon, duku, jeruk.  
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Kawista merupakan tanaman buah daerah tropis dengan kondisi tanah 

kering dan mampu tumbuh hingga pada ketinggian 400 mdpl. Kawista tumbuh 

alami di daerah Sri Lanka, India, Myanmar dan Indocina, kemudian menyebar 

hingga ke Malaysia dan Indonesia (Yuniarti, 2008:25). Di Indonesia, Kawista 

tumbuh secara alami di daerah pesisir utara Jawa khususnya Rembang karena 

kecocokan topografi yang dibutuhkan untuk tumbuhnya tanaman tersebut. 

Tabel 1.3 

Produksi Kawista Tiap Kecamatan Tahun 2011-2015 

 

Sumber: Rembang Dalam Angka 2016 

Kawista memiliki ciri pohon yang meranggas, tinggi mencapai 12 m, 

bercabang dan berduri runcing dan buahnya berkulit keras dan tebal. Di negara-

negara seperti Sri Lanka dan India, Kawista merupakan salah satu komoditi ekspor 

dibandingkan dengan jenis buah yang lain karena keunikan buah tersebut sehingga 

selain diolah menjadi bahan makanan, Kawista juga dimanfaatkan sebagai bahan 

kecantikan wajah. Selain itu, Kawista juga memiliki khasiat yang dapat digunakan 

Sumber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 11 1745.455

Bulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6663 1332 500.2252

Gunem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 6500 123.0769

Sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 71 154.9296

Pamotan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Sulang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaliori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Rembang 1042 1651 158.45 1042 1742 167.18 498 498 100 1042 1742 167.18 121 42 288.0952

Pancur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kragan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 107 156.0748

Sluke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2572 900 285.7778

Lasem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

Luas 

Panen 

(Pohon)

Produksi 

(kw)

Rata2 

Produksi 

(Kg/Ph)

Luas 

Panen 

(Pohon)

Rata2 

Produksi 

(Kg/Ph)

2012 2013

Rata2 

Produksi 

(Kg/Ph)

Kecamatan
Luas 

Panen 

(Pohon)

Produksi 

(kw)

Rata2 

Produksi 

(Kg/Ph)

Produksi 

(kw)

Luas 

Panen 

(Pohon)

Produksi 

(kw)

Rata2 

Produksi 

(Kg/Ph)

Luas 

Panen 

(Pohon)

Produksi 

(kw)

20142011
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dalam pengobatan pada sakit menstruasi, gangguan hati, gigitan dan sengatan 

serangga, serta mabuk laut (Nugroho, 2012:9) 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa sentra produksi tanaman 

Kawista berada di Kec. Rembang yang mencapai total produksi tahun 2010 

mencapai 1.440 kwintal dan mencapai 1.742 kwintal pada tahun 2014. Sementara 

tahun 2015 kecamatan yang memiliki luas panen terbesar adalah kecamatan Gunem 

dengan luas panen 8000 pohon. Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa dari tahun 

2011-2014 selain kecamatan Rembang datanya belum tercantum karena terdapat 

kekurangan koordinasi antara Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Rembang. 

Mulai tahun 2015 data produksi Kawista dapat dipublikasikan secara lebih 

terperinci dan lengkap bagi berbagai pihak. 

Tujuan utama dibudidayakannya buah Kawista adalah terdapatnya 

permintaan buah tersebut untuk diolah menjadi bahan minuman seperti Sirup. 

Pengolahan tersebut dilakukan untuk membuat produk yang dianggap kurang 

bernilai apabila dijual secara langsung menjadi produk yang bernilai setelah diolah 

menjadi bahan minuman. Pengolahan sirup Kawista dilakukan secara UMKM di 

Kec. Rembang yang terletak dekat dengan sentra produksi Kawista dengan tujuan 

untuk mengurangi ongkos produksi sehingga harga yang ditetapkan lebih 

terjangkau.  

Terdapatnya UMKM di Kabupaten Rembang selain meningkatkan nilai 

tambah hasil pertanian dan Kawista, juga mampu menyerap tenaga kerja dari 

masyarakat setempat dalam proses produksi maupun lainnya sehingga masyarakat 

memiliki penghasilan tetap tiap bulan selain menunggu hasil panen yang 
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membutuhkan beberapa waktu. Keberadaan sektor UMKM bukan hanya dianggap 

sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja sementara bagi pekerja 

yang belum masuk sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas 

ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang terserap sangat besar jumlahnya (Tri, 

2013:3). 

Gambar 1.1 

Jumlah Tenaga Kerja UMKM Binaan Tahun 2011-2015 

 

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Rembang 2016 

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga 

kerja UMKM Binaan di kabupaten Rembang dari tahun 2011 mencapai 293.877 

orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencapai 

angka tertinggi pada tahun 2015 sebanyak 635.375 orang. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa meskipun kondisi perekonomian baik regional maupun 
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nasional mengalami stagnasi dan cenderung mengalami pelambatan, tetapi 

penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM terus mengalami peningkatan dan 

membuktikan bahwa UMKM menjadi sektor penyelamat ditengah perekonomian 

yang tidak stabil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di 

daerah pedesaan. 

Tabel 1.4 

UMKM Kawista Rembang 

 

No 

 

UMKM 

 

Alamat 

 

Pemilik 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

1 Cap Dewa Burung Jl. P. Diponegoro 

45 Rembang 

Ir. V. Pudjiono 

H. 

15 

Karyawan 

2 Karya Bhakti 

Makanan dan 

Minuman (KBM2) 

Rembang 

Desa Pantiharjo 

RT1/RW1, 

Kec.Kaliori, 

Kab.Rembang 

H. Imam Tohari 

 

6 

Karyawan 

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Rembang 2016 

Sirup Kawista Cap Dewa Burung adalah pionir UMKM penghasil sirup 

Kawista di kabupaten Rembang dan menjadi Trade Mark ( merek dagang ) serta 

ciri khas oleh-oleh kabupaten Rembang. Sirup Kawista Cap Dewa Burung sudah 

berdiri selama tiga generasi, sejak tahun 1925 oleh Engkong Njoo Thiam Kiem, 

Ny. M. E. Heriyati dan sampai saat ini yang dipimpin oleh bapak Ir. V. Pudjiono 

H. Sirup Kawista Cap Dewa Burung ini berlokasi di Jl. P. Diponegoro 45 Rembang 

(Pantura), setiap harinya sirup Kawista Cap Dewa Burung dapat memproduksi 

sirup ±500 liter dan minuman ±1.000 liter untuk dipasarkan diberbagai daerah di 

Jawa Tengah dan sekitarnya.(Anshori, 2015:2)  
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Selain Dewa Burung, terdapat Karya Bakti Makanan dan Minuman 

Rembang (KBM2 Rembang) yang menjadi produsen sirup Kawistaata di bupaten 

Rembang. KBM2 Rembang berdiri pada tahun 2002 yang dipimpin oleh bapak H. 

Imam Tohari yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gang Dorongan Tengah No.7, 

Desa Pantiharjo RT 01/RW 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kode 

Pos 59252. KBM2 Rembang merupakan salah satu UMKM yang bergerak di 

bidang makanan dan minuman yang sebagian besar produknya adalah pengolahan 

hasil perikanan dan pengolahan buah Kawista yang mempunyai produk unggulan 

sirup sari buah Kawista, limun sari buah Kawista, selai buah Kawista dan 

madumongso buah Kawista. 

KBM2 Rembang ditopang dan dibina dibawah dinas perindustrian 

perdangangan koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang. Tanda daftar perusahaan 

No. 112755100645, tanda daftar Industri No. 530/33/VI.P/2008, ijin gangguan No. 

503.00/308/VI.P/2008, surat ijin usaha perdagangan No. 364-II/II.27/PK/VI/2008. 

Beberapa prestasi yang diperoleh KBM2 Rembang adalah juara I lomba UMKM 

pengolahan terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2012 yang 

bertepatan dengan hari jadi Kota Semarang, anugerah UKM pangan award 2012 

dalam rangka nominasi kelompok usaha kecil dalam pengolahan buah Kawista dan 

loba-lomba lain tingkat kabupaten.(Ani, 2015:44). 

Namun pada pertengahan tahun 2013 KBM2 mengalami kemunduran baik 

dalam produksi maupun ketenagakerjaan. Produksi berbagai olahan buah Kawista, 

meskipun masih berlangsung namun tidak sebanyak permintaan sebelumnya. 

Meskipun demikian, berbagai olahan dari buah Kawista tetap diproduksi untuk 
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dijadikan produk yang ready stock. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian bagaimana “Strategi Pengembangan UMKM Kawista Di 

Kabupaten Rembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kawista merupakan salah satu komoditi pertanian holtikultura yang 

memiliki manfaat dan mudah tumbuh di Kab. Rembang dan menjadi salah satu 

tumbuhan endemik sehingga menjadi komoditi yang mempunyai potensi ekonomi 

yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah, namun belum banyak 

UMKM yang mengolah buah Kawista tersebut. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut.: 

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM Kawista? 

2. Bagaimana strategi pengembangan UMKM Kawista? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM Kawista 

2. Menganalisis strategi pengembangan UMKM Kawistaata 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Teoritis 

a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang kendala-kendala yang 

dihadapi oleh UMKM Kawista.  
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b. Menambah wawasan bagi pembaca tentang strategi pemasaran UMKM 

Kawista. 

c. Menambah wawasan bagi pembaca tentang strategi pengembangan 

UMKM Kawista. 

2. Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memahami 

permasalahan UMKM di Indonesia. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan 

meneliti permasalahan sejenis dengan penelitian ini 

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bahan dalam pengambilan 

kebijakan oleh pemerintah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Produksi 

Produksi menurut Putong (2002:35) merupakan penambahan nilai guna suatu 

barang, kegunaan suatu barang akan lebih berguna bila dikembangkan dari bentuk 

semula. Sementara menurut Salvatore (2008:25) produksi merupakan transformasi 

dari berbagai input atau sumber daya menjadi output. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi merupakan kegiatan 

mengkombinasikan berbagai input atau sumber daya menjadi barang yang lebih 

berguna guna meningkatkan nilai tambah. 

Gambar 2.1  

Hubungan TP, AP dan MP 

 

Sumber : Putong, 2002:35 



 

 

14 

 

Gambar 2.1 di atas memperlihatkan hubungan antara produksi total (TP), 

produksi rata-rata (AP) dan produk marjinal (MP) dalam jangka pendek untuk suatu 

input (input lain dianggap konstan), dan menunjukan bahwa antara titik A dan C 

adalah pertambahan produksi. Titik C adalah total produksi mencapai maksimum 

artinya tambahan input tidak lagi menyebabkan tambahan output atau produksi 

yang semakin berkurang (law of diminishing marginal productivity) marjinal (MP) 

adalah nol (C1). Sedangkan produksi rata-rata (AP) mencapai maksimum adalah 

pada saat elastisitas sama dengan 1 dan AP berpotongan dengan MP artinya rata-

rata sama dengan tambahan output akibat tambahan 1 unit input produksi, dengan 

asumsi faktor produksi lain dianggap konstan. 

Dalam menggambarkan fungsi produksi dalam dua dimensi dapat 

menggunakan kurva isokuan. Fungsi produksi menggambarkan kombinasi 

penggunaan input dan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan. Pada keadaan 

teknologi tertentu hubungan antara input dan output tercermin pada funsgi 

produksinya. Suatu fungsi produksi menggambarkan kombinasi input yang dipakai 

dalam proses produksi, yang menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama 

dapat digambarkan dengan kurva isokuan (isoquant), yaitu kurva yang 

menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan produksi 

yang sama. 

Isoquant hanya menjelaskan keinginan perusahaan berdasarkan fungsi 

produksi yang ditentukan, dan tidak menjelaskan apa yang dapat diperbuat oleh 

perusahaan. Untuk memahami ini kita harus memasukkan faktor biaya kedalam 

gambar yaitu garis isocost, yang menggambarkan kombinasi biaya berbagai input 
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dengan input konstan dan biaya itu yang tersedia. Apabila dua input yang digunakan 

dalam proses produksi menjadi variabel yang sering digunakan adalah pendekatan 

isoquant dan isocost. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input 

yang dipakai dalam proses produksi yang menghasilkan output tertentu dalam 

jumlah yang sama. Jumlah produksi digambarkan oleh pergeseran kurva isoquant, 

jika suatu perusahaan memutuskan untuk menambah produksinya maka kurva 

isoquant akan bergeser ke kanan. 

2.2 Hubungan Antar Faktor-faktor Produksi 

Fungsi produksi menghubungkan input dengan output dan menentukan 

tingkat output optimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, atau 

sebaliknya, jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksikan tingkat 

output tertentu. Fungsi produksi ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan 

dalam proses produksi. Karena itu hubungan output input untuk suatu sistem 

produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga 

kerja, bahan baku dan lain-lain yang digunakan dalam suatu perusahaan (Arsyad, 

2003:36). 

Menurut Samuelson (2002:50) fungsi produksi adalah kaitan antara jumlah 

output maksimum yang bisa dilakukan masing-masing dan tiap perangkat input 

(faktor produksi). Fungsi ini tetap untuk tiap tingkatan teknologi yang digunakan. 

Fungsi produksi ditetapkan oleh teknologi yang tersedia, yaitu hubungan 

masukan/keluaran untuk setiap sistem produksi adalah fungsi dari karakteristik 

teknologi pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan dan sebagainya yang dipergunakan 

perusahaan. Setiap perbaikan teknologi, seperti penambahan satu komputer 
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pengendalian proses yang memungkinkan suatu perusahaan pabrikan untuk 

menghasilkan sejumlah keluaran tertentu dengan jumlah bahan mentah, energi dan 

tenaga kerja yang lebih sedikit, atau program pelatihan yang meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, menghasilkan sebuah fungsi produksi yang baru. 

Untuk menyederhanakan fungsi tersebut digunakan dapat dituliskan sebagai 

berikut. 

Q = f (K, L)  ................................................................................................. (1) 

Fungsi tersebut menjelaskan bahwa dalam proses produksi faktor yang utama 

adalah modal dan tenaga kerja. Untuk mendapatkan output yang berkualitas 

membutuhkan manajerial produksi yang bagus pula oleh sebab itu faktor tenaga 

kerja memegang peranan penting selain modal dalam faktor produksi. 

Cobb-Douglas mengatakan salah satu fungsi produksi yang paling sering 

digunakan dalam penelitian empiris. Fungsi ini juga meletakkan jumlah hasil 

produksi sebagai fungsi dari modal (capital) dengan faktor tenaga kerja (labour). 

Dengan demikian dapat pula dijelaskan bahwa hasil produksi dengan kuantitas atau 

jumlah tertentu akan menghasilkan taraf pendapatan tertentu pula. Secara 

sederhana fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. 

Q = ALα Kβ ….......................................................................................................(2) 

2.3 Teori Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Secara 

tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur 

berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna 

pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya 
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pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau 

penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman ke-

butuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di 

dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik 

secara material maupun spiritual.  

Indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB 

maupun PDB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, 

pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan 

paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan 

kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat 

pengangguran (Todaro dan Smith, 2006:562). Berdasarkan hal tersebut, suatu 

negara atau daerah apabila memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

belum tentu memiliki pembangunan ekonomi yang baik, hal tersebut harus 

dikombinasikan dengan factor-faktor lain seperti indeks ketimpangan maupun 

indeks pembangunan manusia dalam beberapa tahun. 

2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan 

pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui PDRB serta pendapatan 

perkapita. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang, sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi 

dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam 

jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut (Boediono, 1985:23).  
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Menurut Boediono (1999:26), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses 

dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi disini 

meliputi tiga aspek :  

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomi), suatu 

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.  

2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output 

perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu output total dan 

jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi dengan 

jumlah penduduk.  

3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu, suatu 

perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang 

cukup lama, lima tahun mengalami kenaikan output perkapita.  

Pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

(Tarigan,2005:30) yaitu:  

1. Jumlah penduduk  

2. Jumlah stok barang modal  

3. Luas tanah dan kekayaan alam  

4. Tingkat teknologi yang digunakan  

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang 

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan apa yang dicapai 

pada masa sebelumnya. Suatu daerah yang masih berkembang memiliki potensi 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, 

karena segala faktor produksi yang dimiliki oleh daerah berkembang belum 
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sepenuhnya terserap kedalam faktor produksi produksi. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya istilah konvergensi.  

2.5 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

UMKM adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih bersih paling 

banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha 

Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang 

memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, 

tidak termasuk tanah dan bangunan (Kemen KUKM, 2008:12). Sementara Badan 

Pusat Statistik mendefinisikan UMKM sebagai entitas usaha yang memiliki jumlah 

tenaga kerja 5 s.d 19 orang sebagai usaha kecil, sedangkan usaha menengah 

merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang dan bila 

mencapai 100 tenaga kerja orang atau lebih digolongkan sebagai usaha besar. 

2.5.1 Karakteristik UMKM 

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan 

kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah 

sebagai berikut: 

a. Daya Tahan 

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya 

sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif 

dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha. 
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b. Padat Karya 

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang 

bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih 

memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan 

mesin-mesin sebagai alat produksi.  

c. Keahlian Khusus 

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang 

membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan 

formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. 

Selan itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai 

kandungan teknologi yang sederhana dan murah.  

d. Jenis Produk 

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa 

kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di 

masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau 

rotan, dan ukir-ukiran kayu.  

e. Keterkaitan Dengan Sektor Pertanian  

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based 

karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa 

harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. 
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f. Permodalan  

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang 

(tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk 

kebutuhan modal kerja (Tambunan, 2002:166). 

2.5.2 Permasalahan UMKM 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM antara lain 

meliputi: 

1. Faktor Internal 

a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan 

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh 

karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha 

perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan 

modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal 

pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena 

persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak 

dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM 

adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM 

memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. 

Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal 

akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan 

mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana 

disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti 
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investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari 

sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UMKM, antara lain 

kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, 

infrastruktur, dan iklim usaha. 

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan 

usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil 

baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya 

sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga 

usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan 

keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk 

mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing 

produk yang dihasilkannya. 

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar 

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, 

mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi 

pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat 

terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan 

usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung 

dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang 

baik. 
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d. Mentalitas Pengusaha UMKM 

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap 

pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangat entrepreneurship para 

pengusaha UMKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain 

kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta 

semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar 

belakang dari UMKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk 

kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UMKM di daerah berjalan dengan 

santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya 

kesempatan-kesempatan yang ada. 

e. Kurangnya Transparansi 

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM 

tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang 

disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya 

menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi 

generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. 

2. Faktor Eksternal 

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 

Upaya pemberdayaan UMKM dari tahun ke tahun selalu dimonitor 

dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap 

penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor 

dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil 

dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). 
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Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan 

dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi 

indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada 

tahun sebelumnya.  

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM, 

meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum 

sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya 

persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan 

menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. 

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah mendapatkan 

perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali 

terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya 

yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini 

sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang 

dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UMKM tetapi lebih 

mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. 

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang 

mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung 

kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang 

UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya 
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yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang 

strategis. 

c. Pungutan Liar (Pungli) 

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan 

liar menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah 

pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun 

dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap 

bulan. 

d. Implikasi Otonomi Daerah 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 

2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan 

mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai 

implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-

pungutan baru yang dikenakan pada UMKM.  

e. Implikasi Perdagangan Bebas 

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 

2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan 

menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau 

tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan 

produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan 

frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 

9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia serta isu 
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ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju 

sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade).  

f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek 

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik 

sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang 

pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UMKM 

Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. 

g. Terbatasnya Akses Pasar 

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan 

tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun 

internasional. 

h. Terbatasnya Akses Informasi 

Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam 

hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh 

UMKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari 

produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal 

kualitas.  

Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai 

hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, 

terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar 

internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar 

tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. (Tri, 2013:35). 
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2.5.3 Pemberdayaan UMKM 

Dalam  rangka  pemberdayaan  UMKM  di  Indonesia,  Bank  Indonesia  

(2011: 35) mengembangkan  filosofi  lima  jari /  Five  finger  philosophy,  

maksudnya  setiap  jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri 

sendiri serta    akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.  

1. Jari  jempol,  mewakili  peran  lembaga  keuangan  yang  berperan  dalam  

intermediasi keuangan,  terutama  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  

nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai  Agents of development (agen 

pembangunan). 

2. Jari telunjuk, mewakili  regulator  yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang 

berperan dalam Regulator  sektor  riil  dan  fiskal,    Menerbitkan  ijin-ijin  

usaha,  Mensertifikasi tanah  sehingga  dapat  digunakan  oleh  UMKM  sebagai  

agunan,  menciptakan  iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan. 

3. Jari tengah, mewakili  katalisator  yang berperan dalam mendukung perbankan 

dan UMKM,  termasuk  Promoting  Enterprise  Access  to  Credit  (PEAC)  

Units,  perusahaan penjamin kredit. 

4. Jari  manis,  mewakili  fasilitator  yang  berperan  dalam  mendampingi  

UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh 

pembiayaan bank, membantu  bank  dalam  hal    monitoring  kredit  dan  

konsultasi  pengembangan UMKM. 

5. Jari Kelingking, mewakili  UMKM  yang  berperan  dalam  pelaku  usaha,  

pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. 
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2.5.4 Perkembangan UMKM 

Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi 

labih baik (Thoha, 1997:7). Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, 

yaitu : (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau 

pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada 

perbaikan atas sesuatu. Menurut Warren G. Bennis (Sutarto,1995: 416) 

pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan 

yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan 

susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan 

teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari 

perubahan itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengembangan 

UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke 

arah yang lebih baik, sehinga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan 

teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari 

perubahan yang terjadi. Pengembangan usaha miko kecil dan menengah (UMKM) 

merupakan komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk 

meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.  

Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinan 

UMKM, yaitu : 

1. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas  

2. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat  
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3. Terwujudnya UMKM yang semakin efesien dan mampu berkembang 

mandiri  

4. Terwujudnya penyebaran industri yang merata  

5. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan 

produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.  

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada 

upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber 

daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi UMKM yang tangguh. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Ihwan dkk (2015) melakukan penelitian yang berjudul Usulan Strategi 

Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Skala IKM Di Kabupaten Indragiri 

Hilir. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisi data SWOT dan ANP 

(Analytical Network Process) untuk merumuskan strategi berdasarkan kondisi 

internal dan eksternal yang ada di lingkungan industri. Hasil penelitian tersebut 

adalah diperlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat 

menjamin pembelian produk-produk IKM serta mendirikan industri pengolahan 

lanjut guna meningkatkan standar/kualitas produk yang dibutuhkan oleh pasar. 

Kahana melakukan penelitian tahun 2008 dengan judul Strategi 

Pengembangan Agribisnis Cabai Merah Di Kawasan Agropolitan Kabupaten 

Magelang. Untuk menyelesaikan penelitian tersebut digunakan analisis SWOT dan 

regresi. Hasilnya analisis SWOT diperoleh koordinat (0,2;0,52) yang mana 

koordinat ini terdapat pada kuadran I yaitu strategi agresif. Strategi ini 
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menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan dengan menerapkan strategi 

panca usahatani dengan tepat. Sementara dari hasil regresi dapat diperoleh 

kesimpulan benih, pupuk, mulsa dan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap 

usahatani cabai merah. 

Pratiwi melakukan penelitian pada tahun 2015 yang berjudul Hambatan dan 

Strategi Pengembangan Usahatani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi Di 

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Alat analisis yang digunakan 

adalah AHP (Analyze Hierarchy Process). Hasil penelitian tersebut adalah 

hambatan yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi usahatani kopi adalah 

budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran, sementara dari 5 kriteria paling 

penting dalam pengembangan usaha tani kopi menunjukkan budaya merupakan 

kriteria paling penting dengan bobot 0,342. 

Anshori melakukan penelitian pada tahun 2015 yang berjudul Marketing Mix 

(Bauran Pemasaran) Sirup Kawista Rembang (Studi Kasus Dewa Burung). Alat 

analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mendapatan fenomena 

dalam permasalahan yang dihadapi para pelaku industri UMKM Kawista. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam sirup Kawista 

adalah pertama, faktor personal yaitu minat untuk berwirausaha. Kedua, 

lingkungan yang merupakan tersedianya sumber daya lokal yaitu buah Kawista. 

Ketiga, sosiologi yaitu meotivasi untuk berwirausaha. Sementara faktor 

penghambat yaitu sumber daya lokal (buah Kawista) yang belum dapat dipenuhi 

dari tempat lain apabila terjadi gagal panen maupun over demand, untuk mengatasi 

tersebut pada saat periode panen bulan April-Juni disimpan dalam lemari pendingin 
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dan tidak mengambil buah yang belum tua untuk mempertahankan kualitas serta 

peremajaan maupun penanaman buah Kawista. 

Ani juliqah melakukan penelitian pada tahun 2015 yang berjudul 

Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan & Minuman Di 

UMKM Karya Bakti Makanan Dan Minuman Rembang. Penelitian tersebut 

menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang dibutukan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses produksi 

sudah didasari dengan prinsip secara islami yang meliputi faktor tanah, tenaga 

kerja, pengambil keuntungan dan bahan baku. 

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka berikut adalah kerangka pemikiran teoritis. 

Gambar 2.2  

Kerangka Pemikiran Teoritis 
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Yang Dihadapi 

UMKM Kawista 

Strategi Pengembangan UMKM Kawista 

Di Kabupaten Rembang 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kendala yang dihadapi oleh UMKM Kawista adalah inovasi, lamanya 

masa panen, pengetahuan masyarakat tentang buah Kawista serta 

pemasaran yang menjadi kendala maupun tantangan untuk 

mengembangkan UMKM Kawista. 

2. Strategi pengembangan UMKM Kawista di kabupaten Rembang 

dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah 

agar tercipta suatu produk yang berkualitas serta bekerja sama dengan 

agen pariwisata untuk dapat mengenalkan produk Kawista di luar 

daerah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan yang dijelaskan dalam penelitian ini, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti perbankan 

dengan memberikan bunga dan cicilan ringan bagi UMKM Kawista, 

universitas maupun lembaga peneliti dibidang pangan untuk 

memberikan bantuan ilmiah agar tercipta produk yang memiliki masa 

kadaluarsa lebih lama dengan tidak mengabaikan tingkat kualitas dan 

kandungan gizi di dalamnya. 
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2. Diperlukan pendampingan yang ahli dibidang pemasaran UMKM agar 

UMKM Kawista mampu memasarkan produknya seperti yang telah 

dilakukan oleh perusahaan multinasional. 
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