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KATA SAMBUTAN 

 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara.  Usaha kecil penting untuk dikaji karena 

mempunyai peranan yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi pada skala nasional dan 

regional. Hampir 90% dari total usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari UMKM. 

 

Buku ini memberikan penjelasan mengenai kinerja UMKM dari pendekatan studi empiris. 

Buku ini sebagai salah satu jawaban mengenai kinerja UMKM tersebut dari pendekatan ilmu  

yang beragam, seperti manajemen, tata kelola, pemasaran, keuangan, perilaku.  

 

Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa pada Strata 1 (S1) , Strata 2 (S2, 

serta Strata S3 pada bidang kajian yang terkait. Selain referensi bagi mahasiswa, buku ini 

juga dapat digunakan oleh pemerintah dan praktisi keuangan.  
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1 

BAB 1.    
Dampak Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kinerja Usaha  

(Studi Pada PKL Wilayah Sekitar Kampus di Kota Jambi) 

Oleh: Erwita Dewi, Raja Sharah Fatricia 

 

 

1.1.  PENDAHULUAN 

1.1.1.  Latar Belakang Penelitian 

 
Fenomena munculnya Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL di wilayah 

perkotaan   menjadi  perhatian  banyak  pihak.  PKL  sendiri  adalah  istilah  untuk 

menyebut penjaja dagangan  yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah PKL juga 

digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. 

Dibeberapa tempat, PKL dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara 

kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air  

terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih 

merusak sungai  yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. 

Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, 

bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan 

kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan  

modal  yang  kecil  atau  orang  kalangan  ekonomi  lemah     biasanya mendirikan  

bisnisnya disekitar rumah mereka maupun dikawasan yang berpotensi dikunjungi 

banyak orang. 

Salah satu kawasan yang menjadi tempat beraktivitas cukup banyak orang 

adalah kawasan  sekitar kampus perguruan tinggi. Di Kota Jambi terdapat sejumlah 

kampus  yaitu  kampus  Universitas Jambi (UNJA)  Telanai,  Kampus  UNJA  

Pasar, Kampus Universitas Batanghari (UNBARI), Kampus Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Muhammaddiyah, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 

(STIKOM) dan kampus STIE IKABAMA. Di setiap tempat tersebut selalu ditemui 

PKL yang  melakukan aktivitas penjualan terutama makanan dan  minuman.  

Berdasarkan  data dari  dinas  pasar  Kota Jambi sampai tahun 2012 jumlah PKL yang 

terdata adalah sebanyak 2104 PKL. Dari jumlah tersebut sekitar 2% PKL beraktivitas di 
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wilayah sekitar kampus di Kota Jambi. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di 

sektor informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas 

lapangan kerja, terutama  bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan 

keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat 

pendidikan yang mereka miliki.  

Besarnya kontribusi PKL tersebut tidak didukung oleh tata kelola internal 

yang baik. Banyak PKL yang lebih mengkhawatirkan posisi usaha mereka dikaitkan 

dengan perizinan yang  pemerintah dibandingkan usaha mereka untuk memperbaiki 

tata kelola usaha mereka sendiri.  

PKL sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan 

perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi 

berkembangnya usaha mereka. Penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi 

berkembangnya mereka akan mengefektifkan pengelolaan dan penataan PKL agar 

meningkat dan berkembang skala usahanya tanpa mengabaikan ketertiban, kebersihan 

dan keindahan kota seperti yang diatur dalam Perda Kota Jambi 05/2006  mengenai 

pedagang kaki lima. Selain itu PKL juga sebagai bagian dari masyarakat pelaku usaha 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, perlu 

adanya pemahaman lebih menyeluruh dampak yang ditimbulkan dengan adanya tata 

kelola PKL terhadap kinerja usaha mereka. 

1.1.2.  Masalah Penelitian 

Seperti   halnya  Pedagang  Kaki   Lima  (PKL)   pada   umumnya,   masalah 

Pedagang Kaki  Lima yang berada dikawasan sekitar kampus seringkali dilihat dari 

sisi tingkat gangguan yang  ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, 

merusak  keindahan  kota,  membuat  lingkungan  menjadi  kotor  akibat  membuang 

sampah sembarangan. Dalam menghadapi pedagang  kaki lima dikawasan tersebut 

Pemerintah Kota seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi 

mereka. Hal ini bisa terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan  tentang 

keberadaan PKL, khususnya pedagang kaki lima di kawasan sekitar kampus di kota 

Jambi.  Padahal PKL harus juga dipandang dari segi positif. PKL dapat menyerap 

angkatan  kerja,  retribusi  yang  dipungut  dari  PKL  dapat  membantu  memberikan 

kontribusi kepada pemerintah  daerah  maupun pengelola kampus, dan PKL dapat 
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membuka lapangan kerja sendiri. Selain itu PKL juga ikut serta membantu sistem 

ekonomi perkotaan dalam hal menciptakan rantai-rantai kegiatan ekonomi perkotaan. 

Untuk mengetahui sejauh mana suatu Tata Kelola diimplementasikan maka 

haruslah kita menjawab apakah dampak dari adanya tata kelola PKL terhadap kinerja 

usaha. 

Dari  perumusan  masalah  tersebut  muncullah  beberapa  pertanyaan  penelitian 

sebagai berikut; 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Tata Kelola PKL 

wilayah sekitar kampus di Kota  Jambi?, 2). Apa Dampak tata kelola PKL terhadap 

kinerja usaha? 

1.1.3.  Tujuan Khusus  

Secara khusus tujuan dari penelitian adalah: 

1.1.3.1. Tujuan Tahun Pertama 

(1)  Mendeskripsikan Tata Kelola PKL wilayah sekitar kampus di Kota Jambi; 

(2)  Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola PKL wilayah 

sekitar kampus di Kota Jambi; 

(3)  Mengidentifikasi dampak tata kelola PKL wilayah sekitar kampus di Kota 

Jambi terhadap kinerja usaha. 

1.1.3.2. Tujuan Tahun Kedua 

Mengembangkan model tata kelola yang memberikan dampak kepada kinerja 

usaha dengan  menambahkan faktor internal dsn eksternal agar bisa digunakan untuk 

pengembangan PKL di Kota Jambi 

1.1.4.  Urgensi Penelitian 
 

Menyadari akan besarnya kontribusi PKL baik untuk menunjang pembangunan 

daerah maupun membuka lapangan kerja maka adalah sangat penting untuk 

mengetahui bagaimana dampak tata kelola PKL wilayah sekitar kampus di kota Jambi 

terhadap  kinerja  usaha mereka.  Oleh karena itu keutamaan penelitian ini adalah:  

1.   Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola 

PKL wilayah sekitar kampus di kota Jambi. 

2.   Penelitian ini akan mengetahui dampak tata kelola PKL wilayah sekitar kampus di 
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kota Jambi terhadap kinerja usaha. 

3.  Hasil Penelitian akan mengembangkan model tata kelola yang memberikan 

dampak kepada  kinerja  usaha  dengan  menambahkan  faktor  internal  dan  

eksternal  agar  bisa digunakan untuk pengembangan PKL di Kota Jambi. 

 

1.2.  STUDI PUSTAKA DAN ROADPMAP  

1.2.1.  State of The Art  

PKL didefinisikan sebagai  seseorang  yang menawarkan  barang-barangnya 

untuk  dijual   kepada  khalayak  tanpa  memiliki  sebuah  tempat  permanen  untuk 

berjualan (Bhowmik, 2005).  Bhowmik (2005) menambahkan bahwa PKL adalah 

orang yang berjualan menempati trotoar atau area public lainnya, dan mereka akan 

sering berpindah-pindah tempat. Berhubungan dengan hal tersebut. Bromley (2000) 

mengatakan bahwa PKL adalah sejenis penjual ritel yang menjual barang dan jasanya di 

jalan publik seperti gang-gang dan pinggiran jalan utama. Bromley (2000) juga 

mengklaim  bahwa  PKL  adalah  sebuah  fenomena  global,  dimana  PKL  akan 

ditemukan di seluruh negara di dunia terutama pada negara-negara miskin. 

Sementara  itu  menurut  Cross  (2000),  PKL  adalah  sebuah  kategori  dari 

aktivitas ekonomi yang tidak formal.  Kategori  ini meliputi produksi dan pertukaran 

dari barang dan jasa yang legal, akan tetapi aktivitasnya tidak sertai dengan izin yang 

resmi atau kontrak yang legal dari pihak  terkait seperti pemasok dan klien (Cross, 

1999). 

1.2.2.  Karakteristik dan Permasalahan PKL  

Keberadaan PKL di era global saat ini terus meningkat, terutama pada negara- 

negara  berkembang seperti di Asia. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan pada 

tahun 1998  yang melanda Asia dan mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan 

di sektor formal kemudian beralih menjadi PKL untuk keberlangsungan hidup 

(Bhowmik, 2005). Menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) keberadaan PKL  ini  

tidak  hanya   bermanfaat  bagi  kelompok  kelas  bawah  saja  tetapi  juga kelompok 

kelas bawah. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Bhowmik (2005) yang  

berargumen  bahwa  PKL  menawarkan  barang  dan  jasa  dengan  harga  yang relative 

rendah, dan bisa terjangkau oleh semua kalangan ekonomi. 
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Kehadiran dari PKL sendiri terkadang menimbulkan masalah bagi masyarakat. 

Contohnya menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) adalah sampah, dimana para  

PKL membuang sampah barang dagangannya di jalanan. Kemudian menurut 

pendapat Bromley,  (2000) PKL dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena 

kebanyakan PKL memadati sisi-sisi jalan raya sehingga mengakibatkan lalu lintas 

semakin padat.  Lebih lanjut, PKL akan  memblok  para pejalan kaki untuk berjalan 

di trotoar dikarenakan trotoar digunakan PKL untu berjualan. PKL juga 

menimbulkan masalah sosial lainnya,  karena  mereka  terkadang  memperkajakan 

anak- anak kecil untuk berdagang (Bromley, 2000). 

Karakteristik dari yang melekat dari PKL ini adalah mereka kebanyakan 

menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan (Phil, 2010), tempat berjualan 

sering berpindah-pindah tergantung besarnya keuntungan yang diperoleh (Bromley, 

2000), pola kerja yang tidak menentu seperti  bekerja seharian penuh, paruh waktu 

atau sesuai dengan musim (Bromley, 2000), tenaga kerjanya bisa satu orang atau lebih 

dan biasanya dari kalangan keluarga (Bromley, 2000), lemahnya  permodalan 

sehingga barang yang dijual kualitasnya juga rendah (Bromley, 2000), wanita lebih  

banyak terlibat menjadi PKL (Bhowmik, 2005), tidak adanya izin mendirikan usaha 

yang resmi  dari  instansi terkait (Bhowmik, 2005), kebanyakan PKL berasal  dari 

level ekonomi  bawah  (Bromley,  2000;  Bhowmik,  2005;  Akharuzzaman  dan  

Deguchi, 2010), hampir semua PKL menjalankan usaha dengan tujuan untuk 

mempertahankan hidup dan menyekolahan anaknya ( Bhowmik, 2005; Bromley, 2000). 

Karakteristik yang paling dominan adalah mengenai perijinan dari PKL itu 

sendiri. Kebanyakan di negara-negara di Asia, PKL tidak mempunyai izin yang resmi 

untuk berdagang, tetapi  ada juga negara yang mengatur tentang tata  kelola PKL 

sehingga peraturan dan izinnya menjadi jelas dan terikat. 

1.2.3.  Tata Kelola Korporasi ( Corporate Governance)  

Di dunia  bisnis,  praktek  tata  kelola  korporasi  atau  corporate  governance  

sudah menjadi fokus para pemimpin perusahaan. Tanpa tata kelola korporasi yang baik 

dan tepat, maka institusi apapun dapat dengan mudah terjebak kedalam perilaku 

atau proses kerja  yang  cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil 

yang ingin dicapai (Maman, dkk. 2006). 
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Menurut Mulbert (2010), tata kelola korporasi berhubungan dengan 

pengambilan keputusan pada  tingkat dewan direksi dan manajemen pada tingkat 

atas. Mulbert (2010)  melanjutkan  bahwa  tata  kelola  korporasi  meliputi  hubungan  

manajemen perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan, dimana didalam 

tata kelola korporasi harus tersedia insentif yang tepat kepada dewan direksi dan 

manajemannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Begitu juga halnya dengan 

Stapledon, (1997) yang menjelaskan bahwa tata kelola korporasi meliputi para 

pemegang saham, pihak manajemen yang dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) 

dan dewan direksi. Lebih lanjut Heide  (1994) menjelaskan tata kelola merupakan 

sebuah fenomena dimensional  yang menjalankan sebuah inisiasi, terminasi dan 

menjaga hubungan yang sedang berlangsung diantara perusahaan. 

1.2.4.  Prinsip Tata Kelola Korporasi yang Baik  

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan ada 4 (empat) prinsip dari tata kelola 

yang baik seperti dibawah ini. 

1.  Transparansi (transparency),  yang berarti  perusahaan harus  transparan dengan 

semua prosedur tata kelola.  

2.  Akuntabilitas (accountability), yang berarti struktur laporan keuangan harus jelas.  

3.  Tanggung jawab (responsibility), yang berarti seseorang harus bertanggung jawab 

atas tindakan yang telah diambil. 

4.  Adil (fairness), yang berarti bahwa sistem perusahaan harus berjalan dengan adil, 

yakni tidak memihak dengan apapun dan tanpa berprasangka dengan siapapun. 

Dalam  konteks  tata  kelola  korporasi,  perusahaan  banyak  berbicara  

mengenai bagaimana azas-azas fairness, transparency/disclosure, accountability 

dan responsibility  menjadi  bagian  daripada  struktur  dan  sistem  internal  di  

dalam perusahaan mereka, dan ini menjadi bagian dari perilaku perusahaan. 

Lebih lanjut,  didalam tata kelola korporasi, diperlukan suatu sistem manajemen 

yang baik dan tepat. Manajemen dapat diinterpretasikan untuk mengatur sebuah 

perusahaan  dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dari 

pemegang saham atau shareholders (Crowther dan Seifi, 2010). Mereka 

menambahkan bahwa prosedur tata   kelola korporasi menentukan peran dari 
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manajemen perusahaan dari setiap aspek dan  berusaha menyeimbangkan  dan 

membangun mekanisme  pengawasan untuk meningkatkan kepuasan dari pemegang 

saham dan pemangku kepentingan. 

Menurut Crowther dan Seifi (2010) bahwa ukuran untuk menentukan tata kelola 

yang baik masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, tata kelola yang baik akan 

menciptakan beberapa hal positif bagi perusahaan seperti dibawah ini: 

1.  menciptakan nilai yang berkelanjutan; 

2.  meningkatkan kepuasan shareholders; 

3.  peningkatan manajemen yang efektif dan efisien; 

4.  adanya resiko menajemen yang effisien; 

5.  meningkatkan kredibilitas perusahaan; 

6. terciptanya korporasi yang akuntabel dan bertanggung jawab; 

7.  adanya keseimbangan diantara keuntungan ekonomi dan sosial; 

8.  adanya tanggung jawab yang adil; 

9.  peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 

Jadi, diharapkan dengan adanya tata kelola korporasi yang baik akan 

meningkatkan kinerja perusahaan baik dari internal maupun eksternal perusahaan. 

1.2.5.  Kinerja Usaha  

Kinerja usaha digambarkan sebagai capaian yang diperoleh organisasi bisnis 

dalam usahanya. Menurut Musran Munizu (2010) variabel kinerja usaha memiliki 

indikator pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, 

pertumbuhan pasar dan pertumbuhan laba. 
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1.2.6.  Roadmap Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1. Roadmap Penelitian 

 

Penelitian tentang PKL telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian PKL di 

negara  Asia  dilakukan oleh  Bhowmik  (2005).  Hasil  penelitian  Bhowmik  (2005) 

menemukan bahwa di beberapa negara Asia seperti Bangladesh, srilanka, Vietnam 

dan  korea  selatan  pengelolaan  PKL  tidak  diatur  oleh  pemerintah, sedangkan  di 

Singapura, Malaysia dan Thailand keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan PKL 

berupa perizinan, pemberian kredit dan pelatihan keahlian bisnis. 

Tata  kelola  korporasi  berhubungan  dengan  pengambilan  keputusan  pada 

tingkat dewan direksi dan manajemen pada tingkat atas (Mulbert, 2010). Lebih jauh 

tata kelola korporasi meliputi  hubungan manajemen perusahaan, pemegang saham 

dan pemangku kepentingan, dimana didalam  tata kelola korporasi harus tersedia 

insentif yang tepat kepada dewan direksi dan manajemannya untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Senada dengan hal tersebut, Stapledon (1997)  menjelaskan bahwa tata 

kelola korporasi meliputi  para pemegang saham, pihak manajemen yang dipimpin 

oleh Chief Executive Officer (CEO) dan dewan direksi. 

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan prinsip tata kelola yang baik bagi 

korporasi yang  meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), 

tanggung jawab (responsibility), dan adil (fairness). 

Pengelolaan  PKL  khususnya  yang  ada  di  kota  jambi  selama  ini  belum 
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menggunakan prinsip-prinsip tata kelola korporasi. Oleh karena itu agar PKL dapat 

tumbuh  dan  berkembang   tanpa  menimbulkan  masalah  seperti  ketertiban  dan 

lingkungan, maka PKL perlu mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola korporasi. 

Tata kelola PKL yang baik akan memberikan dampak peningatan kinerja 

usaha.  Pertumbuhan usaha PKL baik dari segi omzet, modal, tenaga kerja, pasar 

maupun laba adalah indikator kinerja usaha yang baik. 

Hasil penelitian tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi pendapatan 

Pedagang Kaki  Lima di Manahan Surakarta mengungkapkan bahwa ada pengaruh 

antara modal  usaha, jam  kerja,  lama  usaha dan  sikap  usaha atau  kewirausahaan 

terhadap pendapatan PKL dan faktor modal usaha merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi pendapatan.  

Hasil penelitian Diah Ayu Ardiyanti (2006) mengenai Keberhasilan 

Mempertahankan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pedagang Kaki pedagang kaki 

lima dalam  meraih  keberhasilan mempertahankan ekonomi keluarga (studi kasus 

pedagang  kaki  lima  di  Sekitar  GOR  Manahan  Surakarta  tahun  2005-2006)  juga 

mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang kaki 

lima di sekitar GOR Manahan Kota Surakarta  tahun 2006 antara lain terdiri dari 

faktor eksternal meliputi: (1) Modal usaha ini digunakan untuk mengembangkan 

usaha; (2) Persaingan memberikan motivasi untuk mencapai keberhasilan; (3) Lokasi 

usaha  yang  strategis   mampu  meningkatkan  jumlah  pendapatan;  (4)  Peraturan 

Pemerintah  memberikan  kesempatan   kepada  pedagang  untuk  menjalankan  dan 

mengembangkan usaha. 

 

1.3.  METODE PENELITIAN  

1.3.1.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), 

yaitu   kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 
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Gambar. 1.2. Tahapan Penelitian 

 

1.3.2.  Tahapan Penelitian  

1.3.2.1.  Tahap Kualitatif  

Langkah (1) Masalah dan Potensi:  

Masalah   Penelitian   ini   adalah   belum   adanya   model   tata   kelola   PKL 

yang komprehensif di kota Jambi. 

Potensi adalah perkembangan PKL  yang terus tumbuh di kota Jambi, 

sementara belum ada model tata kelola yang ideal terhadap PKL tersebut. 

Langkah (2) Kajian Teori:  

Kajian  Teori  dalam  tahapan  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  Pendekatan 

Interpretif  Fenomenologi. Pendekatan ini merupakan berupaya mencari makna atas 

suatu fenomena yang  berlandaskan pada prinsip tata kelola yang dikemukan oleh 

Crowther dan Seifi (2010). 

Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data:  

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam),   observasi dan dokumentasi 

kepada PKL di  kota Jambi. Langkah Pengumpulan data ini berakhir ketika sudah 

diperoleh informasi yang dianggap cukup oleh peneliti. 
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Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Reduksi data 

2.  Analisis domain 

3.  Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

Langkah (4) Temuan Hipotesis:  

Pada  langkah  temuan  hipotesis  ditemukan  indikator  dan  variabel.  Hasil  temuan 

indicator dan  varaibel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model tata 

kelola PKL pada tahap penelitian kuantitatif. 

1.3.2.2.  Tahapan Kuantitatif  

Langkah (5) Populasi dan Sampel:  

Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kota Jambi. Sampel penelitian ini  

ditentukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  tipe  judgement 

sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling 

dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  

Langkah (6) Metode Pengumpulan Data: 

Jenis  data  yang  digunakan  dalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  pada 

pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka. 

Langkah (7) Analisis Data:  

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  jenis 

analisis tersebut sebagai berikut: 

1.   Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau 

deskriptif  empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-

rata. 

2.   Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi 
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dari sampel ke  populasi (Jogiyanto, 2004). Statistik inferensial dalam penelitian 

ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Penelitian  ini  menggunakan  

software Smart PLS versi 1.10. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum  untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk 

laten dengan mutiple indikator  (Ghozali, 2008). Wald menyebutkan PLS 

sebagai ”soft modeling”. PLS merupakan metode analisis  yang powerful karena 

dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan 

ukuran sampel tidak harus besar.  PLS  selain dapat digunakan untuk membangun 

hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga 

dapat digunakan sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 

Secara  filosofis,  covariance  based  SEM  lebih  sesuai  digunakan  untuk 

pengujian teori  atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. 

PLS dapat dianggap sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih 

cocok untuk tujuan prediksi. PLS dimaksudkan untuk  causal-perdictive analysis 

dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 

2008). 

Menurut  covariance  based  SEM,  variabel  laten  diukur  dengan  

indikator-indikator yang  bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan 

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan 

kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest). Namun, variabel laten dapat 

juga dibentuk oleh indikator- indikator  yang  bersifat  formatif  yang  

mengasumsikan  bahwa  indikator-indikator mempengaruhi konstruk (arah 

hubungan kausalitas dari  indikator atau manifest ke konstruk).  PLS  dapat  

mengakomodir  model  indikator  refleksif,  dan  atau  model indikator formatif 

(Ghozali, 2008). 

Langkah-langkah PLS. 

1.   Merancang Model Struktural (inner model) 

2.   Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3.   Mengkonstruksi Diagram Jalur 
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4.   Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5.   Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6.   Evaluasi Goodness of Fit 

7.   Pengujian Hipotesis. 

Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: 

1.  Sisi landasan teori. 

2.  Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4.  Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.3. Bagan Alir Penelitian Tahun Kedua 

 

1.4.  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

1.4.1.  Biaya Penelitian  

Adapun anggaran penelitian ini terdiri dari: 
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Tabel. 1.1. Biaya Penelitian  

Komponen Anggaran 
Biaya yang diusulkan 

Tahun I Tahun II 

1. Gaji dan Upah Rp 8.000.000 Rp 12.840.000 

2. Bahan Habis Pakai Rp  20.030.800 Rp 14.090.000 

3. Biaya Perjalanan Rp 8.197.000 Rp 10.500.000 

4. Lain-lain Rp  12.757.200 Rp  5.925.000 

Jumlah Rp  40.985.000 Rp 43.355.000 

Keterangan : Biaya tahun pertama sudah disetujui, biaya tahun ke-2 masih usulan 

 
 

1.4.2.  Kegiatan Penelitian  

Tabel. 1.2. Kegiatan Penelitian  
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Lampiran 1:  

Tujuan dan alasan diperlukannya anggaran penelitian: 

Anggaran penelitian ini diperlukan untuk mendanai operasional penelitian sehingga 

mampu  mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan maksimal. Adapun rincian 

biaya penelitian ini sebagai berikut: 
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Sarana yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laboratorium Komputer 
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Jam/Minggu Kegiatan Utama 

1. Erwita Dewi,SE,MM 0012097602 Manajemen 
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12 

jam/minggu 

Bertanggung jawab terhadap 

penanggung jawab 

penelitian (ketua lemlit) dan 

kelancaran penelitian. 

Mempersiapkan rancangan 

penelitian, mengkoordinasi 

anggota tim,mengawasi 

pelaksanaan penelitian, 

mempersiapkan laporan 

penelitian. 

2. Raja Sharah Fatricia, 

SE,M.Sc 

0013108302 Manajemen 

Pemasaran 

12 

jam/minggu 

Bertanggung jawab kepada 

ketua peneliti, membantu 

ketua dalam pelaksanaan 

penelitian, mempersiapkan 

operasional penelitian, 

pengumpulan data, 

pengolahan data, 

penyusunan dan penulisan 

laporan. 
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BAB 2.    
Identifikasi  Profil Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah  

Sekitar Kampus Unja Mendalo Jambi 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Emy Kernalis 

 

 

2.1.  PENDAHULUAN 

2.1.1.  Latar Belakang  

Fenomena munculnya Usaha Kecil Menengah (UKM) berupa Pedagang Kaki 

Lima  atau disingkat PKL di wilayah perkotaan menjadi perhatian banyak pihak.  

PKL  sendiri   adalah   istilah  untuk  menyebut  penjaja  dagangan  yang 

menggunakan gerobak. Saat ini  istilah  PKL juga digunakan untuk pedagang di 

jalanan pada umumnya. 

Di beberapa tempat,  PKL dipermasalahkan karena menggangu para pengendara 

kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air  

terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun  dapat  lebih  

merusak   sungai  yang  ada  dengan  mematikan  ikan  dan menyebabkan eutrofikasi. 

Tetapi PKL kerap  menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, 

bahkan sangat, murah  daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan 

kecil, sehingga kerap mengundang  pedagang yang  hendak  memulai  bisnis  dengan  

modal  yang  kecil  atau  orang  kalangan ekonomi  lemah  yang  biasanya  mendirikan  

bisnisnya  disekitar  rumah  mereka maupun dikawasan yang berpotensi dikunjungi 

banyak orang. 

Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  merupakan  kelompok  tenaga  kerja  yang 

banyak di  sektor informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan 

memperluas  lapangan  kerja,  terutama bagi  tenaga  kerja  yang kurang  memiliki 

kemampuan dan keahlian yang  memadai untuk bekerja di sektor formal karena 

rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. 

Salah satu kawasan yang menjadi tempat beraktivitas PKL tersebut adalah di 

wilayah sekitar kampus Unja Mendalo Jambi. 
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2.1.2.  Perumusan Masalah  

Seperti  halnya  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  pada  umumnya,  masalah 

Pedagang Kaki Lima yang berada dikawasan sekitar kampus seringkali dilihat dari sisi 

tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak 

keindahan kota, membuat  lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah 

sembarangan. Dalam menghadapi pedagang kaki lima dikawasan tersebut Pemerintah  

Kota  seringkali mengambil kebijakan  yang kurang menguntungkan bagi mereka.  

Hal ini bisa  terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang  

keberadaan  PKL,  khususnya  pedagang  kaki  lima  di  kawasan  sekitar kampus di 

kota Jambi. Padahal PKL harus juga dipandang dari segi positif. PKL dapat 

menyerap angkatan kerja, retribusi yang dipungut dari PKL dapat membantu 

memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah maupun pengelola kampus, dan 

PKL  dapat  membuka  lapangan  kerja  sendiri.  Selain  itu  PKL  juga  ikut  serta 

membantu sistem ekonomi perkotaan dalam hal menciptakan rantai-rantai kegiatan 

ekonomi perkotaan. 

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifkasi profil UKM di wilayah 

sekitar  kampus  Unja  Mendalo  Jambi  dan  menganalisis  kekuatan,  kelemahan, 

peluang dan ancaman UKM tersebut. 

 

2.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

2.2.1.  Pengertian PKL 

PKL didefinisikan sebagai  seseorang  yang menawarkan  barang-barangnya 

untuk  dijual   kepada  khalayak  tanpa  memiliki  sebuah  tempat  permanen  untuk 

berjualan (Bhowmik, 2005).  Bhowmik (2005) menambahkan bahwa PKL adalah 

orang yang berjualan menempati trotoar atau area public lainnya, dan mereka akan 

sering berpindah-pindah tempat. Berhubungan dengan hal tersebut. Bromley (2000) 

mengatakan bahwa PKL adalah sejenis penjual ritel yang menjual barang dan jasanya di 

jalan publik seperti gang-gang dan pinggiran jalan utama. Bromley (2000) juga 

mengklaim  bahwa  PKL  adalah  sebuah  fenomena  global,  dimana  PKL  akan 

ditemukan di seluruh negara di dunia terutama pada negara-negara miskin. 

Sementara  itu  menurut  Cross  (2000),  PKL  adalah  sebuah  kategori  dari 

aktivitas ekonomi yang tidak formal.  Kategori  ini meliputi produksi dan pertukaran 
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dari barang dan jasa yang legal, akan tetapi aktivitasnya tidak sertai dengan izin yang 

resmi atau kontrak yang legal dari pihak  terkait seperti pemasok dan klien (Cross, 

1999). 

2.2.2.  Karakteristik dan Permasalahan PKL  

Keberadaan PKL di era global saat ini terus meningkat, terutama pada negara- 

negara  berkembang seperti di Asia. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan pada 

tahun 1998  yang melanda Asia dan mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan 

di sektor formal kemudian beralih menjadi PKL untuk keberlangsungan hidup 

(Bhowmik, 2005). Menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) keberadaan PKL  ini  

tidak  hanya   bermanfaat  bagi  kelompok  kelas  bawah  saja  tetapi  juga kelompok 

kelas bawah. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Bhowmik (2005) yang  

berargumen  bahwa  PKL  menawarkan  barang  dan  jasa  dengan  harga  yang relative 

rendah, dan bisa terjangkau oleh semua kalangan ekonomi. 

Kehadiran dari PKL sendiri terkadang menimbulkan masalah bagi masyarakat. 

Contohnya menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) adalah sampah, dimana para  

PKL membuang sampah barang dagangannya di jalanan. Kemudian menurut 

pendapat Bromley,  (2000) PKL dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena 

kebanyakan PKL memadati sisi-sisi jalan raya sehingga mengakibatkan lalu lintas 

semakin padat.  Lebih lanjut, PKL akan  memblok  para pejalan kaki untuk berjalan 

di trotoar dikarenakan trotoar digunakan PKL untu berjualan. PKL juga 

menimbulkan masalah sosial lainnya,  karena  mereka  terkadang  memperkajakan 

anak- anak kecil untuk berdagang (Bromley, 2000). 

Karakteristik dari yang melekat dari PKL ini adalah mereka kebanyakan 

menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan (Phil, 2010), tempat berjualan 

sering berpindah-pindah tergantung besarnya keuntungan yang diperoleh (Bromley, 

2000), pola kerja yang tidak menentu seperti  bekerja seharian penuh, paruh waktu 

atau sesuai dengan musim (Bromley, 2000), tenaga kerjanya bisa satu orang atau lebih 

dan biasanya dari kalangan keluarga (Bromley, 2000), lemahnya  permodalan 

sehingga barang yang dijual kualitasnya juga rendah (Bromley, 2000), wanita lebih  

banyak terlibat menjadi PKL (Bhowmik, 2005), tidak adanya izin mendirikan usaha 

yang resmi  dari  instansi terkait (Bhowmik, 2005), kebanyakan PKL berasal  dari 

level ekonomi  bawah  (Bromley,  2000;  Bhowmik,  2005;  Akharuzzaman  dan  
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Deguchi, 2010), hampir semua PKL menjalankan usaha dengan tujuan untuk 

mempertahankan hidup dan menyekolahan anaknya ( Bhowmik, 2005; Bromley, 2000). 

Karakteristik yang paling dominan adalah mengenai perijinan dari PKL itu 

sendiri. Kebanyakan di negara-negara di Asia, PKL tidak mempunyai izin yang resmi 

untuk berdagang, tetapi  ada juga negara yang mengatur tentang tata  kelola PKL 

sehingga peraturan dan izinnya menjadi jelas dan terikat. 

1.  Bangladesh 

Perkembangan  PKL  di  negara  ini  sangat  besar.  PKL dikategorikan sebgai 

perdagangan ilegal di negara ini. Terkadang, para pedagang harus memberikan sebagian 

dari pendapatan mereka dengan menyuap para otoritas yang berkepetingan supaya 

mereka bisa memperthankan usahanya. 

2.  Srilanka 

PKL di Srilanka nasibnya lebih baik dibanding dengan  Bangladesh. Di negara ini 

PKL tidak  sepenuhnya ilegal. Para pedagang diharuskan untuk membayar pajak 

kepada  instansi  terkait dengan  usaha  mereka.  Namun  biarpun  mereka  telah 

membayar pajak, tetapi tetap tidak ada jaminan akan keamanan dan juga fasilitas 

untuk kredit. 

3.  Thailand 

Di negara ini banyak sekali terdapat PKL yang menjual makanan, baju, alat-alat 

elektronik. Para pemegang autoritas di Thailand telah menyediakan tempat khusus bagi  

para PKL untuk beroperasi.  Akan  tetapi,  tempat  yang  disediakan  oleh pemerintah  

setempat  tidak  cukup  untuk  menampung  jumlah  PKL yang  besar, sehingga banyak 

PKL liar yang menempati daerah-daerah yang tidak resmi. PKL sendiri adalah salah 

satu sumber penghasilan yang penting bagi masyarakat kurang mampu. 

4.  Singapore 

Instansi yang menangai masalah PKL dinegara ini adalah Hawkers’ Department of the 

Government of Singapore. Departemen ini yang mengurusi dan memberi izin kepada 

para PKL untuk  berdagang. Jadi, di Singapur semua PKL diberikan izin resmi dari 

pemerintah. Bahkan pada  tahun 1996, PKL di Singapur sudah secara keseluruhan 

mempunyai tempat untuk berdagang. Fungsi dari Hawkers’ Department ini adalah 
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untuk menjaga para PKL agar selalu menjaga kebersihan dan memperhatikan 

lingkungan disekitar tempat mereka  berjualan. Bahkan para PKL  dibidang  makanan  

dibekali  kursus  mengenai  makanan  yang  sehat  dan bernutrisi. 

5.  Malaysia 

Pada tahun 1990, Malaysia membuat kebijakan  nasional mengenai PKL. Kebijakan ini  

dirancang  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang berhubungan dengan 

PKL. Implementasi dari kebijakan ini meliputi pemberian kredit, program latihan 

tentang keahlian  bisnis, kesehatan dan higinitas produk kepada para PKL untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana mereka. 

6.  Korea Selatan 

Seperti halnya kebanyakan pemerintah di Asia, pemerintahan di Korea Selatan tidak 

begitu memperhatikan mengenai PKL ini.PKL dan pemerintah Korea selatan sangat 

bertentangan, bahkan pemerintah menyewa gangster untuk mengusir PKL. 

7.  Vietnam 

Di negara Vietnam  khususnya kota Hanoi,  PKL sangat  berperan  penting bagi 

perdagangan di daerah urban di Vietnam. PKL menawarkan barang-barang dengan 

harga yang murah dan juga  membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para 

wanita.  Tidak  ada  aturan  khusus   mengenai  PKL  di  Vietnam.  Akan  tetapi, 

pemerintah  memberikan  pelatihan  dan  pengarahan  kepada  PKL  khususnya  di 

bidang makanan tentang makanan yang sehat. 

Dari penjelasan di atas mengenai tata kelola PKL di beberapa negara di Asia, 

dapat disimpulkan  bahwa kebanyakan tata kelola PKL tidak diatur dan diizinkan oleh 

pemerintah. 

 

2.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

2.3.1.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifkasi profil UKM di wilayah sekitar kampus Unja Mendalo Jambi. 

2. Mengidentfikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman  UKM  di wilayah 

sekitar kampus Unja Mendalo Jambi. 
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2.3.2.  Tujuan Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Mampu  mengidentifkasi  profil  UKM  di  wilayah  sekitar  kampus  Unja 

Mendalo Jambi. 

2. Mampu mengidentfikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman UKM di 

wilayah sekitar kampus Unja Mendalo Jambi. 

 

2.4.  METODE PENELITIAN  

2.4.1.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. 

2.4.2.  Populasi dan Sampel  

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) 

disekitar   kampus   Unja   Mendalo.   Sampel   penelitian   ini   ditentukan   dengan 

menggunakan  metode  purposive  sampling  tipe  judgement  sampling.  Menurut 

Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria 

berupa  suatu  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  dalam  penelitian  ini  adalah 

UKM  yang  bersedia  diwawancarai.  Berdasarkan  kretria  tersebut  maka  sampel 

penelitian ini adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) UKM. 

2.4.3.  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer 

berasal dari hasil wawancara dan penyebaran quisioner terhadap responden. Sedangkan 

data sekunder dari  penelitian ini adalah data-data dari instansi terkait mengenai jumlah 

dan jenis UKM dan kajian literatur. 

2.4.4.  Alat Analisis  

Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

interpretif fenomenologi. 
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2.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

2.5.1.  Profil Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah Sekitar Kampus Unja 

Mendalo Jambi 

Responden dalam penelitian ini adalah  UKM  yang melakukan aktivitas 

penjualannya  di  wilayah  sekitar  kampus  Unja  Mendalo  Jambi.  Melalui  hasil 

wawancara dan penyebaran kuesioner didapat hasil sebagai berikut:  

2.5.1.1.  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun  hasil  kuesioner  dan  wawancara  mengenai  jenis  kelamin,  maka dapat 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Laki-laki  63 73,26% 

2 Perempuan  23 26,74% 

 Jumlah 86 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 2.1. maka dapat dilihat bahwa mayoritas  UKM yang 

dikelola oleh  Laki-laki yaitu sebesar 73,26%, sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan  hanya  26,74%.   Hal  ini  menunjukkan  bahwa  laki-laki  cenderung 

mendominasi  UKM  terutama  dikarenakan  berusaha  untuk  dirinya  sendiri  dan 

sebagai kepala rumah tangga untuk mencari rezeki bagi keluarganya. 

2.5.1.2.  Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

Adapun  hasil  kuisioner  dan  wawancara  mengenai  jenis  kelamin,  maka dapat 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2. Responden Menurut Jumlah Karyawan 

No Jumlah Karyawan  
Jumlah 

Responden 

Persentase  

(%) 

1 Tidak ada karyawan  74 86,05% 

2 2-5 orang  12 13,95% 

3   5  orang 0 0% 

 Jumlah 86 100% 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan tabel 2.2. terlihat bahwa sebanyak 86,05 % UKM tersebut tidak 

memiliki karyawan. Artinya adalah pemilik UKM adalah sekaligus pekerja di UKM 

tersebut. 

2.5.1.3.  Responden Berdasarkan Jenis/Bidang Usaha  

Adapun  hasil  kuisioner  dan  wawancara  mengenai  jenis  kelamin,  maka dapat 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3. Responden Menurut Jenis/Bidang Usaha 

No Jenis/Bidang Usaha  
Jumlah 

Responden 

Persentase  

(%) 

1 Penjualan makanan dan minuman  71 82,56% 

2 Penjualan keperluan kuliah  15 17,44% 

 Jumlah 86 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 2.3. maka dapat dilihat bahwa mayoritas usaha UKM 

tersebut   adalah  usaha  makanan  dan  minuman.  Adapun  jenis  makanan  dan 

minuman yang diperjuabelikan adalah nasi uduk, nasi goreng, roti bakar, martabak dan  

minuman jus buah-buahan baik buah segar maupun jus dalam kemasan. Sedangkan 

usaha UKM yang lain  adalah dibidang fotocopy , keperluan rumah tangga dan 

pakaian. 

2.5.1.4.  Responden Berdasarkan Usia  

Adapun  hasil  kuisioner  dan  wawancara  mengenai  jenis  kelamin,  maka dapat 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.4. Responden Menurut Usia 

No Rentang Usia (Tahun)  
Jumlah 

Responden 

Persentase  

(%) 

1 < 20 th 2 6,31% 

2 20-25 th 15 17,44% 

3 25-30 th 17 19,77% 

4 30-40 th 41 47,67% 

5 >40 th 11 12,79% 

 Jumlah 86 100% 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan  tabel  2.4.  diperoleh  gambaran  bahwa  pemilik  dan  pelaku UKM 

terbanyak pada rentang usia 30 s.d 40 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilik 

dan pelaku UKM tersebut merupakan berada pada usia produktif. 

2.5.1.5.  Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Adapun  hasil  kuisioner  dan  wawancara  mengenai  jenis  kelamin,  maka dapat 

ditampilkan pada tabel berikut:  

Tabel 2.5. Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir  
Jumlah 

Responden 

Persentase  

(%) 

1 SD 4 4,65% 

2 SMP 23 26,74% 

3 SMA 47 54,65% 

4 S1 12 13,95% 

 Jumlah 86 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 2.5, terlihat bahwa pemilik dan pelaku UKM terbanyak 

memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas sederajat. Hal ini menunjukkan 

bahwa para pemilik dan pelaku UKM tersebut adalah mereka yang tidak mampu 

melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. 

2.5.2.  Analisis SWOT  

Berdasarkan  hasil  profil  UKM  tersebut  maka  dapat  dilakukan  analisis 

peluang,  ancaman, kekuatan dan kelemahan untuk UKM yang berada di sekitar 

kampus Unja Mendalo sebagai berikut:  

2.5.2.1.  Analisis Peluang (O)  

   Masih bersarnya potensi pasar pada usaha UKM. 

   Akan terus bertambahnya jumlah pembeli/pasar seiring dengan bertambahnya jumlah 

mahasiswa di Universitas Jambi. 

   Masih besarnya pengembangan variasi UKM disekitar kampus. 
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2.5.2.2.  Analisis Ancaman (T)  

   Dimungkinkanya akan terbit peraturan dari pihak Universitas Jambi yang melarang 

UKM berusaha di sekitar kampus. 

   Dimungkinkannya adanya larangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi 

untuk berusaha di sekitar kampus.  

2.5.2.3.  Analisis Kekuatan   

   Harga  jual  yang  relatif  murah  yang  ditawakan  oleh  UKM  sehingga 

mahasiswa sebagai konsumen utama memiliki kamampuan membeli. 

   Sikap  yang  pantang  menyerah  yang  dimiliki  oleh  pemilik  dan  pekerja UKM 

disekitar  kampus, karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk berusaha. 

2.5.2.4.  Kelemahan  

   UKM tersebut belum memperhatikan pengelolaan usaha yang benar, yaitu belum  

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran,  

pengelolaan  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  operasional dalam mengelola 

usahanya. 

   UKM  cenderung  tidak  memperhatikan  faktor  kebersihan  produk  dan 

kebersihan lingkungan dalam berusaha. 

 

2.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

2.6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya maka penelitian ini 

memberika kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Profil  UKM  di  sekitar  kampus  Unja  Mendalo  yaitu  memiliki  jenis  usaha 

terbanyak  berupa  usaaha  makanan  dan  minimuam, pemilik  UKM  adalah 

berada pada usia produktif dan lulusan sekolah menengah atas sederajat, dan 

UKM sebagian besar tidak memiliki pegawai. 

2.   Hasil analisis SWOT yang dilakukan menyimpulkan bahwa UKM memiliki 

potensi untuk  berkembang jika dikelola dengan tata kelola usaha yang benar 

yaitu dengan menggunakan prinsip-prisip manajemen dan tata kelola usaha.  
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2.6.2.  Saran  

Kesimpulan penelitian  ini  dapat  memberikan  beberapa  saran  sebagai berikut: 

1.  Bagi UKM, dalam berusaha sangat diperlukan pengetahuan pengelolaan UKM 

dengan prinsip-prinsip manajemen dan perlu memperhatikan lingkungan kebersihan 

produk dan kebersihan lingkungan sekitar. 

2.   Bagi Universitas Jambi, diperlukan peraturan yang mengatur UKM tersebut agar   

dalam berusaha memperhatikan keindahan dan kenyamanan serta kebersihan sekitar 

kampus Unja Mendalo. 

3.   Bagi Pemerintah Mauro Jambi, dimungkinkan untuk memberikan bantuan 

manajemen dan permodalan bagi UKM tersebut. 
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BAB 3.    
Model Peningkatan Daya Saing Penjual Jamu Gendong Sebagai Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi 

(Tahun ke 1) 

Oleh: Firmansyah, Edward, Zulkifli  

 

3.1.  PENDAHULUAN 

3.1.1.  Latar Belakang  

Jamu merupakan minuman obat yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan 

baik yang  berupa buah, bunga, daun, tangkai, akar, maupun kulit. Bagi masyarakat 

Indonesia, racikan jamu  tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang tak 

ternilai  harganya.  Diperkirakan  terdapat  150  jenis  tumbuhan  yang  sudah  sering 

digunakan sebagai bahan baku jamu. 

Minuman tradisional berupa jamu disukai masyarakat dari kalangan bawah 

hingga  masyarakat kelas menengah  ke atas. Para konsumen  pun memiliki alasan 

tersendiri  hingga   akhirnya  mereka  memilih  jamu  tradisional  sebagai  minuman 

favoritnya,  salah  satunya  karena   selain  rasanya  yang  lezat,  minuman  tersebut 

memberikan banyak manfaat bagi kesehatan.  Bahkan minuman tradisional ini aman 

dikonsumsi  anak-anak,  remaja,  orang  tua  hingga  lanjut  usia.  Jika  awalnya  jamu 

tradisional  hanya  dijadikan  sebagai  ramuan  obat,  kini  jamu  tradisional   banyak 

digunakan  untuk  meningkatkan  stamina,  melangsingkan  dan  menjadi  minuman 

sehari-hari yang bermanfaat bagi tubuh maupun kecantikan. keberadaan Disis lain, 

jamu tradisional  ini juga membuka lapangan kerja  yang luas bagi ibu-ibu rumah 

tangga pedesaan 

Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia (GPJI) Charles Saerang 

mengatakan bahwa nilai omzet jamu nasional pada tahun 2010 sebesar Rp 10 triliun 

dan tahun 2011 mencapai  Rp  11,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2012 omzet jamu 

nasional mencapai Rp 13 triliun tahun ini, dari jumlah tersebut, Rp 1,3 triliun berasal 

dari jamu gendong (Detik Finance, 2012). 

Jamu gendong merupakan salah satu obat tradisional yang banyak diminati 

masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah diperoleh. Jamu yang dijual 
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pedagang  jamu  gendong  ini  biasanya  merupakan  jamu  hasil  racikan  sendiri  atau 

dicampur dengan jamu yang telah dikemas secara modern. Pedagang  jamu gendong 

juga menyediakan jamu serbuk atau pil hasil produksi  industri jamu. Usaha jamu 

gendong pun terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Karena itu, 

sebenarnya  jamu  gendong  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  sebuah 

usaha. 

Mengingat besarnya potensi pasar konsumen jamu gendong, maka penelitian ini 

menjadi  penting dan menarik sehingga layak untuk dilakukan penelitian. Oleh 

karena itu perlu dibangun suatu model peningkatan daya saing penjual jamu gendong 

sebagai  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Jambi.  Penelitian  ini 

merupakan penelitian pertama yang meneliti tentang  model  peningkatan daya saing 

penjual jamu gendong di Kota Jambi secara komprehensif dari  aspek pemasaran, 

aspek sumber daya manusia, aspek operasional, aspek keuangan. 

3.1.2.  Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Menyadari akan besarnya potensi pasar konsumen jamu gendong maka adalah 

sangat   penting   untuk  mengetahui  model  peningkatan  daya  saing  penjual  jamu 

gendong di Kota Jambi. Oleh karena itu keutamaan penelitian ini adalah : 

1.   Penelitian  ini  akan  merumuskan  model  peningkatan  daya  saing  penjual  jamu 

gendong di kota Jambi. 

2.   Penelitian ini menggunakan Mix Method (metode kualitatif dan kuantitatif) berupa 

Sequal   Exploratory  Design  sehingga  akan  diperoleh  rumusan  model  yang 

komprehensif 

3.   Hasil penelitian ini akan memberikan model peningkatan daya saing penjual jamu 

gendong  di   Kota  Jambi  yang  selanjutnya  model  tersebut  digunakan  untuk 

menentukan model  keberlanjutan pengembangan penjual jamu gendong di kota 

Jambi. 

3.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

3.2.1.  State of The Art 

Manajemen berasal dari bahasa inggris “management”  dengan kata kerja “to 

manage” yang secara umum artinya mengatur. Pengertian manajemen dari beberapa 
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literature dapat dilihat dari tiga pengertian: 

a.    Manajemen sebagai proses 

Adalah  melihat  bagaimana  cara  orang  mencapai  suatu  tujuan   yang  telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

b.   Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia 

Merupakan sutau kumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama. Kumpulan orang-orang tersebut menunjukkan adanya tingkatan 

kepemimpinan. 

c.    Manajemen sebagai ilmu dan seni 

Manajemen sebagai suatu ilmu karena telah dipelajari sejak lama dan menjelaskan 

tentang gejala-gejala diteliti dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu 

menggunakan   bantuan   disiplin   ilmu   lainnya   seperti   ilmu   social,   filsafat, 

matematik dan sebaginya. 

Ketika ingin membangun sebuah usaha/ bisnis atau bahkan sedang berusaha, 

seorang  pemilik  usaha  selayaknya  memiliki  pengatahuan  manajemen  pemasaran, 

manajemen  sumberdaya  manusia,  manajemen  operasi,  dan  manajemen  keuangan. 

Pengetahuan ini berguna agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan benar. 

3.2.2.  Manajemen Pemasaran 

Bauran   pemasaran   adalah   seperangkat   alat   pemasaran   yang  digunakan 

perusahaan/  usaha  untuk  terus  menerus  mencapai  tujuan  pemasarannya  di  pasar 

sasaran (Kotler, 2004). 

Menurut  dan  Bitner  dalam  Kotler  (2000)  bauran  pemasaran  jasa  berbeda 

dengan bauran pemasaran barang. Bauran pemasaran jasa terdiri dari: 

a.  Bauran produk, adalah serangkaian senya produk dan unit produk yang ditawarkan 

suatu penjual kepada pembeli. 

b.  Bauran harga, jumah uang yang ditagihkan untuk produk/ jasa, jumlah nilai yang 

dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau produk/ jasa. 

c.  Bauran  tempat/  saluran  distribusi,  adalah  kegiatan  pemasaran  yang  bertujuan 

mencaiptkan nilai tambah produk melalui fungsi pemasaran dengan menyalurkan, 
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menyebarkan, mengirimkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen,  yang digunakan  sesuai  keperluan  (jenis,  jumlah,  harag,  tempat  dan 

waktu). 

d.  Bauran promosi, adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan dengan cara mempengaruhi konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Mempengaruhi konsumen dapat dilakukan 

dengan cara mengkomunikasikan keunggulan produknya untuk membujuk 

konsumen sasaran agar mau membeli. 

e.  Bauran orang, adalah semua partisipan yang memaikan sebagian penyajian jasa, 

yaitu peran  selama proses dan konsumsi jasa berlangsung dalam waktu ril jasa, 

oleh karenanya dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

f.   Bauran proses, semua kegiatan yang berkaitan dengan jsa tidak dapat dipisahkan 

dari  proses.  Proses  mencerminkan  bagaimana  elemen  bauran  pemasaran  jasa 

dikoordinasikan  untuk  menjamin  kualitas  dan  konsistensi  jasa  yang  diberikan 

kepada konsumen. 

g.  Bauran bukti fisik, merupakan lingkungan fisik dimana jasa diciptakan dan tempat 

penyedia jasa dan konsumen berinteraksi. 

3.2.3.  Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Hasibuan (2007) manajemen sumber daya manusaia adalh ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien memabtu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karywan dan masyarakat. 

Adapun  fungsi-fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  sebagai berikut : 

a.  Perencanaan sumber daya manusia, yaitu peramalan secara sistematik terhadap 

permintaan  (deman) dan penawaran (supply) tenaga kerja oerganisasi di waktu 

yang akan datang.  

b.   Rekrutmen, yaitu proses pencarian dan penarikan calon tenaga kerja yang mampu. 

c.    Seleksi,  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang digunaan  untuk  memutuskan  apakah 

pelamar diterima atau ditolak.  

d.   Orientasi,  yaitu  memperkalkan  karyawan  baru  pada  peranan  atau  kedudukan 

mereka dalam organisasi dan pada karyawan lain. 



37 

e.    Latihan dan Pengembangan, yaitu latihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan 

berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. 

Sedangkan pengembangan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan, sikap dan kepribadian.  

f. Pemeliharaan,  merupakan  fungsi  personalia  yang  berkaitan  dengan  pemberian 

kompensasi,  hubungan perburuhan, pelayanan karyawandan program kesehatan 

serta keamanan kerja. 

g.    Pemberhentian,  yaitu pemutusan hubungan kerja bisa terjadi karena karyawan 

mengundurkan diri, pension, tidak mampu/ produktif, dipecat atau dikeluarkan. 

3.2.4.  Manajemen Operasional 

Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputsan dalam fungsi 

operasi dan bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam 

organisasi. 

Pengoperasian sistem produksi dan operasi mencakup: 

a.    penyusunan rencana produksi dan operasi 

b.   perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan  

c.    pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan 

d.   pengendalian mutu 

e.    manajemen tenaga kerja (sumber daya manusia). 

3.2.5.  Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. 

Ada 3 fungsi manajemen keuangan (Brealey, Myers, Marcus, 2007), yaitu:  

a.    Keputusan investasi (investment decision), yaitu keputusan penggunaan dana atau 

pengalokasiaan  dana.  Implementasi  dari  pengalokaan  dana  yang meliputi  bisa 

daam jangka pendek dalam bentuk  working capital, berupa aktiva lancer atau 

jangka panjang dalam bentuk capital investment, berupa aktiva tetap. 

b.   Keputusan keuangan (financial decision), yaitu keputusan denga pemilihan dana. 

Implementasi   dari   pemilihan   dana   meliputi   besarnya   dan,   jangka   waktu 

penggunaan,   asalnya  dana  serta  persyaratan-persyaratan  yang  timbul  karena 

penarikan dana tersebut. 
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c.    Keputusan deviden (deviden decision), yaitu untuk menentukan apakah dana yang 

diperolah dan  dihasilkan operasi akan dibagiakan kepada pemegang saham atau 

diinvetasikan kembali.  

3.2.6.  Roadmap Penelitian 

Tujuan  suatu  usaha/  perusahaan  ada  3  (tiga)  yaitu  (i)  mencapai  atau 

memperoleh  laba  maksimal  atau  kemakmuran  pemilik  perusahaan,  (ii)  menjaga 

kelangsungan  hidup   perusahaan  (going  concern),  (iii)  mencapai  kesejahteraan 

masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian tentang penjual jamu gendong selama ini hanya secara parsial. Oleh 

karena itu penelitian ini mengkaji usaha penjual jamu gendong secara komprehensif 

dengan mengkaji  penerapan aspek manajemen pemasaran, manajemen sumber daya 

manusia, manajemen operasi, dan  manajemen keuangan. Berdasarkan aspek- aspek 

tersebut maka akan terbentuk model peningkatan daya saing penjual jamu gendong di 

kota Jambi. 

 

3.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

3.3.1.  Tujuan Penelitian 

Secara  umum  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  model 

peningkatkan daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. Secara khusus tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui profil penjual jamu gendong di kota Jambi 

2.  Menganalisis pola keuangan penjual jamu gendong di kota Jambi 

3.  Menganalisis pola pemasaran penjual jamu gendong di kota Jambi 

4.  Menganalisis pola sumberdaya manusia penjual jamu gendong di kota Jambi 

5.  Menganalisis pola operasional penjual jamu gendong di kota Jambi 

6.  Merumuskan model peningkatan daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. 

3.3.2.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  tersebut,  maka  manfaat  yang  diperoleh  dari 

penelitian ini adalah: 

1.  Dapat mengetahui profil penjual jamu gendong di kota Jambi. 



39 

2.  Dapat menganalisis pola pemasaran penjual jamu gendong di kota Jambi. 

3.  Dapat  menganalisis  pola  sumber  daya  manusia  penjual  jamu  gendong  di  kota 

Jambi. 

4.  Dapat menganalisis pola operasional penjual jamu gendong di kota Jambi. 

5.  Dapat menganalisis pola keuangan penjual jamu gendong di kota Jambi. 

6.  Dapat merumuskan model peningkatan daya saing penjual jamu gendong di kota 

Jambi. 

 

3.4.  METODE PENELITIAN 

3.4.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), 

yaitu   kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 

3.4.2.  Tahapan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.4.2.1.  Tahap Kualitatif  

Langkah (1) Masalah dan Potensi:  

Masalah   Penelitian   ini   adalah   belum   adanya   model   tata   kelola   PKL 

yang komprehensif di kota Jambi. 

Potensi adalah perkembangan PKL  yang terus tumbuh di kota Jambi, 

sementara belum ada model tata kelola yang ideal terhadap PKL tersebut. 

Langkah (2) Kajian Teori:  

Kajian  Teori  dalam  tahapan  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  Pendekatan 

Interpretif  Fenomenologi. Pendekatan ini merupakan berupaya mencari makna atas 

suatu fenomena yang  berlandaskan pada prinsip tata kelola yang dikemukan oleh 

Crowther dan Seifi (2010). 

Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data:  

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam),   observasi dan dokumentasi 

kepada PKL di  kota Jambi. Langkah Pengumpulan data ini berakhir ketika sudah 

diperoleh informasi yang dianggap cukup oleh peneliti. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Reduksi data 

2.  Analisis domain 

3.  Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

Langkah (4) Temuan Hipotesis:  

Pada  langkah  temuan  hipotesis  ditemukan  indikator  dan  variabel.  Hasil  temuan 

indicator dan  varaibel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model tata 

kelola PKL pada tahap penelitian kuantitatif. 
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3.4.2.2.  Tahapan Kuantitatif  

Langkah (5) Populasi dan Sampel:  

Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kota Jambi. Sampel penelitian ini  

ditentukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  tipe  judgement 

sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling 

dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  

Langkah (6) Metode Pengumpulan Data: 

Jenis  data  yang  digunakan  dalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  pada 

pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka. 

Langkah (7) Analisis Data:  

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  jenis 

analisis tersebut sebagai berikut: 

1.   Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau 

deskriptif  empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-

rata. 

2.   Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi 

dari sampel ke  populasi (Jogiyanto, 2004). Statistik inferensial dalam penelitian 

ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Penelitian  ini  menggunakan  

software Smart PLS versi 1.10. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum  untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk 

laten dengan mutiple indikator  (Ghozali, 2008). Wald menyebutkan PLS 

sebagai ”soft modeling”. PLS merupakan metode analisis  yang powerful karena 

dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan 

ukuran sampel tidak harus besar.  PLS  selain dapat digunakan untuk membangun 
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hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga 

dapat digunakan sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 

Secara  filosofis,  covariance  based  SEM  lebih  sesuai  digunakan  untuk 

pengujian teori  atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. 

PLS dapat dianggap sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih 

cocok untuk tujuan prediksi. PLS dimaksudkan untuk  causal-perdictive analysis 

dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 

2008). 

Menurut  covariance  based  SEM,  variabel  laten  diukur  dengan  

indikator-indikator yang  bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan 

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan 

kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest). Namun, variabel laten dapat 

juga dibentuk oleh indikator- indikator  yang  bersifat  formatif  yang  

mengasumsikan  bahwa  indikator-indikator mempengaruhi konstruk (arah 

hubungan kausalitas dari  indikator atau manifest ke konstruk).  PLS  dapat  

mengakomodir  model  indikator  refleksif,  dan  atau  model indikator formatif 

(Ghozali, 2008). 

Langkah-langkah PLS. 

1.   Merancang Model Struktural (inner model) 

2.   Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3.   Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4.   Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5.   Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6.   Evaluasi Goodness of Fit 

7.   Pengujian Hipotesis. 

Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: 

1.  Sisi landasan teori. 

2.  Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4.  Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 
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3.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.5.1.  Profil Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi 

Pada  tahap  awal  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  ini 

menggunakan responden sebanyak 125 orang penjual jamu gendong di Kota Jambi. 

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah digunakan dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan beberapa hal yang dapat mengidentifikasi profil penjual jamu gendong di 

kota Jambi, sebagai berikut: 

Tebal. 3.1 Profil Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi 

No Atribut Penjual Jamu Gendong Keterangan 

1. Asal daerah/suku Jawa 

2. Jenis Kelamin Seluruhnya Wanita 

3. Rentang usia 30 tahun hingga 45 tahun 

4. Latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
Menengah Umum (SMP) 

5. Pemilik Usaha penjual jamu itu sendiri 

6. Lama usaha 1 s.d 20 tahun 

7. Modal usaha Berasal dari diri sendiri 

8. Modal awal Rp. 100.000,- s.d Rp.1.000.000,- 

9. Omzet per hari Rp. 50.000,- s.d Rp. 150.000,- 

10. Keuntungan per hari Rp. 50.000,- s.d Rp. 150.000,- 

11. Pendapatan Tidak  membedakan uang hasil usaha dan 
pribadi.  

12. Alat memasarkan Memasarkan sendiri dengan cara 
memanggung bakul jamu, menggunakan 
sepeda, menggunakan sepeda motor.  

13. Cara memasarkan Dengan cara lisan, berpenampilan rapi 
dan sopan.  

14. Lokasi pasar Yang  memanggul jamu memasarakan 
disekitar tempat tinggalnya, yang 
menggunakan sepeda dan sepeda motor 
relative lebih jauh dari tempat tinggal. 

15. Harga Tidak menetapkan harga, harga kadang- 
kadang berdarkan  kesepakatan  dengan 

pembeli. 

16. Kemasan jamu cair dikemas dalam botol, jamu 
serbuk dikmas dalam kemasan sachet. 

17. Promosi Tidak melakukan promosi tetapi hanya 
mementingan kualitas produk. 

18. Tenaga kerja Penjual jamu sebagai pemilik sekaligus 
tenaga kerja. 
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19

. 

Penggajian Tidak melakukan penggajian karna tidak 

membedakan  pendapat usaha dengan 

pendapatan pribadi. 

20

. 

Operasional Tidak pernah melakukan pencatatan 

kegiataan. 

21

. 

Tranning Hampi tidak pernah mendapatkan bantuan 

teknis dan manajemen. 

Sumber : data diolah dari responden 

3.5.2.  Pola Keuangan Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi  

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan 

pola keuangan  penjual  jamu  gendong di  kota  Jambi  berupa variabel  pengelolaan 

keuangan dan indikatornya.  Adapun variabel pengelolaan keuangan (X1) memiliki 

indikator sebagai berikut: 

a.  Sumber Modal (X1.1), indikator ini menggambarkan sumber modal yang berasal 

dari modal sendiri usaha jamu gendong tersebut. 

b.  Besaran Modal Awal (X.1.2), indikator ini menggambarkan besaran modal awal 

usaha jamu gendong tersebut. 

c.  Biaya Operasional (X1.3), indikator ini menggambarkan biaya operasonal usaha 

jamu gendong tersebut. 

d.  Aset (X1.4), indikator ini menggambarkan aset yang digunakan untuk usaha jamu 

gendong tersebut. 

e.  Pencatatan Keuangan (X1.5), indikator ini menggambarkan kegiatan pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran usaha jamu gendong tersebut. 

3.5.3.  Pola Pemasaran Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi  

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan 

pola keuangan  penjual  jamu  gendong di  kota  Jambi  berupa variabel  pengelolaan 

keuangan dan indikatornya.  Adapun variabel pengelolaan pemasaran (X2) memiliki 

indikator sebagai berikut: 

a.  Produk (X2.1), indikator ini menggambarkan kualitas produk yang ditawarkan 

oleh penjual jamu gendong tersebut. 

b.   Harga (X2.2.), indikator ini menggambarkan harga yang ditawarkan oleh penjual 

jamu gendong tersebut. 
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c.   Promosi (X2.3), indikator ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh penjual 

jamu gending tersebut untuk menjual produknya. 

d.  Distribusi  (X2.4),  indikator  ini  menggambarkan  penentuan  yang  tepat  untuk 

berjualan jamu gendong. 

3.5.4.  Pola Sumberdaya Manusia Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi  

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan 

pola  sumberdaya  manusia  penjual  jamu  gendong  di  kota  Jambi  berupa  variabel 

pengelolaan  sumberdaya  manusia  dan  indikatornya.  Adapun  variabel  pengelolaan 

sumberdaya manusia (X3) memiliki indikator sebagai berikut: 

a.  Perencanaan Sumberdaya Manusia (X3.1), indikator ini menggambarkan 

menggunakan perencanaan sumberdaya manusia terhadap tenaga kerjanya. 

b. Upah/Kompensasi (X3.2), indikator ini menggambarkan penggunaan pengupahan 

yang standar pengupahan daerah. 

c.  Tenaga Kerja (X3.3), indikator ini menggambarkan penggunaan tenaga kerja dalam 

kegiatan penjualan jamu gendong. 

3.5.5.  Pola Operasional Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi  

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan 

pola  sumberdaya  manusia  penjual  jamu  gendong  di  kota  Jambi  berupa  variabel 

pengelolaan operasional dan indikatornya. Adapun variabel pengelolaan operasional 

(X4) memiliki indikator sebagai berikut: 

a.   Kapasitas  Produksi  (X4.1),  indikator  ini  menggambarkan  penentuan  kapasitas 

produksi. 

b.  Lokasi  (X4.2),  indikator  ini  menggambarkan  penentuan  lokasi  yang  strategis 

untuk berusaha. 

c.  Layout Usaha (X4.3), indikator ini menggambarkan pertimbangan layout dalam 

menyusun tata letak jamu dalam bakul jamu. 

d. Aliran Kerja (X4.4), indikator ini menggambarkan penentuan aliran kerja dalam 

berjualan jamu gendong.  
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3.5.6.  Model Peningkatan Daya Saing Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi  

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan 

pola  daya  saing  jamu  gendong  di  kota  Jambi  berupa  variabel  daya  saing  dan 

indikatornya. Adapun variabel daya saiang (Y) memiliki indikator sebagai berikut: 

a.    Profitablitas (Y1), indikator ini menggambarkan besaran keuntungan yang telah 

diperolah oleh penjual jamu gendong sejak memulai usaha hingga saat ini. 

b.   Omzet (Y2), indikator ini menggambarkan besaran omzet yang telah diperoleh 

oleh penjual jamu gendong sejak memulai usaha hingga saat ini. 

Setalah tahapan analisis kualitatif dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 

tahapan  analisis  kuantitatif. Ada 2 (dua) kelompok variabel yang telah ditemukan 

dalam penelitian ini.  Pertama, variabel pengelolaan keuangan, variabel pemasaran, 

dan variabel pengelolaan sumberdaya manusia, serta variabel pengelolaan operasional 

sebagai kelompok variabel independen. Kedua,   variabel daya saing sebagai variabel 

dependen. Variabel dan indikator yang telah dihasilkan dari analisis kualitatif tersebut 

merupakan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi. Pola hubungan antara 

indikator terhadap variabel dalam penelitian ini bersifat reflektif.  Oleh karena itu 

untuk  membangun  model  pengaruh  dari  beberapa  variabel  independen  tersebut 

terhadap variabel  dependen, maka teknik analisis yang tepat adalah menggunakan 

model  persamaan  structural   (structural  Eqyaution  modeling).  Model  persamaan 

structural yang tepat dengan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi dan 

pola hubungan antara indikator terhadap variabel bersifat  reflektif adalah variance 

atau component – based structural modeling yang dikenal dengan istilah partial least 

squares (PLS). 

Tahapan  analisis  kuantitatif  pada  penelitian  ini  menggunakan  partial  least 

square (PLS) dengan software SmartPLS versi 1.10.  Setelah mengetahui variabel dan 

indikator dalam model  penelitian, maka selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada 

responden untuk memberikan skor  penilaian dengan skala linkert 1 s.d 5 terhadap 

indikator-indiaktor tersebut. Hasil skoring dari responden tsb diinput dalam prodram 

excel dan selanjutnya ditransfer kedalam program SmartPLS.  Model penelitian ini 

dapat digambarkan dalam SmartPLS sebagai berikut: 
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Gambar. 3.2  Model Penelitian 

Setelah menggambarkan model penelitian dengan SmartPLS tersebut, maka 

dilakukan   perhitungan  dengan  mengcalculate   model  penelitian  tersebut.  Hasil 

calculate model penelitian tsb dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.3  Hasil Calculate Model Penelitian  
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Menuriut  Chin  (1998)  dalam  Ghozali  (2006)  suatu  indikator  dikatakan 

mempunyai  reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. 

Sedangkan loading factor  0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk 

model  yang  masih  dalam  tahap  pengembangan.  Berdasarkan  perhitungan  dengan 

menggunakan  SmartPLS,  pada  gambar  3  terlihat  bahwa  hanya  indikator  besaran 

modal  awal  (X1.2)  pada  variabel  pengelolaan  keuangan  memiliki  loading  factor 

diatas  0,5  yaitu  sebesar  0,892.  Sehingga  indikator  besaran  modal  awal  (X1.2) 

merupakan satu-satunya merefleksikan variabel pengelolaan keuangan. 

Indikator tempat/distribusi (X2.4) merupakan satu-satunya indikator yang 

memiliki nilai  loading   factor  diatas  0,5  yaitu  sebesar  0,955  pada  variabel  

pengelolaan pemasaran.  Dengan  demikian  indikator  tempat/distribusi  merupakan  

satu-satunya indikator yang merefleksikan variabel pengelolaan pemasaran. 

Selanjutnya, variabel pengelolaan sumberdaya manusia juga memiliki satu 

indikator yang loading factornya diatas 0,5 yaitu indikator upah (X3.2) dengan 

loading factor sebesar  0,7.  Sehingga   variabel  indikator  upah  (X3.2)  merupakan  

satu-satunya indikator yang merefleksikan variabel sumberdaya manusia. 

Variabel  pengelolaan  operasional  juga  hanya  memiliki  indikator  yang  

loading factornya diatas 0,5 yaitu indikator layout usaha (X4.3) dengan loading factor 

sebesar 0,980.  Dengan  demikian  variabel  pengelolaan  operasional  direfleksikan  

onleh indikator layout usaha. 

Demikian  juga  halnya  pada  variabel  daya  saiang,  indikator  omzet  usaha  

(Y2) merupakan satu-satunya yang merefleksikan variabel daya saing. Hal ini karena 

nilai loading factor omzet perusahaan diatas 0,5 yaitu sebesar 0,962. 

Indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0,5 harus dikeluarkan 

(dropping)  dari  model  penelitian  sehingga  yang  tertinggal  adalah  indikator  yang 

memiliki nilai loading factor  diatas 0,5. Oleha karena itu, model penelitian setelah 

dilakukan dropping terhadap  indikator-indikator  tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut:  
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Gambar. 3.4  Model Penelitian Setelah Dilakukan Dropping Indikator 

Setelah adanya model baru tersebut (model hasil dropping) maka selanjutnya 

dilakukan kembali calculate terhadap model tersebut. Hasil calculate yang dilakukan 

terhadap model baru maka dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.5  Hasil Calculate Model Baru 

Setelah  dilakukan  calculate  selanjutnya  dilakukan  bootstrapping  terhadap 

model baru dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar. 3.6  Hasil Bootrsapping Terhadap Model Baru 

Hasil  bootstrap  juga  menghasilkan  tabel  setting  yang  menjelaskan  jumlah 

sampel  penelitian ini adalah sebanyak 125 responden. Secara lengkap dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel. 3.2. Setting  

 

 

 

 

 

 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel result for outer loadings. Tabel ini 

menggambarkan  kemampuan  merefleksikan  dan  signifikansi  indikator  terhadap 

variabelnya. Berdasarkan tabel 3.2 tersebut terlihat bahwa indikator besaran modal awal 

(X1.2) mampu merefleksikan dan signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan. 

Sedangkan indikator lainnya tidak signifikan. 
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Tabel. 3.3. Results For Outer Loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel results for inner weights. Tabel ini 

menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel. 3.4. Results For Inner Weights 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3 . 4 terlihat bahwa variabel pengelolaan keuangan, variabel 

pengelolaan sumberdaya manusia, variabel pengelolaan operasional tidak mempunyai 

pengaruh  signifikan  terhadap  daya  saing.  Sebaliknya,  hanya  variabel  pengelolaan 

pemasaran  yang  direfleksikan  oleh  tempat/distribusi  (X2.4)  mempunyai  pengaruh 

signifikan  terhadap  daya  saing  yang  direfleksikan   oleh  omset  usaha.  Hal  ini 

dikarenakan variabel pengelolaan pemasaran memiliki nilai t-statistik sebesar 12,995 

diatas 1,96 (tingkat signifikansi dilihat dari variabel yang memiliki t-statistik di atas 

(1,96).   Hasil   ini  menunjukkan   bahwa  semakin   banyak   tempat/distrubusi   yang 

dilakukan oleh penjual jamu gendong maka semakin meningkatkan omset usahanya. 
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Merujuk dari hasil ini maka perlunya pengetahuan bagi penjual jamu gendong untuk 

memasarkan jamu gendongnya ke tempat/lokasi yang memberikan peningkatan omset 

usahanya. Beberapa kemungkinan tempat/lokasi untuk memasarkan jamu gendong ini 

seperti di perkantoran pemerintah dan swasta, hotel-hotel. 

 

3.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

3.6.1.  Kesimpulan  

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Profil penjual jamu gendong di Kota Jambi relatif homogen. 

2. Pengelolaan keuangan memiliki indikator sumber modal, besaran modal awal, 

biaya operasional, aset, pencatatan keuangan. 

3.   Pengelolaan pemasaran memiliki indikator produk, harga, promosi, dan distribusi. 

4. Pengelolaan sumber daya memiliki indikator Perencanaan Sumberdaya Manusia, 

Upah/Kompensasi dan Tenaga Kerja. 

5.  Pengelolaan operasional memiliki indikator Kapasitas Produksi, Lokasi, Layout 

Usaha dan Aliran Kerja. 

6.  Model peningkatan daya saing penjual jamu gendong di Kota Jambi terdiri dari 

variabel pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran, pengelolaan sumber daya 

manusia dan  pengelolaan operasional terhadap variabel daya saing. Model ini 

menunjukkan bahwa belum mampunya penjual jamu gendong meningkatkan daya 

saingnya. 

3.6.2.  Saran  

Dengan  belum  mampunya  penjual  jamu  gendong meningkatkan  daya  saing, 

maka  perlu  diketahuinya  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  daya  saing  tersebut. 

Upaya-upaya tersebut di antaranya berasal dari eksternal penjual jamu gendong seperti 

adanya bantuan manajemen dan  bantuan dari pihak-pihak lain, di antaranya swasta 

maupun pemerintah. Oleh karena itu peneliti  memandang penting dan menarik serta 

prlunya penelitian di tahun kedua. 
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Instrumen:  

 
Variabel 

 
Indikator 

 
Pernyataan 

X1 

pengelolaan keuangan 

X1.1 = sumber modal Sumber modal Penjual Jamu Gendong berasal 

dari modal sendiri. 

X 1.2 = Besaran modal 

awal 

Modal awal Penjual Jamu Gendong berkisar 1 - 

5 juta rupiah 

X 1.3= Biaya operasional Biaya operasional  perhari Penjual Jamu Gendong 

tidak lebih dari Rp 500.000,- 

X 1.4 = Asset /Harta Assets/harta yang digunakan untuk usaha sangat 

penting bagi Penjual Jamu Gendong 

X 1.5= Pencatatan 

keuangan 

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran 

keuangan penting bagi Penjual Jamu Gendong 

X2 

Pengelolaan pemasaran 

X 2.1 = produk Produk   yang   baik  dan  berkualitas  adalah 

penting bagi Penjual Jamu Gendong 

X 2.2 = Harga Penjual Jamu Gendong harus menetapkan harga 

yang mampu bersaing 

X 2.3 = Promosi Penjual Jamu Gendong selalu melakukan promosi 

produk untuk menarik pelanggan 

X 2.4= Distribusi Penentuan  tempat  yang  tepat  untuk  menjual 

produknya sangat diperhatikan oleh Penjual Jamu 

Gendong 

X3 

pengelolaan SDM 

X 3.1 = perencanaan 

SDM 

Penjual Jamu Gendong belum melakukan 

perencanaan SDM baik dari rekruitment, seleksi 

maupun penenmpatan SDM 

X 3.2= Upah/kompensasi Belum ada ketentuan yang jelas untuk penentuan 

upah tenaga kerja karena Penjual Jamu Gendong 

masih menganggap usahanya adalah usaha 

keluarga 

X 3.3= Tenaga kerja Penjual Jamu Gendong cenderung memanfaatkan   

tenaga sendiri atau  keluarga untuk menjalankan 

usaha 

X4 

Pengelolaan operasional 

X 4.1 = kapasitas 

produksi 

Penjual  Jamu  Gendong  melakukan  penentuan 

kapasitas produksi 

X 4.2 = Penentuan lokasi Penjual  Jamu  Gendong  melakukan  penentuan 

lokasi usaha yang strategis 

X 4.3 = layout usaha Penjual Jamu Gendong membuat layout usaha 

tetapi bersifat tidak permanen 

X 4.4 = aliran kerja Penjual Jamu Gendong menentukan dasar aliran 

kerja tetapi masih sederhana 

diperhatikan oleh Penjual Jamu Gendong 

Y 

Daya Saing 

Y1 Profitabiliatas profit atau keuntungan yang diperoleh Penjual 

Jamu Gendong dari usahanya mulai dari awal 

usaha sampai saat ini 

Y2 Omzet omset  yang  diperoleh  Penjual  Jamu  Gendong 

dari usahanya mulai dari awal sampai saat ini 
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BAB 4.    
Model Peningkatan Daya Saing Penjual Jamu Gendong Sebagai Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi 

(Tahun Ke 2) 

Oleh: Firmansyah, Edward, Zulkifli  

 

 

4.1.  PENDAHULUAN 

4.1.1.  Latar Belakang  

Jamu merupakan minuman obat yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan 

baik yang berupa buah, bunga, daun, tangkai, akar, maupun kulit. Bagi masyarakat 

Indonesia, racikan jamu tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang tak 

ternilai harganya. Jika awalnya jamu tradisional hanya dijadikan sebagai ramuan obat, 

kini jamu tradisional banyak digunakan untuk meningkatkan stamina,  melangsingkan 

dan menjadi minuman sehari-hari yang bermanfaat bagi tubuh maupun kecantikan. 

keberadaan Disisi lain, jamu tradisional  ini  juga  membuka  lapangan  kerja  yang  

luas  bagi  ibu-ibu  rumah  tangga pedesaan.  

Menurut  Ketua  Gabungan  Pengusaha  Jamu  Indonesia  (GPJI)  Charles  

Saerang mengatakan bahwa nilai omzet jamu nasional pada tahun 2010 sebesar Rp 10 

triliun dan tahun 2011 mencapai Rp  11,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2012 omzet 

jamu nasional mencapai Rp 13 triliun tahun ini, dari  jumlah tersebut, Rp 1,3 triliun 

berasal dari jamu gendong (Detik Finance, 2012). 

Jamu  gendong  merupakan  salah  satu  obat  tradisional  yang  banyak  

diminati masyarakat  karena harganya  yang terjangkau dan mudah diperoleh.  Jamu  

yang dijual pedagang jamu gendong ini biasanya merupakan jamu hasil racikan sendiri 

atau dicampur dengan  jamu  yang  telah  dikemas  secara   modern.  Usaha  jamu  

gendong  pun  terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Hasil penelitian ini tahun pertama penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) 

Profil penjual jamu gendong di kota Jambi relatif homogen, (2) Variabel  pengelolaan   

keuangan memiliki indikator sumber modal, besaran modal awal, biaya operasional, 

aset, pencatatan keuangan, (3)  variabel pengelolaan pemasaran memiliki indikator 
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produk, harga, promosi, dan  distribusi,  (4)  Variabel  pengelolaan  sumber  daya 

memiliki indikator perencanaan sumberdaya  manusia,  upah/kompensasi  dan  tenaga  

kerja,  (5)   Variabel  pengelolaan operasional memiliki indikator kapasitas produksi, 

lokasi, layout usaha dan aliran  kerja, (6)  Model  peningkatan  daya  saing  penjual  

jamu  gendong  di  Kota  Jambi  terdiri  dari variabel   pengelolaan   keuangan,   

pengelolaan   pemasaran,   pengelolaan   sumber  daya manusia dan pengelolaan 

operasional terhadap variabel daya saing. 

Hasil penelitian tahun pertama juga menemukan bahwa berdasarkan perhitungan 

dengan  menggunakan  SmartPLS,  terlihat  bahwa  hanya  indikator  besaran  modal  

awal (X1.2)  pada  variabel  pengelolaan  keuangan  memiliki  loading  factor  diatas  

0,5  yaitu sebesar 0,892. Sehingga indikator  besaran modal awal (X1.2) merupakan 

satu-satunya merefleksikan variabel pengelolaan keuangan. 

Hasil tahun pertama juga menemukan indikator tempat/distribusi (X2.4) 

merupakan satu-satunya indikator yang memiliki nilai loading factor di atas 0,5 yaitu 

sebesar 0,955 pada variabel pengelolaan pemasaran. Dengan demikian indikator 

tempat/distribusi merupakan satu-satunya indikator yang merefleksikan variabel 

pengelolaan pemasaran. 

Selanjutnya, variabel pengelolaan sumberdaya manusia juga memiliki satu 

indikator yang  loading factornya diatas 0,5 yaitu indikator upah (X3.2) dengan 

loading factor  sebesar  0,7.  Sehingga  variabel  indikator  upah  (X3.2)  merupakan  

satu-satunya indikator yang merefleksikan variabel sumberdaya manusia. 

Hasil tahun pertama juag menemukan Variabel pengelolaan operasional juga 

hanya memiliki indikator yang loading factornya diatas 0,5 yaitu indikator layout 

usaha (X4.3) dengan loading factor sebesar 0,980. Dengan demikian variabel 

pengelolaan operasional direfleksikan onleh indikator layout usaha. 

Demikian juga halnya pada variabel daya saing, hasil tahun pertama 

menemukan indikator  omzet  usaha (Y2) merupakan satu-satunya yang merefleksikan 

variabel daya saing. Hal ini karena nilai loading factor omzet perusahaan diatas 0,5 

yaitu sebesar 0,962. 

Setelah  mengetahui  indikator  signifikan  yang  merekleksikan  masing-

masing varibel  maka   selanjutnya  merunning  model  dengan  menggunakan  
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SmartPLS  maka ditemukan  bahwa  variabel   pengelolaan  keuangan,  variabel  

pengelolaan  sumberdaya manusia, variabel pengelolaan operasional tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap daya saing. Sebaliknya, hanya variabel pengelolaan 

pemasaran  yang direfleksikan oleh tempat/distribusi  (X2.4)  mempunyai  pengaruh  

signifikan  terhadap  daya  saing   yang direfleksikan oleh omset usaha. semakin 

banyak tempat/distrubusi yang dilakukan oleh penjual jamu gendong maka semakin 

meningkatkan omset usahanya. Merujuk dari hasil ini  maka  perlunya  pengetahuan  

bagi  penjual  jamu  gendong  untuk  memasarkan  jamu gendongnya ke tempat/lokasi 

yang memberikan peningkatan omset usahanya. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  tahun  pertama  penelitian  tersebut  dan  

mengingat besarnya potensi pasar konsumen jamu gendong, maka penelitian tahun 

kedua penelitian ini menjadi penting dan  menarik sehingga layak untuk dilakukan 

penelitian. Penelitian tahun kedua penelitian ini bertujuan melakukan pengembangan 

model peningkatan daya saing  penjual jamu gendong dengan melakukan  melakukan 

analisis peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan sehingga menemukan faktor-

faktor  eksternal dan internal yang mempengaruhi peningkatan daya saing penjual jamu 

gendong di kota Jambi. 

4.1.2.  Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama yang menyimpulkan bahwa penjual 

jamu gendong belum  mampunyai mampu meningkatkan daya saingnya dan besarnya 

potensi pasar konsumen jamu gendong maka adalah sangat menarik dan penting untuk 

mengetahui dan merumuskan pengembangan model peningkatan daya saing penjual 

jamu gendong di Kota  Jambi.  Dengan  diperolehnya  rumusan  tersebut   maka  

memberikan  kontribusi terhadap daya saing penjual jamu gendong sebagai usaha 

mikro kecil dan  menengah di kota Jambi. 

 

4.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

4.2.1.  State of The Art 

Manajemen berasal dari bahasa inggris “management”  dengan kata kerja “to 

manage” yang secara umum artinya mengatur. Pengertian manajemen dari beberapa 

literature dapat dilihat dari tiga pengertian: 
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a.    Manajemen sebagai proses 

Adalah  melihat  bagaimana  cara  orang  mencapai  suatu  tujuan   yang  telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

b.   Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia 

Merupakan sutau kumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama. Kumpulan orang-orang tersebut menunjukkan adanya tingkatan 

kepemimpinan. 

c.    Manajemen sebagai ilmu dan seni 

Manajemen sebagai suatu ilmu karena telah dipelajari sejak lama dan menjelaskan 

tentang gejala-gejala diteliti dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu 

menggunakan   bantuan   disiplin   ilmu   lainnya   seperti   ilmu   social,   filsafat, 

matematik dan sebaginya. 

Ketika ingin membangun sebuah usaha/ bisnis atau bahkan sedang berusaha, 

seorang  pemilik  usaha  selayaknya  memiliki  pengatahuan  manajemen  pemasaran, 

manajemen  sumberdaya  manusia,  manajemen  operasi,  dan  manajemen  keuangan. 

Pengetahuan ini berguna agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan benar. 

4.2.2.  Manajemen Pemasaran 

Bauran   pemasaran   adalah   seperangkat   alat   pemasaran   yang  digunakan 

perusahaan/  usaha  untuk  terus  menerus  mencapai  tujuan  pemasarannya  di  pasar 

sasaran (Kotler, 2004). 

Menurut  dan  Bitner  dalam  Kotler  (2000)  bauran  pemasaran  jasa  berbeda 

dengan bauran pemasaran barang. Bauran pemasaran jasa terdiri dari: 

a.  Bauran produk, adalah serangkaian senya produk dan unit produk yang ditawarkan 

suatu penjual kepada pembeli. 

b.  Bauran harga, jumah uang yang ditagihkan untuk produk/ jasa, jumlah nilai yang 

dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau produk/ jasa. 

c.  Bauran  tempat/  saluran  distribusi,  adalah  kegiatan  pemasaran  yang  bertujuan 

mencaiptkan nilai tambah produk melalui fungsi pemasaran dengan menyalurkan, 

menyebarkan, mengirimkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke 
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konsumen,  yang digunakan  sesuai  keperluan  (jenis,  jumlah,  harag,  tempat  dan 

waktu). 

d.  Bauran promosi, adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan dengan cara mempengaruhi konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Mempengaruhi konsumen dapat dilakukan 

dengan cara mengkomunikasikan keunggulan produknya untuk membujuk 

konsumen sasaran agar mau membeli. 

e.  Bauran orang, adalah semua partisipan yang memaikan sebagian penyajian jasa, 

yaitu peran  selama proses dan konsumsi jasa berlangsung dalam waktu ril jasa, 

oleh karenanya dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

f.   Bauran proses, semua kegiatan yang berkaitan dengan jsa tidak dapat dipisahkan 

dari  proses.  Proses  mencerminkan  bagaimana  elemen  bauran  pemasaran  jasa 

dikoordinasikan  untuk  menjamin  kualitas  dan  konsistensi  jasa  yang  diberikan 

kepada konsumen. 

g.  Bauran bukti fisik, merupakan lingkungan fisik dimana jasa diciptakan dan tempat 

penyedia jasa dan konsumen berinteraksi. 

4.2.3.  Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Hasibuan (2007) manajemen sumber daya manusaia adalh ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien memabtu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karywan dan masyarakat. 

Adapun  fungsi-fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  sebagai berikut : 

a.  Perencanaan sumber daya manusia, yaitu peramalan secara sistematik terhadap 

permintaan  (deman) dan penawaran (supply) tenaga kerja oerganisasi di waktu 

yang akan datang.  

b.   Rekrutmen, yaitu proses pencarian dan penarikan calon tenaga kerja yang mampu. 

c.    Seleksi,  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang digunaan  untuk  memutuskan  apakah 

pelamar diterima atau ditolak.  

d.   Orientasi,  yaitu  memperkalkan  karyawan  baru  pada  peranan  atau  kedudukan 

mereka dalam organisasi dan pada karyawan lain. 

e.    Latihan dan Pengembangan, yaitu latihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan 

berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. 
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Sedangkan pengembangan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan, sikap dan kepribadian.  

f. Pemeliharaan,  merupakan  fungsi  personalia  yang  berkaitan  dengan  pemberian 

kompensasi,  hubungan perburuhan, pelayanan karyawandan program kesehatan 

serta keamanan kerja. 

g.    Pemberhentian,  yaitu pemutusan hubungan kerja bisa terjadi karena karyawan 

mengundurkan diri, pension, tidak mampu/ produktif, dipecat atau dikeluarkan. 

4.2.4.  Manajemen Operasional 

Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputsan dalam fungsi 

operasi dan bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam 

organisasi. 

Pengoperasian sistem produksi dan operasi mencakup: 

a.    penyusunan rencana produksi dan operasi 

b.   perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan  

c.    pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan 

d.   pengendalian mutu 

e.    manajemen tenaga kerja (sumber daya manusia). 

4.2.5.  Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. 

Ada 3 fungsi manajemen keuangan (Brealey, Myers, Marcus, 2007), yaitu:  

a.    Keputusan investasi (investment decision), yaitu keputusan penggunaan dana atau 

pengalokasiaan  dana.  Implementasi  dari  pengalokaan  dana  yang meliputi  bisa 

daam jangka pendek dalam bentuk  working capital, berupa aktiva lancer atau 

jangka panjang dalam bentuk capital investment, berupa aktiva tetap. 

b.   Keputusan keuangan (financial decision), yaitu keputusan denga pemilihan dana. 

Implementasi   dari   pemilihan   dana   meliputi   besarnya   dan,   jangka   waktu 

penggunaan,   asalnya  dana  serta  persyaratan-persyaratan  yang  timbul  karena 

penarikan dana tersebut. 

c.    Keputusan deviden (deviden decision), yaitu untuk menentukan apakah dana yang 

diperolah dan  dihasilkan operasi akan dibagiakan kepada pemegang saham atau 

diinvetasikan kembali.  
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4.2.6.  Roadmap Penelitian 

Hasil tahun pertama menemukan bahwa variabel pengelolaan keuangan, variabel 

pengelolaan  sumberdaya  manusia,  variabel  pengelolaan  operasional  tidak  

mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap   daya  saing.  Sebaliknya,  hanya  

variabel  pengelolaan pemasaran   yang   direfleksikan   oleh   tempat/distribusi   (X2.4)   

mempunyai   pengaruh signifikan  terhadap  daya saing  yang direfleksikan  oleh  

omset  usaha.  semakin  banyak tempat/distrubusi yang dilakukan oleh penjual jamu 

gendong maka semakin meningkatkan omset usahanya. 

Merujuk dari hasil penelitian tahun pertama tersebut maka  rumuskan roadmap 

penelitian tahun kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Gambar 4.1. Peta Jalan Penelitian (Road Map) 
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4.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

4.3.1.  Tujuan Penelitian 

Secara  umum  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  model 

peningkatkan daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. Secara khusus tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1.  Menganalisis peluang, ancaman, dan kekuatan serta kelemahan model peningkatan 

daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. 

2.  Menemukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi model peningkatan 

daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. 

3.  Merumuskan pengembangan model peningkatan daya saing dengan  menambahkan 

faktor eksternal dan internal bagi penjual jamu gendong di kota Jambi. 

4.3.2.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  tersebut,  maka  manfaat  yang  diperoleh  dari 

penelitian ini adalah: 

1.  Dapat mengetahui peluang, ancaman, dan kekuatan serta kelemahan model 

peningkatan daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. 

2.  Dapat menganalisis menemukan faktor eksternal dan internal yang  mempengaruhi 

model peningkatan daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi. 

3.  Dapat merumuskan pengembangan model peningkatan daya saing dengan 

menambahkan faktor eksternal dan internal bagi penjual jamu gendong di kota 

Jambi. 

 

4.4.  METODE PENELITIAN 

4.4.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), 

yaitu kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 
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4.4.2.  Tahapan Penelitian 

Menurut Sugiono (2011), tipe  penelitian  Sequential  Exploratory  Design  dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.2 Tahapan Penelitian 

 

4.4.2.1.  Tahap Kualitatif  

Langkah (1) Masalah dan Potensi:  

Masalah penelitian ini adalah model peningkatan daya saing penjual jamu 

gendong di kota Jambi   menunjukkan  belum  mampunya  penjual  jamu  gendong  

meningkatkan  daya saingnya. 

Potensi adalah potensi pasar konsumen jamu gendong yang besar, sementara itu 

belum ada model peningkatan daya saing penjual jamu gendong di kota Jambi.  

Langkah (2) Kajian Teori:  

Kajian Teori dalam tahapan penelitian kualitatif ini menggunakan Pendekatan 

Interpretif Fenomenologi. Pendekatan ini merupakan berupaya mencari makna atas 

suatu fenomena yang berlandaskan faktor eksternal dan internal.  

Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data:  

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth  interview  (wawancara  mendalam), observasi dan dokumentasi.  
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Analisis  data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Reduksi data 

2.  Analisis domain 

3.  Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

Langkah (4) Temuan Hipotesis:  

Pada langkah temuan hipotesis ditemukan indikator dan variabel. Hasil temuan 

indikator dan  varaibel   tersebut  digunakan  untuk  mengetahui  pola  hubungan  antar  

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model 

peningkatan daya saing.  

4.4.2.2.  Tahapan Kuantitatif  

Langkah (5) Populasi dan Sampel:  

Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kota Jambi. Sampel penelitian ini  

ditentukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  tipe  judgement 

sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling 

dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  

Langkah (6) Metode Pengumpulan Data: 

Jenis  data  yang  digunakan  dalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  pada 

pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka. 

Langkah (7) Analisis Data:  

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  jenis 

analisis tersebut sebagai berikut: 

1.   Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau 

deskriptif  empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-

rata. 
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2.   Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi 

dari sampel ke  populasi (Jogiyanto, 2004). Statistik inferensial dalam penelitian 

ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Penelitian  ini  menggunakan  

software Smart PLS versi 1.10. 

Langkah-langkah PLS. 

1.   Merancang Model Struktural (inner model) 

2.   Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3.   Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4.   Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5.   Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6.   Evaluasi Goodness of Fit 

7.   Pengujian Hipotesis. 

 

4.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.5.1.  Analisis Peluang, Ancaman, Kekuatan dan Kelemahan Model Peningkatan 

Daya Saing Penjual Jamu Gendong  

Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  usaha  jamu  gendong  masih  mempunyai 

peluang  yang  besar  untuk  dikembangkan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  masih  

besarnya potensi  pasar  usaha  jamu  gendong.  Hal  ini  didukung  oleh  masih  adanya  

budaya  di masayrakat untuk meminum jamu, yang disebabakan adanya pemahaman 

dari masyarakat bahwa minum jamu genodng memberkan kesehatan bagi tubuh. 

Disisi lain, usaha jamu gendong mendapat ancaman dari produk-produk 

kesahatan yang  menawarkan  dan  menjanjikan  kesehatan  dengan  meminum  obat-

obatan  tersebut. Obatan-obatan tersebut menawarkan kemudahan dan kepraktisan untuk 

mengkonsumsinya jika dibandingkan dengan cara mengkonsumsi jamu gendong. 

Kekutan usaha jamu gendong ini diantaranya adalah proses menghasilkan jamu 

yang  masih  tradisional.  Hal  ini  memberikan  nuansa  yang  lebih  alami  dan  

budaya. Kekuatan lainnya adalah pola  pemasarannnya. Jamu dipasarkan dengan cara 

digendong oleh penjual jamu dan penjual jamu  memasarkan dengan cara berjalan 

dari rumah ke rumah. Kelebihan pola ini adalah memberikan interaksi yang lebih 

dalam dan lama antara penjual jamu dan pembeli. 
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Kelemahan  dari  usaha  jamu  ini  adalah  para  penjual  jamu  gendong  belum 

mengetahui cara-cara memasarkan produk. Penjual jamu hanya tahu menjual tapi 

belum tahu memasarkan jamu. 

4.5.2.  Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Model Peningkatan 

Daya Saing Penjual Jamu Gendong  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan  pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuesioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh 2 hal yang mempengaruhi penjual jamu gendong, 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Setelah melakukan mentabulasian maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

umum, lingkungan industri, lingkungan pesaing merupakan indikator yang 

merefleksikan variabel  faktor  eksternal  penjual  jamu  gendong.  Sebaliknya  

pendidikan dan pelatihan merupakan indikator yang merefleksikan faktor internal 

penjual jamu gendong. 

4.5.3.  Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing Penjual Jamu Gendong  

Berdasarkan model penelitian tahun pertama, maka ditemukan indikator modal 

awal (X1.2) merefleksikan variabel pengelolaan keuangan,  indikator  tempat/distribusi 

(X2.4) merefleksikan variabel pengelolaan pemasaran, indikator upah (X3.2) 

merefleksikan variabel sumberdaya manusia, indikator layout usaha (X4.3) 

merefleksikan variabel pengelolaan operasional dan indikator omzet usaha (Y2) 

merefleksikan variabel daya saing. Dengan demikian dapat dapat disimpukan bahwa 

variabel pengelolaan usaha (PU) jamu gendong direfleksikan oleh indikator modal awal 

(X1.2), indikator tempat/distribusi (X2.4), indikator upah (X3.2), indikator layout usaha 

(X4.3). Sedangkan variabel daya saing (DS) hanya direfleksikan oleh indikator omzet 

usaha (Y2). 

Tahapan analisis kaulitatif menemukan variabel lingkungan eksternal (LEKS) 

direfleksikan oleh indikator lingkungan umum (LE1), indikator lingkungan industri 

(LE2), dan indikator lingkungan pesaing (LE3). Disisi lain, variabel lingkungan 

internal (LINT) oleh indikator pendidikan (LI1) dan indikator pelatihan (LI2). 

Setalah  tahapan  analisis  kualitatif  dilakukan  maka  selanjutnya  akan  
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dilakukan tahapan analisis  kuantitatif dengan teknik analisis yaitu menggunakan 

model persamaan structural (structural Eqyaution modeling). Model persamaan 

structural yang tepat dengan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi dan 

pola hubungan antara indikator terhadap variabel bersifat reflektif adalah variance 

atau  component – based structural modeling yang dikenal dengan istilah partial least 

squares (PLS). 

Tahapan analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan partial least square 

(PLS) dengan software SmartPLS versi 1.10. Setelah mengetahui variabel dan 

indikator dalam  model  penelitian,  maka  selanjutnya  menyebarkan  kuesioner  

kepada  responden untuk memberikan skor penilaian dengan skala linkert 1 s.d 5 

terhadap indikator-indiaktor tersebut. Hasil skoring dari responden tsb diinput dalam  

program excel dan selanjutnya ditransfer kedalam program SmartPLS. Model 

penelitian ini dapat  digambarkan dalam SmartPLS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Model Penelitian Tahun Ke 2 

Setelah  menggambarkan  model  penelitian  dengan  SmartPLS  tersebut,  maka 

dilakukan  perhitungan dengan mengcalculate model penelitian tersebut. Hasil 

calculate model penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:  
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Gambar 4.4.  Hasil Calculate Model Penelitian Tahun Ke 2 

Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) suatu indikator dikatakan 

mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. 

Sedangkan loading factor 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk 

model yang masih dalam tahap pengembangan.  Berdasarkan  perhitungan  dengan 

menggunakan SmartPLS, pada gambar 4 terlihat bahwa indikator lingkungan umum 

(LE1) memiliki loading factor di atas 0,5 yaitu sebesar 0,784 dan indikator pesaing 

(LE3) memiliki loading factor 0,574 pada variabel  lingkungan  eksternal.  Dengan  

demikian  kedua  indikator  tersebut  merupakan indikator yang merefleksikan variabel 

lingkungan eksternal (LEKS). Sedangkan variabel lingkungan internal (LINT)  hanya 

indikator pelatihan (LI2) yang memiliki nilai loading factor  diatas  0,5  yaitu  

sebesar  0,927.   Dengan  demikian  indikator  pelatihan  (LI2) merupakan satu-satunya 

yang merefleksikan variabel lingkungan internal. 

Disisi lain,  variabel  pengelolaan  usaha  (PU)  memiliki  2  (dua)  indikator  

yang mempunyai  loading factor diatas 0,5  yaitu indikator modal awal (X1.2) yaitu 

sebasar 0,570 dan indikator tempat/distribusi (X2.4) yaitu sebesar 0,865. Dengan 

demikian kedua indikator ini  yaitu indikator modal awal (X1.2) dan indikator 

tempat/distribusi (X2.4) merefleksiakn variabel pengelolaan usaha (PU). 

Indikator  yang  memiliki  nilai  loading  factor  dibawah  0,5  harus  

dikeluarkan (dropping) dari model penelitian sehingga yang tertinggal adalah indikator 

yang memiliki nilai  loading  factor  diatas  0,5.  Oleha  karena  itu,  model  penelitian  
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setelah  dilakukan dropping terhadap indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Model Penelitian Tahun Ke 2 Setelah Dilakukan Dropping Indikator 

Setelah  adanya  model  baru  tersebut  (model  hasil  dropping)  maka  

selanjutnya dilakukan  kembali  calculate  terhadap  model  tersebut.  Hasil  calculate  

yang  dilakukan terhadap model baru maka dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Hasil Calculate Model Baru Penelitian Tahun ke 2 

Setelah dilakukan calculate selanjutnya dilakukan bootstrapping terhadap 

model baru dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.7. Hasil Bootrsapping Terhadap Model Baru Penelitian Tahun ke 2 

Hasil bootstrap juga menghasilkan tabel setting yang menjelaskan jumlah 

sampel penelitian ini  adalah sebanyak 125 responden. Secara lengkap dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.1. Setting 

 

 

 

 

 

 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel result for outer loadings. Tabel ini 

menggambarkan kemampuan merefleksikan dan signifikansi indikator terhadap 

variabelnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:  
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Tabel 4.2. Results For Outer Loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4 . 2  tersebut terlihat bahwa semua indikator signifikan, 

karena semua t-statistiknya di atas  1,96.  Indikator tempat/distribusi  (X2.4)  memiliki  

pengaruh terbesar dan signifikan yang terbesar terhadap variabel pengelolaan usaha 

jamu gendong. 

Hasil  bootsrap  juga  menghasilkan  tabel  results  for  inner  weights.  Tabel  

ini menjelaskan  pengaruh  antara variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3. Results For Inner Weights 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa semua pengaruh variabel lingkungan 

eksternal (LEKS)   terhadap   pengelolaan   usaha   (PU),   lingkungan   internal   

(LINT)   terhadap pengelolaan usaha (PU),  dan pengelolaan usaha (PU) terhadap 

daya saing (DS) adalah signifikan,  karena  t-statistiknya  diatas  1,96.  Pengaruh  

lingkungan  eksternal  (LEKS) terhadap pengelolaan usaha (PU) adalah negatif dan 

signifikan. Hal ini berarti penurunan pengaruh  lingkungan  eksternal  yang  
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direfleksikan  oleh  lingkungan  umum  (LE1)  dan lingkungan pesaing (LE3) akan 

meningkatkan  pengelola usaha penjual  jamu  gendong yang  direfleksikan  oleh  

modal  awal  (X1.2)  dan  ditribusi  (X2.4).  Dengan  kata  lain, kenaikan   pengaruh  

lingkungan  umum  (LE1)  dan  lingkungan  pesaing  (LE3)  akan menurunkan  

modal awal (X1.2) dan distribusi (X2.4). Artinya adalah ketika pengaruh lingkungan 

umum dan  lingkungan pesaing menurun maka modal usaha dan distribusi usaha 

penjual jamu gendong akan meningkat. 

Demikian  juga  lingkugan  internal,  pengaruh  lingkungan  internal  (LINT)  

yang direfleksikan   oleh  pelatihan  (LI2)  terhadap  pengelolaan  usaha  jamu  

gendong  yang direfleksikan  oleh  modal  awal  (X1.2)  dan  distribusi  (X2.4)  adalah  

negatif signifikan. Dengan kata lain peningkatan pelatihan akan menurunkan modal 

awal dan distribusi usaha jamu gendong. artinya adalah ketika diberi pelatihan, maka 

penjual jamu gendong tidak bisa memasarkan usaha jamu gendongnya. 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut juga menunjukkan bahwa variabel pengelolaan 

usaha (PU) yang direflesikan oleh indikator modal awal (X1.2) dan distribusi (X2.4) 

berpengaruh positif dan signifikan (t-statistiknya diatas 1,96) terhadap variabel daya 

saing (DS) yang direfleksikan oleh indikator omzet penjualan (Y2). Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan usaha penjual jamu gendong akan 

meningkatkan daya saing. 

Secara komprehensif dapat disimpulkan bahwa penurunan lingkungan eksternal 

yang  direfleksikan  oleh  lingkungan  umum  dan  lingkungan  pesaing,  dan  

penurunan lingkungan internal  yang direfleksinya  oleh pelatihan akan meningkatkan 

pengelolaan usaha yang direfleksikan  peningkatkan  modal usaha dan peningkatakan 

distribusi, dan peningkatan  modal  awal  dan  distribusi  akan  mampu  meningkatakan  

daya  saing  yang direfleksikan oleh peningkatan omzet penjualan. Dengan  demikian 

model peningkatan daya  saing  penjual  jamu  gendong  dilakukan  dengan  

meningkatkan  modal  awal  dan memperluas dan memperbanyak saluran distribusi 

pemasarannya. Strategi memperluas dan memperbanyak distribusi jamu gendong 

diantaranya melalui membuka gerai atau stand di perkantoran pemerintah, swasta, 

hotel-hotel, mal dan sebagainya. 
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4.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

4.6.1.  Kesimpulan  

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel faktor eksternal memiliki indikator lingkungan umum, lingkungan 

industri, dan lingkungan pesaing. 

2.   Variabel faktor internal memiliki indikator pendidikan dan pelatihan. 

3.  Variabel pengelolaan usaha memiliki indikator indikator modal awal, 

tempat/distribusi,  indikator upah, indikator layout usaha. 

4. Model peningkatan daya saing penjual jamu gendong dilakukan dengan 

meningkatkan modal awal dan memperluas dan memperbanyak saluran distribusi 

pemasarannya. 

4.6.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran penelitian ini adalah pihak terkait 

dapat memberikan penguatan terhadap modal dan memberikan kesempatan kepada 

penjual jamu gendong  untuk  dapat   memasarkan  usaha  jamu  gendongnya  

ditempat-tempat  yang representatif untuk berusaha. 
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Instrumen:  

Variabel Indikator Pernyataan 

LEKS 

(Lingkungan 

Eksternal 

LE1 

(Lingkungan Umum) 

Lingkungan umum mempengaruhi usaha 

jamu gendong 

LE2 

(Lingkungan Industri) 

Lingkungan industri mempengaruhi usaha 

jamu gendong 

LE3 

(Lingkungan Pesaing) 

Lingkungan pesaing mempengaruhi usaha 

jamu gendong 

LINT 

(Lingkungan 

Internal) 

LI1 (Pendidikan) Pendidikan tentang pengelolaan usaha 

meningkatkan pengetahuan penjual jamu 

gendong 

LI2 (Pelatihan) Pelatihan tentang pengelolaan usaha 

meningkatkan keterampilan penjual jamu 

gendong 

PU 

(Pengelolaan 

Usaha) 

X1.2 (Modal Awal) Modal awal mempengaruhi usaha jamu 

gendong 

X2.4 (Distribusi) Distribusi mempengaruhi usaha jamu 

gendong 

X3.2 (Upah) Upah mempengaruhi usaha jamu gendong 

X4.3 (Layout) Layout jamu mempengaruhi usaha jamu 

gendong 

DS (Daya 

Saing) 

Y2 (Omzet 

Usaha) 

Modal usaha mempengaruhi usaha jamu 

gendong 
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BAB 5.    
Model Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi 

(Tahun Ke-1) 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Erwita Dewi, Andi Mirdah,  Raja Sharah Fatricia 
 

 

5.1.  PENDAHULUAN 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di di dunia terus berkembang pesat, 

terutama pada negara-negara berkembang contohnya seperti di Asia. Hal ini dipicu  

oleh  krisis  keuangan pada  tahun 1998  yang  melanda  Asia (Bhowmik, 2005). 

Selanjutnya Bhowmik (2005) menambahkan setelah krisis ekonomi itu, banyak  para  

pekerja  yang  kehilangan  pekerjaan  di sektor  formal  dan  beralih menjadi PKL 

untuk bertahan hidup. 

Dampak dari krisis tersebut juga dialami oleh para pekerja di kota Jambi. Hal 

ini  terbukti dengan peningkatan jumlah PKL setiap tahunnya. Berdasarkan data dari 

DISPENDA  kota Jambi tahun 2012, jumlah PKL pada tahun 2009 sebanyak 1516 

PKL, tahun 2010 sebanyak 1895 PKL  dan tahun 2011 sebanyak 2059 PKL. 

Menurut Bhowmik (2005), di beberapa negara Asia seperti Bangladesh, 

srilanka, Vietnam dan korea selatan pengelolaan PKL tidak diatur oleh pemerintah,   

sedangkan   di   Singapura,   Malaysia   dan   Thailand   keterlibatan pemerintah  dalam  

pengelolaan  PKL  berupa  perizinan,  pemberian  kredit  dan pelatihan keahlian 

bisnis. Di Indonesia, pengelolaan PKL selama ini relatif hanya pada penertiban lokasi 

dan pemeliharaan lingkungan. 

Pemerintah  kota  Jambi  dalam  mengelola  PKL  juga  hanya  fokus  pada 

penertiban lokasi dan pemeliharaan lingkungan. Sementara itu masalah riil yang 

dihadapi  oleh  PKL   sendiri  lebih  kompleks,  meliputi  masalah  pengelolaan 

keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran. 

Penelitian mengenai tata kelola pemerintah dan perusahaan telah banyak 

dilakukan (Mulbert, 2010;Crowther dan Seifi, 2010; Maman,Merita   dan Mery,2006).  

Tata Kelola perusahaan  mengacu  pada  mekanisme atau prosedur yang mengontrol 
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organisasi dalam mencapai tujuannya, yang akan memaksimalkan laba jangka panjang 

bagi stakeholders. Tujuan akhir tata kelola perusahaan adalah  menciptakan nilai  

perusahaan melalui kinerja yang berkesinambungan  sebagai  hasil  dari  pelaksanaan  

bisnis  secara  tepat  (Global association of risk professionals,  2005;173). Penelitian 

ini merupakan penelitian pertama yang meneliti mengenai tata kelola PKL dari segi 

pengelolaan keuangan, sumber daya  manusia, operasional dan pemasaran agar dapat 

dihasilkan model tata kelola yang komprehensif yang dapat diterapkan oleh PKL. 

5.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

5.2.1.  State of The Art  

PKL didefinisikan sebagai seseorang yang menawarkan barang-barangnya untuk  

dijual  kepada  khalayak  tanpa  memiliki  sebuah  tempat  permanen  untuk berjualan 

(Bhowmik, 2005). Bhowmik (2005) menambahkan bahwa PKL adalah orang yang 

berjualan  menempati trotoar atau area public lainnya, dan mereka akan sering 

berpindah-pindah tempat. Berhubungan dengan hal tersebut. Bromley (2000) 

mengatakan bahwa PKL adalah sejenis penjual ritel yang menjual barang dan jasanya 

di jalan publik seperti gang-gang dan pinggiran jalan utama. Bromley (2000) juga 

mengklaim bahwa PKL adalah sebuah fenomena global, dimana PKL akan ditemukan 

di seluruh negara di dunia terutama pada negara-negara miskin. 

Sementara itu menurut Cross (2000), PKL adalah sebuah kategori dari 

aktivitas  ekonomi  yang  tidak  formal. Kategori ini  meliputi  produksi  dan 

pertukaran dari barang dan jasa yang legal, akan tetapi aktivitasnya tidak sertai 

dengan izin yang resmi atau kontrak yang legal dari pihak terkait seperti pemasok dan 

klien (Cross, 1999). 

5.2.2.  Karakteristik dan Permasalahan PKL  

Keberadaan PKL di era global saat ini terus meningkat, terutama pada negara- 

negara  berkembang seperti di Asia. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan pada 

tahun 1998  yang melanda Asia dan mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan 

di sektor formal kemudian beralih menjadi PKL untuk keberlangsungan hidup 

(Bhowmik, 2005). Menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) keberadaan PKL  ini  

tidak  hanya   bermanfaat  bagi  kelompok  kelas  bawah  saja  tetapi  juga kelompok 

kelas bawah. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Bhowmik (2005) yang  
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berargumen  bahwa  PKL  menawarkan  barang  dan  jasa  dengan  harga  yang relative 

rendah, dan bisa terjangkau oleh semua kalangan ekonomi. 

Kehadiran dari PKL sendiri terkadang menimbulkan masalah bagi masyarakat. 

Contohnya menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) adalah sampah, dimana para  

PKL membuang sampah barang dagangannya di jalanan. Kemudian menurut 

pendapat Bromley,  (2000) PKL dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena 

kebanyakan PKL memadati sisi-sisi jalan raya sehingga mengakibatkan lalu lintas 

semakin padat.  Lebih lanjut, PKL akan  memblok  para pejalan kaki untuk berjalan 

di trotoar dikarenakan trotoar digunakan PKL untu berjualan. PKL juga 

menimbulkan masalah sosial lainnya,  karena  mereka  terkadang  memperkajakan 

anak- anak kecil untuk berdagang (Bromley, 2000). 

Karakteristik dari yang melekat dari PKL ini adalah mereka kebanyakan 

menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan (Phil, 2010), tempat berjualan 

sering berpindah-pindah tergantung besarnya keuntungan yang diperoleh (Bromley, 

2000), pola kerja yang tidak menentu seperti  bekerja seharian penuh, paruh waktu 

atau sesuai dengan musim (Bromley, 2000), tenaga kerjanya bisa satu orang atau lebih 

dan biasanya dari kalangan keluarga (Bromley, 2000), lemahnya  permodalan 

sehingga barang yang dijual kualitasnya juga rendah (Bromley, 2000), wanita lebih  

banyak terlibat menjadi PKL (Bhowmik, 2005), tidak adanya izin mendirikan usaha 

yang resmi  dari  instansi terkait (Bhowmik, 2005), kebanyakan PKL berasal  dari 

level ekonomi  bawah  (Bromley,  2000;  Bhowmik,  2005;  Akharuzzaman  dan  

Deguchi, 2010), hampir semua PKL menjalankan usaha dengan tujuan untuk 

mempertahankan hidup dan menyekolahan anaknya ( Bhowmik, 2005; Bromley, 2000). 

Karakteristik yang paling dominan adalah mengenai perijinan dari PKL itu 

sendiri. Kebanyakan di negara-negara di Asia, PKL tidak mempunyai izin yang resmi 

untuk berdagang, tetapi  ada juga negara yang mengatur tentang tata  kelola PKL 

sehingga peraturan dan izinnya menjadi jelas dan terikat. Karakteristik beberapa  negara  

di  Asia  mengenai  tata  kelola  PKL  bisa  dilihat  dibawah  ini berdasarkan Bhowmik 

(2005).  

1.  Bangladesh 

Perkembangan  PKL  di  negara  ini  sangat  besar.  PKL dikategorikan sebgai 

perdagangan ilegal di negara ini. Terkadang, para pedagang harus memberikan sebagian 
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dari pendapatan mereka dengan menyuap para otoritas yang berkepetingan supaya 

mereka bisa memperthankan usahanya. 

2.  Srilanka 

PKL di Srilanka nasibnya lebih baik dibanding dengan  Bangladesh. Di negara ini 

PKL tidak  sepenuhnya ilegal. Para pedagang diharuskan untuk membayar pajak 

kepada  instansi  terkait dengan  usaha  mereka.  Namun  biarpun  mereka  telah 

membayar pajak, tetapi tetap tidak ada jaminan akan keamanan dan juga fasilitas 

untuk kredit. 

3.  Thailand 

Di negara ini banyak sekali terdapat PKL yang menjual makanan, baju, alat-alat 

elektronik. Para pemegang autoritas di Thailand telah menyediakan tempat khusus bagi  

para PKL untuk beroperasi.  Akan  tetapi,  tempat  yang  disediakan  oleh pemerintah  

setempat  tidak  cukup  untuk  menampung  jumlah  PKL yang  besar, sehingga banyak 

PKL liar yang menempati daerah-daerah yang tidak resmi. PKL sendiri adalah salah 

satu sumber penghasilan yang penting bagi masyarakat kurang mampu. 

4.  Singapore 

Instansi yang menangai masalah PKL dinegara ini adalah Hawkers’ Department of the 

Government of Singapore. Departemen ini yang mengurusi dan memberi izin kepada 

para PKL untuk  berdagang. Jadi, di Singapur semua PKL diberikan izin resmi dari 

pemerintah. Bahkan pada  tahun 1996, PKL di Singapur sudah secara keseluruhan 

mempunyai tempat untuk berdagang. Fungsi dari Hawkers’ Department ini adalah 

untuk menjaga para PKL agar selalu menjaga kebersihan dan memperhatikan 

lingkungan disekitar tempat mereka  berjualan. Bahkan para PKL  dibidang  makanan  

dibekali  kursus  mengenai  makanan  yang  sehat  dan bernutrisi. 

5.  Malaysia 

Pada tahun 1990, Malaysia membuat kebijakan  nasional mengenai PKL. Kebijakan ini  

dirancang  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang berhubungan dengan 

PKL. Implementasi dari kebijakan ini meliputi pemberian kredit, program latihan 

tentang keahlian  bisnis, kesehatan dan higinitas produk kepada para PKL untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana mereka. 
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6.  Korea Selatan 

Seperti halnya kebanyakan pemerintah di Asia, pemerintahan di Korea Selatan tidak 

begitu memperhatikan mengenai PKL ini.PKL dan pemerintah Korea selatan sangat 

bertentangan, bahkan pemerintah menyewa gangster untuk mengusir PKL. 

7.  Vietnam 

Di negara Vietnam  khususnya kota Hanoi,  PKL sangat  berperan  penting bagi 

perdagangan di daerah urban di Vietnam. PKL menawarkan barang-barang dengan 

harga yang murah dan juga  membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para 

wanita.  Tidak  ada  aturan  khusus   mengenai  PKL  di  Vietnam.  Akan  tetapi, 

pemerintah  memberikan  pelatihan  dan  pengarahan  kepada  PKL  khususnya  di 

bidang makanan tentang makanan yang sehat. 

Dari penjelasan di atas mengenai tata kelola PKL di beberapa negara di Asia, 

dapat disimpulkan bahwa kebanyakan tata kelola PKL tidak diatur dan diizinkan oleh 

pemerintah. 

5.2.3.  Tata Kelola Korporasi ( Corporate Governance)  

Tata Kelola perusahaan  mengacu  pada  mekanisme atau  prosedur  yang 

mengontrol  organisasi dalam  mencapai tujuannya,  yang  akan  memaksimalkan laba 

jangka panjang bagi stakeholders. Tujuan akhir tata kelola perusahaan adalah 

menciptakan  nilai perusahaan melalui  kinerja yang  berkesinambungan sebagai hasil 

dari pelaksanaan bisnis secara tepat (Global association of risk professionals, 2005;173) 

Di dunia bisnis, praktek tata kelola korporasi atau corporate governance sudah 

menjadi fokus para pemimpin perusahaan. Tanpa tata kelola korporasi yang baik  dan  

tepat,  maka  institusi apapun  dapat  dengan  mudah  terjebak  kedalam perilaku  atau  

proses  kerja  yang  cenderung  menghalalkan  segala  cara  untuk mencapai hasil yang 

ingin dicapai (Maman, dkk. 2006). 

Menurut  Mulbert  (2010),  tata  kelola  korporasi  berhubungan  dengan 

pengambilan keputusan pada tingkat dewan direksi dan manajemen pada tingkat atas. 

Mulbert (2010) melanjutkan bahwa tata kelola korporasi meliputi hubungan 

manajemen perusahaan, pemegang  saham dan pemangku kepentingan, dimana 

didalam tata kelola korporasi   harus tersedia  insentif yang tepat kepada dewan 
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direksi  dan  manajemannya  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Begitu  juga 

halnya dengan Stapledon, (1997) yang menjelaskan bahwa tata kelola  korporasi 

meliputi  para  pemegang  saham,  pihak  manajemen  yang  dipimpin  oleh  Chief 

Executive Officer (CEO) dan dewan direksi. 

Lebih  lanjut Heide (1994)  menjelaskan tata kelola merupakan sebuah 

fenomena dimensional yang menjalankan sebuah inisiasi, terminasi dan menjaga 

hubungan yang sedang berlangsung diantara perusahaan. 

5.2.4.  Sistem Tata Kelola Korporasi yang Baik 

Sebuah tata kelola yang baik menjadi bagian yang sangat penting terhadap 

keberhasilan suatu kinerja perusahaan. Tata kelola korporasi sering kali menjadi 

indikator utama yang harus diperhatikan tidak hanya terkait penunjukan komisaris 

independen,  pengangkatan  direktur,   pembentukan  komite  audit  dan  komite 

remunerasi, namun juga perilaku sehari-hari para komisaris, direksi, manajemen dan 

para karyawan seperti keadilan, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab (Maman, 

dkk. 2006). Lebih lanjut Maman, dkk. (2006) menjelaskan bahwa tata kelola 

korporasi yang  baik dan kepemimpinan adalah hal yang saling berhubungan, di mana di 

dalam tata kelola korporasi yang baik tanpa kepemimpinan yang baik akan terjadi 

manipulasi. Kepemimpinan yang baik tanpa tata kelola korporasi yang baik akan  

mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan organisasi secara 

berkesinambungan. 

Menurut Clarke,  (2003)  tata  kelola  korporasi  yang  baik  bergantung terhadap  

sebuah set institusi untuk implementasi. Clarke, (2003) memberikan contoh di 

negara USA,  tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahan publik tidak hanya 

tergantung pada keberadaan pasar, utang, pengawasan korporasi tetapi juga bergantung 

pada antar lembaga institusi seperti lembaga keuangan, akuntansi dan institusi  legal 

lainnya  seperti lembaga pengadilan dan keamanan. 

Maman,  dkk  (2006)  megungkapkan  bahwa  sebuah korporasi perlu menarik 

modal dalam jumlah besar untuk membiayai ekspansi aktivitas-aktivitas produksi  dan   

distribusi  yang  ekstensif  untuk  menarik  sisi  material  dalam masyarakat.  

Korporasi  sering   kali  tidak  dapat  membiayai  aktivitas-aktivitas ekspansinya 

disebabkan antara lain karena  keterbatasan internal financing. Oleh karenanya,  
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korporasi  sangat  tergantung  pada  pasar   modal  sebagai  sumber pembiayaan 

ekternal, baik dari investor individual maupun institusional (domestik dan atau asing). 

 

5.2.5.  Prinsip Tata Kelola Korporasi yang Baik 

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan ada 4 (empat) prinsip dari tata kelola 

yang baik seperti dibawah ini:  

1.  Transparansi (transparency), yang berarti perusahaan harus transparan dengan 

semua prosedur tata kelola. 

2.  Akuntabilitas (accountability), yang berarti struktur laporan keuangan harus 

jelas. 

3.  Tanggung  jawab (responsibility),  yang  berarti seseorang  harus bertanggung 

jawab atas tindakan yang telah diambil. 

4.  Adil (fairness), yang berarti bahwa sistem perusahaan harus berjalan dengan adil,  

yakni  tidak  memihak  dengan  apapun  dan  tanpa  berprasangka  dengan 

siapapun. 

Dalam konteks tata kelola korporasi, perusahaan banyak berbicara mengenai  

bagaimana azas-azas fairness, transparency/disclosure, accountability dan 

responsibility menjadi bagian daripada struktur dan sistem internal di dalam 

perusahaan mereka, dan ini menjadi bagian dari perilaku perusahaan. 

Lebih  lanjut, didalam  tata  kelola  korporasi,  diperlukan  suatu  sistem 

manajemen   yang baik dan tepat. Manajemen dapat diinterpretasikan untuk mengatur 

sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dari 

pemegang saham atau shareholders (Crowther dan Seifi, 2010). Mereka 

menambahkan bahwa prosedur tata kelola korporasi menentukan peran dari  

manajemen perusahaan dari setiap aspek dan berusaha menyeimbangkan dan 

membangun  mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepuasan dari pemegang 

saham dan pemangku kepentingan. 

Menurut Crowther dan Seifi (2010) bahwa ukuran untuk menentukan tata kelola 

yang  baik masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, tata kelola yang baik akan 

menciptakan beberapa hal positif  bagi perusahaan seperti dibawah ini: 
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1.  Menciptakan nilai yang berkelanjutan. 

2.  Meningkatkan kepuasan shareholders. 

3.  Peningkatan manajemen yang efektif dan efisien. 

4.  Adanya resiko menajemen yang effisien. 

5.  Meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

6.  Terciptanya korporasi yang akuntabel dan bertanggung jawab. 

7.  Adanya keseimbangan diantara keuntungan ekonomi dan social. 

8.  Adanya tanggung jawab yang adil. 

9.  Peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 

Jadi,  diharapkan  dengan  adanya  tata  kelola  korporasi  yang  baik  akan 

meningkatkan kinerja perusahaan baik dari internal maupun eksternal perusahaan.  

5.2.6.  Roadmap Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.1. Roadmap Penelitian  
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Penelitian tentang PKL telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian PKL di 

negara Asia dilakukan oleh Bhowmik (2005). Hasil penelitian Bhowmik (2005) 

menemukan bahwa  di beberapa  negara  Asia  seperti  Bangladesh,  srilanka, Vietnam  

dan  korea  selatan  pengelolaan  PKL  tidak  diatur  oleh  pemerintah, sedangkan di 

Singapura, Malaysia dan Thailand keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan  PKL  

berupa  perizinan,  pemberian  kredit  dan  pelatihan  keahlian bisnis. 

Tata kelola korporasi berhubungan dengan pengambilan keputusan pada tingkat 

dewan  direksi dan manajemen pada tingkat atas (Mulbert, 2010). Lebih jauh tata 

kelola korporasi meliputi hubungan manajemen perusahaan, pemegang saham dan 

pemangku kepentingan,  dimana  didalam tata kelola korporasi  harus tersedia  insentif  

yang  tepat  kepada  dewan  direksi  dan  manajemannya  untuk mencapai  tujuan  

perusahaan.  Senada  dengan  hal  tersebut,   Stapledon  (1997) menjelaskan bahwa 

tata kelola korporasi meliputi para pemegang saham,  pihak manajemen yang dipimpin 

oleh Chief Executive Officer (CEO) dan dewan direksi. 

Aspek keuangan dalam tata kelola korporasi telah diteliti oleh  Clarke, (2003).  

Hasil  penelitiannya menemukan  bahwa di negara USA, tata kelola korporasi dari   

perusahaan-perusahan publik tidak hanya tergantung pada keberadaan pasar, utang, 

pengawasan korporasi tetapi juga bergantung pada antar lembaga institusi seperti 

lembaga keuangan, akuntansi dan institusi  legal lainnya seperti  lembaga   pengadilan  

dan  keamanan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Maman,  dkk 

(2006) yang mengungkapkan bahwa sebuah korporasi perlu menarik modal dalam 

jumlah besar  untuk membiayai ekspansi aktivitas-aktivitas produksi dan distribusi 

yang ekstensif untuk menarik sisi material dalam masyarakat. 

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan prinsip tata kelola yang baik bagi 

korporasi yang meliputi transparansi  (transparency), akuntabilitas (accountability), 

tanggung jawab (responsibility), dan  adil (fairness). 

Pengelolaan PKL khususnya yang ada di kota jambi selama ini belum 

menggunakan  prinsip-prinsip  tata kelola korporasi. Oleh karena itu  agar PKL dapat 

tumbuh dan berkembang tanpa menimbulkan masalah seperti ketertiban dan 

lingkungan,  maka  PKL perlu mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola korporasi. 

Penelitian ini dirancang dalam tiga tahap. Tahap  pertama  merupakan identifikasi  

profil  PKL  di  kota  Jambi,  menganalisis  pengelolaan  keuangan, pengelolaan  
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sumber  daya  manusia,  pengelolaan  operasional  dan  pengelolaan pemasaran  PKL.  

Berbagai  identifikasi  dan analisis tersebut akan dijadikan sebagai input dalam 

menghasilkan model tata kelola PKL di kota Jambi. 

Tahap kedua akan dianalisis implementasi model tata kelola PKL yang 

diterapkan kepada PKL yang dipilih sebagai pilot project implementasi model tata 

kelola. Analisis dilakukan dengan  menggunakan  indikator-indikator  yang  ada dalam 

variabel  pengelolaan  keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan 

operasional dan pengelolaan pemasaran PKL. 

Tahap ketiga akan dikembangkan model tata kelola PKL yang direkomendasikan 

kepada PKL maupun pihak terkait seperti pemerintah, pihak perbankan dan mitra 

usaha PKL lainnya. 

5.2.7.  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan state of art mengenai tata kelola usaha dan model penelitian yang 

dibangun   dalam   roadmap  penelitian  untuk  tahun  pertama  maka  ditentukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 =  Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL 

H2 =  Pengelolaan Pemasaran memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL 

H3 =  Pengelolaan SDM memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL  

H4 =  Pengelolaan Operasioanal memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL 

 

5.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

5.3.1.  Tujuan Khusus Penelitian  

Secara  umum  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk   memperoleh 

pemahaman  tentang  tata kelola Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang  sudah ada, 

selanjutnya dapat dihasilkan model tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

komprehensif di Kota Jambi. Secara Khusus tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.   Mengetahui profil PKL di Kota Jambi. 

2.   Menganalisis pengelolaan keuangan PKL di Kota Jambi. 

3.   Menganalisis pengelolaan Sumber daya manusia PKL di kota Jambi. 

4.   Menganalisis pengelolaan operasional PKL di Kota Jambi. 

5.   Menganalisis pengelolaan pemasaran PKL di Kota Jambi. 

6.   Menghasilkan model tata kelola PKL di kota Jambi. 



86 

5.3.2.  Urgensi (Keutamaan)  Penelitian  

Menyadari akan besarnya kontribusi PKL baik untuk menunjang pembangunan  

daerah maupun membuka lapangan kerja maka adalah sangat penting untuk  

mengetahui bagaimana PKL mampu  mengembangkan usahanya melalui tata kelola 

usaha yang  baik. Oleh karena itu keutamaan penelitian ini adalah: 

a.   Tahun pertama: 

1.  Penelitian  ini akan  menghasilkan  model tata kelola komprehensif bagi PKL di 

Kota Jambi. 

2.  Penelitian ini akan  menggunakan  Mix  method  (metode kualitatif dan kuantitatif) 

berupa Sequantial exploratory design sehingga akan diperoleh model tata kelola 

yang lebih komprehensif. 

3.  Hasil penelitian akan memberikan model tata kelola yang bisa digunakan untuk 

pengembangan PKL di Kota Jambi. 

b.   Tahun kedua: 

1. Hasil penelitian tahun pertama akan digunakan sebagai input pengembangan  

sistem  informasi  manajemen  PKL  yang   merupakan implementasi model tata 

kelola PKL di kota Jambi. 

2. Pengembangan  sistem  informasi  manajemen  PKL  diimplementasikan kepada 

PKL yang dipilih sebagai pilot project implementasi model tata kelola. 

c.   Tahun ketiga: 

Hasil penelitian tahun kedua digunakan sebagai bahan  pengembangan model tata 

kelola  PKL yang direkomendasikan kepada PKL maupun pihak terkait seperti 

pemerintah, pihak perbankan dan mitra usaha PKL lainnya. 

 

5.4.  METODE PENELITIAN  

5.4.1.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Untuk memperoleh data dan informasi  dalam  penelitian  ini,   maka dilakukan  

pengungkapan sejumlah  variabel lengkap dengan  konsep,  dimensi, indikator, ukuran, 

skalanya. Variabel penelitian yang utama adalah: 
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1.   Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel pengelolaan keuangan, 

pengelolaan pemasaran,  pengelolaan SDM dan pengelolaan operasional. 

2.   Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel tata kelola PKL. 

Secara  rinci  mengenai  operasionalisasi  variabel  ini  dapat  dilihat  pada  

tabel berikut: 

Tabel 5.1. Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel 

VARIABEL INDIKATOR UKURAN 

Pengelolaan Keuangan 
(X1) 

x1.1 = sumber modal Sumber modal PKL berasal dari modal 
sendiri 

x1.2 = Besaran modal awal Modal awal PKL berkisar 1 – 7 juta rupiah 

x1.3= Biaya operasional Biaya operasional perhari PKl tidak lebih 
dari Rp 500.000,- 

x1.4 = Asset /Harta Assets/harta yang digunakan untuk usaha 
sangat penting bagi PKL 

x1.5=  Pencatatan keuangan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran 
keuangan penting bagi PKL 

Pengelolaan 
pemasaran 

(X2) 

x2.1 = produk Produk yang baik dan berkualitas adalah 
penting bagi PKL 

x2.2 = Harga PKL harus menetapkan harga yang mampu 
bersaing 

x2.3 = Promosi PKL selalu melakukan promosi produk 
untuk menarik pelanggan 

x2.4= Distribusi Penentuan tempat yang tepat untuk menjual 
produknya sangat diperhatikan oleh PKL 

Pengelolaan SDM 
(X3) 

x4.1 = perencanaan SDM PKL belum melakukan perencanaan SDM 
baik dari rekruitment, seleksi maupun 
penempatan SDM 

x4.2= Upah/kompensasi Belum ada ketentuan yang jelas untuk 
penentuan upah tenaga kerja karena PKL 
masih menganggap usahanya  adalah usaha 
keluarga 

x4.3= Tenaga kerja PKL cenderung memanfaatkan tenaga 
sendiri atau keluarga untuk menjalankan 
usaha 

Pengelolaan 
Operasional 

(X4) 

x4.1 = kapasitas produksi PKL melakukan penentuan kapasitas 
Produksi 

x4.2 = Penentuan lokasi PKL melakukan penentuan lokasi usaha 
yang strategis 

x4.3 = layout usaha PKL membuat layout usaha tetapi bersifat 
tidak permanen 

x4.4 = aliran kerja PKL menentukan dasar aliran kerja tetapi 
masih sederhana 
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VARIABEL INDIKATOR UKURAN 

Tata Kelola PKL 
(Y) 

y1 = Transparansi PKL harus trasnparan dengan semua 
prosedur tata kelola 

y2= akuntabilitas PKL harus mempunyai  laporan keuangan 
yang jelas 

y3 = tanggung jawab PKL harus mau bertanggung jawab atas 
semua keputusan dan tindakan usaha yang 
diambil 

y4= Adil PKL harus menjalankan usahanya dengan 
adil ( tidak memihak atau berprasangka 
buruk kepada siapapun) 

 

Indikator dan ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

ukuran ordinal skala 1 sampai dengan 5. 

5.4.2.  Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang kaki lima (PKL) yang 

ada di Kota Jambi yaitu sebanyak 2059 PKL ( data DISPENDA kota Jambi tahun 

2012). Sampel dari penelitian ini sesuai dengan sesuai dengan perhitungan sampel 

untuk jumlah populasi yang telah diketahui dapat digunakan rumus Taro Yamane   

(Taro   Yamane,   1967)   untuk   menghitung   jumlah   sampel   yang diperlukan: 

 

  

n =  Jumlah sampel 

N  =  Jumlah populasi 

d  =  Level signifikansi yang diinginkan (umumnya 0,05 untuk bidang non-eksak 

dan 0,01 untuk bidang eksakta). 

Sampel PKL dengan jumlah Populasi sebanyak 2059 PKL maka: 

n = 2059 

 2059 x (0,05)2+ 1 

n = 334,93 dibulatkan 335 PKL 

5.4.3.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dikumpulkan melalui pengiriman kuisioner pada responden. Sumber data adalah 
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pendapat dan persepsi dari pedagang kaki lima (PKL) mengenai tata kelola usaha 

mereka. 

5.4.4.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), yaitu 

kombinasi  metode  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif.  Adapun  tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 

5.4.5.  Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.2 Tahapan Penelitian 

 

5.4.5.1.  Tahap Kualitatif  

Langkah (1) Masalah dan Potensi:  

Masalah   Penelitian   ini   adalah   belum   adanya   model   tata   kelola   PKL 

yang komprehensif di kota Jambi. 

Potensi adalah perkembangan PKL  yang terus tumbuh di kota Jambi, 

sementara belum ada model tata kelola yang ideal terhadap PKL tersebut. 

Langkah (2) Kajian Teori:  

Kajian  Teori  dalam  tahapan  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  Pendekatan 
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Interpretif  Fenomenologi. Pendekatan ini merupakan berupaya mencari makna atas 

suatu fenomena yang  berlandaskan pada prinsip tata kelola yang dikemukan oleh 

Crowther dan Seifi (2010). 

Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data:  

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam),   observasi dan dokumentasi 

kepada PKL di  kota Jambi. Langkah Pengumpulan data ini berakhir ketika sudah 

diperoleh informasi yang dianggap cukup oleh peneliti. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Reduksi data 

2.  Analisis domain 

3.  Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

Langkah (4) Temuan Hipotesis:  

Pada  langkah  temuan  hipotesis  ditemukan  indikator  dan  variabel.  Hasil  temuan 

indicator dan  varaibel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model tata 

kelola PKL pada tahap penelitian kuantitatif. 

5.4.5.2.  Tahapan Kuantitatif  

Langkah (5) Populasi dan Sampel:  

Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kota Jambi. Sampel penelitian ini  

ditentukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  tipe  judgement 

sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling 

dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  

Langkah (6) Metode Pengumpulan Data: 

Jenis  data  yang  digunakan  dalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  pada 

pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka. 
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Langkah (7) Analisis Data:  

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  jenis 

analisis tersebut sebagai berikut: 

1.   Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau 

deskriptif  empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-

rata. 

2.   Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi 

dari sampel ke  populasi (Jogiyanto, 2004). Statistik inferensial dalam penelitian 

ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Penelitian  ini  menggunakan  

software SmartPLS versi 1.10. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum  untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk 

laten dengan mutiple indikator  (Ghozali, 2008). Wald menyebutkan PLS 

sebagai ”soft modeling”. PLS merupakan metode analisis  yang powerful karena 

dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan 

ukuran sampel tidak harus besar.  PLS  selain dapat digunakan untuk membangun 

hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga 

dapat digunakan sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 

Secara  filosofis,  covariance  based  SEM  lebih  sesuai  digunakan  untuk 

pengujian teori  atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. 

PLS dapat dianggap sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih 

cocok untuk tujuan prediksi. PLS dimaksudkan untuk  causal-perdictive analysis 

dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 

2008). 

Menurut  covariance  based  SEM,  variabel  laten  diukur  dengan  

indikator-indikator yang  bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan 
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bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan 

kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest). Namun, variabel laten dapat 

juga dibentuk oleh indikator- indikator  yang  bersifat  formatif  yang  

mengasumsikan  bahwa  indikator-indikator mempengaruhi konstruk (arah 

hubungan kausalitas dari  indikator atau manifest ke konstruk).  PLS  dapat  

mengakomodir  model  indikator  refleksif,  dan  atau  model indikator formatif 

(Ghozali, 2008). 

Langkah-langkah PLS. 

1.   Merancang Model Struktural (inner model) 

2.   Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3.   Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4.   Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5.   Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6.   Evaluasi Goodness of Fit 

7.   Pengujian Hipotesis. 

Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: 

1.  Sisi landasan teori. 

2.  Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4.  Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 

 

5.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

5.5.1.  Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh PKL di kota Jambi yang 

menjadi sampel sesuai dengan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam 

penelitian yaitu metode  purposive sampling tipe judgement sampling. Menurut 

Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria yang  

didasarkan  dari  hasil  penelitian  kualitatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini sejumlah 

335 PKL. 
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Melalui  daftar   pertanyaan   didapat   kondisi  responden   tentang   jenis 

kelamin, jenis usaha, lama usaha, usia, pendidikan terakhir, jumlah karyawan dan 

lokasi Usaha.Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini  

bertujuan  mengetahui  secara   jelas   gambaran  responden  sebagai  objek 

penelitian.  Gambaran  mengenai  objek  penelitian  tersebut  satu  persatu  dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

5.5.1.1.  Gambaran Umum Responden 

Dari  data primer yang dikumpulkan saat menyebarkan kuisioner didapatkan 

gambaran responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: 

Tabel 5.2. Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Laki-laki  273 81,5% 

2 Perempuan  62 18,5% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 5.2, maka dapat dilihat bahwa mayoritas PKL yang menjadi 

responden adalah Laki-laki yaitu sebesar 81,5%.Sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan  hanya  18,5%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  laki-laki  cenderung 

mendominasi  menjadi  PKL  terutama   dikarenakan  alasan  waktu  melakukan 

usahanya  yang  dimulai  pukul  18.00  wib  sampai  dengan  pukul  02.00  dini 

hari,sehingga PKL laki-laki yang lebih mampu bertahan daalam kondisi tersebut. 

5.5.1.2.  Responden berdasarkan Jenis/Bidang Usaha  

Dari data primer yang dikumpulkan saat menyebarkan kuisioner didapatkan 

gambaran responden berdasarkan jenis/bidang usaha sebagai berikut: 

Tabel 5.3. Responden Menurut Jenis/Bidang Usaha  

No Jenis/Bidang Usaha  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Penjualan Makanan  220 65,67% 

2 Penjualan Minuman  100 29,85% 

3 Penjualan Barang Lain-lain  15 4,48% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan tabel 5.3, maka dapat dilihat bahwa bidang usaha PKL di Kota 

Jambi yang  menjadi  responden  adalah  penjualan  makanan  sebesar  65,67%.  Hal  

ini menunjukkan bahwa jenis  makanan yang  banyak diperdagangkan PKL seperti 

nasi uduk,nasi goreng, roti bakar, martabak  dan lain-lain memiliki pangsa pasar yang 

cukup besar. Selanjutnya  diikuti oleh penjualan minuman seperti bandrek, sekoteng, 

jus buah dan lain-lain juga menjadi jenis usaha yang dipilih oleh PKL yaitu sebesar 

29,85%. Sedangkan sebagian kecil yaitu 4,48% adalah penjualan barang seperti 

mainan, asesoris dan pakaian dan lai-lain juga dipilih PKL menjadi bidang usaha 

mereka. 

5.5.1.3.  Responden berdasarkan Usia  

Apabila dilihat dari usia responden maka dapat dikelompokkan seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.4. Responden Menurut Usia 

No Rentang Usia (Tahun) 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 < 20 th 10 2,98% 

2 20-25 th 80 23,88% 

3 25-30 th 154 45,97% 

4 30-40 th 55 16,42% 

5 >40 th 36 10,75% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Dari tabel 5.4. diperoleh gambaran bahwa PKl yang menjalankan usahanya di 

Kota Jambi didominasi PKl dengan rentang usia 25 – 30 tahun yaitu sebesar 

45,97%. Usia produktif ini   menjadi nilai   tambah mereka agar mampu 

menjalankan usahanya dengan maksimal. 

5.5.1.4.  Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Jika didasarkan pendidikan terakhir yang mereka miliki responden PKL 

terkelompokkan sebagai berikut: 

 

 



95 

Tabel 5.5. Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 SD 19 5,67% 

2 SMP 55 16,42% 

3 SMA 234 69,85% 

4 S1 27 8,06% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa sebagian 

besar PKL  memiliki tingkat pendidikan cukup baik yaitu tingkat SMA sebesar 

69,85% dimana hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan  atau  mengembangkan  usahanya  dengan  berbekalkan  ilmu  yang 

mereka dapatkan pada saat mengikuti pendidikan SMA tersebut. 

5.5.1.5.  Responden berdasarkan Jumlah Karyawan  

Jika didasarkan pada jumlah karyawan yang dimiliki responden PKL 

terkelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 5.6. Responden Menurut Jumlah Karyawan 

No Jumlah Karyawan  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 < 3 Orang  116 34,63% 

2 3-7 Orang  200 59,70% 

3 7-10 Orang  19 5,67% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki responden terlihat bahwa dominan 

PKL di kota Jambi memiliki sekitar 3-7 orang karyawan dalam membantu usaha 

mereka  atau  sebesar  59,70%.  Tenaga  kerja  yang  mereka  miliki  itu  terutama 

berasal  dari  keluarga  dekat  mereka  sendiri  dengan  alasan  kemudahan  dalam 

mengkoordinir mereka. 
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5.5.2.  Analisis Data  

5.5.2.1.  Analisis Kualitatif untuk Penentuan Profil PKL di Kota Jambi  

Pada tahap pertama penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan   

dilakukan pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview  (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi   

kepada PKL di kota Jambi. Pengumpulan data ini ditujukan untuk memperoleh 

informasi mengenai profil dari Pedagang kaki Lima (PKL) yang ada di kota Jambi. 

Hasil   yang   diperoleh   dari  tahap   pertama   tersebut   memberikan gambaran  

mengenai  profil  PKL  dalam  hal  pengelolaan  usaha  PKL  yang terdiri dari 

pengelolaan keuangan, pemasaran,SDM (Sumber Daya Manusia) dan operasional. 

Pengelolaan keuangan PKL terutama terkait dengan modal awal, besaran modal awal, 

biaya operasional,kepemilikan aset dan pencatatan keuangan. Pengelolaan pemasaran 

terkait  dengan produk yang dijual,harga produk, promosi dan distribusi. Pengelolaan 

SDM (Sumber Daya Manusia) terkait  dengan perencanaan SDM, Upah/kompensasi  

dan tenaga kerja. Pengelolaan   operasional   terkait   dengan   kapasitas   produksi,   

penentuan lokasi,layout usaha dan aliran kerja. Sedangkan mengenai tata kelola usaha 

yang baik dikaitkan dengan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan adil. 

Setelah diperoleh profil usaha PKL tersebut maka langkah selanjutnya adalah 

menggunakan indikator tersebut untuk menentukan hipotesis penelitian yang 

menjelaskan hubungan variabel-variabel yang ada yang akan dianalisis atau diuji pada 

tahap kedua. 

5.5.2.2.  Analisis Kunatitatif menggunakan Partial Least Square (PLS)  

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM 

berbasis covariance menjadi berbasis varian (Ghozali, 2006). SEM yang berbasis 

kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat  

predictive model. Dalam permodelan dengan tujuan prediksi memiliki konsekuensi 

bahwa  pengujian dapat  dilakukan tanpa dasar  teori yang  kuat, mengabaikan 

beberapa asumsi  dan  parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien 

determinasi (Jogiyanto  2010). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan 
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dengan bantuan software  SmartPLS ver 2  for windows. Langkah-langkah yang  

harus dilakukan dalam Partial Least Square (PLS) yaitu meliputi: 

1.   Menentukan model awal penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.3 Model Awal Penelitian 

 

Dalam model awal penelitian  pada gambar 5.3. terdapat empat variabel 

independen  yang  terdiri  dari  variabel  pengelolaan  keuangan/PK  (X1) dengan 

indikator sumber modal (x1.1), besaran modal awal (x1.2), Biaya operasional (x1.3),  

Asset/harta (x1.4),  dan pencatatan keuangan (x1.5). Variabel pengelolaan 

pemasaran/PP (X2) dengan indikator produk (x2.1), harga (x2.2), promosi (x2.3) dan 

distribusi (x2.4). Variabel  pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia)/ PSDM (X3)  

dengan indikator perencanaan SDM (x3.1), Upah/kompensasi (x3.2), tenaga kerja  

(x3.3). Variabel  pengelolaan  operasional/PO  (X4)  dengan  indikator  kapasitas 

produksi (x4.1), penentuan lokasi (x4.2), layout usaha ( x4.3) dan aliran kerja (x.4.4). 

Serta satu variabel dependen yaitu variabel Tata kelola PKL/ TK(Y) dengan indikator 

transparansi ( y1), akuntanbilitas (y2), tanggung jawab (y3) dan adil (y4). 
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Gambar. 5.4  Hasil Perhitungan Model Awal Penelitian 

 

Menuriut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) suatu indikator dikatakan 

mempunyai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70. Sedangkan 

loading factor  0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk model yang   

masih  dalam  tahap   pengembangan.   Berdasarkan  perhitungan  dengan 

menggunakan Smart PLS tersebut pada gambar 5.4, terlihat bahwa pada variabel 

Pengelolaan  Keuangan  PK  (X1)  hanya  indikator  besaran  modal  awal  (X1.2) 

memiliki loading factor 0,855 (diatas 0,5) sedangkan indiaktor  lainnya dibawah 0,5  

sehingga  didrop(dikeluarkan)  dalam  model.  Pada  Variabel  Pengelolaan 

Pemasaran (x2)   hanya indikator distribusi (X2.4) memiliki loading factor 0,989 (di 

atas 0,5) sedangkan indikator lainnya dibawah 0,5 sehingga didrop (dikeluarkan)  dalam 

model. Pada Variabel Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) (X3) hanya 

indikator tenaga kerja (X3.3) memiliki loading factor 0,943 (diatas0,5)  sedangkan 

sedangkan indikator lainnya dibawah 0,5 sehingga didrop (dikeluarkan) dalam model.   

Pada variabel Pengelolaan Operasional (X4) hanya indikator  kapasitas produksi 

(X4.1) memiliki loading factor 0,669 (diatas 0, 5) sedangkan indicator  lainnya 

dibawah 0,5 sehingga didrop (dikeluarkan) dalam model. 
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2.   Memodifikasi  model  penelitian  setelah  dilakukan  dropping  indikator yang 

tidak signifikan ( loading factor < 0,5)  

Dengan hasil dropping tersebut maka modifikasi model penelitian  dapat 

digambarkan di smart PLS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.5   Model Penelitian Setelah Dilakukan Dropping Indikator 

yang Memiliki Loading Factor Dibawah 0,50. 
 

3.   Melakukan pengujian hipotesis 

Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian.  Hipotesis 

penelitian tersebut terdiri dari: 

H1 =  Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola 

PKL 

H2 = Pengelolaan Pemasaran memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola 

PKL 

H3 = Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki pengaruh positif 

terhadap tata kelola PKL 

H4 = Pengelolaan  Operasioanal  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tata 

kelola PKL 

Mengacu  kepada  hipotesis tersebut,  maka pengujian dilakukan terhadap  outer 

model PLS yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.7. Hasil perhitungan PLS setelah Dropping Indikator  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  table  results  for  inner  weights  tersebut  dapat  dijelaskan  

bahwa Pengelolaan  Keuangan  dengan  nilai  koefisien  0,080,  Pengelolaan  

Pemasaran dengan  nilai  koefisien  0,715,  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  

nilai koefisien 0,084 mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Tata kelola Usaha. 

Dengan hasil ini berarti hipotesis 1, hipotesis 2 dan  hipotesis 3 diterima bahwa 

variabel pengelolaan keuangan, pemasaran dan SDM (Sumber Daya Manusia) 

memiliki  pengaruh  terhadap  tata  kelola  PKL.  Namun  variabel  Pengelolaan 

Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola usaha karena nilai T hitung 

lebih kecil dari T tabel ((0,767<1,96) sehingga hipotesis 4 ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.6  Hasil Perhitungan PLS Setelah Dropping Indikator 
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5.5.3.  Pembahasan  

5.5.3.1.  Pengaruh  Pengelolaan Keuangan Terhadap tata Kelola PKL  

Berdasarkan hasil pengujian PLS, pengelolaan keuangan yang dihubungkan 

dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 1 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

koefisien 0,080 dan t hitung > t tabel ( 2,159 > 1,96). Berarti  pengelolaan  keuangan  

yang  direfleksikan  oleh  indikator  besaran modal awal akan mempengaruhi tata 

kelola PKL di kota Jambi. Hasil ini juga menjelaskan apa yang telah dipaparkan Clarke 

(2003) dan Maman dkk (2006) bahwa  tata  kelola  perusahaan  tidak  hanya  tergantung  

kepada  keberadaan pasar, utang dan pengawasan korporasi tetapi juga harus mampu  

menyerap modal sebesar-besarnya untuk melakukan ekspansi usaha.Hal ini akan 

dapat diadopsi  oleh  PKL  bahwa  dalam  tata  kelola  usaha  harus  memperhatikan 

besaran modal yang dimiliki. 

5.5.3.2.  Pengaruh Pengelolaan Pemasaran Terhadap Tata Kelola PKL  

Berdasarkan  hasil  pengujian  PLS,   pengelolaan  pemasaran   yang 

dihubungkan  dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 2 menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan koefisien 0,715 dan t hitung > t tabel ( 15,354 > 1,96). Berarti  

variabel  pengelolaan  pemasaran  yang  direfleksikan  oleh  indikator distribusi 

memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL di Kota Jambi. Hal ini sesuai dengan 

yang dipaparkan Bromley (2000) bahwa  PKL lebih memilih tempat berjualan yang 

berpindah-pindah yang memberikan keuntungan bagi mereka.  Kondisi  tempat  usaha  

yang  tidak  menetap  ini  akan  menuntut tanggung jawab yang besar sebagai salah 

satu prinsip tata kelola yang baik. 

5.5.3.3.  Pengaruh Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) Terhadap Tata 

Kelola PKL  

Berdasarkan hasil pengujian PLS, pengelolaan SDM ( Sumber Daya Manusia) 

yang dihubungkan dengan tata kelola PKL dalam hipotesis  3 menunjukkan hasil yang  

signifikan dengan koefisien 0,084 dan t hitung > t tabel ( 2,212 > 1,96). Berarti 

variabel  pengelolaan SDM ( Sumber Daya Manusia) yang direfleksikan oleh 

indikator Tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap  tata  kelola  PKL  di  Kota  

Jambi.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dipaparkan Bromley (2000) bahwa PKL bisa 

saja memiliki tenaga kerja satu atau lebih namun biasanya hanya berasal dari kalangan 
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keluarga . Kondisi ini jika dikaitkan dengan prinsip tata kelola korporasi yang dapat 

diadopsi oleh PKL, seharusnya  memberikan  batasan kewenangan bagi tenaga kerja 

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan hal itu agak sulit dilakukan jika 

tenaga kerjanya bersal dari keluarga sendiri. 

5.5.3.4.  Pengaruh Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) Terhadap Tata 

Kelola PKL  

Berdasarkan  hasil  pengujian  PLS,  pengelolaan  operasional  yang 

dihubungkan  dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 4 menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan dengan koefisien 0,030 dan t hitung > t tabel (0,767 < 1,96).  Berarti  

variabel  pengelolaan  operasional  yang  direfleksikan  oleh indikator  Kapasitas 

produksi   tidak memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL di Kota Jambi. Hal ini 

tidak sesuai dengan yang dipaparkan oleh Maman dkk  (2006) bahwa  aktivitas  

produksi  dan distribusi  yang  ekstensif  akan mendukung tata kelola korporasi. 

Aktivitas tersebut harus ditunjang penentuan kapasitas produksi yang tepat.  Berarti 

PKL di kota Jambi yang belum dapat menentukan kapasitas produksinya akan sulit 

mengembangkan usaha atau ekspansi sebagai salah satu indikator pelaksanaan tata 

kelola yang baik. Belum ditentukannya kapasitas produksi itu juga yang membuat 

PKL masih  merasa belum perlu untuk menentukan lokasi permanen untuk usaha 

mereka. 

5.5.3.5.  Model Tata Kelola PKL di Kota Jambi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh model tata 

kelola PKL di Kota Jambi. Dimana model tata kelola PKL yang didapat dipengaruhi   

oleh pengelolaan keuangan, pemasaran dan SDM (Sumber Daya Manusia). Sedangkan 

pengelolaan operasional tidak mempengaruhi. Hal ini menjadi  sangat  menarik untuk 

diteliti lebih lanjut karena pengelolaan operasional yang tepat akan mengarahkan 

mereka untuk mengembangkan  usaha  yang  lebih  besar  lagi  dengan  lokasi  usaha  

yang permanen dan  pada akhirnya akan membuat PKL mampu untuk meningkatkan  

kinerja usahanya secara  berkelanjutan  sebagaimana  yang dipaparkan oleh crowther 

dan seifi (2010). Selain  itu  juga akan mampu mengurangi permasalahan PKL terkait 

dengan lokasi usaha yang mengambil areal publik, perizinan maupun sosial lainnya. 
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Model tata  kelola  PKL  di  Kota  Jambi  hasil  dari penelitian  tahun pertama  

ini  dapat  diimplementasikan  langsung  kepada  PKL  melalui  pilot project yang akan 

dilakukan pada tahun ke dua penelitian ini. 

 

5.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

5.6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1.   Hasil kuisioner yang disampaikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa PKL di kota Jambi memiliki 

profil yang beragam baik dari  sudut pandang pengelolaan keuangan, SDM, 

Pemasaran maupun operasionalnya.Beberapa  informasi yang diperoleh dari 

wawancara mendalam yang dilakukan pada penelitian tahap pertama tersebut 

dijadikan  dasar  penentuan  indikator  dalam  analisis  kuantitatif  di   tahap 

penelitian kedua. 

2.   Pengelolaan keuangan,  pengelolaan  pemasaran  dan  pengelolaan  SDM memiliki 

pengaruh terhadap Tata Kelola PKL di Kota Jambi, terbukti dengan Hasil 

perhitungan PLS dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai t hitung yang  lebih  

besar dari t tabel (Pengelolaan Keuangan 2,159, Pengelolaan Pemasaran 15,354 

dan Pengelolaan SDM 2,212 > 1,96). 

3.   Pengelolaan operasional tidak berpengaruh terhadap tata kelola PKL di kota 

Jambi, ini  terbukti dengan hasil perhitungan PLS dimana variabel tersebut 

memiliki nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel (Pengelolaan Operasional 0,767 

< 1,96). 

4.   Model tata kelola PKL di kota Jambi hanya dipengaruhi oleh pengelolaan 

keuangan, pemasaran dan SDM sementara operasionalnya tidak berpengaruh, hal 

ini menjadi hal yang  penting untuk diperhatikan dan diteliti lebih lanjut karena  

ketidaktepatan PKL dalam   mengelola  operasionalnya  juga  akan berimbas  pada 

lingkungan sekitarnya sehingga  pada  akhirnya  tetap  akan menjadi permasalahan 

yang berkepanjangan bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya. 
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5.6.2.  Saran  

1.   PKL di kota Jambi agar  lebih  memperhatikan pengelo laan operasional agar 

dapat menunjang tata kelola usaha yang baik. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya dalam  kaitannya  dengan  penentuan  indikator penelitian  

kuantitiatif yang mengacu pada hasil yang diperoleh tahap penelitian kualitatif   

dalam penelitian ini masih memerlukan proses penggalian informasi lebih  

mendalam agar penentuan indikatornya lebih akurat lagi. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 
LEMBARAN ANGKET/KUISIONER PENELITIAN DATA RESPONDEN 

 
Karakteristik Responden 

 

1.   Jenis kelamin anda: 

 Laki-laki Perempuan 

2.   Pendidikan formal terakhir yang berhasil diselesaikan: 

a.  SD 

b.  SMP 
c.  SMU 

d.  Diploma 
e.  Sarjana 

 
3.   Usia anda pada saat ini:  

a.  < 20 tahun 

b.  21- 30 tahun  

c.  30- 40 tahun 

d.  40- 50 tahun 

 
4.   Jenis/Bidang Usaha PKl yang sedang anda jalankan: 

a.  Penjualan Makanan 

b.  Penjualan minuman  

c.  Lain-lain 
 
5.   Jumlah karyawan yang anda miliki: 

a.  < 3 orang 

b.  3 – 7 orang 

c.  7 – 10 orang 
 

 

Kami melakukan penelitian tentang”Model Tata Kelola Pedagang  Kaki Lima (PKL)   

di Kota Jambi”. Mohon bantuan dan kesediannya untuk memberikan jawaban yang 

sesungguhnya. Kami akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena  

jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan. 

 
Dalam pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu cukup menyisihkan waktu 5 – 10 menit 

untuk  menjawab semua pertanyaan yang tertulis secara jujur dan apa adanya. Kami  

senantiasa  menunggu  jawaban  dari Bapak/Ibu  yang  sangat berharga bagi kami. 

 
 
 Tim Peneliti 
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Petunjuk pengisian: 

Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara memberi 
tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia. Pilihan Jawabannya adalah: 

SS  = Sangat Setuju 

S   = Setuju 
R   = Ragu-ragu 

TS  = Tidak setuju 
STS = Sangat tidak setuju 

No Daftar Pernyataan SS S R TS ST 

1 Sumber modal usaha saudara  berasal  dari modal sendiri      

2 Modal awal untuk memulai usaha berkisar 1 - 7 juta 

rupiah 

     

3 Biaya operasional perhari tidak lebih dari Rp 500.000,-      

4 Assets/harta yang digunakan  untuk  usaha  sangat 
penting bagi saudara 

     

5 Pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan 

penting bagi usaha saudara 

     

6 Produk  yang  baik  dan  berkualitas  adalah penting bagi 

usaha saudara 

     

7 Saudara harus menetapkan harga yang mampu bersaing      

8 Saudara selalu melakukan promosi produk untuk menarik 

pelanggan 

     

9 Penentuan tempat yang tepat untuk menjual produknya 

sangat menjadi perhatian saudara 

     

10 Dalam menjalankan usaha saudara belum melakukan 

perencanaan SDM baik dari rekruitment, seleksi maupun 

penenmpatan SDM 

     

11 Belum ada ketentuan yang jelas untuk penentuan upah 

tenaga kerja karena masih menganggap usaha saudara 

adalah usaha keluarga 

     

12 Saudara cenderung memanfaatkan tenaga sendiri atau 

keluarga untuk menjalankan usaha 

     

13 Saudara melakukan penentuan kapasitas produksi      

14 Saudara melakukan penentuan lokasi usaha yang 

strategis 

     

15 Saudara membuat layout usaha tetapi bersifat tidak 

permanen 

     

16 Saudara menentukan dasar aliran kerja tetapi masih 

sederhana diperhatikan oleh PKL 

     

17 Saudara  harus  trasnparan  dengan  semua  prosedur 

tata kelola 

     

18 Saudara harus mempunyai laporan keuangan yang jelas      
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19 Saudara harus mau bertanggung jawab atas semua 

keputusan dan tindakan usaha yang diambil 

     

20 Saudara harus menjalankan usahanya dengan adil (tidak 

memihak  atau  berprasangka  buruk  kepada siapapun) 
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BAB 6.    
Model Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi 

(Tahun Ke-2) 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Erwita Dewi, Andi Mirdah,  Rohman Willian 

 
 

 

 

6.1.  PENDAHULUAN 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di di dunia terus berkembang pesat, 

terutama pada negara-negara berkembang contohnya seperti di Asia. Hal ini dipicu  

oleh  krisis  keuangan pada  tahun 1998  yang  melanda  Asia (Bhowmik, 2005). 

Selanjutnya Bhowmik (2005) menambahkan setelah krisis ekonomi itu, banyak  para  

pekerja  yang  kehilangan  pekerjaan  di sektor  formal  dan  beralih menjadi PKL 

untuk bertahan hidup. 

Dampak dari krisis tersebut juga dialami oleh para pekerja di kota Jambi. Hal 

ini  terbukti dengan peningkatan jumlah PKL setiap tahunnya. Berdasarkan data dari 

DISPENDA  kota Jambi tahun 2012, jumlah PKL pada tahun 2009 sebanyak 1516 

PKL, tahun 2010 sebanyak 1895 PKL  dan tahun 2011 sebanyak 2059 PKL. 

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa Pengelolaan 

Keuangan (PK) , Pengelolaan Pemasaran (PP) dan Pengelolaan SDM (PSDM) 

memiliki  pengaruh terhadap Tata Kelola PKL di Kota Jambi, terbukti dengan Hasil 

perhitungan PLS  dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai t hitung yang  lebih  

besar  dari  t  tabel  (   Pengelolaan  Keuangan  2,159,  Pengelolaan Pemasaran 15,354 

dan Pengelolaan SDM 2,212 > 1,96), sedangkan Pengelolaan operasional (PO) tidak 

berpengaruh terhadap tata kelola PKL di  kota Jambi, ini terbukti dengan hasil 

perhitungan PLS dimana variabel tersebut memiliki nilai t hitung lebih kecil dari 

pada t tabel ( Pengelolaan Operasional 0,767 < 1,96). Ini menjadi  hal  yang  penting  

untuk  diperhatikan  dan  diteliti  lebih  lanjut  karena ketidaktepatan PKL dalam  

mengelola operasionalnya juga akan berimbas pada lingkungan sekitarnya sehingga 

pada  akhirnya tetap akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan bagi pemerintah 

dan masyarakat sekitarnya. 
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6.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

6.2.1.  State of The Art  

PKL didefinisikan sebagai seseorang yang menawarkan barang-barangnya untuk  

dijual  kepada  khalayak  tanpa  memiliki  sebuah  tempat  permanen  untuk berjualan 

(Bhowmik, 2005). Bhowmik (2005) menambahkan bahwa PKL adalah orang yang 

berjualan  menempati trotoar atau area public lainnya, dan mereka akan sering 

berpindah-pindah tempat. Berhubungan dengan hal tersebut. Bromley (2000) 

mengatakan bahwa PKL adalah sejenis penjual ritel yang menjual barang dan jasanya 

di jalan publik seperti gang-gang dan pinggiran jalan utama. Bromley (2000) juga 

mengklaim bahwa PKL adalah sebuah fenomena global, dimana PKL akan ditemukan 

di seluruh negara di dunia terutama pada negara-negara miskin. 

Sementara itu menurut Cross (2000), PKL adalah sebuah kategori dari 

aktivitas  ekonomi  yang  tidak  formal. Kategori ini  meliputi  produksi  dan 

pertukaran dari barang dan jasa yang legal, akan tetapi aktivitasnya tidak sertai 

dengan izin yang resmi atau kontrak yang legal dari pihak terkait seperti pemasok dan 

klien (Cross, 1999). 

6.2.2.  Karakteristik dan Permasalahan PKL  

Keberadaan PKL di era global saat ini terus meningkat, terutama pada negara- 

negara  berkembang seperti di Asia. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan pada 

tahun 1998  yang melanda Asia dan mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan 

di sektor formal kemudian beralih menjadi PKL untuk keberlangsungan hidup 

(Bhowmik, 2005). Menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) keberadaan PKL  ini  

tidak  hanya   bermanfaat  bagi  kelompok  kelas  bawah  saja  tetapi  juga kelompok 

kelas bawah. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Bhowmik (2005) yang  

berargumen  bahwa  PKL  menawarkan  barang  dan  jasa  dengan  harga  yang relative 

rendah, dan bisa terjangkau oleh semua kalangan ekonomi. 

Kehadiran dari PKL sendiri terkadang menimbulkan masalah bagi masyarakat. 

Contohnya menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) adalah sampah, dimana para  

PKL membuang sampah barang dagangannya di jalanan. Kemudian menurut 

pendapat Bromley,  (2000) PKL dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena 

kebanyakan PKL memadati sisi-sisi jalan raya sehingga mengakibatkan lalu lintas 



111 

semakin padat.  Lebih lanjut, PKL akan  memblok  para pejalan kaki untuk berjalan 

di trotoar dikarenakan trotoar digunakan PKL untu berjualan. PKL juga 

menimbulkan masalah sosial lainnya,  karena  mereka  terkadang  memperkajakan 

anak- anak kecil untuk berdagang (Bromley, 2000). 

Karakteristik dari yang melekat dari PKL ini adalah mereka kebanyakan 

menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan (Phil, 2010), tempat berjualan 

sering berpindah-pindah tergantung besarnya keuntungan yang diperoleh (Bromley, 

2000), pola kerja yang tidak menentu seperti  bekerja seharian penuh, paruh waktu 

atau sesuai dengan musim (Bromley, 2000), tenaga kerjanya bisa satu orang atau lebih 

dan biasanya dari kalangan keluarga (Bromley, 2000), lemahnya  permodalan 

sehingga barang yang dijual kualitasnya juga rendah (Bromley, 2000), wanita lebih  

banyak terlibat menjadi PKL (Bhowmik, 2005), tidak adanya izin mendirikan usaha 

yang resmi  dari  instansi terkait (Bhowmik, 2005), kebanyakan PKL berasal  dari 

level ekonomi  bawah  (Bromley,  2000;  Bhowmik,  2005;  Akharuzzaman  dan  

Deguchi, 2010), hampir semua PKL menjalankan usaha dengan tujuan untuk 

mempertahankan hidup dan menyekolahan anaknya ( Bhowmik, 2005; Bromley, 2000). 

Karakteristik yang paling dominan adalah mengenai perijinan dari PKL itu 

sendiri. Kebanyakan di negara-negara di Asia, PKL tidak mempunyai izin yang resmi 

untuk berdagang, tetapi  ada juga negara yang mengatur tentang tata  kelola PKL 

sehingga peraturan dan izinnya menjadi jelas dan terikat. Karakteristik beberapa  negara  

di  Asia  mengenai  tata  kelola  PKL  bisa  dilihat  dibawah  ini berdasarkan Bhowmik 

(2005).  

Berdasarkan  karakteristik  dari  PKL di  beberapa  negara  di  Asia,  dapat 

disimpulkan  bahwa kebanyakan tata kelola PKL tidak diatur dan diizinkan oleh 

pemerintah.  

6.2.3.  Prinsip Tata Kelola Korporasi yang Baik  

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan ada 4 (empat) prinsip dari tata kelola 

yang baik seperti dibawah ini. 

1.  Transparansi (transparency), yang berarti perusahaan harus transparan dengan 

semua prosedur tata kelola.  

2.  Akuntabilitas (accountability), yang berarti struktur laporan keuangan harus 

jelas.  
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3.  Tanggung jawab (responsibility), yang berarti seseorang harus bertanggung 

jawab atas tindakan yang telah diambil. 

4.  Adil (fairness), yang berarti bahwa sistem perusahaan harus berjalan dengan adil,  

yakni   tidak   memihak  dengan  apapun  dan  tanpa  berprasangka  dengan 

siapapun. 

Lebih  lanjut, didalam tata kelola korporasi,  diperlukan  suatu  sistem manajemen   

yang baik dan tepat. Manajemen dapat diinterpretasikan  untuk mengatur sebuah 

perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dari 

pemegang saham atau shareholders (Crowther dan Seifi,  2010). Mereka 

menambahkan  bahwa  prosedur  tata  kelola  korporasi menentukan peran dari  

manajemen perusahaan dari setiap aspek dan berusaha menyeimbangkan dan 

membangun mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepuasan dari pemegang 

saham dan pemangku kepentingan. 

Menurut Crowther dan Seifi (2010) bahwa ukuran untuk menentukan tata kelola 

yang  baik masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, tata kelola yang baik akan 

menciptakan beberapa hal positif  bagi perusahaan seperti dibawah ini: 

1.  Menciptakan nilai yang berkelanjutan 

2.  Meningkatkan kepuasan shareholders 

3.  Peningkatan manajemen yang efektif dan efisien 

4.  Adanya resiko menajemen yang effisien 

5.  Meningkatkan kredibilitas perusahaan 

6.  Terciptanya korporasi yang akuntabel dan bertanggung jawab 

7.  Adanya keseimbangan diantara keuntungan ekonomi dan sosial 

8.  Adanya tanggung jawab yang adil 

9.  Peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 

Jadi,  diharapkan  dengan  adanya  tata  kelola  korporasi  yang  baik  akan 

meningkatkan kinerja perusahaan baik dari internal maupun eksternal perusahaan. 
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6.2.4.  Sistem Informasi Manajemen Usaha  

Mc.  Leod   dan   Schell   (2008)   menyatakan   bahwa   sistem   informasi 

manajemen sebagai sistem berbasis komputer yang menjadikan informasi tersebut 

tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan sejenis. Para pengguna SIM 

biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal seperti perusahaan atau sub- unit 

anak perusahaan. 

Proses desain sistem informasi membutuhkan beberapa pendekatan, yaitu 

pendekatan  teknis, pendekatan perilaku, dan gabungan atau sosioteknis (Laudon dan 

Laudon, 2005). 

Pendekatan teknis meliputi penekanan pada model normatif yang bersifat 

matematis untuk mempelajari sistem informasi. Selain itu pendekatan teknis juga 

menekankan pada kecakapan teknologi secara fisik dan formal dari sebuah sistem. 

Pendekatan perilaku diperlukan karena adanya masalah-masalah perilaku seperti 

utilisasi  sistem,  implementasi,  dan  rancangan   kreatif  yang  berdampak  pada 

perubahan perilaku dan sikap. Respon individu terhadap sistem informasi sering 

menjadi pendorong munculnya masalah perilaku. 

Pendekatan Sosioteknis mengkombinasi pengetahuan komputer, pengetahuan  

manajemen,  dan  operasi  riset  yang  berorientasi  praktis  kearah pengembangan  

solusi  sistem  atas  permasalahan  nyata dan  mengelola sumber- sumber teknologi 

informasi, serta memperhatikan isu-isu prilaku yang yang terdiri atas  penggunaan,  

dampak  sistim   informasi  yang  disebabkan  oleh  sosiologi, ekonomi dan psikologi. 

Studi sistim informasi telah  mempengaruhi disiplin lain (Baskerville dan Myers, 

2002) melalui konsep-konsep misalnya  sudut pandang perusahaan atas pengelolaan 

informasi. 

Informasi adalah sesuatu yang teramat penting dan berharga dalam sebuah 

organisasi  dewasa ini. Informasi yang akurat dan cepat dapat sangat membantu 

tumbuh  kembangnya  sebuah  organisasi,  maka  dari  itu,  pengelolaan  informasi 

dipandang  penting  demi  kelancaran  sebuah  pekerjaan  dan  untuk  menganalisa 

perkembangan  dari  pekerjaan  itu  sendiri.  Itulah  sebabnya  muncul  apa  yang 

dikenal dengan Sistim Informasi Manajemen. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah bidang yang mulai 
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berkembang sejak tahun 1960an. Walau tidak terdapat konsensus tunggal, secara 

umum  SIM  didefinisikan  sebagai  sistem  yang  menyediakan  informasi  yang 

digunakan untuk mendukung operasi,  manajemen, serta pengambilan keputusan 

sebuah organisasi. SIM juga dikenal dengan  ungkapan  lainnya seperti: “Sistem 

Informasi”, “Sistem Pemrosesan Informasi”, “Sistem Informasi dan Pengambil 

Keputusan”.  SIM menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk   

mengumpulkan   berita   dan   memprosesnya   menjadi   informasi   untuk keperluan  

manajerial  organisasi   dengan   memakai  prinsip  sistem.  Dikatakan memakai prinsip 

sistem karena berita yang  tersebar dalam pelbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan 

serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu 

informasi. 

Baskerville dan Myers berargumentasi bahwa SIM sudah saatnya menjadi 

sebuah   disiplin   ilmu  secara  mandiri.  Davis  menawarkan  konsensus,  bahwa 

setidaknya  terdapat  lima  aspek  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  ciri  khusus 

bidang SIM :Proses Manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi 

sistem  informasi,  dan  seterusnya.  Proses  Pengembangan,  seperti  manajemen 

proyek pengembangan  sistem, dan seterusnya.  Konsep  Pengembangan,  seperti 

konsep  sosio-teknikal,  konsep  kualitas,  dan  seterusnya.  Representasi,  seperti 

sistem basis data, pengkodean program, dan seterusnya. Sistem Aplikasi, seperti 

Knowledge  Management,  Executive  System,  dan  seterusnya.  Sebagai  dasar 

pengetahuan,  Informasi  adalah  kumpulan  dari  data-data  yang  diolah  sehingga 

menjadi sesuatu  yang berarti  dan bermanfaat.  Sedang data adalah fakta-fakta, 

angka-angka  atau  statistik-statistik   yang   dari  padanya  dapat  menghasilkan 

kesimpulan.  Kedepannya  informasi  -informasi  yang   terkumpul  dapat  diolah 

menjadi sebuah pengetahuan baru. 

Sistim Informasi Manajemen kini tidak lagi berkembang dalam bidang usaha 

saja, tapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, kedokteran, 

indistri, dan  masih banyak lagi. Ini menandakan bahwa Informasi yang akurat dan 

cepat dibutuhkan di berbagai bidang. 

Ada banyak  teknologi  yang  mendukung  SIM  baik  secara  online  atau 

offline.  Tapi   dasar  dari  aplikasi   yang  digunakan  pada  Sistiem   Informasi 

Manajemen adalah aplikasi databese. sistem ini harus mampu mengolah data yang 
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dikumpulkan pada database menjadi  sebuah produk informasi yang dibutuhkan 

penggunanya. Sistim ini juga harus bisa membagi informasi yang diproduksinya 

menjadi  beberapa  tingkatan,  sehingga  setiap  tingkatan  hanya   mendapatkan 

informasi yang mereka butuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1.  Roadmap Penelitian  

Penelitian tentang PKL telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian PKL di 

negara Asia dilakukan oleh Bhowmik (2005). Hasil penelitian Bhowmik (2005) 

menemukan  bahwa  di beberapa  negara  Asia  seperti  Bangladesh,  srilanka, 

Vietnam  dan  korea  selatan  pengelolaan   PKL  tidak  diatur  oleh  pemerintah, 

sedangkan di Singapura, Malaysia dan Thailand  keterlibatan pemerintah dalam 

pengelolaan  PKL  berupa  perizinan,  pemberian  kredit  dan  pelatihan  keahlian 

bisnis. 



116 

Aspek keuangan dalam  tata kelola korporasi telah diteliti oleh Clarke, (2003). 

Hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  di  negara  USA,  tata  kelola korporasi   

dari   perusahaan-perusahan   publik   tidak   hanya   tergantung   pada keberadaan 

pasar, utang, pengawasan korporasi tetapi juga bergantung pada antar lembaga institusi 

seperti lembaga keuangan, akuntansi dan institusi  legal lainnya seperti  lembaga  

pengadilan dan keamanan.  Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian 

Maman, dkk (2006) yang  mengungkapkan bahwa sebuah korporasi perlu menarik 

modal  dalam jumlah besar untuk membiayai ekspansi aktivitas-aktivitas produksi 

dan distribusi yang ekstensif untuk menarik sisi material dalam masyarakat. 

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan prinsip tata kelola yang baik bagi 

korporasi yang meliputi transparansi  (transparency), akuntabilitas (accountability), 

tanggung jawab (responsibility), dan  adil (fairness). 

Pengelolaan PKL khususnya yang ada di kota jambi selama ini belum 

menggunakan  prinsip-prinsip tata kelola korporasi. Oleh karena itu agar PKL dapat 

tumbuh dan berkembang tanpa menimbulkan masalah seperti ketertiban dan 

lingkungan,  maka PKL perlu mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola korporasi. 

Penelitian  ini  dirancang  dalam  tiga  tahap.  Tahap  pertama  merupakan 

identifikasi profil PKL di kota Jambi, menganalisis pengelolaan keuangan, pengelolaan  

sumber  daya  manusia,  pengelolaan  operasional  dan  pengelolaan pemasaran  PKL.  

Berbagai  identifikasi  dan analisis tersebut akan dijadikan sebagai input dalam 

menghasilkan model tata kelola PKL di kota Jambi. 

Tahap kedua akan dianalisis implementasi model tata kelola PKL dengan 

menggunakan  sistem informasi manajemen yang diterapkan kepada PKL yang 

dipilih sebagai pilot project  implementasi model tata kelola. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan indikator-indikator  yang ada dalam variabel pengelolaan 

keuangan,  pengelolaan  sumber  daya  manusia,   pengelolaan  operasional  dan 

pengelolaan pemasaran PKL. 

Tahap ketiga akan dikembangkan model tata kelola PKL yang direkomendasikan 

kepada PKL maupun pihak terkait seperti pemerintah, pihak perbankan dan mitra 

usaha PKL lainnya. 
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6.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

6.3.1.  Tujuan Khusus Penelitian  

Secara  umum  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  

pemahaman tentang tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah ada,  

selanjutnya dapat dihasilkan model tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang  

komprehensif di Kota Jambi. Secara Khusus tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.   Mengetahui profil PKL di Kota Jambi.  

2.   Menganalisis pengelolaan keuangan PKL di Kota Jambi.  

3.   Menganalisis pengelolaan Sumber daya manusia PKL di kota Jambi.  

4.   Menganalisis pengelolaan operasional PKL di Kota Jambi.  

5.   Menganalisis pengelolaan pemasaran PKL di Kota Jambi.  

6.   Menghasilkan model tata kelola PKL di kota Jambi.  

6.3.2.  Urgensi (Keutamaan)  Penelitian  

Menyadari akan besarnya kontribusi PKL baik untuk menunjang  

pembangunan daerah maupun membuka lapangan kerja maka adalah sangat  

penting untuk mengetahui bagaimana PKL mampu mengembangkan usahanya  

melalui tata kelola usaha yang baik. Oleh karena itu keutamaan penelitian ini  

adalah:  

6.3.2.1.  Tahun pertama  

1.   Penelitian ini akan menghasilkan model tata kelola komprehensif bagi PKL di  

Kota Jambi.  

2.   Penelitian ini akan menggunakan Mix method (metode kualitatif  dan kuantitatif) 

berupa Sequantial exploratory design sehingga akan diperoleh model tata kelola 

yang lebih komprehensif.  

3. Hasil penelitian akan memberikan model tata kelola yang bisa digunakan untuk 

pengembangan PKL di Kota Jambi.  
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6.3.2.2.  Tahun kedua  

1.  Hasil penelitian tahun pertama akan digunakan sebagai input pengembangan  

sistem informasi manajemen PKL yang merupakan implementasi model tata 

kelola PKL di kota Jambi. 

2. Pengembangan sistem informasi manajemen PKL diimplementasikan kepada PKL 

yang dipilih sebagai pilot project implementasi model tata kelola. 

6.3.2.3.  Tahun ketiga  

Hasil penelitian tahun kedua digunakan sebagai bahan  pengembangan model tata 

kelola  PKL yang direkomendasikan kepada PKL maupun pihak terkait seperti 

pemerintah, pihak perbankan dan mitra usaha PKL lainnya. 

 

6.4.  METODE PENELITIAN  

6.4.1.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Untuk memperoleh data dan informasi  dalam  penelitian  ini,   maka dilakukan  

pengungkapan sejumlah  variabel lengkap dengan  konsep,  dimensi, indikator, ukuran, 

skalanya. Variabel penelitian yang utama adalah: 

1.   Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel pengelolaan keuangan, 

pengelolaan pemasaran,  pengelolaan SDM dan pengelolaan operasional. 

2.   Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel tata kelola PKL. 

Secara  rinci  mengenai  operasionalisasi  variabel  ini  dapat  dilihat  pada  

tabel berikut: 

Tabel 6.1. Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel 

VARIABEL INDIKATOR UKURAN 

Pengelolaan Keuangan 
(X1) 

x1.1 = sumber modal Sumber modal PKL berasal dari modal 
sendiri 

x1.2 = Besaran modal awal Modal awal PKL berkisar 1 – 7 juta rupiah 

x1.3= Biaya operasional Biaya operasional perhari PKl tidak lebih 

dari Rp 500.000,- 

x1.4 = Asset /Harta Assets/harta yang digunakan untuk usaha 
sangat penting bagi PKL 

x1.5=  Pencatatan keuangan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran 
keuangan penting bagi PKL 
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Pengelolaan 
pemasaran 

(X2) 

x2.1 = produk Produk yang baik dan berkualitas adalah 
penting bagi PKL 

x2.2 = Harga PKL harus menetapkan harga yang mampu 
bersaing 

x2.3 = Promosi PKL selalu melakukan promosi produk 
untuk menarik pelanggan 

x2.4= Distribusi Penentuan tempat yang tepat untuk menjual 
produknya sangat diperhatikan oleh PKL 

Pengelolaan SDM 
(X3) 

x4.1 = perencanaan SDM PKL belum melakukan perencanaan SDM 
baik dari rekruitment, seleksi maupun 
penempatan SDM 

x4.2= Upah/kompensasi Belum ada ketentuan yang jelas untuk 
penentuan upah tenaga kerja karena PKL 
masih menganggap usahanya  adalah usaha 
keluarga 

x4.3= Tenaga kerja PKL cenderung memanfaatkan tenaga 
sendiri atau keluarga untuk menjalankan 
usaha 

Pengelolaan 
Operasional 

(X4) 

x4.1 = kapasitas produksi PKL melakukan penentuan kapasitas 
Produksi 

x4.2 = Penentuan lokasi PKL melakukan penentuan lokasi usaha 
yang strategis 

x4.3 = layout usaha PKL membuat layout usaha tetapi bersifat 
tidak permanen 

x4.4 = aliran kerja PKL menentukan dasar aliran kerja tetapi 
masih sederhana 

Tata Kelola PKL 
(Y) 

y1 = Transparansi PKL harus trasnparan dengan semua 
prosedur tata kelola 

y2= akuntabilitas PKL harus mempunyai  laporan keuangan 
yang jelas 

y3 = tanggung jawab PKL harus mau bertanggung jawab atas 
semua keputusan dan tindakan usaha yang 
diambil 

y4= Adil PKL harus menjalankan usahanya dengan 
adil ( tidak memihak atau berprasangka 
buruk kepada siapapun) 

 

Indikator dan ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

ukuran ordinal skala 1 sampai dengan 5. 

6.4.2.  Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang kaki lima (PKL) yang 

ada di Kota Jambi yaitu sebanyak 2059 PKL ( data DISPENDA kota Jambi tahun 

2012). Sampel dari penelitian ini sesuai dengan sesuai dengan perhitungan sampel 
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untuk jumlah populasi yang telah diketahui dapat digunakan rumus Taro Yamane   

(Taro   Yamane,   1967)   untuk   menghitung   jumlah   sampel   yang diperlukan: 

 

  

n =  Jumlah sampel 

N  =  Jumlah populasi 

d  =  Level signifikansi yang diinginkan (umumnya 0,05 untuk bidang non-eksak 

dan 0,01 untuk bidang eksakta). 

Sampel PKL dengan jumlah Populasi sebanyak 2059 PKL maka: 

n = 2059 

 2059 x (0,05)2+ 1 

n = 334,93 dibulatkan 335 PKL 

6.4.3.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dikumpulkan melalui pengiriman kuisioner pada responden. Sumber data adalah 

pendapat dan persepsi dari pedagang kaki lima (PKL) mengenai tata kelola usaha 

mereka. 

6.4.4.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), yaitu 

kombinasi  metode  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif.  Adapun  tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 
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6.4.5.  Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6.2 Tahapan Penelitian 

 

6.4.5.1.  Tahap Kualitatif  

Langkah (1) Masalah dan Potensi:  

Masalah   Penelitian   ini   adalah   belum   adanya   model   tata   kelola   PKL 

yang komprehensif di kota Jambi. 

Potensi adalah perkembangan PKL  yang terus tumbuh di kota Jambi, 

sementara belum ada model tata kelola yang ideal terhadap PKL tersebut. 

Langkah (2) Kajian Teori:  

Kajian  Teori  dalam  tahapan  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  Pendekatan 

Interpretif  Fenomenologi. Pendekatan ini merupakan berupaya mencari makna atas 

suatu fenomena yang  berlandaskan pada prinsip tata kelola yang dikemukan oleh 

Crowther dan Seifi (2010). 

Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data:  

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam),   observasi dan dokumentasi 

kepada PKL di  kota Jambi. Langkah Pengumpulan data ini berakhir ketika sudah 

diperoleh informasi yang dianggap cukup oleh peneliti. 
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Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Reduksi data 

2.  Analisis domain 

3.  Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

Langkah (4) Temuan Hipotesis:  

Pada  langkah  temuan  hipotesis  ditemukan  indikator  dan  variabel.  Hasil  temuan 

indicator dan  varaibel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model tata 

kelola PKL pada tahap penelitian kuantitatif. 

6.4.5.2.  Tahap Kuantitatif  

Langkah (5) Populasi dan Sampel:  

Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kota Jambi. Sampel penelitian ini  

ditentukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  tipe  judgement 

sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling 

dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  

Langkah (6) Metode Pengumpulan Data: 

Jenis  data  yang  digunakan  dalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  pada 

pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka. 

Langkah (7) Analisis Data:  

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  jenis 

analisis tersebut sebagai berikut: 

1.   Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau 

deskriptif  empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-

rata. 
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2.   Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi 

dari sampel ke  populasi (Jogiyanto, 2004). Statistik inferensial dalam penelitian 

ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Penelitian  ini  menggunakan  

software SmartPLS versi 1.10. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum  untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk 

laten dengan mutiple indikator  (Ghozali, 2008). Wald menyebutkan PLS 

sebagai ”soft modeling”. PLS merupakan metode analisis  yang powerful karena 

dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan 

ukuran sampel tidak harus besar.  PLS  selain dapat digunakan untuk membangun 

hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga 

dapat digunakan sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 

Secara  filosofis,  covariance  based  SEM  lebih  sesuai  digunakan  untuk 

pengujian teori  atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. 

PLS dapat dianggap sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih 

cocok untuk tujuan prediksi. PLS dimaksudkan untuk  causal-perdictive analysis 

dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 

2008). 

Menurut  covariance  based  SEM,  variabel  laten  diukur  dengan  

indikator-indikator yang  bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan 

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan 

kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest). Namun, variabel laten dapat 

juga dibentuk oleh indikator- indikator  yang  bersifat  formatif  yang  

mengasumsikan  bahwa  indikator-indikator mempengaruhi konstruk (arah 

hubungan kausalitas dari  indikator atau manifest ke konstruk).  PLS  dapat  

mengakomodir  model  indikator  refleksif,  dan  atau  model indikator formatif 

(Ghozali, 2008). 
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Langkah-langkah PLS. 

1.   Merancang Model Struktural (inner model) 

2.   Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3.   Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4.   Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5.   Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6.   Evaluasi Goodness of Fit 

7.   Pengujian Hipotesis. 

Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: 

1.  Sisi landasan teori. 

2.  Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4.  Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 

 

BAGAN ALIR PENELITIAN TAHUN KEDUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6.3 Bagan Alir Penelitian Tahun Ke Dua 

 



125 

6.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

6.5.1.  Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh PKL di kota Jambi yang 

menjadi sampel sesuai dengan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam 

penelitian yaitu metode  purposive sampling tipe judgement sampling. Menurut 

Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria yang  

didasarkan  dari  hasil  penelitian  kualitatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini sejumlah 

335 PKL. 

Melalui  daftar   pertanyaan   didapat   kondisi  responden   tentang   jenis 

kelamin, jenis usaha, lama usaha, usia, pendidikan terakhir, jumlah karyawan dan 

lokasi Usaha.Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini  

bertujuan  mengetahui  secara   jelas   gambaran  responden  sebagai  objek 

penelitian.  Gambaran  mengenai  objek  penelitian  tersebut  satu  persatu  dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

6.5.1.1.  Gambaran Umum Responden 

Dari  data primer yang dikumpulkan saat menyebarkan kuisioner didapatkan 

gambaran responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: 

Tabel 6.2. Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Laki-laki  273 81,5% 

2 Perempuan  62 18,5% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 6.2, maka dapat dilihat bahwa mayoritas PKL yang menjadi 

responden adalah Laki-laki yaitu sebesar 81,5%.Sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan  hanya  18,5%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  laki-laki  cenderung 

mendominasi  menjadi  PKL  terutama   dikarenakan  alasan  waktu  melakukan 

usahanya  yang  dimulai  pukul  18.00  wib  sampai  dengan  pukul  02.00  dini 

hari,sehingga PKL laki-laki yang lebih mampu bertahan daalam kondisi tersebut. 
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6.5.1.2.  Responden berdasarkan Jenis/Bidang Usaha  

Dari data primer yang dikumpulkan saat menyebarkan kuisioner didapatkan 

gambaran responden berdasarkan jenis/bidang usaha sebagai berikut: 

Tabel 6.3. Responden Menurut Jenis/Bidang Usaha  

No Jenis/Bidang Usaha  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Penjualan Makanan  220 65,67% 

2 Penjualan Minuman  100 29,85% 

3 Penjualan Barang Lain-lain  15 4,48% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 6.3, maka dapat dilihat bahwa bidang usaha PKL di Kota 

Jambi yang  menjadi  responden  adalah  penjualan  makanan  sebesar  65,67%.  Hal  

ini menunjukkan bahwa jenis  makanan yang  banyak diperdagangkan PKL seperti 

nasi uduk,nasi goreng, roti bakar, martabak  dan lain-lain memiliki pangsa pasar yang 

cukup besar. Selanjutnya  diikuti oleh penjualan minuman seperti bandrek, sekoteng, 

jus buah dan lain-lain juga menjadi jenis usaha yang dipilih oleh PKL yaitu sebesar 

29,85%. Sedangkan sebagian kecil yaitu 4,48% adalah penjualan barang seperti 

mainan, asesoris dan pakaian dan lai-lain juga dipilih PKL menjadi bidang usaha 

mereka. 

6.5.1.3.  Responden berdasarkan Usia  

Apabila dilihat dari usia responden maka dapat dikelompokkan seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 6.4. Responden Menurut Usia 

No Rentang Usia (Tahun) 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 < 20 th 10 2,98% 

2 20-25 th 80 23,88% 

3 25-30 th 154 45,97% 

4 30-40 th 55 16,42% 

5 >40 th 36 10,75% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 
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Dari tabel 6.4. diperoleh gambaran bahwa PKl yang menjalankan usahanya di 

Kota Jambi didominasi PKl dengan rentang usia 25 – 30 tahun yaitu sebesar 

45,97%. Usia produktif ini   menjadi nilai   tambah mereka agar mampu 

menjalankan usahanya dengan maksimal. 

6.5.1.4.  Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Jika didasarkan pendidikan terakhir yang mereka miliki responden PKL 

terkelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 6.5. Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 SD 19 5,67% 

2 SMP 55 16,42% 

3 SMA 234 69,85% 

4 S1 27 8,06% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa sebagian 

besar PKL  memiliki tingkat pendidikan cukup baik yaitu tingkat SMA sebesar 

69,85% dimana hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan  atau  mengembangkan  usahanya  dengan  berbekalkan  ilmu  yang 

mereka dapatkan pada saat mengikuti pendidikan SMA tersebut. 

6.5.1.5.  Responden berdasarkan Jumlah Karyawan  

Jika didasarkan pada jumlah karyawan yang dimiliki responden PKL 

terkelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 6.6. Responden Menurut Jumlah Karyawan 

No Jumlah Karyawan  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 < 3 Orang  116 34,63% 

2 3-7 Orang  200 59,70% 

3 7-10 Orang  19 5,67% 

 Jumlah 335 100% 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki responden terlihat bahwa dominan 

PKL di kota Jambi memiliki sekitar 3-7 orang karyawan dalam membantu usaha 

mereka  atau  sebesar  59,70%.  Tenaga  kerja  yang  mereka  miliki  itu  terutama 

berasal  dari  keluarga  dekat  mereka  sendiri  dengan  alasan  kemudahan  dalam 

mengkoordinir mereka. 

6.5.2.  Sistem Informasi Manajemen PKL  

Sistem  informasi  manajemen  sangat  dibutuhkan  dalam  pengembangan suatu  

organisasi. Untuk membangun informasi yang handal dibutuhkan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) yang mampu menampung dan mengolah data serta menghasilkan 

informasi yang tepat dan akurat setiap saat. Tanpa dukungan SIM yang tangguh, 

maka akan sulit organisasi yang baik akan terwujud, karena SIM menolong   

lembaga-lembaga   bidang   apapun   dalam   mengintegrasikan   data, mempercepat 

dan mensistematisasikan pengolahan data, meningkatkan  kualitas informasi, 

mendorong terciptanya layanan-layanan baru, meningkatkan kontrol, meng-

otomatisasi-kan sebagian pekerjaan rutin, menyederhanakan alur registrasi atau proses 

keuangan, dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa pengelolaan usaha 

Pedagang  Kaki  Lima (PKL) di kota Jambi dipengaruhi pengelolaan keuangan 

(Besaran modal), pengelolaan pemasaran (Distribusi), pengelolaan SDM (Tenaga 

Kerja) dan pengelolaan Operasional (Kapasitas produksi). 

Mengacu pada hasil tersebut maka dikumpulkan informasi lanjutan dari 

responden  untuk mengidentifikasi sistem informasi yang tepat untuk diterapkan 

dalam pengelolaan usaha  PKL. Selanjutnya dilaksanakan FGD ( Focus Group 

Discussion) untuk menghimpun pendapat dari beberapa pakar/ahli terkait dengan 

permasalahan  PKL  sehingga  akhirnya  diperoleh  sistem  informasi  manajemen 

usaha PKL untuk diterapkan pada PKL di Kota Jambi. 

6.5.2.1.  Identifikasi Variabel Pembentuk Sistem Informasi Manajemen PKL di Kota 

Jambi  

Berdasarkan variabel pengelolaan usaha PKL  yang digunakan pada penelitian 

tahun pertama maka pada tahun kedua disampaikan kuisioner kepada responden 
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untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perumusan sistem informasi 

manajemen PKL di kota Jambi. 

Kuisioner yang disampaikan kepada responden berisikan item pembentuk sistem 

informasi sebagai berikut:  

Tabel 6.7. Item Variabel Pembentuk Sistem Informasi Manajemen PKL  

No 
Jenis 

Pengelolaan/Manajemen 

Item 

Sistem informasi 

Persentase 

Jawaban 

Responden (%) 

Ya Tidak 

1 Keuangan Dokumen keuangan dalam 

operasional PKL (nota, kwitansi, 

tagihan, dll) 

21% 79% 

2 Pemasaran Data transaksi pemasaran, strategi 

pemasaran (Penentuan produk, harga, 

promosi dan distribusi) 

45% 55% 

3 SDM (Sumber daya manusia) Biodata karyawan, strategi 

perencanaan SDM, Program 

pengembangan SDM 

10% 90% 

4 Operasional Perencanaan produksi dan 

penjadwalan produksi 

40% 60% 

 

6.5.2.2.  Rumusan Sistem Informasi Manajemen PKL  

Berdasarkan  informasi  yang  terhimpun  dari  responden  mengenai  item sistem 

informasi manajemen usaha maka dilanjutkan dengan melaksanakan FGD (Focus 

Group  Discussion) dengan tujuan untuk merumuskan sistem informasi manajemen 

yang tepat diterapkan pada PKL di Kota Jambi. 

Hasil diskusi FGD dan acuan data kuisioner menghasilkan rumusan sistem 

informasi manajemen PKL berupa SOP (strandar operating procedure) kegiatan 

usaha PKL di kota Jambi sebagai berikut: 
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Tabel 6.8. Rumusan Sistem Informasi Manajemen PKL  

Pengelolaan  

Usaha 

SOP (standard Operating Procedure) 
Capaian Kinerja 

Input Proses Output 

Pengelolaan 

Keuangan 

Dokumen 

Keuangan 

Penggunaan dokumen 

keuangan 

dalam 

operasional 

usaha PKL 

Pengarsipan 

dokumen 

Keuangan dengan 

tertib 

Pencatatan 

penerimaan dan 

pengeluaran dana 

yang lebih akurat 

Pengelolaan 

Pemasaran 

Dokumen 

Pemasaran 

Penggunaan 

dokumen 

pemasaran 

dalam 

operasional 

PKL 

Pengarsipan 

dokumen 

pemasaran dengan 

tertib 

Informasi 

pemasaran yang 

membantu 

peningkatan 

omset penjualan 

Pengelolaan SDM Dokumen 

SDM 

Penggunaan 

Biodata TK, Informasi 

perekrutan  TK dan 

pengembangan 

dan   pelatihan 

TK 

Pengarsipan Data 

TK yang 

terperinci 

Produktivitas TK 

yang meningkat 

Pengelolaan 

Operasional/produk

si 

Dokumen 

Produksi 

Penggunaan 

dokumen 

produksi 

berupa 

perencanaan 

kapasitas   dan 

jadwal 

produksi 

Pengarsipan 

rencana 

kapasitas  dan 

jadwal produksi 

yang tertib 

Kapasitas dan 

jadwal produksi 

yang efiisien dan 

efektif 

 

6.5.3.  Pilot Project Implementasi Model Tata kelola PKL  

Penelitian tahun kedua ini mengimplementasikan sistem informasi manajemen 

bagi PKL di kota Jambi melalui pilot project pada satu PKL sasaran yang 

dipertimbangkan dapat mewakili PKL di kota Jambi. 

6.5.3.1.  Profil PKL yang Menjadi Pilot Project  

PKL yang dipilih dalam pilot project ini adalah PKL : ROTI BAKAR  

KHAS BANDUNG yang berlokasi di Jl. Jend. D.I. Panjaitan , Kelurahan  

Kebun Handil,Kecamatan Kota Baru,Kota Jambi. Usah ini sudah berjalan  

selama dua tahun, dimana awalnya dijalankan dikawasan telanai pura,  

tetapi dengan melihat peluang yang lebih besar pada lokasi saat ini,maka  

PKL mengalihkan lokasi usahanya ketempat usaha saat ini.  Omset rata- 

rata perhari adalah 15- 20 buah roti bakar atau 450-600 buah roti per bulan  

dengan  harga  jual  rata-rata  Rp 15.000,-  maka  nilai  omset  perbulan  

Rp 9.000.000,-. Modal awal usaha sebesar Rp 5.895.000,-. 
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Tabel 6.9. Daftar Peralatan yang Dimiliki PKL  

No Peralatan Jumlah Item 

1 Gerobak 1 unit 

2 Kompor gas 1 unit 

3 Tabung Gas 1 unit 

4 Loyang Roti 1 unit 

5 Spatula 2 unit 

6 Garpu 2 unit 

7 Pisau 2 unit 

8 Sendok dan skrap 2 unit 

 

Bahan baku yang diperlukan berupa: Roti, Keju chedar, Selai (kacang, nanas, 

blueberry, strawberry,coklat), Susu krimer, Sarikaya dan Mentega Blueband. 

6.5.3.2.  Implementasi  Model  Tata  Kelola  PKL    Berupa  Sistem  Informasi 

Manajemen PKL 

Implementasi model tata kelola ini dilakukan dengan pola eksperimental pada 

PKL yang dipilih. Waktu implementasi disesuiakan dengan jangka waktu penelitian 

tahun ke dua yaitu dibatasi selama 2 bulan mulai bulan september sampai oktober 

2014.  

Implementasi model tata kelola ini mengacu pada sistem informasi manajemen 

PKL berupa SOP (strandar operating procedure) kegiatan usaha PKL di kota Jambi 

yang telah dipaparkan sebelumnya. Implementasi ini dilakukan oleh PKL setiap waktu 

operasionalnya selama dua bulan dengan target capaiannya berupa kinerja yang 

dihasilkan. Hasil kinerja  yang  dicapai  dievaluasi  perbedaannya  dibandingkan  

dengan sebelum diterapkannya sistem informasi manajemen PKL berupa SOP 

(strandar operating procedure) kegiatan usaha PKL. 
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Tabel 6.10. Capaian Kinerja PKL Sebelum dan Sesudah Implementasi  

Model Tata Kelola 

Kondisi Kinerja 

Keuangan 
Kinerja 

Pemasaran 
Kinerja SDM Kinerja 

Operasional/ 

Produksi 
Sebelum 

implementasi 

Keuntungan yang 

diperoleh sebesar  

12,5% dari omset 

(Rp6.750.000, x 

12,5% = Rp 

843.750,-) 

Roti yang dijual 

standar sesuai 

dengan target harian 

karena tidak 

dipromosikan 

secara luas 

SDM terbatas 

pada pelaku PKL 

saja 

Kapasitas produksi 

per hari mengacu 

pada jadwal kerja 

harian 

Sesudah 

implementasi 

Keuntungan yang 

diperoleh sebesar 

20%  dari omset 

yang meningkat  

(Rp9.000.000,-  x 

22,5% =  

Rp1.800.000,-) 

Roti yang dijual 

melebihi target 

harian karena 

menerapkan strategi 

pemasaran secara 

luas terkait produk, 

harga, promosi dan 

distribusi 

SDM 

dikembangkan 

tidak hanya 

terbatas pada 

pelaku PKL 

tetapi juga TK 

tambahan 

Kapasitas produksi 

per hari tambah 

pada jadwal kerja 

harian 

 

6.5.4.  Interpretasi Hasil Penelitian 

Implementasi yang telah dilakukan dalam kegiatan pilot project memberikan 

gambaran  bahwa  pengelolaan  PKL  melalui  sisitem  informasi manajemen   yang   

tepat akan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan PKL di kota Jambi.  

Pengelolaan yang  tepat akan membantu PKL mencapai kinerja usaha  

yang optimal dilain pihak kinerja yang semakin baik akan mengarahkan PKL  

untuk menjalankan usahanya mengikuti prosedur yang ditentukan sehingga pada  

akhirnya akan membantu pemerintah daerah dalam rangka menertibkan usaha  

PKL di kota Jambi. 

 

6.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

6.6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1.   Hasil kuisioner yang disampaikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa PKL di kota Jambi memiliki 

profil yang beragam baik dari  sudut pandang pengelolaan keuangan, SDM, 

Pemasaran maupun operasionalnya. Beberapa  informasi yang diperoleh dari 

wawancara mendalam yang dilakukan pada penelitian tahap pertama tersebut 
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dijadikan  dasar  penentuan  indikator  dalam  analisis  kuantitatif  di   tahap 

penelitian kedua. 

2.   Hasil  penelitian  tahun  pertama  menunjukkan  Pengelolaan  Keuangan, 

pengelolaan pemasaran dan pengelolaan SDM memiliki pengaruh terhadap Tata 

Kelola PKL di Kota Jambi, terbukti dengan Hasil perhitungan PLS dimana 

ketiga variabel tersebut memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel 

(Pengelolaan Keuangan 2,159, Pengelolaan Pemasaran 15,354 dan Pengelolaan 

SDM 2,212 > 1,96)  

3. Hasil penelitian tahun ke dua yang menekankan pada implementasi melalui pilot 

project pada satu PKL sasaran menunjukkan bahwa model tata kelola  PKL yang 

tepat akan meningkatkan kinerja usaha PKL di kota Jambi.  

6.6.2.  Saran  

1.   PKL di kota Jambi agar  lebih  memperhatikan pengelo laan operasional agar 

dapat menunjang tata kelola usaha yang baik. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya dalam  kaitannya  dengan  penentuan  indikator penelitian  

kuantitiatif yang mengacu pada hasil yang diperoleh tahap penelitian kualitatif   

dalam penelitian ini masih memerlukan proses penggalian informasi lebih  

mendalam agar penentuan indikatornya lebih akurat lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Akharuzzaman, M & Deguchi, A. (2010). Public Management for Street Vendors 

Problems   in   Dhaka   City,   Bangladesh.   International   Conference   On 

Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10), Japan. 

Bhowmik,  S.K.  (2005).  Street  Vendors  in  Asia:  A  Review.  Economic  and 

Political Weekly, Vol. 40, No. 22/2, pp.2256-2264. 

Bromley,  Ray.  (2000).  Street  Vending  and  Public  Policy:  A Global  Review. 

International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 20, No. ½, pp.30-

52. 

Clarke,  D.C.  (2003).  Corporate Governance  in  China:  an  Overview.  Working 

Paper University of Washington School of Law. Cross, J.C. (2000). Street Vendors, 

Modernity, and Post modernity: Conflict and Compromise in  The Global 

Economy. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 20, No. 

12, pp. 1-29. 

Crowther, D., Seifi, S. (2010). Corporate Governance and Risk  Management . 

Ventus Publishing ApS. 

Heide,  J.B.  (1994).  Interorganizational  Governance  in  Marketing  Channels. 

Journal of Marketing, Vol. 58, 71-85. 

Imam Ghazali, M.Com, Ak, Prof. Dr  (2006).  Structural  Equation  Modeling Metode 

Alternatif dengan Partial Least Square, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro,Semarang. 

Jogiyanto (2010). Metode Penelitian Sistem Informasi, Badan Penerbit Fakultas 

Ekonomi ( BPFE) Yogyakarta. 

Maman Setiawan., Merita Bernik., Mery Citra Sondari. (2006). Pengaruh Struktur 

Kepemilikan,   Karakteristik  Perusahaan,  dan  Karakteristik  Tata  Kelola 

Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan yang 

terdaftat di Bursa Efek Jakarta. Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. 

Mulbert, P.O. (2010). Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis- 

Theory, Evidence, Reforms. ECGI Law Working Paper. 

Phil, J.W.D. (2010). Street Vendors and The Dynamics of the Informal Economy: 

Evidence in  Vung Tau, Vietnam. Asian Social Science, Vo. 6, No.11, pp.159-

165. 

Stapledon,  G.P.  (1997).  Institutional Shareholders and  Corporate Governance. 

Otago Law Review, Vol. 9, No.1, pp. 177-179. 

 



135 

Kuesioner Penelitian 1: 

 
LEMBARAN ANGKET/KUISIONER PENELITIAN DATA RESPONDEN 

 
Karakteristik Responden 

 

1.   Jenis kelamin anda: 

 Laki-laki Perempuan 

2.   Pendidikan formal terakhir yang berhasil diselesaikan: 

a.  SD 

b.  SMP 
c.  SMU 

d.  Diploma 
e.  Sarjana 

 
3.   Usia anda pada saat ini:  

a.  < 20 tahun 

b.  21- 30 tahun  

c.  30- 40 tahun 

d.  40- 50 tahun 

 
4.   Jenis/Bidang Usaha PKl yang sedang anda jalankan: 

a.  Penjualan Makanan 

b.  Penjualan minuman  

c.  Lain-lain 
 
5.   Jumlah karyawan yang anda miliki: 

a.  < 3 orang 

b.  3 – 7 orang 

c.  7 – 10 orang 
 

 

Kami melakukan penelitian tentang ”Model Tata Kelola Pedagang  Kaki Lima (PKL)   

di Kota Jambi”. Mohon bantuan dan kesediannya untuk memberikan jawaban yang 

sesungguhnya. Kami akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena  

jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan. 

 
Dalam pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu cukup menyisihkan waktu 5 – 10 menit 

untuk  menjawab semua pertanyaan yang tertulis secara jujur dan apa adanya. Kami  

senantiasa  menunggu  jawaban  dari Bapak/Ibu  yang  sangat berharga bagi kami. 

 
 
 Tim Peneliti 
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Petunjuk pengisian: 

Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara  

memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia.Pilihan Jawabannya 

adalah: Ya  atau  Tidak. 

No Jenis 

Pengelolaan/ 

Manajemen 

Pernyataan Pilihan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1 Keuangan Saudara   telah   memiliki Dokumen 
keuangan dalam operasional PKL 
(nota,kwitansi,tagihan,dll) 

  

2 Pemasaran Saudara telah memiliki Data 
transaksi pemasaran, strategi 
pemasaran (Penentuan produk, 

harga, promosi dan distribusi) 

  

3 SDM (Sumber 

daya manusia) 

Saudara telah memiliki Biodata 

karyawan, strategi perencanaan 
SDM, Program pengembangan 
SDM 

  

4 Operasional Saudara telah memiliki Perencanaan 

produksi dan penjadwalan produksi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

Kuesioner Penelitian 2: 

LEMBARAN ANGKET/KUISIONER PENELITIAN   

DATA RESPONDEN PILOT PROJECT 

 

1.   Jenis kelamin anda: 

 Laki-laki Perempuan 

2.   Pendidikan formal terakhir yang berhasil diselesaikan: 

a.  SD 

b.  SMP 

c.  SMU 

d.  Diploma 

e.  Sarjana 

 
3.   Usia anda pada saat ini:  

a.  < 20 tahun 

b.  21- 30 tahun  

c.  30- 40 tahun 

d.  40- 50 tahun 

 
4.   Jenis/Bidang Usaha PKl yang sedang anda jalankan: 

a.  Penjualan Makanan 

b.  Penjualan minuman  

c.  Lain-lain 
 
5.   Jumlah karyawan yang anda miliki: 

a.  < 3 orang 

b.  3 – 7 orang 

c.  7 – 10 orang 
 

 

Kami melakukan penelitian tentang ”Model Tata Kelola Pedagang  Kaki Lima (PKL)   

di Kota Jambi”. Mohon bantuan dan kesediannya untuk memberikan jawaban yang 

sesungguhnya. Kami akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena  

jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan. 

 
Dalam pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu cukup menyisihkan waktu 5 – 10 menit 

untuk  menjawab semua pertanyaan yang tertulis secara jujur dan apa adanya. Kami  

senantiasa  menunggu  jawaban  dari Bapak/Ibu  yang  sangat berharga bagi kami. 

 
 
 Tim Peneliti 
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Petunjuk pengisian: 

Isilah pertanyaa di bawah ini dengan kondisi yang saudara hadapi dalam usaha. 

  

1.    Modal awal usaha saudara adalah  Rp. ..........................................   

2.  Peralatan usaha saudara terdiri dari:  

a. .............................................................................................................................. 

b.  .............................................................................................................................. 

c.  .............................................................................................................................. 

d.  .............................................................................................................................. 

 

3.    Bahan baku yang diperlukan untuk produksi:  

a. .............................................................................................................................. 

b.  .............................................................................................................................. 

c.  .............................................................................................................................. 

d.  .............................................................................................................................. 

4.   Omset penjualan produk per hari .....................................   

5.   Target keuntungan yang diperoleh per hari .................... % dari omset penjualan 

6.   Harga jual produk dan item produk yang saudara jual: ........................................... 

7.   Promosi yang saudara lakukan   

8.   Distribusi produk ke konsumen    

9.   Tenaga kerja yang digunakan ........................... orang 

10. Kapasitas produksi yang ditargetkan per hari ............................. buah roti 

11.  Jadwal kerja per hari  dari jam ............... sampai jam ...............   
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BAB 7.    
Model Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sarolangun 

Oleh: Firmansyah, Wirmie Eka Putra, Ida Masriani 

 

 

 

7.1.  PENDAHULUAN 

Fenomena munculnya Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL di wilayah 

perkotaan menjadi perhatian banyak pihak. PKL sendiri adalah istilah untuk menyebut 

penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah PKL juga digunakan 

untuk pedagang di jalanan pada umumnya. 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di di dunia terus berkembang pesat, 

terutama pada negara-negara berkembang contohnya seperti di Asia. Hal ini dipicu oleh 

krisis keuangan pada tahun 1998 yang melanda Asia (Bhowmik, 2005). Selanjutnya 

Bhowmik (2005) menambahkan setelah krisis ekonomi itu, banyak para pekerja yang 

kehilangan pekerjaan di sektor formal dan beralih menjadi PKL untuk bertahan hidup. 

Menurut Bhowmik (2005), di beberapa negara Asia seperti Bangladesh, srilanka, 

Vietnam dan korea selatan pengelolaan PKL tidak diatur oleh pemerintah, sedangkan di 

Singapura, Malaysia dan Thailand keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan PKL 

berupa perizinan, pemberian kredit dan pelatihan keahlian bisnis. Di Indonesia, 

pengelolaan PKL selama ini relatif hanya pada penertiban lokasi dan pemeliharaan 

lingkungan.  

  Penelitian mengenai tata kelola pemerintah dan perusahaan telah banyak 

dilakukan (Mulbert,2010; Crowther dan Seifi, 2010; Maman,Merita dan Mery,2006). 

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti mengenai tata kelola PKL 

dari segi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran agar 

dapat dirumuskan model tata kelola PKL yang komprehensif.  

Dibeberapa tempat, PKL dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara 

kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air 

terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih 

merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gerobak
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PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan 

sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, 

sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang 

kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar 

rumah mereka maupun dikawasan yang berpotensi dikunjungi banyak orang. 

Penelitian mengenai PKL di Kota Jambi menemukan bahwa model tata kelola 

PKL di kota Jambi hanya dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan, pemasaran dan 

SDM sementara operasionalnya tidak berpengaruh. (Lubis, 2013)  

Pemerintah Kabupaten  Sarolangun Provinsi Jambi mengelola PKL juga hanya 

fokus pada penertiban lokasi dan pemeliharaan lingkungan. Sementara itu masalah riil 

yang dihadapi oleh PKL sendiri lebih kompleks, meliputi masalah pengelolaan 

keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran. 

 

7.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

7.2.1.  State of The Art  

PKL didefinisikan sebagai seseorang yang menawarkan barang-barangnya untuk  

dijual  kepada  khalayak  tanpa  memiliki  sebuah  tempat  permanen  untuk berjualan 

(Bhowmik, 2005). Bhowmik (2005) menambahkan bahwa PKL adalah orang yang 

berjualan  menempati trotoar atau area public lainnya, dan mereka akan sering 

berpindah-pindah tempat. Berhubungan dengan hal tersebut. Bromley (2000) 

mengatakan bahwa PKL adalah sejenis penjual ritel yang menjual barang dan jasanya 

di jalan publik seperti gang-gang dan pinggiran jalan utama. Bromley (2000) juga 

mengklaim bahwa PKL adalah sebuah fenomena global, dimana PKL akan ditemukan 

di seluruh negara di dunia terutama pada negara-negara miskin. 

Sementara itu menurut Cross (2000), PKL adalah sebuah kategori dari 

aktivitas  ekonomi  yang  tidak  formal. Kategori ini  meliputi  produksi  dan 

pertukaran dari barang dan jasa yang legal, akan tetapi aktivitasnya tidak sertai 

dengan izin yang resmi atau kontrak yang legal dari pihak terkait seperti pemasok dan 

klien. 
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7.2.2.  Karakteristik dan Permasalahan PKL  

Keberadaan PKL di era global saat ini terus meningkat, terutama pada negara- 

negara  berkembang seperti di Asia. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan pada 

tahun 1998  yang melanda Asia dan mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan 

di sektor formal kemudian beralih menjadi PKL untuk keberlangsungan hidup 

(Bhowmik, 2005). Menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) keberadaan PKL  ini  

tidak  hanya   bermanfaat  bagi  kelompok  kelas  bawah  saja  tetapi  juga kelompok 

kelas bawah. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Bhowmik (2005) yang  

berargumen  bahwa  PKL  menawarkan  barang  dan  jasa  dengan  harga  yang relative 

rendah, dan bisa terjangkau oleh semua kalangan ekonomi. 

Kehadiran dari PKL sendiri terkadang menimbulkan masalah bagi masyarakat. 

Contohnya menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) adalah sampah, dimana para  

PKL membuang sampah barang dagangannya di jalanan. Kemudian menurut 

pendapat Bromley,  (2000) PKL dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena 

kebanyakan PKL memadati sisi-sisi jalan raya sehingga mengakibatkan lalu lintas 

semakin padat.  Lebih lanjut, PKL akan  memblok  para pejalan kaki untuk berjalan 

di trotoar dikarenakan trotoar digunakan PKL untu berjualan. PKL juga 

menimbulkan masalah sosial lainnya,  karena  mereka  terkadang  memperkajakan 

anak- anak kecil untuk berdagang (Bromley, 2000). 

Karakteristik dari yang melekat dari PKL ini adalah mereka kebanyakan 

menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan (Phil, 2010), tempat berjualan 

sering berpindah-pindah tergantung besarnya keuntungan yang diperoleh (Bromley, 

2000), pola kerja yang tidak menentu seperti  bekerja seharian penuh, paruh waktu 

atau sesuai dengan musim (Bromley, 2000), tenaga kerjanya bisa satu orang atau lebih 

dan biasanya dari kalangan keluarga (Bromley, 2000), lemahnya  permodalan 

sehingga barang yang dijual kualitasnya juga rendah (Bromley, 2000), wanita lebih  

banyak terlibat menjadi PKL (Bhowmik, 2005), tidak adanya izin mendirikan usaha 

yang resmi  dari  instansi terkait (Bhowmik, 2005), kebanyakan PKL berasal  dari 

level ekonomi  bawah  (Bromley,  2000;  Bhowmik,  2005;  Akharuzzaman  dan  

Deguchi, 2010), hampir semua PKL menjalankan usaha dengan tujuan untuk 

mempertahankan hidup dan menyekolahan anaknya ( Bhowmik, 2005; Bromley, 2000). 
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Karakteristik yang paling dominan adalah mengenai perijinan dari PKL itu 

sendiri. Kebanyakan di negara-negara di Asia, PKL tidak mempunyai izin yang resmi 

untuk berdagang, tetapi  ada juga negara yang mengatur tentang tata  kelola PKL 

sehingga peraturan dan izinnya menjadi jelas dan terikat. Karakteristik beberapa  negara  

di  Asia  mengenai  tata  kelola  PKL  bisa  dilihat  dibawah  ini berdasarkan Bhowmik 

(2005).  

1.  Bangladesh 

Perkembangan  PKL  di  negara  ini  sangat  besar.  PKL dikategorikan sebgai 

perdagangan ilegal di negara ini. Terkadang, para pedagang harus memberikan sebagian 

dari pendapatan mereka dengan menyuap para otoritas yang berkepetingan supaya 

mereka bisa memperthankan usahanya. 

2.  Srilanka 

PKL di Srilanka nasibnya lebih baik dibanding dengan  Bangladesh. Di negara ini 

PKL tidak  sepenuhnya ilegal. Para pedagang diharuskan untuk membayar pajak 

kepada  instansi  terkait dengan  usaha  mereka.  Namun  biarpun  mereka  telah 

membayar pajak, tetapi tetap tidak ada jaminan akan keamanan dan juga fasilitas 

untuk kredit. 

3.  Thailand 

Di negara ini banyak sekali terdapat PKL yang menjual makanan, baju, alat-alat 

elektronik. Para pemegang autoritas di Thailand telah menyediakan tempat khusus bagi  

para PKL untuk beroperasi.  Akan  tetapi,  tempat  yang  disediakan  oleh pemerintah  

setempat  tidak  cukup  untuk  menampung  jumlah  PKL yang  besar, sehingga banyak 

PKL liar yang menempati daerah-daerah yang tidak resmi. PKL sendiri adalah salah 

satu sumber penghasilan yang penting bagi masyarakat kurang mampu. 

4.  Singapore 

Instansi yang menangai masalah PKL dinegara ini adalah Hawkers’ Department of the 

Government of Singapore. Departemen ini yang mengurusi dan memberi izin kepada 

para PKL untuk  berdagang. Jadi, di Singapur semua PKL diberikan izin resmi dari 

pemerintah. Bahkan pada  tahun 1996, PKL di Singapur sudah secara keseluruhan 

mempunyai tempat untuk berdagang. Fungsi dari Hawkers’ Department ini adalah 

untuk menjaga para PKL agar selalu menjaga kebersihan dan memperhatikan 
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lingkungan disekitar tempat mereka  berjualan. Bahkan para PKL  dibidang  makanan  

dibekali  kursus  mengenai  makanan  yang  sehat  dan bernutrisi. 

5.  Malaysia 

Pada tahun 1990, Malaysia membuat kebijakan  nasional mengenai PKL. Kebijakan ini  

dirancang  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang berhubungan dengan 

PKL. Implementasi dari kebijakan ini meliputi pemberian kredit, program latihan 

tentang keahlian  bisnis, kesehatan dan higinitas produk kepada para PKL untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana mereka. 

6.  Korea Selatan 

Seperti halnya kebanyakan pemerintah di Asia, pemerintahan di Korea Selatan tidak 

begitu memperhatikan mengenai PKL ini.PKL dan pemerintah Korea selatan sangat 

bertentangan, bahkan pemerintah menyewa gangster untuk mengusir PKL. 

7.  Vietnam 

Di negara Vietnam  khususnya kota Hanoi,  PKL sangat  berperan  penting bagi 

perdagangan di daerah urban di Vietnam. PKL menawarkan barang-barang dengan 

harga yang murah dan juga  membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para 

wanita.  Tidak  ada  aturan  khusus   mengenai  PKL  di  Vietnam.  Akan  tetapi, 

pemerintah  memberikan  pelatihan  dan  pengarahan  kepada  PKL  khususnya  di 

bidang makanan tentang makanan yang sehat. 

Dari penjelasan di atas mengenai tata kelola PKL di beberapa negara di Asia, 

dapat disimpulkan bahwa kebanyakan tata kelola PKL tidak diatur dan diizinkan oleh 

pemerintah. 

7.2.3.  Tata Kelola Korporasi ( Corporate Governance)  

Di dunia bisnis, praktek tata kelola korporasi atau corporate governance sudah 

menjadi fokus para pemimpin perusahaan. Tanpa tata kelola korporasi yang baik  dan  

tepat,  maka  institusi apapun  dapat  dengan  mudah  terjebak  kedalam perilaku  atau  

proses  kerja  yang  cenderung  menghalalkan  segala  cara  untuk mencapai hasil yang 

ingin dicapai (Maman, dkk. 2006). 

Menurut  Mulbert  (2010),  tata  kelola  korporasi  berhubungan  dengan 

pengambilan keputusan pada tingkat dewan direksi dan manajemen pada tingkat atas. 
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Mulbert (2010) melanjutkan bahwa tata kelola korporasi meliputi hubungan 

manajemen perusahaan, pemegang  saham dan pemangku kepentingan, dimana 

didalam tata kelola korporasi   harus tersedia  insentif yang tepat kepada dewan 

direksi  dan  manajemannya  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Begitu  juga 

halnya dengan Stapledon, (1997) yang menjelaskan bahwa tata kelola  korporasi 

meliputi  para  pemegang  saham,  pihak  manajemen  yang  dipimpin  oleh  Chief 

Executive Officer (CEO) dan dewan direksi. 

Lebih  lanjut Heide (1994)  menjelaskan tata kelola merupakan sebuah 

fenomena dimensional yang menjalankan sebuah inisiasi, terminasi dan menjaga 

hubungan yang sedang berlangsung diantara perusahaan. 

7.2.4.  Sistem Tata Kelola Korporasi yang Baik 

Sebuah tata kelola yang baik menjadi bagian yang sangat penting terhadap 

keberhasilan suatu kinerja perusahaan. Tata kelola korporasi sering kali menjadi 

indikator utama yang harus diperhatikan tidak hanya terkait penunjukan komisaris 

independen,  pengangkatan  direktur,   pembentukan  komite  audit  dan  komite 

remunerasi, namun juga perilaku sehari-hari para komisaris, direksi, manajemen dan 

para karyawan seperti keadilan, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab (Maman, 

dkk. 2006). Lebih lanjut Maman, dkk. (2006) menjelaskan bahwa tata kelola 

korporasi yang  baik dan kepemimpinan adalah hal yang saling berhubungan, di mana di 

dalam tata kelola korporasi yang baik tanpa kepemimpinan yang baik akan terjadi 

manipulasi. Kepemimpinan yang baik tanpa tata kelola korporasi yang baik akan  

mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan organisasi secara 

berkesinambungan. 

Menurut Clarke,  (2003)  tata  kelola  korporasi  yang  baik  bergantung terhadap  

sebuah set institusi untuk implementasi. Clarke, (2003) memberikan contoh di 

negara USA,  tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahan publik tidak hanya 

tergantung pada keberadaan pasar, utang, pengawasan korporasi tetapi juga bergantung 

pada antar lembaga institusi seperti lembaga keuangan, akuntansi dan institusi  legal 

lainnya  seperti lembaga pengadilan dan keamanan. 

Maman,  dkk  (2006)  megungkapkan  bahwa  sebuah korporasi perlu menarik 

modal dalam jumlah besar untuk membiayai ekspansi aktivitas-aktivitas produksi  dan   

distribusi  yang  ekstensif  untuk  menarik  sisi  material  dalam masyarakat.  
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Korporasi  sering   kali  tidak  dapat  membiayai  aktivitas-aktivitas ekspansinya 

disebabkan antara lain karena  keterbatasan internal financing. Oleh karenanya,  

korporasi  sangat  tergantung  pada  pasar   modal  sebagai  sumber pembiayaan 

ekternal, baik dari investor individual maupun institusional (domestik dan atau asing). 

7.2.5.  Prinsip Tata Kelola Korporasi yang Baik 

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan ada 4 (empat) prinsip dari tata kelola 

yang baik seperti dibawah ini:  

1.  Transparansi (transparency), yang berarti perusahaan harus transparan dengan 

semua prosedur tata kelola. 

2.  Akuntabilitas (accountability), yang berarti struktur laporan keuangan harus 

jelas. 

3.  Tanggung  jawab (responsibility),  yang  berarti seseorang  harus bertanggung 

jawab atas tindakan yang telah diambil. 

4.  Adil (fairness), yang berarti bahwa sistem perusahaan harus berjalan dengan adil,  

yakni  tidak  memihak  dengan  apapun  dan  tanpa  berprasangka  dengan 

siapapun. 

Dalam konteks tata kelola korporasi, perusahaan banyak berbicara mengenai  

bagaimana azas-azas fairness, transparency/disclosure, accountability dan 

responsibility menjadi bagian daripada struktur dan sistem internal di dalam 

perusahaan mereka, dan ini menjadi bagian dari perilaku perusahaan. 

Lebih  lanjut, didalam  tata  kelola  korporasi,  diperlukan  suatu  sistem 

manajemen   yang baik dan tepat. Manajemen dapat diinterpretasikan untuk mengatur 

sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dari 

pemegang saham atau shareholders (Crowther dan Seifi, 2010). Mereka 

menambahkan bahwa prosedur tata kelola korporasi menentukan peran dari  

manajemen perusahaan dari setiap aspek dan berusaha menyeimbangkan dan 

membangun  mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepuasan dari pemegang 

saham dan pemangku kepentingan. 
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Menurut Crowther dan Seifi (2010) bahwa ukuran untuk menentukan tata kelola 

yang  baik masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, tata kelola yang baik akan 

menciptakan beberapa hal positif  bagi perusahaan seperti dibawah ini: 

1.  Menciptakan nilai yang berkelanjutan. 

2.  Meningkatkan kepuasan shareholders. 

3.  Peningkatan manajemen yang efektif dan efisien. 

4.  Adanya resiko menajemen yang effisien. 

5.  Meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

6.  Terciptanya korporasi yang akuntabel dan bertanggung jawab. 

7.  Adanya keseimbangan diantara keuntungan ekonomi dan social. 

8.  Adanya tanggung jawab yang adil. 

9.  Peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 

Jadi,  diharapkan  dengan  adanya  tata  kelola  korporasi  yang  baik  akan 

meningkatkan kinerja perusahaan baik dari internal maupun eksternal perusahaan.  

7.2.6.  Roadmap Penelitian 

Penelitian tentang PKL telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian PKL di 

negara Asia dilakukan oleh Bhowmik (2005). Hasil penelitian Bhowmik (2005) 

menemukan  bahwa  di beberapa  negara  Asia  seperti  Bangladesh,  srilanka, 

Vietnam  dan  korea  selatan  pengelolaan  PKL  tidak  diatur  oleh  pemerintah, 

sedangkan di Singapura, Malaysia dan Thailand keterlibatan pemerintah dalam 

pengelolaan  PKL  berupa  perizinan,  pemberian  kredit  dan  pelatihan  keahlian 

bisnis. 

Tata kelola korporasi berhubungan dengan pengambilan keputusan pada tingkat 

dewan  direksi dan manajemen pada tingkat atas (Mulbert, 2010). Lebih jauh tata 

kelola korporasi meliputi hubungan manajemen perusahaan, pemegang saham dan 

pemangku kepentingan,  dimana  didalam tata kelola korporasi  harus tersedia  insentif  

yang  tepat  kepada  dewan  direksi  dan  manajemennya  untuk mencapai  tujuan  

perusahaan.  Senada  dengan  hal  tersebut,   Stapledon  (1997) menjelaskan bahwa 

tata kelola korporasi meliputi para pemegang saham,  pihak manajemen yang dipimpin 
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oleh Chief Executive Officer (CEO) dan dewan direksi. 

Aspek keuangan dalam tata kelola korporasi telah diteliti oleh  Clarke, (2003).  

Hasil  penelitiannya menemukan  bahwa di negara USA, tata kelola korporasi dari   

perusahaan-perusahaan publik tidak hanya tergantung pada keberadaan pasar, utang, 

pengawasan korporasi tetapi juga bergantung pada antar lembaga institusi seperti 

lembaga keuangan, akuntansi dan institusi  legal lainnya seperti  lembaga   pengadilan  

dan  keamanan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Maman,  dkk 

(2006) yang mengungkapkan bahwa sebuah korporasi perlu menarik modal dalam 

jumlah besar  untuk membiayai ekspansi aktivitas-aktivitas produksi dan distribusi 

yang ekstensif untuk menarik sisi material dalam masyarakat. 

Crowther dan Seifi (2010) menjelaskan prinsip tata kelola yang baik bagi 

korporasi yang meliputi transparansi  (transparency), akuntabilitas (accountability), 

tanggung jawab (responsibility), dan  adil (fairness). 

Sejauh pengamatan peneliti, pengelolaan usaha PKL di Kabupaten Sarolangun 

Provinsi Jambi belum menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang 

menggunakan manajemen. Oleh karena itu agar PKL dapat tumbuh dan berkembang,  

maka  PKL perlu mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan usaha menggunakan tata 

manajemen. 

 

7.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

7.3.1.  Tujuan Khusus Penelitian  

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman 

tentang model usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. Secara Khusus tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui profil PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

2. Menganalisis pengelolaan keuangan PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

3. Menganalisis pengelolaan Sumber daya manusia PKL di Kabupaten Sarolangun 

Provinsi Jambi. 

4. Menganalisis pengelolaan operasional PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. 
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5. Menganalisis pengelolaan pemasaran PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. 

6. Merumuskan model usaha PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

7.3.2.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui profil PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi 

2. Dapat menganalisis pengelolaan keuangan PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. 

3. Dapat menganalisis pengelolaan Sumber daya manusia PKL di Kabupaten 

Sarolangun Provinsi Jambi. 

4. Dapat menganalisis pengelolaan operasional PKL di Kabupaten Sarolangun 

Provinsi Jambi. 

5. Dapat menganalisis pengelolaan pemasaran PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. 

6. Dapat merumuskan model usaha PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

 

7.4.  METODE PENELITIAN  

7.4.1.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), yaitu  

kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif (Sugiono, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

7.4.2.  Tahapan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 7.1 Tahapan Penelitian 

 

7.4.2.1.  Tahap Kualitatif  

Langkah (1) Masalah dan Potensi: 

Masalah Penelitian ini adalah belum adanya model pengelolaan usaha PKL yang 

menggunakan prinsip-prinsip manajemen di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.  

Potensi adalah perkembangan PKL yang terus tumbuh di kota Jambi, sementara 

belum ada model pegelolaan usaha PKL yang menggunakan prinsip-prinsip manajemen 

tersebut.  

Langkah (2) Kajian Teori: 

Kajian Teori dalam tahapan penelitian kualitatif ini menggunakan Pendekatan 

Interpretif Fenomenologi. Pendekatan ini merupakan berupaya mencari makna atas 

suatu fenomena yang berlandaskan pada prinsip tata kelola yang dikemukan oleh 

Crowther dan Seifi (2010).  

Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data: 

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam),  observasi dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi data 

2. Analisis domain 

3. Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

Langkah (4) Temuan Hipotesis: 

 Pada langkah temuan hipotesis ditemukan indikator dan variabel. Hasil temuan 

indikator dan varaibel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel, dan variabel dengan variabel dalam model 

pengelolaan usaha PKL pada tahap penelitian kuantitatif.     

7.4.2.2.  Tahap Kuantitatif  

Langkah (5) Populasi dan Sampel: 

Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling tipe judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling 

adalah purposive sampling dengan kriteria yang didasarkan dari hasil penelitian 

kualitatif.  

Langkah (6) Metode Pengumpulan Data: 

Jenis data yang digunakan dalah data primer. Metode pengumpulan data pada 

penendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka.  

Langkah (7) Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis analisis 

tersebut sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2006). 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-rata. 
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2. Statistik  Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi dari 

sampel ke populasi (Jogiyanto, 2004). Statistik inferensial dalam penelitian ini 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini menggunakan software 

SmartPLS versi 1.10. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten 

dengan mutiple indikator (Ghozali, 2008). Wald menyebutkan PLS sebagai ”soft 

modeling”. PLS merupakan metode analisis yang powerful karena dapat diterapkan 

pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak 

harus besar. PLS selain dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada 

landasan teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga dapat digunakan sebagai 

konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 2009).  

Secara filosofis, covariance based SEM lebih sesuai digunakan untuk pengujian 

teori atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. PLS dapat dianggap 

sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih cocok untuk tujuan prediksi. 

PLS dimaksudkan untuk causal-perdictive analysis dalam situasi kompleksitas yang 

tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 2008).  

Menurut covariance based SEM, variabel laten diukur dengan indikator-indikator 

yang bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel 

laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau 

manifest). Namun, variabel laten dapat juga dibentuk oleh indikator-indikator yang 

bersifat formatif yang mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi 

konstruk (arah hubungan kausalitas dari indikator atau manifest ke konstruk). PLS dapat 

mengakomodir model indikator refleksif, dan atau model indikator formatif (Ghozali, 

2008). 

Langkah-langkah PLS: 

1. Merancang Model Struktural (inner model) 

2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 
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4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

5. Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

7. Pengujian Hipotesis  

 

7.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

7.5.1.  Profil PKL di Kabupaten Sarolangun  

Penelitian ini meneliti PKL didalam kota Kabupaten Sarolangun. Metode 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling tipe judgement sampling. 

Berdasarkan metode tersebut maka sampel penelitian ini adalah sebesar 187 responden 

PKL. Berikut Profil PKL didalam kota Kabupaten Sarolangun:  

7.5.1.1.  PKL Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan kuesioner yang telah disampaikan maka didapat profil PKL 

berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:  

Tabel 7.1. PKL Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Laki-laki  161 86% 

2 Perempuan  26 14% 

 Jumlah 187 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 7.1 terlihat mayoritas PKL adalah Laki-laki. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga sehingga berusaha usaha 

menenuhi kebutuhan keluarga. 

7.5.1.2.  PKL Berdasarkan Jenis Usaha  

Berdasarkan kuesioner yang telah disampaikan maka didapat profil PKL 

berdasarkan jenis usaha sebagai berikut: 

 

 



153 

Tabel 7.2.  PKL Berdasarkan Jenis Usaha  

No Jenis Usaha  
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Makanan dan Minuman 135 72,2% 

2 Pakaian 41 21,9% 

3 Peralatan Rumah Tangga 11 5,9% 

 Jumlah 187 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 7.2 terlihat mayoritas PKL adalah jenis makanan dan 

minuman. Hal ini dilatarbelakangi oleh relatif banyaknya masyarakat pendatang yang 

ada didalam kota Kabupaten Sarolangun. 

7.5.1.3.  PKL Berdasarkan Usia  

Berdasarkan kuesioner yang telah disampaikan maka didapat profil PKL 

berdasarkan usia sebagai berikut: 

Tabel 7.3. PKL Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 ≤ 20  23 12,30% 

2 20 – 30 58 31,01% 

3 30 – 40 69 36,90% 

4 ≥ 40 37 19,79% 

 Jumlah 187 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 7.3 terlihat persentase rentang usia 20 s.d 30 tahun hampir 

sama dengan rentang usia 30 s.d 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PKL didalam 

kota Kabupaten Sarolangun merupakan berada usia produktif. 

7.5.1.4.  PKL Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Berdasarkan kuesioner yang telah disampaikan maka didapat profil PKL 

berdasarkan pendidikan terakhir usia sebagai berikut:  
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Tabel 7.4. PKL Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

No Tingkat Pendidikan   
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 SD 16 8,56% 

2 SMP 51 27,27% 

3 SMA 97 51,87% 

4 Sarjana 23 12,30% 

 Jumlah 187 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 7.4 terlihat tingkat pendidikan SMA merupakan persentase 

tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PKL memiliki sedikit pengetahuan usaha dan 

mereka mempunyai potensi untuk dikembangkan. 

7.5.1.5.  PKL Berdasarkan Jumlah Karyawan  

Berdasarkan kuesioner yang telah disampaikan maka didapat profil PKL 

berdasarkan jumlah karyawan sebagai berikut:  

Tabel 7.5.  PKL Berdasarkan Jumlah Karyawan  

No Jumlah Karyawan (Orang) 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 Tidak Ada 57 30,48% 

2 1 66 35,29% 

3 2 39 20,86% 

4 ≥ 3 25 13,37% 

 Jumlah 187 100% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 7.5 terlihat PKL tidak memiliki karyawan sebanyak 30,48% 

persen. Hal ini berarti para PKL melakukan usahanya sendiri dan yang terbanyak 

adalah memiliki karyawan sebanyak 1 orang.   

7.5.2.  Pengelolaan Keuangan PKL di Kabupaten Sarolangun 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuisioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh variabel dan indikator pengelolaan keuangan. 

Variabel pengelolaan keuangan (PK) memiliki indikator modal usaha (X1.1) dan 

indikator pencatatan keuangan (X1.2). Indikator modal usaha (X1.1) menggambarkan 
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modal usaha sebagai hal yang penting bagi usaha PKL. Indikator pencatatan keuangan 

(X1.2) menggambarkan kegiatan pencatatan keuangan sebagai hal yang penting bagi 

usaha PKL. 

7.5.3.  Pengelolaan Sumber Daya Manusia PKL di Kabupaten Sarolangun  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuisioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh variabel dan indikator pengelolaan sumber daya 

manusia. Variabel pengelolaan sumber daya manusia (PSDM) memiliki indikator 

tenaga kerja (X2.1) dan indikator upah (X2.2). Indikator tenga kerja (X2.1) 

menggambarkan PKL melakukan tenaga kerja sebagai hal yang penting bagi usaha 

PKL. Indikator upah (X2.2) menggambarkan upah sebagai hal yang penting bagi usaha 

PKL.  

7.5.4.  Pengelolaan Operasional PKL di Kabupaten Sarolangun  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuisioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh variabel dan indikator pengelolaan operasional. 

Variabel pengelolaan operasional (PO) memiliki indikator kapasitas produksi (X3.1) 

dan indikator layot usaha (X3.2). Indikator kapasitas produksi (X3.1) menggambarkan 

PKL melakukan perencanaan kapasitas produksi. Indikator layout (X3.2) 

menggambarkan PKL malakukan layout usaha. 

7.5.5.  Pengelolaan Pemasaran PKL di Kabupaten Sarolangun  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuisioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh variabel dan indikator pengelolaan pemasaran. 

Variabel pengelolaan pemasaran (PP) memiliki indikator harga (X4.1), dan indikator 

promosi (X4.2), serta indikator produk (X4.3). Indikator harga (X4.1) menggambarkan 

PKL mempertimbangkan komponen pembentuk harga produksi dalam menetapkan 

harga jual produknya. Indikator promosi (X4.2) menggambarkan PKL malakukan 

promsi dalam usahanya. Indiaktor (X4.3) menggambarkan PKL memperhatikan kualitas 

produknya. 
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7.5.6.  Kinerja Usaha PKL di Kabupaten Sarolangun  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuisioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh variabel dan indikator kinerja usaha. Variabel kinerja 

usaha (KU) memiliki indikator profitabilitas usaha (Y1.1) dan omzet usaha (Y1.2). 

Indikator profitabilitas usaha (Y1.1) menggambarkan usaha PKL memberikan 

pertumbuhan profitabilitas usaha. Indikator omzet usaha (Y1.2) menggambarkan usaha 

PKL memberikan pertumbuhan omzet usaha. 

7.5.7.  Model Usaha PKL di Kabupaten Sarolangun  

Setalah tahapan analisis kualitatif dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 

tahapan analisis kuantitatif dengan teknik analisis yaitu menggunakan model persamaan 

structural (structural Eqyaution modeling). Model persamaan structural yang tepat 

dengan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi dan pola hubungan antara 

indikator terhadap variabel bersifat reflektif adalah variance atau component – based 

structural modeling yang dikenal dengan istilah partial least squares (PLS). 

Tahapan analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan partial least square 

(PLS) dengan software SmartPLS versi 1.10.  Setelah mengetahui variabel dan indikator 

dalam model penelitian, maka selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada responden 

untuk memberikan skor penilaian dengan skala linkert 1 s.d 5 terhadap indikator-

indiaktor tersebut. Hasil skoring dari responden tsb diinput dalam program excel dan 

selanjutnya ditransfer kedalam program SmartPLS. Model penelitian ini dapat 

digambarkan dalam SmartPLS sebagai berikut: 
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Gambar 7.2.  Model Awal Penelitian 

 

Setelah menggambarkan model penelitian dengan SmartPLS tersebut, maka 

dilakukan perhitungan dengan mengcalculate model penelitian tersebut. Hasil calculate 

model penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3.  Hasil Calculate Model Awal Penelitian  

 

Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) suatu indikator dikatakan mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. Sedangkan 

loading factor 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk model yang 
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masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

SmartPLS, pada gambar 7.3 terlihat bahwa indikator pencatatan keuangan (X1.2), 

indikator  upah (X2.2), dan indikator promosi (X4.2) serta indikator profitabilitas (Y1.1) 

memiliki loading factor dibawah 0,5. Dengan demikian indikator-indikator tersebut 

didrop (dikeluarkan) dari model. Dengan demikian model penelitian setelah dilakukan 

dropping terhadap indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4.  Model Penelitian Setelah Dilakukan Dropping Indikator  

 

Setelah adanya model baru tersebut (model hasil dropping) maka selanjutnya 

dilakukan kembali calculate terhadap model tersebut. Hasil calculate yang dilakukan 

terhadap model baru maka dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5.  Hasil Calculate Model Baru Penelitian 
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Setelah dilakukan calculate selanjutnya dilakukan bootstrapping terhadap model 

baru dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.6.  Hasil Bootrsapping Terhadap Model Baru Penelitian 

 

Hasil bootstrap juga menghasilkan tabel setting yang menjelaskan jumlah 

sampel penelitian ini adalah sebanyak 187 responden. Secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 7.6. Setting 

 

 

 

 

 

 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel result for outer loadings. Tabel ini 

menggambarkan kemampuan merefleksikan dan signifikansi indikator terhadap 

variabelnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7.7 berikut: 
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Tabel 7.7. Results For Outer Loading  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 7.7 tersebut terlihat bahwa hanya terdapat 1 (satu) indikator 

yang signifikan, yaitu indikator kapasitas produksi (X3.1) dengan t-satstistik sebesar 

3,001 karena memiliki t-statistiknya diatas 1,96. Artinya adalah variabel operasional 

direfleksikan oleh indikator kapasitas produksi. 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel results for inner weights. Tabel ini 

menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 7.8 berikut: 

Tabel 7.8. Results For Inner Weights  

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 7.8 terlihat bahwa hanya pengaruh variabel keuangan (PK) 

terhadap kinerja usaha (KU) dan variabel pengelolaan operasional (PO) terhadap kinerja 

usaha (KU) yang signifikan. Hal ini terlihat dari t-statistiknya diatas 1,96. Variabel 

pengelolaan keuangan yang direflesikan oleh indikator modal usaha dan variabel 
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pengelolaan operasional yang direfleksikan oleh indikator kapasitas produksi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja usaha yang direfleksikan oleh indakator omzet 

usaha.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal usaha dan 

kapasitas produksi akan menurunkan omzet usahanya. Hal ini berarti PKL masih 

menggunakan pengelolaan usaha yang tradisional, sehingga PKL tersebut tidak bisa 

diberi tambahan modal dan kapasitas usaha untuk meningkatkan omzet usahanya.  

 

7.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

7.6.1.  Kesimpulan  

Hasil penelitian akhir ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Profil PKL di kabupaten Sarolangun relatif homogeny.  

2. Variabel pengelolaan keuangan memiliki indikator modal usaha dan pencatatan 

keuangan.  

3. Variabel pengelolaan sumber daya manusia memiliki indikator tenaga kerja dan 

upah.  

4. Variabel pengelolaan operasional memiliki indikator kapasitas produksi dan layout 

usaha.  

5. Variabel pengelolaan pemasaran memiliki indikator harga, promsi dan produk. 

6. Variabel kinerja usaha memiliki indikator profitabilitas dan omzet usaha.  

7. Model usaha PKL di Kabupaten Sarolangun hanya dipengaruhi oleh pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan operasional, namun ketika dilakukan peningkatan 

terhadap pengelolan keuangan dan pengelolaan operasional akan menurunkan omzet 

usahanya.  

7.6.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran penelitian selanjutnya 

memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal PKL tersebut yang mempengaruhi 

kinerja usahanya.  
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Lampiran: Instrumen  

Variabel Indikator Pernyataan 

Pengelolaan Keuangan 

(PK) 

Modal usaha 

(X1.1) 

Modal usaha merupakan hal yang 

penting bagi usaha PKL 

Pencatatan 

Keuangan (X1.2) 

Pencatatan keuangan merupakan hal 

yang dilakukan oleh PKL 

Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia (PSDM) 

Tenaga kerja 

(X2.1) 

Tenaga kerja merupakan hal yang 

penting bagi PKL 

Upah (X2.2) Upah merupakan hal yang penting 

bagi PKL 

Pengelolaan Operasional Kapasitas Produksi 

(X3.1) 

Kapasitas produksi merupakan hal 

yang dipertimbangkan oleh PKL 

Layout (X3.2) Layout merupakan hal yag 

diperhatikan oleh PKL 

Pengelolaan Pemasaran Harga (X4.1) Harga merupakan hal yang 

menentukan usaha PKL 

Promosi (X4.2) Promosi dilakukan oleh PKL 

Produk (X4.3) Kualitas produk merupakan hal yang 

diperhatikan oleh PKL 

Kinerja Usaha Profitabilitas 

(Y1.1) 

Profitabilitas merupakan hasil dari 

PKL 

Omzet (Y1.2) Omzet usaha merupakan hal yang 

penting bagi PKL 
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BAB 8.    
Model Pengembangan Perilaku Pengelolaan Keuangan Nelayan  

Di Provinsi Jambi 

 (Tahun Ke-1) 

Oleh: Firmansyah, Tona Aurora Lubis, Zulkifli 

 

8.1.  PENDAHULUAN 

8.1.1.  Latar Belakang  

Provinsi Jambi memiliki Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri 

dari wilayah perairan laut seluas 44.496 km2 dengan panjang garis pantai ± 210 km dan 

wilayah daratan seluas 53.435,72 km2 yang meliputi zona pesisir dan dataran rendah 

serta zona dataran tinggi. Perairan laut mengandung potensi sumberdaya perikanan 

tangkap sebesar 114.036 ton/tahun dengan potensi lestari sebesar 71.820 ton/ tahun 

yang berupa antara lain jenis ikan ekonomis penting serta jenis udang-udangan. Tingkat 

pemanfaatan potensi perikanan tangkap di laut pada tahun 2012 mencapai 46.895 ton 

atau sebesar 65,29 % dari potensi lestari. Sedangkan perkembangan pelaku utama 

Perikanan berdasarkan Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 

sampai Tahun 2012 adalah sebanyak 12.271 orang dengan rincian 11.613 orang 

pembudidaya ikan, 11.165 orang nelayan (2.640 orang nelayan perikanan laut, dan 

8.525 orang nelayan perikanan perairan umum dan 493 orang pengolah ikan 

(http://epetani.pertanian.go.id/blog/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan 

pelaku-utama-perikanan-di-provinsi-jambi-8414). 

Menurut Kepala Bidang Produksi, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat (Tanjabar), “Hasil tangkapan nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, 

selama 2012 mencapai 22 ribu ton lebih atau mengalami kenaikan dibanding 2011 yang 

mencapai 21.107 ton. Jumlah tangkapan ini merupakan total hasil dari sekitar 1.500 

nelayan dalam setahun. Hasil tangkapan nelayan ini, sebagian besar dijual ke luar 

daerah seperti Riau dan beberapa daerah lainnya bahkan ada yang sampai diekspor ke 

luar negeri, seperti ke Singapura dan Malaysia. Hasil tangkapan yang diekspor antara 

lain udang ketak dan ikan bakot. Sementara untuk kerang pasang pasarnya hanya 

sebatas provinsi tetangga.” (http://sumatra.bisnis.com/m/read/20131118/13/47842/hasil-

tangkapan-ikan-nelayan-di-jambi-meningkat).  

http://epetani.pertanian.go.id/blog/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan%20pelaku-utama-perikanan-di-provinsi-jambi-8414
http://epetani.pertanian.go.id/blog/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan%20pelaku-utama-perikanan-di-provinsi-jambi-8414
http://sumatra.bisnis.com/m/read/20131118/13/47842/hasil-tangkapan-ikan-nelayan-di-jambi-meningkat
http://sumatra.bisnis.com/m/read/20131118/13/47842/hasil-tangkapan-ikan-nelayan-di-jambi-meningkat
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8.1.2.  Masalah Penelitian  

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih 

tersedianya potensi sumberdaya perikanan tangkap di Provinsi Jambi. Dengan potensi 

sumberdaya perikanan tangkap tersebut memberikan potensi pendapatan keuangan yang 

akan diterima oleh nelayan  tangkap. Sebaliknya, potensi tersebut juga mengakibatkan 

potensi pengeluaran keuangan sebagai akibat dari kegiatan atau operasional 

penangkapan perikanan tangkap tersebut. Dengan keadaan ini, apabila para nelayan 

tidak dapat mengelola keuangannya maka nelayan tidak akan mendapatkan manfaat dari 

potensi tersebut dan pada akhirnya potensi tersebut tidak akan memberikan 

kemakmuran bagi nelayan di Provinsi Jambi.  

 

8.1.3.  Urgensi Penelitian 

Mengingat pentingnya pengelolaan keuangaan bagi nelayan tangkap agar 

mampu memberikan  keberlangsungan kegiatan penangkapan perikanan tankap, maka 

hal ini menjadi  penting  dan  menarik  sehingga  layak  untuk  dilakukan  penelitian.  

Adapun urgensi penelitian ini adalah: 

1.   Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pertama  yang  meneliti  tentang  perilaku 

pengelolaan keuangan nelayan di Provinsi Jambi. 

2.   Penelitian ini juga merupakan penelitian pertama yang menggunakan metode 

kombinasi (mix  method) tentang perilaku pengelolaan keuangan pada nelayan  

di Provinsi Jambi. 

 

8.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

8.2.1.  Manajemen Keuangan  

Menurut Djohanputro (2008), manajemen keuangan adalah seni mengatur dan 

mengelola segala sesuatu dalam perusahaan yang memiliki nilai kekayaan atau nilai 

uang. Menurut Djohanputro (2008), ada beberapa keputusan yang diambil dalam bidang 

keuangan. (1) Keputusan investasi jangka panjang (long term investment) berkaitan 

dengan pengembangan fasilitas dan usaha perusahaan. Ciri dari keputusan ini adalah 

bertujuan menambah fasilitas  atau memperbesar usaha, barang hasil tersebut bukan 

diperjualbelikan tetapi untuk beroperasi atau berproduksi, melibatkan uang dalam 
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jumlah besar, dan umur ekonomisnya panjang. (2) Keputusan investasi jangka pendek 

(short term investment). Keputusan ini berkaitan dengan dengan keputusan modal kerja, 

yang mencakup masalah pengelolaan uang kas dan yang setara dengan kas, investasi 

yang sifatnya sementara, piutang dagang, persediaan. (3) Pendanaan jangka panjang 

(long term financing decision), yang berkaitan dengan pemenuhan dana jangka panjang 

untuk keperluan investasi. (4) Keputusan pendanaan jangka pendek (short term 

financing decision), keputusan yang menyangkut ketersediaan dana jangka pendek, 

yang harus dikembalikan kepada kriditor dalam tempo maksimum satu tahun. (5) 

Pengembalian hasil ke pemegang saham (return to shareholders decision), yang 

berkaitan dengan berapa bear pemegang saham menikmati hasil investasinya berupa 

kepemilikan saham.  

8.2.2.  Teori Perilaku Keuangan  

Teori perilaku keuangan dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam 

disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan merupakan analisis berinvestasi yang 

menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu suatu pendekatan yang 

menjelaskan bagaimana manuisa (investor) melakukan investasi atau berhubungan 

dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan bermaksud 

untuk memahami perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi dan bertindak 

di pasar modal yang akan berpengaruh pada market performance (Qawi, 2010; Wendy, 

2010; Shahzad, Paeman, Fawed, Sajid, Sehrish, 2013). 

Perilaku keuangan sangat berperan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang 

diperoleh serta pengetahuan investor tentang investasi. Sedangkan tiap-tiap investor 

memiliki tingkat kemampuan dan pengetahuan yang berbeda. Pengambilan keputusan 

investasi antara lain dipengaruhi oleh (1) sejauh mana keputusan investasi dapat 

memaksimalkan kekayaan, (2) behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan 

aspek psikologis investor. Pengambilan keputusan investasi tidak selalau berprilaku 

dengan cara yang konsisten dengan asumsi yang dibuat sesuai dengan persepsi dan 

pemahaman atas informasi yang diterima (Christanti dan Mahastanti, 2011; Jahanzeb, 

Agha, Saqib, Saif, 2012; Peteros dan Maleyeff, 2013). 
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8.2.3.  Peran Emosi Membentuk Keputusan Keuangan  

Elster (1998), Hermalin dan Isen (2000) memastikan bahwa dalam setiap proses 

pengambilan keputusan investasi, seorang investor pasti melibatkan emosinya dalam 

proses pengambilan keputusan investasi. Emosi adalah sesuatu yang kompleks karena 

mengandung aspek yang bervariasi yaitu : aspek kognitif, aspke psikis, aspek social, 

dan aspek behavioral.  

Ekman (1992) memperkenalkan emosi dasar (basic emotions). Ia 

menggambarkan sesuatu keadaan atau kejadian, lalu meminta responden untuk memilih 

gambar ekspresi wajah yang menurutnya paling sesuai dengan keadaan itu. Ia 

menemukan ada enam emosi dasar, yaitu:   

1. Kemarahan (anger) 

2. Rasa jijik atau muak (disgust) 

3. Rasa takut (fear) 

4. Kesenangan (happiness) 

5. Kesedihan (sadness) dan  

6. Terkejut (surprise) 

Ekman (1992) juga menemukan bahwa meskipun emosi adalah sebuah fenomena 

yang bersifat universal, namun ada bagian-bagian yang berbeda antara satu budaya 

dengan budaya lain (dalam hal mengekspresikan, merasakan, atau bereaksi). 

Miyamoto dan Ryff (2011) mengatakan ada yang disebut sebagai cultural script 

yang mengacu pada norma-norma budaya. Cultur script inilah yang mengatur 

bagaimana seseorang mengekspresikan emosinya, baik positif maupun negative. 

8.2.4.  Faktor-faktor Eksternal Emosi  

Emosi dikaitkan dengan kecendrungan orang untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu. Literatur psikologi menagtakan ada beberapa elemen emosi yang sangat jelas 

perannnya dalam mempengaruhi keputusan yang diambil seseorang, seperti rasa marah, 

menyesal, takut, gembira, bahkan cinta; yang semuanya akan mempengaruhi hati 

seseorang.  

Selain faktor-faktor internal tersebut, faktor-faktor eksternal juga berperan dalam 

menentukan emosi, perilaku, serta keputusan yang akan diambil seseorang, seperti 

tempat, waktu, atau suasuanan dan penunjangnya (prasarana, suhu, cuaca, bau, warna, 

dan sebaginya.  
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Tempat, pada dasarnya keputusan dapat diambil dimana saja. Seorang direktur 

keuangan, bisa saja membuat keputusan penting pada saat ia sedang menemani istrinya 

berbelanja di pasar swalayan. Seorang investor saham bisa saja mendadak menelopon 

pialangnya di tengah malam untuk memeritahkan penjualan saham perusahaan tertentu 

yang dimilikinya. Dengan kata lain, tempat bisa saja menajadi variabel yang tidak 

relevan. Keputusan yang baik menbutuhkan proses yang baik. Tempat yang memenuhi 

syarat merupakan salah satu faktor penentu proses. Keputusan yang biasa dan 

cenderung rutin biasanya diambil di kantor.  

Waktu, McGuinness (2011) mengatakan bahwa ia tidak akan membuat keputusan 

penting setelah jam empat sore. Para akademisi dan peneliti di bidang keuangan 

menemukan fenomena day of the week effect, monday effect atau january effect, yang 

menggambarkan perilaku spesifik harga saham berkaitan dengan waktu. Penelitian 

menemukan bahwa harga saham diwaktu-waktu tersebut mempunyai perilaku yang 

berbeda dengan harga saham diwaktu-waktu yang lain.  

Suasana, faktor yang juga melengkapi pengambilan keputusan. Kualitas suasana 

ditentukan oleh berbagai aspek, baik fisik maupun psikologis. Aspek fisik biasanya 

berhubungan dengan prasarana yang tersedia untuk proses pengambilan keputusan. 

Ruangan yang memadai, fasilitas komunikasi yang baik, listrik yang cukup. Aspek 

psikologis juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Suasana hati yang sedang sedih 

gembira. Pengaruh suasana hati diperkuat oleh faktor penunjang psikologis lain seperti 

warna, bau, bahkan cuaca. Hirshleifer dan Shumway (2003) melakukan penelitian 

secara ekstensif dengan melibatkan 26 bursa internasional. Mereka menemukan bahwa 

kecerahan sinar matahari pagi akan membentuk good mood investor, sehingga dapat 

menaikkan harga saham secara agregat di pasar modal. Argumentasi mereka adalah 

bahwa kecerahan sinar matahari pagi membuat orang lebih optimis dan lebih rendah 

risk aversion-nya sehingga lebih atraktif membeli saham.  

8.2.5.  Bias Kognitif  

Menurut pengertian umum, bias kognitif adalah sebuah proses berfikir yang tidak 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak dilengkapi oleh alasan-

alasan yang kuat. Akibatnya kemungkinan akan terjadi penyimpangan persepsi, 

penyimpangan judgment, interpestasi yang tidak logis, atau disebut irrational. 
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Menurut Asri (2013), bias kognitif dapat disebabkan oleh banyak variabel 

perilaku yang menjadi penentu. Variabel-variabel perilaku keuangan berperan dalam 

menimbulkan bias kognitif dikelompok menjadi 3 kelompok yaitu: 

1. Perilaku Penyederhanaan Proses Pembuatan Keputusan (Heuristic). 

Heuristic adalah suatu proses pengambilan keputusan yang menggunakan 

informasi terbatas, lebih banyak mengandalkan pengalaman, ditambah intuisi 

secukupnya (Fromlet, 2001).  

Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara heuristic, tidak jarang 

orang hanya menggunakan rule of thumb, bahakan intuisi atau common sense saja. 

Pendekatan heuristic kadang-kadang memang perlu diterapkan karena : 

 Keputusan yang diambil realtif sederhana.  

 Sudah terjadi berulang-ulang. 

 Mengandung dampak yang tidak serius seandainya terjadi kesalahan. 

Menurut teori keuangan konvensional seharusnya semua keputusan didasarkan 

pada pertimbangan yang matang atas berbagai informasi, baik yang saat itu sudah 

tersedia maupun tersembunyi. Begitu pula ketika manajer keuangan perusahaan 

membuat keputusan, seharusnya disertai dengan pertimbangan dan asumsi logis dan 

pendekatam yang kuantitatif menggunakan rumus-rumus yang tersedia. Ia juga 

memerlukan data yang lengkap untuk dianalisis dan dijadikan dasar keputusan yang 

dibuatnya. 

Namun dalam kenyataannya, orang sering menggunakan data, upaya, maupun 

analisis terbatas agar dapat menghasilkan keputusan secepatnya. Perilaku 

penyederhanaan heuristic dilengkapi dengan kecendrungan menggunakan informasi yag 

tersedia saja (availability bias). Ada keengganan, terutama karena keterbatasan waktu, 

untuk mencari data atau informasi tambahan demi memperkuat analisis. Seringkali data 

yang tersedia dipandang mencukupi dan dapat dipakai seperti yang pernah dilakukan 

sebelumnya.  

Perilaku penyederhanaan proses pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan pengalaman masa lalu dikenal dengan hindsight. Orang seringkali melihat 

pengalaman yang dimiliki meskipun terbatas, sebagai acuan yang paling mudah untuk 

dipahami. Perilaku ini sering membuat orang enggan untuk melakukan prediksi 

berdasarkan metoda-metoda realistic sehingga reaksi yang diberikan terhadap 

informasipun menjadi bias.  
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Selanjutnya, dikalangan investor di pasar modal tidak jarang ditemuan perilaku 

yang terlalu mudah untuk menilai sesuatu sebagai cerminan dari sebuah kelompok yang 

diwakilinya (representativeness). Pada akhir tahun 1990an, orang sudah menilai positif 

apabila melihat simbol-simbol internet seperti e, i, com dan sebagainya. Mereka 

menganggap bahwa perusahaan itu berpotensi menghasilkan laba tinggi karena bergerak 

dibidang teknologi informasi yang sedang booming saat itu, akibatnya terjadi 

gelembung harga.  

2. Bias Reaksi Terhadap Informasi 

Informasi adalah suatu objek yang dikirimkan oleh satu pihak dan diterima oleh 

pihak lain. Kualitas informasi akan menjadi penentu reaksi yang diberikan oleh 

penerimanya. Bisa saja penerima tidak memberikan reaksi apapun terhadap sebuah 

informasu kalau kualitas informasi itu dinilainya rendah.  

Fenomena overreaction menjadi salah satu topic hangat bagi para peneliti yang 

tertarik pada aspek psikologis pengambilan keputusan. Dengan semakin baiknya 

infrastruktur komunikasi dan teknologi infomasi, bukan tidak mungkin menambah 

kemudahan orang untuk memberikan reaksi yang berlebihan terhadap informasi yang 

sebenarnya tidak terlalu relevan bagi dirinya. Misalnya, karena jaraknya yang jauh 

sebenarnya informasi kejadian di Amerika tidak relevan untuk ditanggapi. Namun 

karena komunikasi yang demikian lancar dewasa ini, seseorang menjadi berfikir 

sebaliknya. 

Perilaku conservatism juga terjangkit orang-orang tertentu dalam menghadapi 

perubahan. Perilaku ini cenderung lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan 

itu. Perilaku konservatisme cenderung sulit untuk dikaji penyebabnya karena cenderung 

menjadi ciri pribadi seseorang. Namun pengalaman yang panjang menghadapi masalah 

yang sama bisa menyebabkan orang menjadi jenuh dan enggan untuk bereaksi.  

Perilaku heuristic lain  dalam membuat keputusan adalah anchoring and 

adjustment. Konsep anchoring and adjustment diperkenalkan oleh Tversky dan 

Kahneman tahun 1974 ini adalah sutau cara untuk melakukan penilaian dalam 

ketidakpasatian dengan berpegang erat pada infomasi tertentu yang dimiliki (dan 

ditetapkan sebagai “jangkar”) dan melakukan penyesuaian. Akibatnya perilaku ini juga 

berpotensi menimbulkan bias atau kesalahan karena ada kecenderungan untuk percaya 

berlebihan terhadap infomasi jangkar dan tidak peduli terhadap informasi-informasi 

lain.  
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Kadang-kadang subjektivitas orang terhadap informasi berlebihan sehingga ia 

begitu percaya pada sebuah informasi dan begitu tidak percaya pada informasi yang 

lain. Singkatnya, seseorang hanya bersedia mendengar apa yang ingin dia dengar, dan 

tidak peduli pada informasi apapun yang tidak ia dengar, dan tidak peduli pada 

informasi apapun yang tidak ingin ia dengar. Keyakinan yang berlebihan pada suatu 

informasi tentu saja mengakibatkan bias yang disebut dengan confirmation bias.  

3. Bias Pemahaman Informasi & Penyesuaian Diri 

Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang seseorang mengidap optimisme dan rasa 

percaya diri yang berlebihan sehingga keputusan yang dibuatnya cenderung berlebihan 

pula dari yang seharusnya. Ketika ia mendengar suatu informasi, ia merasa sangat 

optimis dan sangat yakin bahwa ia dapat memanfaatkan informasi itu untuk 

memperoleh keuntungan. Ia yakin bahwa ia mampu untuk membuat keputusan yang 

terbaik, meskipun sebeanrnya memerlukan pertimbangan yang lebih banyak lagi.  

Excessive optimism atau rasa optimisme yang berlebihan menggambarkan 

perilaku seseorang yang cenderung underestimate terhadap frekuensi kegagalan. 

Overconfidence menunjukkan penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya. Dalam 

hal ini, ia menilai dirinya mempunyai kemampuan diatas rata-rata. Shiller (2006) 

mengaskan bahwa orang bisa menunjukkan kepercayaan diri berlebihan atas 

kemampuannya atau atas pengetahuannya. Shiller (2000) dalam Fromlet (2001) 

mengatakan bahwa seringkali orang merasa lebih tahu (tentang sesuatu) dariapda yang 

sesungguhnya. Seorang investor yang baru melakukan dua-tiga kali transaksi tidak 

jarang sudah cukup meras cerdik dalam membuat berbagai keputusan investasi. 

Dalam konsep mental accounting diasumsikan bahwa manusia membagi uangnya 

ke dalam keompok-kelompok (account) tertentu berdasarkan tujuan pemanfaatan uang 

tersebut. Misalnya, untuk cadangan pensiun, untuk membiayai kuliah anak di perguruan 

tinggi kelak, dan untuk menikmati kemewahan tertentu di hari tua. Thaler (1999) 

menyimpulkan bahwa manusia memandang dan memperlakukan kekayaannya dengan 

melihat hubungan kekekayaan tersebut dengam : 

 Kemampuan mendapatkan penghasilan saat ini (current income) 

 Kekayaan yang dimiliki saaat ini (current wealth) dan  

 Kemampuan memperoleh penghasilan di masa yang akan datang (future income). 

Dalam konteks bagaimana orang akan memberikan reaksi terhadap informasi 

yang datang kepadanya dikenal dengan istilah framing effect, dimana rekasi ditentukan 
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oleh cara penyampaian informasi tersebut. Orang akan bereakasi positif bila informasi 

disampaikan dengan bingkai positif, dan akan bereaksi negative bila informasi (yang 

sama) disampaikan dengan bingkai negatif. 

Teori disposition effect bisa saja dipakai untuk menjelaskan yang terjadi pada 

market crash. Ketika itu, para pelaku pasar modal meras ketakutan luar bias terhadap 

resiko dan berusaha untuk meminimumkannya. Lalu, mereka beramai-ramai begitu saja 

menjual saham yang dimiikinya, meskipun sebesarnya saham itu berkinerja baik dan 

pantas untuk dipertahankan.  

Fenomena yang dijelaskan dalam disposition effect dapat digali lebih lanjut 

sehingga dapat dipahami mengapa orang terlalu cepat atau lembat menjual saham yang 

dimilikinya. Salah satu alasan orang menjual saham yang “bagus” terlalu cepat 

berkaitan dengan emosi penyesalan. Ini adalah sikap individu yang jamak ditentukan 

dalam berbagai situasi. Dalam konteks disposition effect, ketakutan akan rasa sesal 

terlepasnya keuntungan yang sudah ditangan seandainya harga mengalami penurunan. 

Akibatnya mereka selalu dihantui oeh rasa ingin menjual saham yang dimilikinya dan 

akhirnya keinginan itu tidak dapat ditahan lagi.  

8.2.6.  Roadmap Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1. Road Map Penelitian 

 

8.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

8.3.1.  Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model 

pengambangan   perilaku  pengelolaan  keuangan  nelayan  di  Provinsi  Jambi  yang 

komprehensif  agar  usaha   nelayan   perikanan  tangkap  dapat  berkelanjutan.  Secara 

Tahun Pertama 

Tahun Kedua 

Model Pengembangan 
Perilaku Pengelolaan Keuangan Nelayan di 

Provinsi Jambi  
(Faktor Internal) 

Model Pengembangan 
Perilaku Pengelolaan Keuangan Nelayan di 

Provinsi Jambi  
(Faktor Eksternal) 
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Khusus tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.   Mengetahui profil nelayan di Provinsi Jambi 

2.   Menganalisis perilaku pengelolaan keuangan nelayan di Provinsi Jambi 

3.   Merumuskan model  pengembangan  perilaku  pengelolaan  keuangan nelayan di 

Provinsi Jambi 

8.3.2.  Manfaat Penelitian 

Menyadari akan besarnya manfaat pengelolaan keuangan yang baik dan benar 

guna keberlangsungan usaha penangkapan perikanan tangkap maka manfaat penelitian 

ini adalah:  

1. Dapat mengetahui profil nelayan di Provinsi Jambi 

2. Dapat menganalisis perilaku pengelolaan keuangan nelayan di Provinsi Jambi 

3. Dapat merumuskan model pengembangan perilaku pengelolaan keuangan nelayan 

di Provinsi Jambi 

 

8.4.  METODE PENELITIAN 

8.4.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), 

yaitu kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 

 

 

 

 

 



175 

8.4.2.  Tahapan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 8.2. Tahapan Penelitian 

 

8.4.2.1.  Tahap Kualitatif  

 Langkah (1) Masalah dan Potensi  

Masalah Penelitian ini adalah belum adanya model pengembangan perilaku 

pengelolaan keuangan nelayan di Provinsi Jambi. Potensi adalah adanya potensi 

sumberdaya kelauatan dan perikanan di perairan laut Provinsi Jambi.  

  Langkah (2) Kajian Teori 

Kajian Teori dalam tahapan penelitian kualitatif ini menggunakan Pendekatan 

Interpretif Fenomenologi.  

 Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

2. Analisis domain 

3. Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 
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 Langkah (4) Temuan Hipotesis 

Pada langkah temuan hipotesis ditemukan indikator dan variabel. Hasil temuan 

indikator dan variabel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indikator dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model 

pengembangan perilaku pengelolaan keuangan nelayan di Provinsi pada tahap 

penelitian kuantitatif.     

8.4.2.2.  Tahap Kuantitatif  

  Langkah (5) Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan perikanan tangkap di Provinsi Jambi. 

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

tipe judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah 

purposive sampling dengan kriteria-kriteria yang didasarkan dari hasil penelitian 

kualitatif.  

  Langkah (6) Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data pada pendekatan kuanlitatif menggunakan kuesioner yang terdiri 

dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Data sekunder menggunakan data 

yang telah diterbitkan oleh pihak terkait, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan di 

Kabupaten dan Provinsi Jambi. 

  Langkah (7) Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis 

analisis tersebut sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik 

rata-rata. 

2. Statistik  Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik 

inferensi dari sampel ke populasi (Jogiyanto, 2010). Statistik inferensial dalam 
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penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini 

menggunakan software SmartPLS versi 1.10. 

PLS selain dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum 

ada landasan teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga dapat digunakan 

sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 2009).  

Menurut covariance based SEM, variabel laten diukur dengan indikator-

indikator yang bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan bahwa 

konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas 

dari konstruk ke indikator atau manifest). Namun, variabel laten dapat juga 

dibentuk oleh indikator-indikator yang bersifat formatif yang mengasumsikan 

bahwa indikator-indikator mempengaruhi konstruk (arah hubungan kausalitas 

dari indikator atau manifest ke konstruk). PLS dapat mengakomodir model 

indikator refleksif, dan atau model indikator formatif (Ghozali, 2008). 

Langkah-langkah PLS. 

1. Merancang Model Struktural (inner model) 

2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

5. Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

7. Pengujian Hipotesis  

 Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa 

alasan, yaitu: 

1. Sisi landasan teori.  

2.   Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4. Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 

 

8.5.  HASIL YANG DICAPAI  

8.5.1.  Profil Nelayan di Provinsi Jambi  

Provinsi  Jambi  memiliki  Potensi  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  yang 

terdiri dari wilayah perairan laut seluas 44.496 km2 dengan panjang garis pantai ± 210 
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km dan wilayah daratan seluas 53.435,72 km2 yang meliputi zona pesisir dan dataran 

rendah  serta  zona  dataran  tinggi.   Perairan  laut  mengandung  potensi  sumberdaya 

perikanan tangkap sebesar 114.036 ton/tahun dengan potensi lestari sebesar 71.820 ton/ 

tahun yang berupa antara lain jenis ikan ekonomis penting serta jenis udang-udangan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah produksi perikanan tangkap  menurut 

sub sektor perikanan tangkap dan perairan umum di Provinsi Jambi terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 50.949 ton pada tahun 2010, 51.840 ton 

pada tahun 2011, dan 54.091 ton pada tahun 2012 dan 55.258 ton pada tahun 2013. 

Namun, jumlah  produksi  perikanan   tangkap  ini  masih  jauh  di  bawah  rata-rata  

produksi perikanan tangkap dari seluruh provinsi di  Indonesia (Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jambi, 2013).  

a).  Profil Kapal dan Alat Tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

(April 2015)  
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b).  Profil  Kapal  dan  Alat  Tangkap di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat 

(Mei 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c).  Profil Produksi dan Harga Ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

(April 2015) 
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d).  Profil Produksi dan Harga Ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

(Mei 2015) 
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8.5.2.  Analisis Perilaku Pengelolaan Keuangan Nelayan di Provinsi Jambi  

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian, yaitu tahapan kualitatif 

dan  selanjutnya dilanjutkan tahapan kuantitatif. Pada tahapan kualitatif, berdasarkan 

kuesioner  dan  wawancara  dengan  para  nelayan  di  Provinsi  Jambi  maka  peneliti 

menemukan 3 (tiga) variabel penelitian dan indikator penelitian. Adapun variabel dan 

indikatornya tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: 

1.  Variabel Perilaku Keuangan (PK) terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:  

(1)  heuristic (He) 

(2)  hindsight (Hi) 
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(3)  representativeness (Re) 

(4)  anchoring and adjustment.(Aa) 

2.  Variabel keputusan keuangan berupa Keputusa Investasi (KI), terdiri dari 2 

(dua) indikator yaitu: 

(1)  Aktiva lancar (Al)  

(2)  Aktiva tetap (At) 

3.  Variabel keputusan keuangan berupa Keputusan Sumber Dana (KSD), terdiri dari 

2 (dua) indikator yaitu : 

(1)  Hutang lancar (Hl) 

(2)  Hutang jangka panjang (Hjp) 

8.5.3.  Model Pengembangan Perilaku Pengelolaan Keuangan Nelayan di 

Provinsi Jambi  

Setalah tahapan analisis kualitatif dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 

tahapan  analisis  kuantitatif  berupa  teknik  analisis  menggunakan  model  persamaan 

structural  (structural  Eqyaution  modeling).  Model  persamaan  structural  yang  

tepat dengan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi dan pola hubungan 

antara indikator terhadap variabel bersifat reflektif adalah  variance atau component – 

based structural modeling yang dikenal dengan istilah partial least squares (PLS). 

Tahapan analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan partial least square 

(PLS) dengan software SmartPLS versi 2.0.  Setelah mengetahui variabel dan indikator 

dalam model penelitian, maka  selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada responden 

untuk  memberikan  skor  penilaian  dengan  skala  linkert  1  s.d  5  terhadap  

indikator-indiaktor tersebut. Hasil skoring dari responden tersebut diinput dalam 

program excel dan  selanjutnya  ditransfer  kedalam  program  SmartPLS.  Model  

penelitian  ini  dapat digambarkan dalam SmartPLS sebagai berikut: 
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Gambar. 8.3. Model Penelitian  

 

Setelah  menggambarkan  model  penelitian  dengan  SmartPLS  tersebut,  maka 

dilakukan perhitungan dengan mengcalculate model penelitian tersebut. Hasil 

calculate model penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 8.4 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 8.4. Hasil Calculate Model Penelitian  

Menurut   Chin   (1998)   dalam   Ghozali   (2006)   suatu   indikator   dikatakan 

mempunyai  reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. 

Sedangkan loading factor  0,5  sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk 

model  yang  masih  dalam  tahap  pengembangan.  Berdasarkan  perhitungan  dengan 

menggunakan  SmartPLS,  pada  Gambar  8 . 4  terlihat   bahwa  pada  variabel  
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Perilaku Keuangan (PK) hanya terdapat 1 (satu) indikator yang mempunyai nilai 

loading factor lebih besar dari 0,5 yaitu indikator heuristic (He) dengan nilai loading 

factor  sebesar 0,799. Hal  ini  berarti  Perilaku  Keuangan  Nelayan  di  Provinsi  

Jambi  hanya  dapat direfleksikan  oleh  indikator  heuristic  (He).  Pada  variabel  

Keputusan  Sumber  Dana (KSD) terlihat hanya indikator  hutang lancar (Hl) yang 

memiliki nilai loading factor diatas 0,5 yaitu 0,995. Hal ini menunjukkan bahwa 

Keputusan Sumber Dana Nelayan di Provinsi Jambi hanya bersumber dari hutang 

lancar/ hutang jangka pendek. Sedangkan pada variabel Keputusan Investasi (KI) juga 

terdapat hanya indikator Aktiva lancar (Al) yang memiliki nilai loading factor   diatas 

0,5 yaitu 0,916. Hal ini berarti Keputusan Investasi nelayan di Provinsi Jambi hanya di 

investasikan pada aktiva lancar usahanya. 

Setelah dilakukan calculate selanjutnya dilakukan bootstrapping terhadap model 

dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 8.5. Hasil Bootrsapping Terhadap Model Penelitian  

Hasil  bootsrap  juga  menghasilkan tabel result for outer loadings.  Tabel  ini 

menggambarkan kemampuan merefleksikan dan signifikansi indikator terhadap 

variabelnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut:  
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Tabel 8.1. Results For Outer Loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signifikansi  refleksi  indikator  pada  viariabelnya  dapat  dilihat  dari  nilai  t 

statistiknya diatas 1,96. Berdasarkan Tabel 8 .1 tersebut hanya terdapat 2 (dua) 

indikator yang signifikan merefleksikan variabelnya karena nilai t-statistiknya diatas 

1,96. Kedua indikator tersebut adalah indikator aktiva lancar (Al) pada variabel 

Keputusan Invetsasi (KI) dan indikator hutang lancar (Hl) pada variabel Keputusan 

Sumber Dana (KSD). 

Hasil  bootsrap  juga  menghasilkan  tabel  total  effects.  Tabel  ini  menjelaskan 

pengaruh antar variabel penelitian. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8.2 berikut:  
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Tabel 8.2. Total Effects  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 8.2 terlihat bahwa semua pengaruh variabel Perilaku 

Keuangan (PK) terhadap variabel Keputusan Sumber Dana (KSD), dan variabel Perlaku 

Keuangan terhadap  Keputusan  Investasi  (KI),  serta  Keputusan  Sumber  Dana  

(KSD)  terhadap variabel Keputusan Investasi (KI) adalah tidak signifikan, karena t-

statistiknya dibawah 1,96. Degan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku 

keuangan para nelayan di Provinsi  Jambi  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  

keputusan  sumber  dana  dan keputusan  investasinya.   Demikian  juga  pengaruh   

keputusan  sumber  dana  tidak mempengaruhi keputusan investasinya. Hal ini berarti 

ada variabel-variabel lain diluar variabel  penelitian  ini  yang  diduga  mempunyai  

pengaruh   terhadap  kesejahteraan nelayan  di  Provinsi  Jambi.  Dengan  demikian  

model  penelitian  ini  belum  mampu menemukan variabel yang mempengaruhi 

kesejateraan nelayan di Provinsi Jambi, untuk itu  maka  adalah  penting  dan  menarik  

untuk melakukan penelitian di tahun kedua mengenai variabel lain yang mempengaruhi 

kesejahteraan nelayan.  

 

8.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

8.6.1.  Kesimpulan  

Hasil penelitian akhir ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Berdasarkan  profil  nelayan  di  Provinsi  Jambi  terlihat  bahwa  masih  

terdaptanya potensi laut di Provinsi Jambi yang bisa dikelola untuk meningkatkan 

kesejahteraan nelayan di Provinsi Jambi. 
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2.  Penelitian ini memiliki variabel Perilaku Keuangan (PK) dengan indikator 

heuristic (He), hindsight  (Hi), representativeness (Re),   anchoring and 

adjustment.(Aa), dan variabel Keputusan Investasi  (KI) dengan indikator aktiva 

lancar (Al) dan aktiva tetap (At),  serta Keputusan Sumber Dana (KSD) dengan 

indikator hutang lancar (Hl) dan hutang jangka panjang (Hjp). 

3.  Model penelitian ini belum  mampu  menemukan  variabel  yang  mempengaruhi 

kesejateraan nelayan di Provinsi Jambi, untuk itu maka adalah penting dan 

menarik untuk melakukan penelitian di tahun  kedua mengenai variabel lain yang 

mempengaruhi kesejahteraan nelayan. 

8.6.2.  Saran  

Berdasarkan keseimpulan tersebut, maka saran penelitian ini adalah penting dan 

menarik agar penelitian ini mendapatkan dana untuk penelitian tahun kedua, sehingga 

dapat menjawab  faktor-fator  yang mempengaruhi  kesejahteraan  nelayan  di  Provinsi 

Jambi.  
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Instrumen:  

Variabel Indikator Pernyataan 

Perilaku 
Keuangan 

(PK) 

Heuristic (He) Heuristic merefleksikan perilaku keuangan 
nelayan di Provinsi Jambi. 

Hindsight (Hi) Hindsigh merefleksikan perilaku keuangan 
nelayan di Provinsi Jambi. 

Representativeness 
(Re) 

Representativeness merefleksikan perilaku 
keuangan nelayan di Provinsi Jambi 

Anchoring and 
Adjustment. (Aa) 

Anchoring and Adjustment merefleksikan 
perilaku keuangan nelayan di Provinsi 
Jambi. 

Keputusan 
Investasi (KI) 

Aktiva lancar (Al) Aktiva lancar merefleksikan Keputusan 
investasi nelayan di Provinsi Jambi.  

Aktiva tetap (At) Aktiva tetap merefleksikan Keputusan 
investasi nelayan di Provinsi Jambi.  

Keputusan 
Sumber Dana 

(KSD) 

Hutang lancar (Hl) Hutang lancar merefleksikan Keputusan 
sumber dana nelayan di Provinsi Jambi.  

Hutang Jangka 
Panjang (Hjp) 

Hutang jangka panjang merefleksikan 
Keputusan sumber dana nelayan di 
Provinsi Jambi.  
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BAB 9.    
Model Perilaku Keuangan Pengrajin Batik di Kecamatan Olak Kemang 

Kota Jambi 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Zulkifli, Firmansyah 

 

 

 

9.1.  PENDAHULUAN 

9.1.1.  Latar Belakang  

Sektor UKM telah terbukti tangguh ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, dan 

telah dipromosikan serta dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi 

Indonesia. Kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 

tahun 2010 mencapai 53,6 persen dan pada tahun 2011 meningkat 17,76 persen dari 

tahun 2010 (BPS Indonesia, 2011). Jumlah UKM per tahun 2010 mencapai 99,98 

persen sedangkan perusahaan besar hanya 0,02 persen. Namun dalam perkembangannya 

pengembangan usaha kecil masih menghadapi beberapa kendala seperti tingkat 

kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, 

pemasaran dan keuangan (Kuncoro, 2008).  

Batik telah dikenal sejak abad XVII, dan pada tahun 2009 telah mendapat 

pengakuan dari badan PBB yaitu UNESCO sebagai world heritage. Pengakuan batik 

tulis ini akan menambah nilai tambah bagi pengembangan batik di Indonesia. Dunia 

industri di Indonesia termasuk di dalamnya usaha industri batik menghadapi derasnya 

arus masuk produk dari negara lain yang akan bersaing dengan produk dalam negeri 

sebagai dampak dari globali-sasi. Di sisi lain permasalahan klasik terkait dengan 

pasokan bahan baku, teknologi terapan, dan manajemen usaha masih sering ditemui 

dalam performa bisnis di Indonesia, seperti yang terjadi juga di industri batik. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, para pelaku usaha batik harus menerapkan suatu 

strategi yang mampu mendorong mereka baik secara individu, organisasi maupun 

perilaku kolektif masyarakat untuk melakukan perbaikan terus menerus secara mandiri 

dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan, 

serta perluasan akses pasar tanpa ketergantungan yang tinggi kepada pihak lain.  
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Menurut Djohanputro (2008), manajemen keuangan adalah seni mengatur dan 

mengelola segala sesuatu dalam perusahaan yang memiliki nilai kekayaan atau nilai 

uang. Setiap usaha, tampa memandang besar kecilnya memerlukan manajemen  

keuangan yang baik agar tujuan perusahaan tercapai. Manajemen keuangan 

korporasi/usaha menekankan bahwa setiap keputusan manajemen harus mengacu pada 

tujuan utuma perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan (value of the firm) 

yang akibatnya akan memaksimumkan kekayaan dan kesejahteraan pemegang saham. 

Artinya sebuah keputusan dinilai baik apabila mampu menaikkan nilai perusahaan/ 

usaha. Sebaliknya, keputusan dianggap buruk apabila justru menurunkan nilai 

perusahaan/usaha. Mengenai nilai perusahaan, para akademisi sepakat untuk 

menterjemahkanya sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menciptakan arus 

kas bebas dimasa yang akan datang (future free cash flows). Hal ini berarti sebuah 

perusahaan yang bernilai tinggi adalah sebuah perusahaan yang dinilai mampu 

mengahasilkan arus kas bebas yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. 

Dalam lingkup perusahaan, persaingan yang semakin ketat menuntut manajemen 

untuk semakin berhati-hati dalam membuat keputusan, diantaranya keputusan-

keputusan keuangan. Kesalahan dalam mengelola keuangan bisa mengakibatkan 

terjadinya tekanan keuangan (financial distress) yang berkepanjangan dan berakhir 

dengan kebangkurutan perusahaan.  

 Pemahaman atas teori pengambilan keputusan sangat penting, karena segala 

aktivitas dibidang keuangan selalu bermuara pada pengambilan keputusan (decision 

making). Teori pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa individu sebagai 

pengambil keputusan adalah berlaku rasional. Teknik pengambilan keputusan secara 

kauntitatif yaitu dengan pemodelan matematis, statistika, dan ekonometrika diadopsi 

dalam teori keuangan standar untuk member penjelasan tentang berbagai fenomena 

keuangan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.  

 Pengambilan keputusan tersebut tergantung dari perilaku pengambil keputusan. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari 

sejumlah alternative yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. Perilaku 

pengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan disebut dengan perilaku 

keuangan.  
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Salah satu klaster pengrajin batik di Kota Jambi adalah di Kecamatan Olak 

Kemang. Masalah umum yang ada pada UKM adalah masalah keuangan, demikian juga 

halnya dengan pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang. Secara umum, masalah 

keuangan tersebut terjadi ketika perilaku keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip keuangan yang berlaku. Mengingat pentingnya perilaku keuangan tersebut maka 

penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis model perilaku keuangan pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang.  

9.1.2.  Urgensi Penelitian  

Menyadari akan besarnya dampak perilaku keuangan yang baik dan benar, maka 

adalah sangat penting untuk mengetahui model perilaku keuangan pengarajin batik di 

Kecamamatan Olak Kemang Kota Jambi. Oleh karena itu keutamaan penelitian ini 

diharapakan adalah: 

1.  Penelitian ini dapat mengidentifikasi perilaku keuangan pengrajin batik di 

Kecamamatan Olak Kemang Kota Jambi. 

2.  Penelitian ini dapat mengetahui pengaruh perilaku keuangan pengrajin batik 

terhadap kinerja bisnisnya di Kecamamatan Olak Kemang Kota Jambi. 

 

9.2.  STUDI PUSTAKA  

9.2.1.  Batik  

Batik adalah suatu proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun 

dengan menggunakan lilin batik (wax atau malam) sebagai alat perintang warna. Pada 

pembuatan batik, lilin batik (malam) diaplikasikan pada kain untuk mencegah 

penyerapan warna pada saat proses pewarnaan. Meskipun demikian, masyarakat awam 

mengenal batik sebagai kain yang memiliki corak dan motif yang khas. Dengan kata 

lain, orang awam mengenal batik sebagai motif, bukan sebagai teknik pembuatan kain. 

Industri batik termasuk dalam klasifikasi Industri kerajinan Indonesia menurut KBLI 

(Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia) dengan kode 5 digit yaitu 17124.  

Batik indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan 

untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan 

UNESCO ini meliputi teknik, teknologi serta motif Batik Indonesia. 
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9.2.2.  Teori Perilaku Keuangan  

Teori perilaku keuangan dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam 

disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan merupakan analisis berinvestasi yang 

menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu suatu pendekatan yang 

menjelaskan bagaimana manuisa (investor) melakukan investasi atau berhubungan 

dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan bermaksud 

untuk memahami perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi dan bertindak 

di pasar modal yang akan berpengaruh pada market performance (Qawi, 2010; Wendy, 

2010; Shahzad, Paeman, Fawed, Sajid, Sehrish, 2013). 

Perilaku keuangan sangat berperan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang 

diperoleh serta pengetahuan investor tentang investasi. Sedangkan tiap-tiap investor 

memiliki tingkat kemampuan dan pengetahuan yang berbeda. Pengambilan keputusan 

investasi antara lain dipengaruhi oleh (1) sejauh mana keputusan investasi dapat 

memaksimalkan kekayaan, (2) behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan 

aspek psikologis investor. Pengambilan keputusan investasi tidak selalau berprilaku 

dengan cara yang konsisten dengan asumsi yang dibuat sesuai dengan persepsi dan 

pemahaman atas informasi yang diterima (Christanti dan Mahastanti, 2011; Jahanzeb, 

Agha, Saqib, Saif, 2012; Peteros dan Maleyeff, 2013). 

9.2.3.  Peran Emosi Membentuk Keputusan Keuangan 

Elster (1998), Hermalin dan Isen (2000) memastikan bahwa dalam setiap proses 

pengambilan keputusan investasi, seorang investor pasti melibatkan emosinya dalam 

proses pengambilan keputusan investasi. Emosi adalah sesuatu yang kompleks karena 

mengandung aspek yang bervariasi yaitu : aspek kognitif, aspke psikis, aspek social, 

dan aspek behavioral.  

Ekman (1992) memperkenalkan emosi dasar (basic emotions). Ia menggambarkan 

sesuatu keadaan atau kejadian, lalu meminta responden untuk memilih gambar ekspresi 

wajah yang menurutnya paling sesuai dengan keadaan itu. Ia menemukan ada enam 

emosi dasar, yaitu  

1. Kemarahan (anger) 

2. Rasa jijik atau muak (disgust) 

3. Rasa takut (fear) 
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4. Kesenangan (happiness) 

5. Kesedihan (sadness) dan  

6. Terkejut (surprise) 

Ekman (1992) juga menemukan bahwa meskipun emosi adalah sebuah 

fenomena yang bersifat universal, namun ada bagian-bagian yang berbeda antara satu 

budaya dengan budaya lain (dalam hal mengekspresikan, merasakan, atau bereaksi). 

Miyamoto dan Ryff (2011) mengatakan ada yang disebut sebagai cultural script yang 

mengacu pada norma-norma budaya. Cultur script inilah yang mengatur bagaimana 

seseorang mengekspresikan emosinya, baik positif maupun negative. 

9.2.4.  Faktor-faktor Eksternal Emosi  

Emosi dikaitkan dengan kecendrungan orang untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu. Liteartur psikologi menagtakan ada beberapa elemen emosi yang sangat jelas 

perannnya dalam mempengaruhi keputusan yang diambil seseorang, seperti rasa marah, 

menyesal, takut, gembira, bahkan cinta; yang semuanya akan mempengaruhi hati 

seseorang.  

Selain faktor-faktor internal tersebut, faktor-faktor eksternal juga berperan dalam 

menentukan emosi, perilaku, serta keputusan yang akan diambil seseorang, seperti 

tempat, waktu, atau suasuanan dan penunjangnya (prasarana, suhu, cuaca, bau, warna, 

dan sebaginya.  

Tempat, pada dasarnya keputusan dapat diambil dimana saja. Seorang direktur 

keuangan, bisa saja membuat keputusan penting pada saat ia sedang menemani istrinya 

berbelanja di pasar swalayan. Seorang investor saham bisa saja mendadak menelopon 

pialangnya di tengah malam untuk memeritahkan penjualan saham perusahaan tertentu 

yang dimilikinya. Dengan kata lain, tempat bisa saja menajadi variabel yang tidak 

relevan. Keputusan yang baik menbutuhkan proses yang baik. Tempat yang memenuhi 

syarat merupakan salah satu faktor penentu proses. Keputusan yang biasa dan 

cenderung rutin biasanya diambil di kantor.  

Waktu, McGuinness (2011) mengatakan bahwa ia tidak akan membuat keputusan 

penting setelah jam empat sore. Para akademisi dan peneliti di bidang keuangan 

menemukan fenomena day of the week effect, monday effect atau january effect, yang 

menggambarkan perilaku spesifik harga saham berkaitan dengan waktu. Penelitian 
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menemukan bahwa harga saham diwaktu-waktu tersebut mempunyai perilaku yang 

berbeda dengan harga saham diwaktu-waktu yang lain.  

Suasana, faktor yang juga melengkapi pengambilan keputusan. Kualitas suasana 

ditentukan oleh berbagai aspek, baik fisik maupun psikologis. Aspek fisik biasanya 

berhubungan dengan prasarana yang tersedia untuk proses pengambilan keputusan. 

Ruangan yang memadai, fasilitas komunikasi yang baik, listrik yang cukup. Aspek 

psikologis juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Suasana hati yang sedang sedih 

gembira. Pengaruh suasana hati diperkuat oleh faktor penunjang psikologis lain seperti 

warna, bau, bahkan cuaca. Hirshleifer dan Shumway (2003) melakukan penelitian 

secara ekstensif dengan melibatkan 26 bursa internasional. Mereka menemukan bahwa 

kecerahan sinar matahari pagi akan membentuk good mood investor, sehingga dapat 

menaikkan harga saham secara agregat di pasar modal. Argumentasi mereka adalah 

bahwa kecerahan sinar matahari pagi membuat orang lebih optimis dan lebih rendah 

risk aversion-nya sehingga lebih atraktif membeli saham.  

9.2.5.  Bias Kognitif   

Menurut pengertian umum, bias kognitif adalah sebuah proses berfikir yang tidak 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak dilengkapi oleh alasan-

alasan yang kuat. Akibatnya kemungkinan akan terjadi penyimpangan persepsi, 

penyimpangan judgment, interpestasi yang tidak logis, atau disebut irrational. 

Menurut Asri (2013), bias kognitif dapat disebabkan oleh banyak variabel 

perilaku yang menjadi penentu. Variabel-variabel perilaku keuangan berperan dalam 

menimbulkan bias kognitif dikelompok menjadi 3 kelompok yaitu: 

9.2.5.1.  Perilaku Penyederhanaan Proses Pembuatan Keputusan (Heuristic). 

Heuristic adalah suatu proses pengambilan keputusan yang menggunakan 

informasi terbatas, lebih banyak mengandalkan pengalaman, ditambah intuisi 

secukupnya (Fromlet, 2001).  

Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara heuristic, tidak jarang 

orang hanya menggunakan rule of thumb, bahakan intuisi atau common sense saja. 

Pendekatan heuristic kadang-kadang memang perlu diterapkan karena : 

 Keputusan yang diambil realtif sederhana  

 Sudah terjadi berulang-ulang 
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 Mengandung dampak yang tidak serius seandainya terjadi kesalahan 

Menurut teori keuangan konvensional seharusnya semua keputusan didasarkan 

pada pertimbangan yang matang atas berbagai informasi, baik yang saat itu sudah 

tersedia maupun tersembunyi. Begitu pula ketika manajer keuangan perusahaan 

membuat keputusan, seharusnya disertai dengan pertimbangan dan asumsi logis dan 

pendekatam yang kuantitatif menggunakan rumus-rumus yang tersedia. Ia juga 

memerlukan data yang lengkap untuk dianalisis dan dijadikan dasar keputusan yang 

dibuatnya. 

Namun dalam kenyataannya, orang sering menggunakan data, upaya, maupun 

analisis terbatas agar dapat menghasilkan keputusan secepatnya. Perilaku 

penyederhanaan heuristic dilengkapi dengan kecendrungan menggunakan informasi yag 

tersedia saja (availability bias). Ada keengganan, terutama karena keterbatasan waktu, 

untuk mencari data atau informasi tambahan demi memperkuat analisis. Seringkali data 

yang tersedia dipandang mencukupi dan dapat dipakai seperti yang pernah dilakukan 

sebelumnya.  

Perilaku penyederhanaan proses pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan pengalaman masa lalu dikenal dengan hindsight. Orang seringkali melihat 

pengalaman yang dimiliki meskipun terbatas, sebagai acuan yang paling mudah untuk 

dipahami. Perilaku ini sering membuat orang enggan untuk melakukan prediksi 

berdasarkan metoda-metoda realistic sehingga reaksi yang diberikan terhadap 

informasipun menjadi bias.  

Selanjutnya, dikalangan investor di pasar modal tidak jarang ditemuan perilaku 

yang terlalu mudah untuk menilai sesuatu sebagai cerminan dari sebuah kelompok yang 

diwakilinya (representativeness). Pada akhir tahun 1990an, orang sudah menilai positif 

apabila melihat simbol-simbol internet seperti e, i, com dan sebagainya. Mereka 

menganggap bahwa perusahaan itu berpotensi menghasilkan laba tinggi karena bergerak 

dibidang teknologi informasi yang sedang booming saat itu, akibatnya terjadi 

gelembung harga.  

9.2.5.2.  Bias Reaksi Terhadap Informasi 

Informasi adalah suatu objek yang dikirimkan oleh satu pihak dan diterima oleh 

pihak lain. Kualitas informasi akan menjadi penentu reaksi yang diberikan oleh 
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penerimanya. Bisa saja penerima tidak memberikan reaksi apapun terhadap sebuah 

informasu kalau kualitas informasi itu dinilainya rendah.  

Fenomena overreaction menjadi salah satu topic hangat bagi para peneliti yang 

tertarik pada aspek psikologis pengambilan keputusan. Dengan semakin baiknya 

infrastruktur komunikasi dan teknologi infomasi, bukan tidak mungkin menambah 

kemudahan orang untuk memberikan reaksi yang berlebihan terhadap informasi yang 

sebenarnya tidak terlalu relevan bagi dirinya. Misalnya, karena jaraknya yang jauh 

sebenarnya informasi kejadian di Amerika tidak relevan untuk ditanggapi. Namun 

karena komunikasi yang demikian lancar dewasa ini, seseorang menjadi berfikir 

sebaliknya. 

Perilaku conservatism juga terjangkit orang-orang tertentu dalam menghadapi 

perubahan. Perilaku ini cenderung lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan 

itu. Perilaku konservatisme cenderung sulit untuk dikaji penyebabnya karena cenderung 

menjadi ciri pribadi seseorang. Namun pengalaman yang panjang menghadapi masalah 

yang sama bisa menyebabkan orang menjadi jenuh dan enggan untuk bereaksi.  

Perilaku heuristic lain  dalam membuat keputusan adalah anchoring and 

adjustment. Konsep anchoring and adjustment diperkenalkan oleh Tversky dan 

Kahneman tahun 1974 ini adalah sutau cara untuk melakukan penilaian dalam 

ketidakpasatian dengan berpegang erat pada infomasi tertentu yang dimiliki (dan 

ditetapkan sebagai “jangkar”) dan melakukan penyesuaian. Akibatnya perilaku ini juga 

berpotensi menimbulkan bias atau kesalahan karena ada kecenderungan untuk percaya 

berlebihan terhadap infomasi jangkar dan tidak peduli terhadap informasi-informasi 

lain.  

Kadang-kadang subjektivitas orang terhadap informasi berlebihan sehingga ia 

begitu percaya pada sebuah informasi dan begitu tidak percaya pada informasi yang 

lain. Singkatnya, seseorang hanya bersedia mendengar apa yang ingin dia dengar, dan 

tidak peduli pada informasi apapun yang tidak ia dengar, dan tidak peduli pada 

informasi apapun yang tidak ingin ia dengar. Keyakinan yang berlebihan pada suatu 

informasi tentu saja mengakibatkan bias yang disebut dengan confirmation bias.  

9.2.5.3.  Bias Pemahaman Informasi & Penyesuaian Diri 

Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang seseorang mengidap optimisme dan rasa 

percaya diri yang berlebihan sehingga keputusan yang dibuatnya cenderung berlebihan 
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pula dari yang seharusnya. Ketika ia mendengar suatu informasi, ia merasa sangat 

optimis dan sangat yakin bahwa ia dapat memanfaatkan informasi itu untuk 

memperoleh keuntungan. Ia yakin bahwa ia mampu untuk membuat keputusan yang 

terbaik, meskipun sebeanrnya memerlukan pertimbangan yang lebih banyak lagi.  

Excessive optimism atau rasa optimisme yang berlebihan menggambarkan 

perilaku seseorang yang cenderung underestimate terhadap frekuensi kegagalan. 

Overconfidence menunjukkan penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya. Dalam 

hal ini, ia menilai dirinya mempunyai kemampuan diatas rata-rata. Shiller (2000) dalam 

Fromlet (2001) mengatakan bahwa seringkali orang merasa lebih tahu (tentang sesuatu) 

dariapda yang sesungguhnya. Seorang investor yang baru melakukan dua-tiga kali 

transaksi tidak jarang sudah cukup meras cerdik dalam membuat berbagai keputusan 

investasi. 

Dalam konsep mental accounting diasumsikan bahwa manusia membagi uangnya 

ke dalam keompok-kelompok (account) tertentu berdasarkan tujuan pemanfaatan uang 

tersebut. Misalnya, untuk cadangan pensiun, untuk membiayai kuliah anak di perguruan 

tinggi kelak, dan untuk menikmati kemewahan tertentu di hari tua. Thaler (1999) 

menyimpulkan bahwa manusia memandang dan memperlakukan kekayaannya dengan 

melihat hubungan kekekayaan tersebut dengam : 

 Kemampuan mendapatkan penghasilan saat ini (current income) 

 Kekayaan yang dimiliki saaat ini (current wealth) dan  

 Kemampuan memperoleh penghasilan di masa yang akan datang (future income). 

Dalam konteks bagaimana orang akan memberikan reaksi terhadap informasi 

yang datang kepadanya dikenal dengan istilah framing effect, dimana rekasi ditentukan 

oleh cara penyampaian informasi tersebut. Orang akan bereakasi positif bila informasi 

disampaikan dengan bingkai positif, dan akan bereaksi negative bila informasi (yang 

sama) disampaikan dengan bingkai negatif. 

Teori disposition effect bisa saja dipakai untuk menjelaskan yang terjadi pada 

market crash. Ketika itu, para pelaku pasar modal meras ketakutan luar bias terhadap 

resiko dan berusaha untuk meminimumkannya. Lalu, mereka beramai-ramai begitu saja 

menjual saham yang dimiikinya, meskipun sebesarnya saham itu berkinerja baik dan 

pantas untuk dipertahankan.  

Fenomena yang dijelaskan dalam disposition effect dapat digali lebih lanjut 

sehingga dapat dipahami mengapa orang terlalu cepat atau lembat menjual saham yang 
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dimilikinya. Salah satu alasan orang menjual saham yang “bagus” terlalu cepat 

berkaitan dengan emosi penyesalan. Ini adalah sikap individu yang jamak ditentukan 

dalam berbagai situasi. Dalam konteks disposition effect, ketakutan akan rasa sesal 

terlepasnya keuntungan yang sudah ditangan seandainya harga mengalami penurunan. 

Akibatnya mereka selalu dihantui oeh rasa ingin menjual saham yang dimilikinya dan 

akhirnya keinginan itu tidak dapat ditahan lagi.  

 

9.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

9.3.1.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi perilaku keuangan pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang 

Kota Jambi. 

2. Mengetahui dan menganalisis model perilaku keuangan pengrajin batik di 

Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi. 

9.3.2.  Manfaat Penelitian  

Keutamaan penelitian ini diharapakan adalah: 

1. Penelitian ini akan dapat mengidentifikasi perilaku keuangan pengrajin batik di 

Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi.  

2.  Penelitian ini akan dapat merumuskan model perilaku keuangan pengrajin batik di 

Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi 

 

9.4.  METODE PENELITIAN  

9.4.1.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), yaitu  

kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif (Sugiono, 2011). 

 

 



202 

9.4.2.  Tahapan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 9.1 Tahapan Penelitian 

 

9.4.2.1.  Tahap Kualitatif  

 Langkah (1) Masalah dan Potensi . 

Masalah Penelitian ini adalah belum adanya model perilaku keuangan pengrajin 

batik di Kecamatan Olak Kemang. Potensi adalah perkembangan industri kreatif dan 

batik di kota Jambi, sementara itu belum ada model perilaku keuangan pengrajin batik 

di Kecamatan Olak Kemang.  

 Langkah (2) Kajian Teori. 

Kajian Teori dalam tahapan penelitian kualitatif ini menggunakan Pendekatan 

Interpretif Fenomenologi.  

 Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

2. Analisis domain 



203 

3. Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

 

 Langkah (4) Temuan Hipotesis. 

Pada langkah temuan hipotesis ditemukan indikator dan variabel. Hasil temuan 

indikator dan variabel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model 

perilaku keuangan pengarajin batik di Kecamatan Olak Kemang pada tahap penelitian 

kuantitatif.   

9.4.2.2.  Tahap Kuantitatif  

 Langkah (5) Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengarajin batik di Kecmatan Olak Kemang. 

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling tipe 

judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive 

sampling dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  

 Langkah (6) Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data pada penendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang terdiri 

dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Data sekunder menggunakan data yang 

telah diterbitkan oleh instansi terkait. 

 Langkah (7) Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis analisis 

tersebut sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2006). 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-rata. 

 

 



204 

2. Statistik  Inferensial 

 Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi dari 

sampel ke populasi (Jogiyanto, 2010). Statistik inferensial dalam penelitian ini 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini menggunakan software 

SmartPLS. 

Langkah-langkah PLS. 

1. Merancang Model Struktural (inner model) 

2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

5. Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

7. Pengujian Hipotesis  

 Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, 

yaitu: 

1. Sisi landasan teori.  

2.   Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4.   Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya 

 

9.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

9.5.1.  Perilaku Keuangan Pengrajin Batik di Kecamatan Olak Kemang Kota 

Jambi  

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian, yaitu tahapan kualitatif 

dan selanjutnya dilanjutkan tahapan kuantitatif. Pada tahapan kualitatif, berdasarkan 

kuesioner dan wawancara dengan para pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang 

Kota Jambi diperoleh variabel dan indikator sebagai berikut: 
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1. Variabel Perilaku Keuangan (PK) terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:  

(1)  heuristic (He) 

(2)  hindsight (Hi) 

(3)  representativeness (Re) 

(4)  anchoring and adjustment.(Aa) 

2.  Variabel keputusan keuangan berupa Keputusan Investasi (KI), terdiri dari 2 (dua) 

indikator yaitu: 

(1)  Aktiva lancar (Al) 

(2)  Aktiva tetap (At) 

3.  Variabel keputusan keuangan berupa Keputusan Sumber Dana (KSD), terdiri dari 2 

(dua) indikator yaitu: 

(1)  Hutang lancar (Hl) 

(2)  Hutang jangka panjang (Hjp) 

9.5.2.  Model Perilaku Keuangan Pengrajin Batik di Kecamatan Olak Kemang 

Kota Jambi  

Setalah tahapan analisis kualitatif dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 

tahapan analisis kuantitatif berupa teknik analisis menggunakan model persamaan 

structural (structural Eqyaution modeling). Model persamaan structural yang tepat 

dengan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi dan pola hubungan antara 

indikator terhadap variabel bersifat reflektif adalah variance atau component – based 

structural modeling yang dikenal dengan istilah partial least squares (PLS). 

Tahapan analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan partial least square 

(PLS) dengan software SmartPLS versi 2.0.  Setelah mengetahui variabel dan indikator 

dalam model penelitian, maka selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada responden 

untuk memberikan skor penilaian dengan skala linkert 1 s.d 5 terhadap indikator-

indiator indiaktor tersebut. Hasil skoring dari responden tersebut diinput dalam program 

excel dan selanjutnya ditransfer kedalam program SmartPLS. Model penelitian ini dapat 

digambarkan dalam SmartPLS sebagai berikut: 
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Gambar. 9.2. Model Penelitian  

 

Setelah menggambarkan model penelitian dengan SmartPLS tersebut, maka 

dilakukan perhitungan dengan mengcalculate model penelitian tersebut. Hasil calculate 

model penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 9.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 9.3. Hasil Calculate Model Penelitian  

 

Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) suatu indikator dikatakan mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. Sedangkan 

loading factor 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk model yang 
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masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

SmartPLS, pada Gambar 9.3 terlihat bahwa pada variabel Perilaku Keuangan (PK) 

hanya terdapat 1 (satu) indikator yang mempunyai nilai loading factor lebih besar dari 

0,5 yaitu indikator heuristic (He) dengan nilai loading factor sebesar 0,799. Hal ini 

berarti perilaku keuangan pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi 

hanya dapat direfleksikan oleh indikator heuristic (He). Pada variabel Keputusan 

Sumber Dana (KSD) terlihat hanya indikator hutang lancar (Hl) yang memiliki nilai 

loading factor  diatas 0,5 yaitu 0,995. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Sumber 

Dana pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi hanya bersumber dari 

hutang lancar/ hutang jangka pendek. Sedangkan pada variabel Keputusan Investasi 

(KI) juga terdapat hanya indikator Aktiva lancar (Al) yang memiliki nilai loading factor  

diatas 0,5 yaitu 0,916. Hal ini berarti Keputusan Investasi pengrajin batik di Kecamatan 

Olak Kemang Kota Jambi hanya di investasikan pada aktiva lancar usahanya.  

Setelah dilakukan calculate selanjutnya dilakukan bootstrapping terhadap model 

dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 9.4. Hasil Bootrsapping Terhadap Model Penelitian  

 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel result for outer loadings. Tabel ini 

menggambarkan kemampuan merefleksikan dan signifikansi indikator terhadap 

variabelnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 9.1 berikut: 
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Tabel 9.1. Results For Outer Loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signifikansi  refleksi  indikator  pada  viariabelnya  dapat  dilihat  dari  nilai  t 

statistiknya diatas 1,96. Berdasarkan Tabel 9.1 tersebut hanya terdapat 2 (dua) 

indikator yang signifikan merefleksikan variabelnya karena nilai t-statistiknya diatas 

1,96. Kedua indikator tersebut adalah indikator aktiva lancar (Al) pada variabel 

Keputusan Invetsasi (KI) dan indikator hutang lancar (Hl) pada variabel Keputusan 

Sumber Dana (KSD). 

Hasil  bootsrap  juga  menghasilkan  tabel  total  effects.  Tabel  ini  menjelaskan 

pengaruh antar variabel penelitian. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 9.2 berikut:  
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Tabel 9.2. Total Effects  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 9.2 terlihat bahwa semua pengaruh variabel Perilaku 

Keuangan (PK) terhadap variabel Keputusan Sumber Dana (KSD), dan variabel Perlaku 

Keuangan terhadap Keputusan Investasi (KI), serta Keputusan Sumber Dana (KSD) 

terhadap variabel Keputusan Investasi (KI) adalah tidak signifikan, karena t-statistiknya 

dibawah 1,96. Degan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku keuangan para 

pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi tidak memberikan pengaruh 

terhadap keputusan sumber dana dan keputusan investasinya. Demikian juga pengaruh 

keputusan sumber dana tidak mempengaruhi keputusan investasinya. Hal ini berarti ada 

variabel-variabel lain diluar variabel penelitian ini yang diduga mempunyai pengaruh 

terhadap kesejahteraan para pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi. 

Dengan demikian model penelitian ini belum mampu menemukan variabel yang 

mempengaruhi kesejateraan para pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang Kota 

Jambi. 

 

9.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

9.6.1.  Kesimpulan  

Hasil penelitian akhir ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penelitian ini memiliki variabel Perilaku Keuangan (PK) dengan indikator heuristic 

(He), hindsight (Hi), representativeness (Re),  anchoring and adjustment.(Aa), dan 

variabel Keputusan Investasi (KI) dengan indikator aktiva lancar (Al) dan aktiva 



210 

tetap (At),  serta Keputusan Sumber Dana (KSD) dengan indikator hutang lancar 

(Hl) dan hutang jangka panjang (Hjp). 

2. Model penelitian ini belum mampu menemukan variabel yang mempengaruhi 

kesejateraan para pengrajin batik di Kecamatan Olak Kemang Kota Jambi. 

9.6.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran penelitian ini adalah penting dan 

menarik agar adanya penelitian lain yang mengkaji perilaku keuangan dari tinjauan lain 

selain dari penelitian ini.  
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BAB 10. 
Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan UMKM  

Serta Efektivitas Model Promosi Pemasaran  

Produk UMKM Kota Jambi 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Junaidi 

 

10.1.  PENDAHULUAN 

10.1.1. Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara (Husband and Purnendu, 1999; 

Mahemba, 2003; Tambunan, 2005). Usaha kecil penting untuk dikaji karena 

mempunyai peranan yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi pada skala nasional dan 

regional. Hampir 90% dari total usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari 

UMKM (Lin, 1998). Disamping itu, UMKM mempunyai kontribusi terhadap 

penyerapan tenaga kerja (Tambunan, 2005). Studi empirik menunjukkan bahwa UMKM 

pada skala internasional merupakan sumber penciptaan lapangan pekerjaan (Olomi, 

1999; Lin, 1998; Westhead and Cowling, 1995). Kontribusi UMKM terhadap 

penyerapan tenaga kerja, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk 

Indonesia, mempunyai peranan yang signifikan dalam penanggulangan masalah 

pengangguran 

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi yang 

dilaksanakan Indonesia bertujuan memeratakan pembangunan ekonomi dan hasilnya 

kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar 

daerah, struktur perekonomian yang seimbang. Untuk mencapai hal tersebut maka 

digunakan salah satu paradigma pembangunan yaitu melalui strategi pemberdayaan. 

Konsep Empowerment sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya 

memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, 

demokrasi, dari pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.  
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Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada adalah pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian juga berpengaruh terhadap 

perekonomian secara nasional. Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor 

UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor usaha yang lebih 

besar (UB) justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi 

pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu mengalami bangkrut karena 

bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai 

akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor 

perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. 

Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usahakarena tingkat bunga yang 

tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung 

bertambah.  

Basri (2003) mengemukakan bahwa UKM di Indonesia dapat bertahan di masa 

krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) 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 spesialisasi 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. 

Pada tahun 2007, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 

melaporkan bahwa UKM di Indonesia sangat optimis untuk terus dikembangkan karena 

sekitar 64% pengusaha UKM mempunyai niat untuk menambah investasi 

pengembangan bisnis dan sekitar 44% pengusaha UKM di Indonesia mempunyai 

rencana untuk menambah tenaga kerja (Rahmana, 2009). Kontribusi UKM terhadap 

penyediaan lapangan kerja terbukti cukup tinggi. Tahun 2009, tercatat ada lebih dari 

587 ribu unit UKM di Indonesia yang telah memberi lapangan pekerjaan bagi lebih dari 

6 juta masyarakat lokal yang ada di sekitar lokasi usaha (Depkop, 2010). 

Namun untuk menghadapi krisis ekonomi global dan perdagangan bebas 

multilateral (WTO), regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan ASEAN 

Economic Community (AEC) pada tahun, UKM dituntut untuk melakukan perubahan 

guna meningkatkan daya saingnya agar dapat terus berjalan dan berkembang. Salah 
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satunya adalah dengan cara menggunakan teknologi informasi (TI). Penggunaan TI 

dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan dan efisiensi 

pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Studi kasus di Eropa juga menunjukkan 

bahwa lebih dari 50% produktifitas dicapai melalui investasi di bidang TI. UKM 

dikatakan memiliki daya saing global apabila mampu menjalankan operasi bisnisnya 

secara reliable, seimbang, dan berstandar tinggi. 

Selain penggunaan teknologi informasi, kemampuan dalam promosis pemasaran 

produk juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam mendukung daya saing 

UMKM menghadapi era perdagangan global. Secara konseptual diketahui bahwa empat 

unsur yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam berkompetisi adalah a) 

produk, b) harga, c) tempat/lokasi dan, d) promosi. Keempat faktor strategis ini  saling 

terkait dalam meningkatkan fungsi pemasaran. Dalam era keterbukaan ini dimana batas-

batas ruang sudah mulai ditinggalkan peran faktor promosi yang terkait dengan ruang 

yang sangat luas mulai memperlihatkan pengaruh dominannya. Oleh karenanya, untuk 

memperoleh hasil yang maksimal, promosi harus dilakukan secara profesional dalam 

artian pengusaha harus dapat memilih bentuk promosi yang memiliki efektifitas dan 

efisiensi tinggi.  

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, UMKM Kota Jambi juga telah 

berkembang pesat dan menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian masyarakat 

di daerah ini. Data Tahun 2015 menunjukkan terdapat 1.342 unit usaha UMKM di Kota 

Jambi dengan berbagai jenis produk dan jasa yang diproduksi.  

Mengingat pentingnya peran UMKM tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih 

jauh mengenai UMKM di Kota Jambi, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan efektivitas promosi pemasaran produknya.  Hal ini ditujukan 

dalam daya saing UMKM di Kota Jambi dapat meningkat menghadapi era persaingan di 

pasar global. 

10.1.2  Tujuan  

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM dan 

faktor-faktor kunci yang menentukan tingkat pemanfaatan teknologi informasi  

pada pelaku UMKM di Kota Jambi. 
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2. Menganalisis model promosi pemasaran produk, efektivitasnya serta faktor-faktor 

kunci yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan promosi pemasaran produk 

tersebut dalam rangka perluasan pangsa produk  UMKM di Kota Jambi. 

3. Menyusun strategi yang mampu mendukung upaya percepatan adopsi dan 

penggunaan teknologi informasi pada pelaku UMKM. 

4. Menetapkan model dan pola promosi pemasaran yang paling efektif untuk 

mendukung perluasan pangsa produk UMKM. 

10.1.3.  Sasaran  

Sasaran akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:  

1. Tersedianya data dan informasi mengenai kondisi pemanfaatan teknologi informasi 

pada pelaku UMKM dan faktor-faktor kunci yang menentukan tingkat pemanfaatan 

teknologi informasi  pada pelaku UMKM di Kota Jambi. 

2. Tersedianya informasi mengenai model promosi pemasaran produk, efektivitasnya 

serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan promosi 

pemasaran produk tersebut dalam rangka perluasan pangsa produk  UMKM di Kota 

Jambi. 

3. Tersusunnya strategi yang mampu mendukung upaya percepatan adopsi dan 

penggunaan teknologi informasi pada pelaku UMKM. 

4. Ditetapkannya model dan pola promosi pemasaran paling efektif untuk mendukung 

perluasan pangsa produk UMKM. 

10.1.4  Keluaran 

Keluaran kegiatan ini berupa publikasi buku Kajian Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam Pengembangan UMKM serta Efektivitas Model Promosi Pemasaran 

Produk UMKM di Kota Jambi yang di dalamnya memuat substansi:  

1. Hasil analisis kondisi pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM dan 

faktor-faktor kunci yang menentukan tingkat pemanfaatan teknologi informasi  

pada pelaku UMKM di Kota Jambi. 



217 

 

2. Hasil analisis model promosi pemasaran produk, efektivitasnya serta faktor-faktor 

kunci yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan promosi pemasaran produk 

tersebut dalam rangka perluasan pangsa produk  UMKM di Kota Jambi. 

3. Strategi yang mampu mendukung upaya percepatan adopsi dan penggunaan 

teknologi informasi pada pelaku UMKM. 

4. Model dan pola promosi pemasaran yang paling efektif untuk mendukung 

perluasan pangsa produk UMKM. 

 

10.2.  LANDASAN TEORI  

10.2.1  Definisi UKM 

Beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang-Undang telah memberikan 

definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik 

(BPS), dan Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. 

Beberapa definisi UKM dari beberapa lembaga tersebut antara lain: 

a) Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja 

antara 5-19 orang. 

b) Bank  Indonesia  (BI):  UKM  adalah  perusahaan  atau  industri  dengan 

karakteristik berupa: (a) modalnya kurang dari Rp. 20 juta; (b) untuk satu putaran 

dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juts; (c) memiliki aset maksimum Rp 

600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (d) omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar. 

c) Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala 

kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih RP 50 juta - Rp. 200 Juta 

(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan ≤ Rp 1 

miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta 

dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.  

d) Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

maksimal Rp. 400 juta. 

e) Departemen Perindustrian dan Perdagangan: 
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 Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. 

 Perusahaan memiliki modal kerja di bawah 25  Juta  Rupiah. 

f) Departemen  Keuangan:  UKM adalah perusahaan  yang memiliki  omset 

maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah 

dan bangunan. 

g) Departemen  Kesehatan :  perusahaan  yang  memiliki  penandaan  standar mutu 

berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merk Dalam Negeri (MD) dan Merk Luar 

Negeri (ML). 

10.2.2. Konsep Teknologi Informasi dan Manfaatnya Terhadap Perkembangan  

UKM 

Oviliani (2000) menjelaskan  bahwa aplikasi  teknologi informasi  dapat memberi 

keunggulan strategi bisnis untuk memenangkan kompetisi dalam: 

1. Global Dissemination, dimana komunikasi global dalam bisnis seperti e- mail, 

electronic mailing list, situs World Wide Web dan pelayanan internet lainnya 

mengakibatkan penyebaran informasi berskala internasional menjadi lebih cepat, 

murah dan mudah. Sehingga dapat memberi keuntungan strategi bisnis dalam 

meningkatkan penghematan dan efisiensi komunikasi global dan mampu untuk 

menjangkau, menjual serta mengembangkan pelayanan pasar konsumen 

internasional.  

2. Interaction.  Komunikasi  interaktif  adalah  kemampuan  internet  untuk 

melakukan forum diskusi dan chat groups, formulir interaktif untuk pesanan, 

feedback yang cepat dan efisien kepada konsumen, e-mail untuk menjawab 

permintaan dan komentar secara on-line sehingga membantu perusahaan 

membangun loyalitas konsumen. 

3. Customization.Kemampuan untuk mengotomatisasi penyediaan informasi dan 

pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing konsumen, merupakan kemampuan 

strategi bisnis internet. Informasi dapat diakses dan disebarkan dari  server  jaringan  

tergantung  pada  kebutuhan  pemakainya.Efisiensi, biaya murah dan sasaran 

pemasaran interaktif kepada masing-masing konsumen adalah kunci keunggulan 

bisnis dengan teknologi internet. 
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4. Collaboration. Internet memungkinkan  untuk memudahkan     dan mengefisienkan 

akses data, hardware dan software yang ada pada jaringan secara bersama-

sama.Misalnya, informasi pada suatu situs Web dapat diperoleh dengan mudah 

menggunakan Web Browser. Hal ini dapat meningkatkan kerja sama diantara tim 

dan rekan bisnis, sehingga melengkapi peran strategi bisnis perusahaan. 

5. Electronic  Commerce (EC). Internet  menjadi platform    teknologi EC. Internet  

menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan penjualnya, sehingga 

memungkinkan perusahaan pengguna internet dapat memasarkan, membeli, 

menjual serta  memungkinkan untuk  membuka pasar dan atau membuat pelayanan 

baru. 

6. Integration. Perusahaan yang bekerja menggunakan internet mengintegrasikan   

aktivitas di luar dengan proses bisnis di dalam perusahaan secara on-line,  sehingga  

memungkinkan  perusahaan  untuk memperoleh informasi lebih detil dan up-to-

date. 

Dewasa ini teknologi informasi mampu menjanjikan solusi bagi banyak 

permasalahan di dunia usaha. Aplikasi teknologi informasi dapat memberikan 

keuntungan  pada  proses  dan  transaksi  bisnis  baik  secara  internal  maupun 

eksternal. Meningkatkan informasi dan pengetahuan di bidang tersebut untuk mengelola 

perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kecepatan transaksi antar 

bisnis begitu juga antara bisnis dan pelanggannya. Penguasaan dan penggunaan 

teknologi informasi juga merupakan perangkat efektif untuk meningkatkan komunikasi 

eksternal dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. 

UKM perlu memanfaatkan TIK untuk meningkatkan daya saing perusahaan,  

mengingat  di  era  globalisasi  ini  arena persaingan  menjadi  sangat kompetitif,  dan  

bersifat  global/mendunia,  usaha kecil  dan  menengah  (UKM) harus mampu 

bersaing di tengah persaingan ini, untuk itu diperlukan strategi untuk meningkatkan 

daya saing perusahaan. Sangat disayangkan penggunaan TIK di kalangan UKM masih 

sangat terbatas.Ada beberapa alasan minimnya aplikasi di bidang ini.Alasan utama 

adalah UKM memiliki modal terbatas sehingga kemampuan untuk membeli juga 

terbatas.Lainnya, beberapa UKM masih ragu berinvestasi karena belum begitu mengerti 

tentang teknologi tersebut, disamping juga tidak memiliki sumber daya manusia untuk 

mengaplikasikannya.  
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10.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UKM dalam 

Mengadopsi Teknologi Informasi 

Salah satu penyebab kinerja UKM di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan 

kinerja UKM di negara-negara maju adalah masih rendahnya pengembangan atau 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh UKM di Indonesia. Padahal di era 

perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia, iptek bersama dengan SDM 

merupakan dua faktor dominan dalam menentukan tingkat daya saing dari suatu 

produk atau perusahaan. UKM yang bisa survive baik di pasar domestik dan global 

adalah UKM yang efisien dan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi tersebut 

(Mohamad Jafar, 2004 dalam http://www.smecda.com). 

Menurut Igbaria dkk (dalam Gautama, 1999), Hambatan bisnis kecil dalam 

mengimplementasikan TI adalah: 

1. Biaya TI 

2. Ketiadaan waktu untuk mengimplementasikan dan pemeliharaan TIK 

3. Tidak ada konsultan dan pemasok-pemasok eksternal 

4. Perspektif manajemen yang bersifat jangka pendek 

5. Kurangnya pemahaman tentang kegunaan TIK dan Bagaimana untuk mengukur 

keuntungannya. 

6. Kurangnya perencanaan atau kontrol prosedur 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penggunaan TIK  adalah: 

1. Keterlibatan pemimpin di dalam implementasi TIK 

2. Keterlibatan karyawan di dalam pengembangan TIK  

3. Training kepada para pengguna 

4. Pemilihan aplikasi-aplikasi komputerisasi 

5. Penggunaan metodologi perencanaan dalam aplikasi pemilihan TIK 

Hambatan utama yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan TIK di 

negara berkembang adalah kurangnya akses informasi, terutama informasi yang 

digunakan di dalam pengambilan keputusan, ketiadaan sumber daya dan untuk 

mendapatkan  informasi  yang  diperlukan.Selain  itu  lingkungan  politik  dalam negeri 
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juga dapat mempengaruhi kemampuan suatu bisnis dalam membuat sistem untuk 

mendapatkan informasi eksternal dalam pengambilan keputusan. 

Permasalahan  dalam  penerapan/  pengembangan  iptek  di  UKM  dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori, yakni masalah-masalahinternal (yang dapat 

dipengaruhi oleh pengusaha) dan masalah-masalah eksternal bagi pengusaha. Masalah-

masalah internal antara lain adalah: 

1. Kesadaran dan kemauan pengusaha untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tepat guna di perusahaan masih sangat terbatas. 

2. Keterbatasan modal untuk melakukan perbaikan/peningkatan teknologi. 

3. Kurangnya kemampuan pengusaha untuk memanfaatkan peluang usaha. 

4. Lemahnya akses dan terbatasnya informasi tentang sumber teknologi dan 

pengetahuan tertentu. 

Sedangkan masalah-masalah eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar hasil litbang yang ada hingga saat ini bukan yang diperlukan oleh 

UKM. 

2. Proses alih teknologi kepada UKM belum optimal, antara lain keterbatasan tenaga 

pendamping di lapangan.  

3. Publikasi  hasil-hasil  litbang  masih  terbatas  dan  penyebarannya  belum 

menjangkau UKM di seluruh wilayah. 

4. Skim pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

termasuk   pembelian   mesin-mesin   baru   untuk   UKM   masih terbatas misalnya 

sistem leasing dan sewa beli mesin/peralatan di satu pihak masih terbatas, dan di 

pihak lain belum banyak dimanfaatkan oleh UKM karena tidak kompetitif. 

 

10.3.  METODE PELAKSANAAN KEGIATAN  

Kegiatan penyusunan kajian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

a) Studi literatur berbagai teori, penelitian, kajian yang terkait dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan model promosi pemasaran produk UMKM.  
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b) Pengumpulan data utama dan pendukung.  

c) Analisis data utama dan pendukung 

d) Penyusunan laporan  

Secara terperinci masing-masing tahapan tersebut diberikan pada bagian berikut 

ini. 

10.3.1.  Studi Literatur 

Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan ilmiah dalam menganalisis 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan UMKM serta efektivitas model 

promosi pemasaran produk UMKM di Kota Jambi. Landasan ilmiah diperoleh dari 

berbagai teori, penelitian, kajian yang bersumber dari buku teks, jurnal, dan laporan-

laporan penelitian terdahulu. 

10.3.2.   Pengumpulan Data Utama dan Pendukung 

10.3.2.1.   Jenis dan Sumber Data  

Data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yang bersumber 

dari pelaku UMKM di Kota Jambi. Data utama ini mencakup antara lain: 

1. Kepemilikan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya dalam 

menjalankan usaha yang dimiliki UMKM. 

2. Bidang pekerjaan yang menggunakan TI  pada usaha yang dijalankan UMKM. 

3. Adopsi internet dalam pengelolaan usaha UMKM. 

4. Level penggunaan internet sebagai media TI  di UMKM. 

5. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran penggunaan TI dalam rangka meningkatkan 

daya saing UMKM. 

6. Jenis-jenis promosi pemasaran produk yang dilakukan oleh UMKM baik promosi 

pemasaran yang dilakukan secara individu maupun yang dilaksanakan oleh lembaga 

pemerintah maupun oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. 

7. Keterkaitan jenis-jenis promosi pemasaran produk UMKM terhadap perluasan 

pangsa pasar produk UMKM. 



223 

 

Selanjutnya data pendukung merupakan data sekunder yang menggambarkan 

kondisi UMKM secara umum yang diperoleh dari lembaga terkait. 

10.3.2.2.  Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pendukung (data sekunder) dilakukan dengan cara pencatatan 

dokumen/publikasi/laporan penelitian dari lembaga terkait. Selanjutnya untuk data 

utama (data primer) dikumpulkan melalui metoda survai terbatas.  

Jumlah sampel dalam survai ditetapkan sebanyak 43 pelaku usaha UMKM. 

Distribusi sampel didasarkan pada pertimbangan jenis UMKM dengan unit usaha yang 

terbanyak di Kota Jambi. Berdasarkan data Tahun 2015, terdapat 10 jenis UMKM 

dengan unit usaha terbanyak. Dari  masing-masing jenis UMKM tersebut ditetapkan 

jumlah unit sampel secara proposional terhadap jumlah unit usaha secara random 

sampling. Adapun jenis UMKM terpilih diberikan sebagai berikut: 

Tabel  10.1. Distribusi Sampel UMKM di Kota Jambi Tahun 2016 

No Jenis Industri Unit Usaha 
Jumlah 

Sampel 

1 Kerupuk 161 8 

2 Roti dan kue kering 99 5 

3 Tempe 90 4 

4 Pembuatan Bak Mobil 85 4 

5 Bengkel Las 75 4 

6 Pemeliharaan dan Perbaikan Dinamo 75 4 

7 Air Mineral 74 4 

8 Perhiasan Logam Mulia 74 4 

9 Industri Percetakan 71 3 

10 Batik Tulis 56 3 

 Total 10 Jenis UMKM 860 43 

 Total seluruh Jenis UMKM 1.342  

 

Setelah sampel terpilih, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara 

mendalam (indept interview) dan penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha UMKM. 

10.3.3.   Analisis Data  

Kajian ini merupakan penelitian exploratif dengan berbagai dukungan data 

kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut, data yang dikumpulkan akan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan 
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berbagai peralatan statistik deskriptif  dan tabel-tabel frekuensi tunggal dan tabel-tabel 

frekuensi silang. 

 

10.4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

10.4.1.  Karakteristik UMKM di Kota Jambi 

Dalam rangka mendapatkan gambaran utuh mengenai pemanfaatan teknologi 

informasi serta model promosi pemasaran produk UMKM di Kota Jambi, pada bagian 

ini terlebih dahulu diberikan karakteristik UMKM yang diteliti. Karakteristik tersebut 

mencakup lama usaha, modal, pendidikan pemilik UMKM dan pendidikan tertinggi 

tenaga kerjanya diberikan sebagai berikut: 

10.4.1.1.  Lama Usaha 

Rata-rata lama usaha dari UMKM yang diteliti adalah 11,00 tahun. Fakta ini 

memberikan arti bahwa, UMKM dengan segala keterbatasannya tetap mampu bertahan 

dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Selanjutnya, dari distribusi frekuensinya lebih sepertiga (37,21 persen) adalah 

UMKM dengan lama usaha kurang dari 5 tahun. Ditempat kedua dengan proporsi 

terbesar (20,93 persern) adalah UMKM dengan lama usaha antara 5- 9 tahun, diikuti 

oleh lama usaha 20 tahun ke atas (18,60 persen), dan masing-masingnya 11,63 persen 

untuk lama usaha antara 10 – 14 tahun dan 15 – 19 tahun. 

Secara terperinci, distribusi frekuensi  lama usaha dari UMKM  di Kota Jambi 

yang diteliti diberikan pada tabel berikut: 

Tabel 10.2. Distribusi  Frekuensi Lama Usaha UMKM di  

Kota Jambi Tahun 2016 

Kelompok Lama Usaha 

(Tahun) 
Frekuensi % 

< 5 16 37,21 

5-9 9 20,93 

10-14 5 11,63 

15-19 5 11,63 

>= 20 8 18,60 

Jumlah 43 100,00 

Rata-rata lama usaha tahun) 11,00 

 Sumber: Penelitian Lapangan, 2016 
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10.4.1.2.  Modal 

Rata-rata modal dari UMKM yang diteliti adalah Rp 49.641.250. Modal ini relatif 

bervariasi antar UMKM mulai dari kurang Rp 20 juta sampai lebih dari 60 juta.  Dari 

distribusi frekuensinya lebih sepertiga (34,88 persen) adalah UMKM dengan modal 

kurang dari Rp 20 juta. Ditempat kedua dengan proporsi terbesar (27,91 persen) adalah 

UMKM dengan modal antara Rp 20 juta – Rp 39 juta, diikuti oleh UMKM dengan 

modal Rp 40 juta – Rp 59 juta (25,58 persen). Selanjutnya proporsi terendah adalah 

UMKM dengan modal sama atau lebih dari Rp 60 juta (11,63 persen) 

Secara terperinci, distribusi modal dari UMKM yang diteliti diberikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 10.3. Distribusi Frekuensi Modal UMKM di  

Kota Jambi Tahun 2016 

Kelompok Modal  (Rp) Frek % 

< 20.000.000 15 34,88 

20.000.000 - 39.000.000 12 27,91 

40.000.000 - 59.000.000 11 25,58 

>=60.000.000 5 11,63 

Jumlah 43 100,00 

Rata-rata Modal 49.641.250 

 Sumber: Penelitian Lapangan, 2016 

10.4.1.3.  Pendidikan Pelaku UMKM 

Dari sisi pendidikan pelaku/pemilik UMKM dapat dikemukakan sudah relatif 

baik. Hal ini terlihat dari kenyataan lebih separuhnya sudah berpendidikan SLTA ke 

atas, dimana 39,53 persen berpendidikan SLTA dan 16,28 persen sudah berpendidikan 

akademi/perguruan tinggi.  

Meskipun demikian, dalam pembinaan UMKM, juga akan terdapat fenomena 

yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan  terdapat juga dengan proporsi yang cukup 

besar dari pelaku UMKM yang berpendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD. Proporsi 

dari kelompok ini bahkan mencapai lebih seperempatnya (25,58 persen). 

Secara terperinci, distribusi frekuensi pendidikan pelaku UMKM di Kota Jambi 

yang diteliti diberikan pada tabel berikut: 
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Tabel 10.4 Distribusi Frekuensi Pendidikan Pelaku UMKM di  

Kota Jambi Tahun 2016 

Tingkat Pendidikan Frek % 

Tidak sekolah/Tidak tamat SD 11 25,58 

SD 5 11,63 

SLTP 3 6,98 

SLTA 17 39,53 

Akademi/PT 7 16,28 

Jumlah 43 100,00 

 Sumber: Penelitian Lapangan, 2016 

10.4.1.4.  Pendidikan Tenaga Kerja pada UMKM 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pendidikan tenaga kerja yang bekerja 

pada UMKM di Kota Jambi relatif lebih baik dibandingkan pendidikan pelaku/pemilik 

UMKM itu sendiri. Hanya 13,95 persen dari tenaga kerja pada UMKM yang 

berpendidikan tidak/sekolah atau tamat SD, sedangkan 62,80 persen telah 

berpendidikan SLTA dan Akademi/perguruan tinggi. Relatif tingginya pendidikan 

tenaga kerja pada UMKM ini tentunya memiliki keuntungan tersendiri dalam 

pengembangan UMKM pada masa yang akan datang. 

Secara terperinci, distribusi frekuensi pendidikan tertinggi tenaga kerja pada 

UMKM di Kota Jambi yang diteliti diberikan pada tabel berikut: 

Tabel 10.5. Distribusi Frekuensi Pendidikan Pelaku UMKM di 

Kota Jambi Tahun 2016 

Tingkat Pendidikan Frek % 

Tidak sekolah/Tidak tamat SD 6 13,95 

SD 1 2,33 

SLTP 9 20,93 

SLTA 26 60,47 

Akademi/PT 1 2,33 

Jumlah 43 100,0 

 Sumber: Penelitian Lapangan, 2016 

10.4.2.  Kondisi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada UMKM di Kota Jambi 

Indikator yang digunakan dalam melihat pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penelitian ini meliputi kepemilikan komputer, pemanfaatan komputer, pengetahuan 

tentang internet serta pemanfaatan internet untuk usaha. 
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10.4.2.1.  Kepemilikan, Kemampuan dan Pemanfaatan Komputer 

Berdasarkan kepemilikan komputer, baru sebanyak 20,93 persen UMKM yang 

telah memiliki komputer dalam menunjang usaha yang dijalankan. Sedangkan sebagian 

besar responden yakni sebanyak 79,07 persen belum memiliki komputer. 

Pada dasarnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengoperasikan komputer 

relatif cukup baik. Hal ini dikarenakan dari total pelaku UMKM yang tidak memiliki 

komputer untuk usahanya, lebih separuh (58,82 persen) menyatakan bisa 

mengoperasikan komputer dengan baik.  

Gambar 10.1. Kepemilikan  Komputer dan Kemampuan Pelaku UMKM 

Mengoperasikan  Komputer di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Penelitian Lapangan, 2016 

 

Kemampuan ini juga ditunjang oleh kemampuan karyawan pelaku UMKM. Dari 

total  UMKM yang tidak memiliki komputer, hampir separuh (41,18 persen) dari salah 

satu karyawannya bisa mengoperasikan komputer dengan baik. 

Gambar 10.2.  Kepemilikan  Komputer  pada UMKM dan Kemampuan Salah 

Satu Karyawan Mengoperasikan  Komputer di Kota Jambi Tahun 

2016 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 



228 

 

Dari hasil ini terlihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Jambi masih 

memiliki akses yang terbatas terhadap kepemilikan komputer. Rendahnya tingkat 

kepemilikan komputer oleh pelaku UKM ini disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan 

utama adalah pelaku UMKM menganggap usaha mereka tidak butuh komputer. Hal ini 

dinyatakan oleh 91,18 persen dari pelaku UMKM di Kota Jambi. Alasan lainnya adalah 

keterbatasan sumberdaya manusia (dinyatakan oleh 5,88 persen pelaku UMKM) dan 

keterbatasan dana (dinyatakan oleh 2,94 persen pelaku UMKM).  

Gambar  10.3.  Alasan Pelaku UMKM tidak Memiliki Komputer untuk Usaha di 

Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Dominannya alasan bahwa usaha tidak membutuhkan komputer, dan di sisi lain 

relatif kecilnya yang beralasan adanya keterbatasan dana, pada dasarnya menunjukkan 

bahwa rendahnya kepemilikan komputer pada UMKM lebih disebabkan rendahnya 

pemahaman pelaku UMKM akan manfaat komputer dalam menunjang usaha.  Sebagian 

besar pelaku UMKM (beserta karyawannya) memiliki kemampuan dalam 

mengoperasikan komputer, tetapi memiliki pengetahuan yang rendah terhadap 

kemanfaatan komputer untuk usaha.   

Rendahnya pengetahuan/pemahaman mengenai pentingnya komputer dalam 

peningkatan usaha ini juga terlihat nyata dari keinginan pelaku UMKM (yang saat ini 

tidak memiliki komputer) untuk memiliki komputer untuk usaha pada masa yang akan 

datang. Dari total yang tidak memiliki komputer, hanya kurang dari seperempatnya  

(23,53 persen) yang berniat untuk memiliki komputer untuk usaha pada masa yang akan 

datang, baik yang berencana memiliki dalam enam bulan ke depan (8,82 persen), 
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maupun satu tahun ke depan (14,71 persen). Sebagian besar lainnya (76,47 persen), 

tetap menyatakan tidak berkeinginan memiliki komputer untuk usaha ke depan. 

Secara terperinci, distribusi keinginan pelaku UMKM memiliki komputer untuk 

usaha masa yang akan datang diberikan pada gambar berikut: 

Gambar 10.4.  Keinginan Pelaku UMKM Memiliki Komputer untuk Usaha pada 

Masa Yang Akan Datang di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Dari sisi keterampilan mengoperasikan komputer pelaku UMKM juga relatif baik. 

Selain kemampuan mengoperasikan program pengolah kata (MS Word dan sejenisnya) 

secara baik yang dinyatakan oleh 48,72 persen pelaku UMKM, 43,59 persen pelaku 

UMKM juga menyatakan mampu mengoperasikan program pengolah angka (seperti 

MS Excel dan sejenisnya). Bahkan, terdapat 7,69 persen pelaku UMKM yang 

menyatakan mampu mengoperasikan program Grafik Design (aplikasi pengolah layout, 

gambar, video, multimedia, tiga dimensi dan sejenisnya).  

Hal yang sama juga dinyatakan oleh karyawan dari UMKM. Lima puluh persen 

karyawan UMKM mampu mengoperasikan program pengolah kata, 41,18 persen 

mampu mengoperasikan program pengolah angka, 5,88 persen mampu mengoperasikan 

program Grafik Design. Bahkan diantara karyawan juga terdapat 2,94 persen yang 

menyatakan mampu mengoperasikan program pengolah data (seperti dBase dan 

sejenisnya). Mengacu pada fakta ini dapat dikemukakan bahwa dari sisi sumberdaya 

manusia, pada dasarnya upaya peningkatan pemanfaatan teknologi pada UMKM di 

Kota Jambi tidak akan mendapatkan kendala yang berarti. 
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Secara terperinci kemampuan pelaku UMKM dan karyawan dalam 

mengoperasikan program komputer diberikan pada Gambar berikut:  

Gambar 10.5.  Program Komputer yang Dikuasai Pelaku UMKM  di Kota Jambi 

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Gambar10.6.  Program Komputer yang Dikuasai Karyawan UMKM  di Kota 

Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Dari sisi pemanfaatan komputer untuk usaha pada UMKM menunjukkan kondisi 

yang sudah relatif beragam. Selain untuk surat-menyurat (41,67 persen), terdapat 25,00 

persen UMKM yang telah memanfaatkan komputer untuk desain/rancang produk, 16,67 

persen untuk membuat laporan keuangan dan 16,67 persen lainnya untuk tujuan 

pemasaran (seperti pembuatan website, mailling list, chating dan lainnya) 
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Distribusi pemanfaatan   komputer   di kalangan pelaku UKM dapat dilihat dalam 

gambar berikut ini: 

Gambar 10.7.  Pemanfaatan Komputer pada UMKM  di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

 

10.4.2.2. Kepemilikan, Kemampuan dan Pemanfaatan Internet 

Indikator selanjutnya yang dinilai dalam hal pemanfaatan teknologi informasi di 

kalangan pelaku UMKM adalah pengetahuan akan teknologi internet dan sejauh mana 

pemanfaatan teknologi internet untuk menunjang usaha yang sedang ditekuni. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pengetahuan pelaku UMKM 

terhadap internet sudah relatif baik. Hanya sekitar sepertiga (34,88 persen) pelaku 

UMKM yang tidak mengetahui internet sedangkan sebagian besar lainnya (65,12 

persen) mengetahui dan memahami teknologi internet. Meskipun demikian, dari total 

pelaku UMKM yang mengetahui internet, lebih separuhnya (57,14 persen) belum 

menggunakan internet untuk kepentingan usahanya dan hanya 42,86 persen yang 

menggunakan untuk usaha. 

Secara terperinci pengetahuan dan pemanfaatan internet untuk usaha pada pelaku 

UMKM di Kota Jambi diberikan pada Gambar berikut: 
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Gambar 10.8.  Pengetahuan dan Pemanfaatan Internet untuk Usaha pada Pelaku 

UMKM  di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Selain besarnya proporsi pelaku UMKM yang mengetahui internet, pengetahuan 

internet pelaku UMKM juga relatif beragam. Terdapat 37,29 persen yang mengetahui 

mengenai media sosial, 22,81 persen yang mengetahui cara browsing, 18,64 persen 

yang mengetahui cara chating, 13,56 persen yang mengetahui cara menggunakan email 

dan 1,69 persen yang mengetahui cara bisnis online. Secara terperinci diberikan pada 

Gambar berikut: 

Gambar 10.9.  Jenis Pengetahuan Internet pada Pelaku UMKM  di Kota Jambi 

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 
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Pemanfaatan internet untuk usaha pada pelaku UMKM (yang saat ini 

menggunakan internet untuk usaha) juga relatif beragam. Sebanyak 28,57 persen 

diantaranya sudah menggunakan internet untuk browsing melihat keunggulan produk 

lain yang sejenis, 25,00 persen browsing mencari cara untuk meningkatkan kualitas 

produknya, 17,86 persen menggunakan internet untuk ber-email dengan konsumen, 

14,29 persen menggunakan sosial media untuk promosi, dan masing-masing 7,14 persen 

ber-email dengan supplier dalam rangka order dan browsing untuk mengetahui yang 

dikerjakan oleh pesaing. 

Gambar 10.10. Pemanfaatan  Internet untuk Usaha pada Pelaku UMKM  di Kota 

Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Dari hasil analisis di atas dapat dikemukakan bahwa proporsi pelaku UMKM yang 

mengetahui internet relatif besar. Kemampuan dan pengetahuian terhadap jenis-jenis 

penggunaan internet juga relatif beragam, serta pemanfaatan untuk usaha (bagi yang 

menggunakan internet untuk usaha) juga relatif beragam. Namun demikian, penggunaan 

internet untuk usaha pada pelaku UMKM di Kota Jambi masih relatif kecil. Hal ini 

disebabkan karena masih rendahnya pemahaman pentingnya internet untuk kegiatan 

usaha. Dua puluh lima persen dari pelaku UMKM menyatakan tidak menggunakan 

internet dengan alasan tidak tahu manfaat internet dan merasakan manfaat internet 

kurang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, meskipun sebagian besar 

(75,00 persen) menyatakan alasan tidak menggunakan internet karena lingkup usaha 

masih bersifat lokal, tetapi sebenarnya lebih karena faktor kurang pemahaman bahwa 

usaha yang bersifat lokal juga dapat memanfaatkan internet untuk meningkatkan 

aktivitas usaha.   



234 

 

Gambar 10.11. Alasan Pelaku UMKM yang Menguasai Internet tetapi Tidak 

Menggunakannya untuk Usaha di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

 

Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya internet dalam peningkatan usaha 

ini juga terlihat nyata dari keinginan pelaku UMKM (yang saat ini tidak menggunakan 

internet untuk) menggunakan internet untuk usaha pada masa yang akan datang. Dari 

total yang tidak menggunakan internet, hanya kurang dari sepertiganya (31,03 persen) 

yang berniat menggunakan untuk usaha pada masa yang akan datang, baik yang 

berencana menggunakannya dalam enam bulan ke depan (20,69 persen), maupun satu 

tahun ke depan (10,34 persen). Sebagian besar lainnya (68,97 persen), tetap menyatakan 

tidak berkeinginan menggunakan internet untuk usaha ke depan. 

Gambar 10.12. Keinginan Pelaku UMKM  Menggunakan Internet untuk Usaha 

pada Masa yang Akan Datang di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 



235 

 

10.4.3. Faktor-Faktor Kunci Pemanfaatan TI dan Strategi dalam 

Percepatan Adopsi Penggunaan TI pada UMKM 

10.4.3.1. Faktor-Faktor Kunci 

Berdasarkan analisis terhadap kondisi pemanfaatan teknologi informasi pada 

pelaku UMKM memperlihatkan bahwa masih terbatasnya akses UMKM di Kota Jambi 

dalam pemanfaatan teknologi informasi ini baik dilihat dari penggunaan komputer 

maupun internet dalam pengelolaan usahanya. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 

beberapa faktor-faktor kunci (penghambat dan potensi pendukung) yang menentukan 

tingkat pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM di Kota Jambi ini yaitu: 

1. Rendahnya Pemahaman terhadap Manfaat Teknologi Informasi dalam 

Pengembangan Usaha 

Pemahaman pemakai tentang TI akan menentukan keberhasilan suatu sistem 

informasi, sebaliknya ketidaktahuan atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru 

dapat menyebabkan kegagalan dalam menggunakan TI. Peningkatan pemahaman 

pemakai tentang sistem informasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

memanfaatkan TI. Pemilik UMKM yang memiliki latar belakang pemasaran, penjualan, 

R&D yang cukup dapat menerima bahwa usaha menerapkan TI untuk keunggulan 

kompetitif.  

Namun demikian, UMKM di Kota Jambi pada umumnya tidak memiliki bagian 

yang secara khusus mengelola TI. Umumnya, UMKM di Kota Jambi lebih 

mengandalkan bantuan pihak luar untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 

penggunaan TI yang berbasis komputer. Ketergantungan dari pihak eksternal akan 

berkurang manakala para pemilik UKM telah memiliki pemahaman yang cukup 

terhadap TI melalui proses pembelajaran. Dengan tingkat pemahaman teknologi yang 

tinggi, diharapkan para pemilik UMKM mengadopsi dan memanfaatkan TI secara 

ekstensif. 

Rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Jambi terlihat dari 

kenyataan bahwa 91,18 persen dari mereka mengemukakan bahwa usaha mereka tidak 

membutuhkan komputer dan 76,47 persen dari pelaku UMKM yang tidak punya 

komputer saat ini juga tidak punya rencana/keinginan untuk menggunakan komputer 

pada masa yang akan datang untuk kepentingan usahanya. Selain itu, dalam konteks 

penggunaan internet sebagian besar (75,00 persen) pelaku UMKM  mengemukakan 
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bahwa mereka tidak menggunakan internet karena lingkup usaha yang masih lokal, 

tanpa memahami bahwa penggunaan internet justru akan mampu meningkatkan skala 

dan jangkauan usahanya. Selain itu, pada pelaku UMKM yang tidak menggunakan 

internet saat ini, juga memiliki keinginan yang rendah untuk menggunakan pada masa 

yang akan datang. Hanya 31,03 persen yang punya rencana/keinginan untuk 

memanfaatkan internet pada masa yang akan datang dalam rangka pengembangan 

usahanya. 

2. Rendahnya Ketersediaan Investasi Teknologi Informasi 

Sebagaimana diketahui, UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan modal 

dalam menjalankan usaha. Keterbatasan modal ini menyebabkan keraguan pelaku 

UMKM dalam menginvestasikan dananya pada teknologi informasi, baik pada saat ini 

maupun untuk rencana ke depannya. Di sisi lain, perubahan TI yang begitu cepat 

menyebabkan suatu usaha mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaharui 

teknologinya.  Hasil penelitian pada UMKM di Kota Jambi menunjukkan bahwa 

persoalan keterbatasan dana bukan menjadi alasan utama mereka tidak menggunakan 

TI, tetapi lebih karena faktor keraguan akan kemanfaatan TI tersebut untuk 

perkembangan usaha. 

3. Masih Rendahnya Dukungan Lembaga Pemerintah 

Dukungan lembaga pemerintah bagi inovasi teknologi telah diakui sebagai faktor 

penting dalam aplikasi TI. Peran lembaga pemerintah bervariasi mulai dari pemasok 

informasi tentang inovasi teknologi, penyedia bantuan finansial, pelaksana riset dan 

pengembangan terpadu. Adanya intervensi pemerintah dalam aplikasi TI akan 

mendorong proses pembelajaran teknologi. Bahkan di beberapa negara, pemerintah 

menyediakan semacam asisten untuk membantu perusahaan kecil dan menengah dalam 

menerapkan TI ke dalam bisnis mereka. 

Diakui bahwa Pemerintah Kota Jambi telah memiliki program dan kebijakan 

dalam pengembangan TI untuk UMKM di Kota Jambi. Namun demikian, program-

program tersebut belum mampu menyentuh secara  secara keseluruhan pada pelaku 

UMKM di Kota Jambi. Selain itu, program tersebut juga tidak berlangsung secara 

berkesinambungan dalam kerangka pembinaan TI pada UMKM. 
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4.  Potensi Pendukung: Ketersediaan SDM dari Sisi Pendidikan yang Relatif Baik 

Dalam peningkatan pemanfaatan IT pada UMKM di Kota Jambi terdapat potensi 

pendukung, dimana tingkat pendidikan pelaku/pemilik  serta tenaga kerja pada UMKM 

sudah relatif baik. Dengan tingkat pendidikan yang relatif baik ini diharapkan akan 

lebih mempermudah kebijakan dalam memperkenalkan dan mengaplikasikan 

penggunaan IT pada UMKM di Kota Jambi. 

5. Potensi Pendukung: Kemampuan Individu dari Pelaku UMKM yang Relatif Baik 

dalam IT 

Lebih separuh dari pelaku UMKM yang tidak memiliki komputer untuk usaha, 

mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Hampir separuh dari salah satu 

karyawan pada UMKM yang tidak memiliki komputer juga mampu mengoperasikan 

komputer dengan baik. Selain itu, lebih separuh dari pelaku UMKM yang tidak 

menggunakan internet pada saat ini juga mengetahui dan mampu menggunakan internet. 

Fakta ini menjadi salah satu faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan dalam 

peningkatan IT untuk pengembangan UMKM pada masa yang akan datang. 

10.4.3.2. Strategi Percepatan Adopsi Penggunaan TI pada UMKM di Kota Jambi 

Berdasarkan faktor-faktor kunci pemanfaatan TI pada UMKM di Kota Jambi 

sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat berikut ini diberikan 

strategi-strategi pokok dalam percepatan adopsi penggunaan TI pada UMKM di Kota 

Jambi sebagai berikut: 

1. Penyediaan infrastruktur TI 

Pemerintah Kota Jambi perlu menyediakan infrastruktur  untuk aplikasi TI, misalnya 

penyediaan jaringan telekomunikasi dan telepon, terutama di sentra-sentra UMKM. 

Penyediaan infrastruktur ini dilakukan dengan kerjasama dengan vendor penyedia 

infrastruktur. Selain itu, pada UMKM yang tidak berada pada sentra-sentra UMKM, 

pemerintah perlu menfasilitasi dengan vendor untuk memberikan kemudahan 

fasilitas kepada mereka. 

2. Penyediaan tenaga ahli di bidang TI 

Pemerintah Kota Jambi perlu menyediakan tenaga ahli di bidang TI yang khusus 

secara rutin mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada UMKM. Dalam rangka 
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penyediaan tenaga ahli ini, Pemerintah Kota Jambi dapat bekerjasama dengan 

lembaga pendidikan dan pelatihan/kursus yang terkait dengan TI. 

Tenaga ahli ini juga bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan TI 

pada UMKM serta pemilihan teknologi yang tepat untuk UMKM. 

3. Pemberian modal awal untuk pengembangan TI 

Pemberian modal awal dalam pengembangan TI ini dapat berupa bantuan atau 

pinjaman, tergantung pada kondisi UMKM. Hal ini diharapkan dapat memicu 

peningkatan kemampuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya 

pemanfaataan TI dalam pengembangan usahanya. 

4. Sosialisasi Manfaat TI dalam Pengembangan usaha UMKM 

Sosialiasi secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para 

pelaku UMKM tentang pentingnya TI dalam pengembangan usaha. Sosialiasi ini 

dapat melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang maupun media dalam 

ruang. 

10.4.4.  Promosi Pemasaran Produk UMKM di Kota Jambi 

10.4.4.1.  Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kualitas dan Keunikan Produknya 

Persepsi pelaku UMKM terhadap kualitas dan keunikan produk yang dihasilkan 

akan  memilki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri dan akan menentukan upaya-

upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Secara 

umum dapat dikemukakan bahwa tingkat kepercayaan diri dari pelaku UMKM terhadap 

kualitas produknya masih relatif rendah, hanya kurang separuh (48,84 persen) pelaku 

UMKM menyatakan kualitas produknya lebih tinggi dan lebih separuh lainnya (51,16 

persen) menyatakan sama saja. Tetapi dari sisi keunikan produknya, tingkat 

kepercayaan diri  pelaku UMKM di Kota Jambi lebih baik. Lebih separuh (55,81 

persen) pelaku UMKM menyatakan produknya lebih unik dan bahkan terdapat 4,65 

persen yang menyatakan produknya paling unik. Sebaliknya hanya 39,53 persen yang 

menyatakan keunikan produknya sama saja dengan produk sejenis lainnya. 

Secara terperinci distribusi frekuensi persepsi pelaku UMKM di Kota Jambi 

terhadap kualitas produk  dan keunikan produknya dibandingkan dengan produk sejenis 

diberikan pada dua gambar berikut ini: 
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Gambar 10.13. Persepsi Pelaku UMKM  Terhadap Kualitas Produknya 

Dibandingkan Produk Sejenis di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

Gambar 10.14. Persepsi Pelaku UMKM  Terhadap Keunikan Produknya 

Dibandingkan Produk Sejenis di Kota Jambi Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Survai UMKM, 2016 

10.4.4.2.  Target Pasar Produk UMKM di Kota Jambi 

Pengetahuan terhadap target pasar akan mempengaruhi media dan kegiatan 

pemasaran  yang dilakukan. Secara umum pelaku UMKM telah mengetahui target pasar 

dari produknya baik dari sisi umur konsumen, pendidikan, pendapatan maupun wilayah 

pemasaran. 

Menurut umur, 40,24 persen UMKM menyatakan target pasarnya adalah 

penduduk dewasa, 36,59 menyatakan penduduk tua, 19,51 menyatakan  konsumen 

remaja dan hanya 3,66 persen yang menyatakan konsumen anak-anak.  Menurut 

pendidikan, target pasar produk UMKM adalah untuk konsumen dengan pendidikan 
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yang relatif baik. Hal ini terlihat dari kenyataan hanya 36,14 persen yang menyatakan 

target pasarnya adalah konsumen dengan pendidikan SLTP, sedangkan sebagian besar 

lainnya menyatakan target pasarnya adalah konsumen dengan pendidikan SLTA dan 

perguruan tinggi. 

Dari sisi pendapatan, target pasar produk UMKM sebagian besar  adalah 

konsumen dengan pendapatan menengah ke atas. Hanya 36,23 persen dari pelaku 

UMKM yang menyatakan target pasarnya adalah konsumen dengan pendapatan rendah. 

Dari sisi desa-kota, sekitar 57,41 persen target pasar produk UMKM di Kota 

Jambi adalah konsumen perkotaan dan 42,59 persen dengan target masyarakat 

perdesaan. Selanjutnya dari sisi jangkauan pasar, 52,54 persen menyatakan hanya pada 

wilayah Kota Jambi, 44,07 persen menyatakan wilayah Provinsi Jambi. Selain itu juga 

terdapat sekitar 3,39 persen yang menyatakan jangkauan pasarnya mencakup wilayah 

luar Provinsi Jambi. 

Tabel 10.6. Distribusi  Frekuensi Lama Usaha UMKM di  

Kota Jambi Tahun 2016 

 Target Pasar Persentase 

I Umur  

 Anak-Anak 3,66 

 Remaja 19,51 

 Dewasa  40,24 

 Tua 36,59 

II Pendidikan  

 SLTP ke bawah 36,14  

 SLTA 38,55 

 Perguruan Tinggi 25,30 

III Pendapatan  

 Rendah 36,23 

 Menengah 46,38 

 Tinggi 17,39 

IV Desa - Kota  

 Desa 42,59 

 Kota 57,41 

V Jangkauan Pasar  

 Kota Jambi 52,54 

 Provinsi Jambi 44,07 

 Luar Provinsi Jambi 3,39 

 Sumber : Penelitian Lapangan, 2016 
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10.4.4.3. Kegiatan Promosi Pemasaran Produk dari Pelaku UMKM 

Intensitas dari aktivitas promosi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM di Kota 

Jambi masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lebih dari separuh 

(58,97 persen) UMKM di Kota Jambi tidak pernah melakukan upaya promosi terhadap 

produknya dalam lima tahun terakhir. 

Selanjutnya dari total UMKM, hanya 12,82 persen pernah melakukan promosi 

melalui pameran yang diselenggarakan pemerintah/swasta dan sebagian besar lainnya 

(28,21 persen)  UMKM melakukan promosi secara individu. Promosi individu ini 

mencakup baik melalui media iklan cetak (20,51 persen), sales promosi (5,13 persen) 

maupun personal selling (2,56 persen). 

Ada indikasi bahwa promosi melalui pameran (promosi yang disponsori 

pemerintah/swasta) bukan kurang diminati oleh kalangan UMKM, melainkan umumnya 

karena mereka tidak mampu membayar biaya  kegiatan tersebut. Besar biaya promosi 

sangat tergantung dari bentuk, tempat dan lama kegiatan. 

Komponen biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi di luar modal kerja 

adalah: a) sewa tempat; b) Biaya administrasi; c) biaya pengepakan; d) biaya 

pengangkutan dan biaya petugas UMKM yang ikut dalam pameran (penjaga pameran).  

Adanya kecenderungan UMKM menilai keberhasilan kegiatan promosi pameran, 

hanya dari sisi pembelian langsung adalah kurang ideal karena keberhasilan pameran 

ditunjukkan dari keberhasilan pengembangan permintaan yang berdampak pada 

peningkatan produksi, nilai jual (omset). Penilaian dampak promosi pemasaran secara 

agregatif (pembelian sewaktu pameran), dapat menyebabkan sebagian UMKM enggan 

untuk ikut dalam kegiatan promosi. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat 

UMKM mengikuti promosi adalah minimnya sosialisasi, bahkan ada kecenderungan 

sebagian besar UMKM tidak mengetahui adanya kegiatan promosi pemasaran yang 

dilaksanakan oleh stakeholder. 
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Gambar 10.15. Kegiatan Promosi Pemasaran Produk UMKM  di Kota Jambi 

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Penelitian Lapangan, 2016 

10.4.4.4. Dampak Promosi Pemasaran 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaku UMKM menilai promosi 

pemasaran yang dilakukan secara individu lebih berdampak besar dibandingkan 

promosi yang disponsori oleh pemerintah/swasta, baik dari sisi peningkatan omset 

maupun pangsa pasar. Pelaku UMKM yang pernah melakukan promosi individu didapat 

mengemukakan bahwa promosi yang mereka lakukan mampu meningkatkan omset 

mereka rata-rata 53,00 persen. Sebaliknya, pelaku UMKM yang pernah mengikuti 

promosi sponsor pemerintah/swasta mengemukakan rata-rata peningkatan omset hanya 

10,40 persen. 

Demikian juga dalam kaitannya dengan dampak peningkatan pangsa pasar. Secara 

rata-rata pelaku UMKM yang melakukan promosi individu mengalami peningkatan 

pangsa pasar sebesar 48,00 persen. Sebaliknya, pelaku UMKM yang melakukan 

promosi sponsor pemerintah/swasta mengemukakan hanya mengalami peningkatan 

pangsa pasar sekitar 10,20 persen. 
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Tabel  10.7.  Dampak Promosi Pemasaran Terhadap Peningkatan Omset dan 

Pangsa Pasar UMKM di Kota Jambi 

Uraian 

Promosi 

Individu 

% 

Sponsor pemerintah/ 

swasta % 

Dampak Peningkatan Omset 53,00 10,40 

Dampak Terhadap Peningkatan 

Pangsa Pasar 
48,00 10,20 

 Sumber : Penelitian Lapangan, 2016 

10.4.5.  Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Promosi Pemasaran dan Model 

Promosi Pemasaran yang Efektif pada UMKM 

10.4.5.1. Faktor-Faktor Kunci 

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan promosi pemasaran yang dilakukan oleh 

UMKM di Kota Jambi terlihat bahwa masih relatif sedikit dari UMKM yang melakukan 

kegiatan promosi. Lebih separuh (58,97 persen) UMKM tidak pernah melakukan upaya 

promosi dalam lima tahun terakhir. Terkait dengan hal tersebut, pada bagian ini 

disimpulkan beberapa penyebab rendahnya intensitas UMKM di Kota Jambi melakukan 

upaya promosi. Pada bagian ini juga diuraikan potensi pendukung yang dapat 

meningkatkan efektivitas promosi pemasaran produk UMKM: 

a) Biaya promosi yang relatif mahal 

Mahalnya biaya promosi dan dengan adanya keterbatasan modal yang dimiliki, 

menyebabkan UMKM tidak mampu melakukan upaya promosi pemasaran 

produk mereka. 

b) Rendahnya Efektivitas Promosi Pemasaran 

Rendahnya efektivitas promosi pemasaran ini terutama diakui oleh pelaku 

UMKM pada aktivitas promosi yang disponsori pemerintah/swasta (seperti 

kegiatan pameran dan sejenisnya). Dengan biaya yang cukup mahal untuk 

mengikuti kegiatan ini menyebabkan pelaku UMKM kurang berkeinginan untuk 

terlibat. 

c) Kualitas Produk yang Masih Rendah 

Lebih separuh dari pelaku UMKM menyatakan produknya tidak memiliki 

kualitas yang lebih baik dibandingkan produk sejenis lainnya. Hal ini tentunya 
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akan lebih mempersulit pemasaran produk terutama dalam meningkatkan pangsa 

pasar produk-produk mereka. 

d) Potensi Pendukung: Keunikan Produk UMKM 

Produk-produk UMKM diakui oleh pelaku UMKM  relatif lebih unik 

dibandingkan produk sejenis lainnya. Hal ini dapat menjadi potensi pendukung 

dalam menunjang keberhasilan promosi pemasaran produk-produk UMKM di 

Kota Jambi. 

e) Potensi Pendukung: Target Pasar Produk UMKM yang Potensial 

Target pasar produk UMKM sebagian besar adalah konsumen dewasa/tua, 

dengan pendidikan yang baik serta pendapatan menengah ke atas. Hal ini 

menunjukkan bahwa produk-produk UMKM di Kota Jambi memiliki konsumen 

yang potensial dan memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. 

10.4.5.2. Strategi dan Model Promosi Pemasaran Efektif untuk UMKM di Kota 

Jambi 

Berdasarkan faktor-faktor kunci dan efektivitas promosi pemasaran UMKM di 

Kota Jambi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat berikut ini 

diberikan strategi-strategi pokok dan model promosi pemasaran yang efektif untuk 

UMKM di Kota Jambi sebagai berikut: 

1. Bantuan dan pembinaan promosi individu 

Rendahnya efektivitas pemasaran  melalui sponsor pemerintah/swasta (seperti 

pameran dll) menyebabkan UMKM kurang berminat mengikuti. Promosi 

individu (terutama dalam bentuk iklan) dirasakan UMKM lebih efektif, tetapi 

dengan kondisi dana dan sumberdaya yang terbatas,  hanya sebagian kecil 

UMKM yang bisa melaksanakannya. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu merubah bentuk bantuan promosi 

kepada UMKM dalam bentuk bantuan promosi individu (bimbingan, konsultasi 

maupun pendanaan). Bantuan promosi individu tersebut dapat dilakukan dalam 

bentuk kelompok UMKM. Bentuk bantuan promosi tersebut hendaknya 

disesuaikan dengan target pasar dan karakteristik produk dari masing-masing 

UMKM atau kelompok UMKM. 
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2. Pengembangan Sentra UMKM yang Dekat Konsumen 

Selama ini lokasi pengembangan sentra UMKM lebih didasarkan pada konsep 

kedekatan kepada lokasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (tenaga 

kerja). Orientasi konsep tersebut kurang efektif  dalam promosi pemasaran 

produk UMKM, karena kesulitan konsumen untuk menjangkau sentra UMKM. 

Berdasarkan hal tersebut, strategi yang perlu ditetapkan dalam meningkatkan 

efektivitas promosi pemasaran adalah pengembangan sentra UMKM yang lebih 

mendekat ke lokasi konsumen. Hal ini, selain mempermudah konsumen 

menjangkau sentra UMKM, juga akan lebih mempermudah pelaku UMKM 

dalam mencari konsumen baru dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. 

3. Membangun mini display produk UMKM di pusat-pusat perbelanjaan 

Mini display merupakan tempat yang tepat untuk melakukan promosi produk 

yang dihasilkan oleh UKM, dengan memamerkan contoh produk dilengkapi 

informasi tentang harga, bahan baku dan lain-lain.  

4. Mengembangkan aplikasi e-commerce 

E-commerce atau internet marketing merupakan sarana promosi produk melalui 

internet, dengan memanfaatkan e-commerce, bisnis memiliki peluang untuk 

menjangkau pasar yang luas bahkan global. E-commerce dalam dunia bisnis 

dapat mendukung pemotongan rantai distribusi, sehingga konsumen dapat 

memperoleh suatu produk dengan harga murah. Pemasaran produk dengan e-

commerce memiliki beberapa manfaat antara lain, murah dan efisien, memiliki 

akses tanpa batas, dan memperpendek jarak distribusi produk. 

Aplikasi e-commerce dapat dikembangkan terutama untuk penggunaan pada HP 

Android dan sejenisnya sehingga lebih memudahkan menjangkau konsumen. 

Selain itu, aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang berhimpun dan 

berkomunikasi antar pelaku UMKM di Kota Jambi. 

5. Mengintegrasikan UMKM dengan rencana pembangunan Pusat Pengembangan 

Bisnis (BDC=Business Development Center) 

Integrasi UMKM dengan BDC akan dapat membantu UMKM dalam melakukan 

promosi secara online 
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10.5.  PENUTUP  

10.5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM baik 

dilihat dari penggunaan komputer maupun internet dalam pengelolaan usahanya.  

2. Beberapa faktor-faktor kunci (penghambat dan potensi pendukung) yang 

menentukan tingkat pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM di Kota 

Jambi ini yaitu: 

a)  Rendahnya Pemahaman terhadap Manfaat Teknologi Informasi dalam 

Pengembangan Usaha. 

b)  Rendahnya Ketersediaan Investasi Teknologi Informasi. 

c)  Masih Rendahnya Dukungan Lembaga Pemerintah. 

d)  Potensi Pendukung: Ketersediaan SDM dari Sisi Pendidikan yang Relatif Baik 

e)  Potensi Pendukung: Kemampuan Individu dari Pelaku UMKM yang Relatif 

Baik dalam IT. 

3. Masih rendahnya intensitas pelaku UMKM di Kota Jambi yang melakukan upaya  

promosi pemasaran produknya.  

4. Beberapa faktor kunci yang menyebabkan rendahnya intensitas UMKM dalam 

melakukan upaya promosi pemasaran produknya adalah sebagai berikut: 

a) Biaya promosi yang relatif mahal. 

b) Rendahnya Efektivitas Promosi Pemasaran terutama promosi melalui sponsor 

pemerintah/swasta (seperti pameran dan sejenisnya). 

c) Kualitas Produk yang Masih Rendah. 

d) Potensi Pendukung: Keunikan Produk UMKM. 

e) Potensi Pendukung: Target Pasar Produk UMKM yang Potensial. 

10.5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan faktor-faktor kunci pemanfaatan TI serta upaya promosi pemasaran 

dan efektivitasnya pada UMKM di Kota Jambi, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai 

berikut: 
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1.  Strategi Percepatan Adopsi Penggunaan TI  

a)  Penyediaan infrastruktur TI. 

b)  Penyediaan tenaga ahli di bidang TI. 

c)  Pemberian modal awal untuk pengembangan TI. 

d)  Sosialisasi Manfaat TI dalam Pengembangan usaha UMKM. 

2.  Strategi dan Model Promosi Pemasaran Efektif untuk UMKM  

a)  Bantuan dan pembinaan promosi individu. 

b)  Pengembangan Sentra UMKM yang Dekat Konsumen. 

c)  Membangun mini display produk UMKM di pusat-pusat perbelanjaan. 

d)  Mengembangkan aplikasi e-commerce. 

e)  Mengintegrasikan UMKM dengan rencana pembangunan Pusat Pengembangan 

Bisnis (BDC=Business Development Center). 
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BAB 11. 
Kajian Peran UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Kota Jambi dan Akses Permodalan 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Junaidi 

 

11.1.  PENDAHULUAN 

11.1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu 

mewujudkan masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Pembangunan juga 

merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk menuju pada kehidupan ekonomi 

rakyat dengan segala aspek kehidupan ekonomi, politik, harga diri, kepercayaan diri, 

kreativitas, solidaritas antar sesama, dan sebuah kemerdekaan yang berfungsi sosial.  

Tujuan pembangunan ekonomi setiap negara adalah tercapainya pembangunan 

ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya 

pendapatan riil per kapita. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 

multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap 

masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut.  

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi 

yang dilaksanakan oleh negara berkembang bertujuan memeratakan pembangunan 

ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi 

perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang.  

Untuk mencapai hal tersebut maka digunakan salah satu paradigma pembangunan 

yaitu melalui strategi pemberdayaan. Konsep Empowerment sebagai suatu konsep 

alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi 

pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber 

daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dari pembelajaran sosial melalui 

pengalaman langsung.  
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Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian juga berpengaruh 

terhadap perekonomian secara nasional. Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya 

sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor usaha yang 

lebih besar (UB) justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan 

posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu mengalami bangkrut 

karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat 

sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. 

Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi 

permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usahakarena 

tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, 

bahkan cenderung bertambah.  

Namun demikian, meskipun UMKM memiliki peranan yang penting dalam 

perekonomian, terdapat berbagai berbagai persoalan yang masih melekat pada UMKM 

dalam pengembangannya. Berbagai permasalahan UMKM yang umumnya terjadi 

adalah: 

1. Kesulitan pemasaran.  

Rendahnya kemampuan memasarkan produk dari pelaku UMKM selama ini selalu 

menjadi faktor yang menghambat berkembangnya UMKM. Rendahnya 

kemampuan memasarkan produk ini juga diikuti oleh masih lemahnya kebijakan 

dan penerapan peraturan yang mengkaitkan (konektivitas) produk-produk UMKM 

dengan pasar secara luas. 

2. Kesulitan finansial 

Kesulitan finansial terutama terkait dengan rendahnya kemampuan UMKM dalam 

mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan disebabkan 

tidak mampunya UMKM memenuhi persyaratan yang diminta lembaga keuangan. 

3. Kesulitan Sumberdaya Manusia. 

Kualitas SDM pelaku yang rendah menyebabkan pengelolaan/manajemen UMKM 

selama ini diselenggarakan dengan manajemen tradisional yang kurang mendukung 

pencapaian efektivitas dan efisiensi usaha. 
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4. Masalah Bahan Baku 

Masalah bahan baku terutama terkait dengan kesulitan UMKM mendapatkan bahan 

baku yang berkualitas secara kontinyu serta harga yang relatif murah.  

5. Keterbatasan Teknologi. 

Keterbatasan teknologi UMKM disebabkan oleh dua hal yaitu: 1) keterbatasan 

modal untuk mendapatkan teknologi yang lebih efisien; 2) kualitas SDM yang 

relatif rendah sehingga kurang mampu menyerap teknologi yang lebih baik. 

Berdasarkan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian dan kehidupan 

masyarakat serta terdapatnya berbagai persoalan dalam pengembangan UMKM tersebut 

maka perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai UMKM di Kota Jambi. Kajian ini 

dibatasi pada perannya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kondisi akses 

permodalannya sebagai salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM pada 

masa yang akan datang. 

11.1.2.  Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perkembangan UMKM di Kota Jambi yang mencakup jumlah unit 

UMKM, tenaga kerja dan modal.  

2. Menganalisis pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. 

3. Menganalisis kondisi akses permodalan UMKM  di Kota Jambi. 

11.1.3.  Sasaran 

Sasaran akhir yang diharapkan dari adanya kegiatan ini adalah:  

1. Tersedianya data dan infomasi terkini mengenai kondisi UMKM di Kota Jambi 

menyangkut jumlah unit usaha, tenaga kerja dan modal. 

2. Tersedianya hasil analisis pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kota 

Jambi. 

3. Tersedianya data dan informasi terkait akses permodalan UMKM di Kota Jambi. 
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11.1.4. Keluaran 

Keluaran kegiatan ini berupa publikasi buku Kajian Peran UMKM terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan Akses Permodalan yang di dalamnya memuat 

substansi:  

1. Hasil analisis perkembangan UMKM di Kota Jambi. 

2. Hasil analisis pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. 

3. Hasil analisis kondisi akses permodalan UMKM  di Kota Jambi. 

 

11.2.  LANDASAN TEORI  

11.2.1.  Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Batasan dan kriteria umum tentang usaha kecil biasanya digunakan untuk 

mengelompokan usaha untuk tujuan pembangunan sesuai dengan program pemerintah 

untuk menggerakkan sektor riil (Nuridin, 2007). Menurut UU No.20 Tahun 2008 

Tentang UMKM, batasan usaha didefinisikan sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.  

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

UndangUndang ini. 
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Selanjutnya, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut: 

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).  

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

11.2.2.  Usaha Kecil dan Kebutuhan Kredit 

Perilaku ekonomi dari usaha kecil sebagai perusahaan (firm) memiliki perbedaan 

dengan perilaku ekonomi dari rumahtangga (household). Perusahaan adalah organisasi 

ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan (profit) dengan 

menggunakan sejumlah sumberdaya yang dikuasainya. Sedangkan pada rumahtangga 

tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memaksimumkan kegunaan (utility) dengan 

bertindak rasional dalam mengalokasikan modal dan waktu rumahtangga, dan 

menggunakan  pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa (Becker, 1965; Evenson, 

1976; Kusnadi, 2005; Fariyanti, 2008).   

Pelaku usaha kecil sebagai produsen dengan asumsi dasar fungsi produksi 

(Henderson  dan Quandt, 1980), memiliki perilaku ekonomi lebih didasarkan pada usaha 

untuk mencari keuntungan (laba) maksimum, dan untuk memaksimumkan keluaran 

serta mengoptimumkan penggunaan faktor produksi. Dalam jangka pendek, keuntungan 

merupakan selisih antara nilai keluaran dengan nilai masukan variabel, sedangkan 
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dalam jangka panjang keuntungan merupakan selisih antara nilai keluaran dengan total 

biaya masukan. Menurut Nazar (1980), semua kegiatan produktif usaha kecil dilakukan 

dengan tujuan memaksimumkan keuntungan (laba), dengan kendala pada harga relatif 

masukan dan keluaran, dan hubungan teknik dari produksi. Langkah yang dilakukan 

oleh produsen ini secara teori dikenal sebagai optimisasi.  

 Pada tahap awal kegiatan produksi, usaha kecil berusaha memaksimuman 

produksi dengan kendala anggaran (modal) sehingga dicapai titik keseimbangan 

produsen. Apabila usaha kecil ingin melakukan perluasan usaha (expansion path), maka 

dibutuhkan tambahan anggaran biaya untuk membeli bahan baku (masukan atau input). 

Tambahan anggaran biaya ini bisa didapatkan dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) dari 

internal berupa akumulasi keuntungan (laba) yang dapat disisihkan, dan (2) dari 

eksternal berupa kredit atau pinjaman.   

11.2.3.  Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah 

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak 

terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit 

kepada UMKM.  Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh 

pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-

sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran 

pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana 

APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan 

seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank 

pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai 

dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima 

kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi 

hubungan antara UMKM dengan pihak lain.  

Pada dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha 

layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan 

Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak 

sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang 

menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan 
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diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, 

pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

Definisi KKPE adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka 

mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani 

dan/atau Koperasi. 

Usaha yang 

Dibiayai 
1. padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum. 

2. hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang), pengadaan pangan 
(gabah, jagung, kedelai). 

3. peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur, ayam ras 
pedaging,ayam buras, itik dan burung puyuh, pengkapan 

4. Penangkapan Ikan, Budidaya Udang, Nila, Gurame, Patin, Lele, Kerapu 

Macan, Ikan Mas dan pengembangan rumput Laut 
5. Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain untuk menunjang 

kegiatan di atas. 

Jangka Waktu 

Proyek 
Tidak Terbatas 

Sumber Dana Bank Pelaksana 100% 

Plafon Kredit 1. untuk petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan paling tinggi 

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
2. untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) 

paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 
3. untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/ peremajaan peralatan, mesin, dan 

sarana lain paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Suku Bunga 
Kredit 

1. Tebu, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% 
2. Komoditas lain, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6% 

Suku Bunga 

Petani/Peternak 

1. Tebu : 7% p.a. 

2. Komoditas lain : 6% p.a. 
(ditinjau setiap 6 bln, ditetapkan oleh Menkeu) 

Jangka Waktu 

Kredit 

Maksimal 5 tahun 

Peran 

Pemerintah 

1. Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, 

menunjuk Bank Pelaksana, persetujuan plafon KKPE masingmasing Bank 

2. Mentan : pembinaan dan pengendalian 
3. Gubernur :pembinaan dan pengendalian 

4. Bupati/Walikota : pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi 

5. Dinas Teknis : mengkoordinir,memonitor, mengevaluasi penyaluran dan 
pemanfaatan KKPE, menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, 

membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK, menandatangani dan 
bertanggungjawab atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan 

memantau kelompok tani 

Target 

Realisasi 

Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 37,8 triliun 

Daerah 

Realisasi 

Sumut,Sumbar,Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua, Riau  

Bank 

Pelaksana 

BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB 

Niaga, Bank Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Jabar, 

BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD 
Papua, BPD Riau  

2. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan 

Definisi KPENRP adalah Kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program 
pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi 

Pertanian 

Usaha yang 

Dibiayai 
Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan kakao. 

Jangka Waktu 

Proyek 
2010, diusulkan diperpanjang s.d 2014 



257 

 

Sumber Dana Bank Pelaksana 100% 

Plafon Kredit Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan 

Suku Bunga 
Kredit 

maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% 

Suku Bunga 
Petani/Peternak 

1. kelapa sawit dan kakao: 7% p.a., 
2. karet 6% p.a. 

(ditinjau setiap 6 bln, atas dasar kesepakatan Pemerintah dan Bank 
Pelaksana) 

Jangka Waktu 
Kredit 

1. kelapa sawit dan kakao 13 tahun, 
2. karet 15 tahun 

Peran 

Pemerintah 
1.  Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan : menunjuk calon petani peserta, 

mengusulkan calon mitra usaha melalui Gubernur 
2.  Dirjen Perkebunan : penunjukan mitra usaha 

3.  Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, 
menunjuk Bank Pelaksana 

Target 

Realisasi 

Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 38,60 triliun 

Daerah 

Realisasi 

Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Kalbar, 

Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Papua, 
Papua Barat 

Bank 
Pelaksana 

BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB 
Niaga, Bank Artha Graha, Bank Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, 

BPD Aceh, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau 

 

 

3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi 

Definisi  Definisi KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku 

Usaha Pembibitan Sapi 

Usaha yang 
Dibiayai 

Usaha pembibitan sapi untuk produksi sbibit sapi potong atau bibit sapi perah yang 
dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips 

Jangka Waktu 
Proyek 

2014 

Sumber Dana Bank Pelaksana 100% 

Plafon Kredit Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, 

koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak) 
Suku Bunga 
Kredit 

maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6% 

Suku Bunga 

Petani/Peternak 
Maksimal 5% p.a. 

Jangka Waktu 
Kredit 

Paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan 

Peran 
Pemerintah 

1.  Kementerian Keuangan : menetapkan Bank Pelaksana, melakukan kerjasama 
dengan Bank Pelaksana, menetapkan plafon per Bank, menyediakan dan 

membayar subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS 

2.  Mentan,Menkeu, Gubernur, Bupati/ Walikota : pembinaan dan pengendalian 
pelaksanaan KUPS 

3.  Dinas Kab/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, 

koperasi,kelompok/gab.kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak 
kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Dinas 

Prov. 
4.  Ditjen Peternakan : melakukan monitoring dan evaluasi 

Target 
Realisasi 

200.000 ekor per tahun 
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Daerah 
Realisasi 

Jatim,NTB, DIY, Jateng 

Bank 
Pelaksana 

BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, 
Bank Bali 

 
 

4. Kredit Usaha Rakyat 

Definisi KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang 
menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima 

Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, 

yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis 
KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya. 

Usaha yang 

Dibiayai 
Usaha produktif 

Jangka Waktu 

Proyek 
2014 

Sumber Dana Bank Pelaksana 100% 

Plafon Kredit 1. KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00 

2. KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00 

Suku Bunga 
Kredit 

1. KUR Mikro : 22% p.a. 
2. KUR Retail : 14% p.a. 

Suku Bunga 

Petani/Peternak 
 

Jangka Waktu 

Kredit 
1. KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun 

2. KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun 

Peran 

Pemerintah 
1. Kementerian Koordinator  Bidang Perekonomian : menunjuk Bank Pelaksana 

2. Kementerian Keuangan : menyediakan dana APBN dan membayar subsidi untuk 

IJP 
3. Kementerian teknis : Mempersiapkan UMKM dan Koperasi untuk dapat dibiayai 

dengan KUR, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima 

kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa 
kredit,memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal :persh 

inti) 

Target 

Realisasi 
Rp 20 triliun per tahun 

Daerah 
Realisasi 

Seluruh propinsi 

Bank 
Pelaksana 

BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13 BPD (Bank 
DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank 

NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank 

Papua) 

 

11.3.  METODE PELAKSANAAN KEGIATAN  

Kegiatan penyusunan kajian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 
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a) Studi literatur berbagai teori dan kajian yang terkait dengan UMKM.  

b) Pengumpulan data utama dan pendukung.  

c) Analisis data utama dan pendukung. 

d) Penyusunan laporan analisis. 

Secara terperinci masing-masing tahapan tersebut diberikan pada bagian berikut 

ini. 

11.3.1.  Studi Literatur 

Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan ilmiah dalam analisis UMKM 

di Kota Jambi. Landasan ilmiah diperoleh dari berbagai teori dan kajian yang bersumber 

dari buku teks dan jurnal. 

11.3.2.  Pengumpulan dan Analisis Data  

Data utama dan pendukung yang dikumpulkan dari instansi terkait terutama dan 

BPS, Disperindagkop dan Bappeda Kota Jambi. Analisis data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perkembangan UMKM di Kota Jambi dilakukan dengan 

metode analisis deskriptif analitik dengan memanfaatkan ukuran-ukuran statistik 

deskriptif seperti rata-rata, persentase, rasio dan pertumbuhan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 

menggunakan model regresi linear berganda dengan persamaan: 

eXXXY  3322110   

Dimana: 

Y = pertumbuhan ekonomi 

X1 = jumlah unit UMKM 

X2 = jumlah tenaga kerja UMKM 

X3 = jumlah modal UMKM 

3. Untuk menganalisis kondisi akses permodalan UMKM di Kota Jambi dilakukan 

dengan metode analisis deskriptif analitik dengan memanfaatkan ukuran-ukuran 

statistik deskriptif seperti rata-rata, persentase, rasio dan pertumbuhan. 
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11.3.3. Penyusunan Dokumen 

Analisis-analisis yang dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya akan 

digunakan dalam penyusunan dokumen “Kajian Peran UMKM terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Jambi dan Akses Permodalan”. Adapun rancangan sistematika penulisan 

dokumen adalah sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang penyusunan “Kajian Peran UMKM terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan Akses Permodalan”, tujuan, sasaran 

dan keluarannya. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat berbagai teori yang terkait dengan pengertian dan definisi 

UMKM, peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan akses 

permodalan UMKM. 

BAB III.  METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

Bab ini memuat tahapan dan metode yang digunakan dalam penyusunan 

“Kajian Peran UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan 

Akses Permodalan”, 

BAB IV. PERAN UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA 

JAMBI DAN AKSES PERMODALAN 

Bab ini memuat berbagai hasil analisis yang terkait dengan karakteristik 

UMKM Kota Jambi, perannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan akses 

permodalan UMKM.  

BAB V.   PENUTUP 

Bab ini memuat rekomendasi dan kesimpulan akhir dari bab-bab sebelumnya. 

Selanjutnya, dalam kerangka mendapatkan strategi yang efektif, tepat sasaran dan 

dapat diterima oleh semua pihak, akan dilakukan pertemuan dengan berbagai pihak 

yang terkait untuk membahas penyempurnaan dokumen yang telah disusun tersebut. 
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11.4.  PERAN UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA 

JAMBI DAN AKSES PERMODALAN 

11.4.1.  Kondisi UMKM di Kota Jambi 

11.4.1.1. Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja  

Jumlah unit UMKM di Kota Jambi pada Tahun 2014 adalah sebanyak 10.314 

unit. UMKM dapat dirincikan atas usaha mikro sebanyak 8.197 unit, usaha kecil 

sebanyak 1.763 unit dan usaha menengah sebanyak 354 unit. Dengan kata lain, dari 

total unit UMKM di Kota Jambi, 79, 47 persennya adalah unit usaha mikro, 17,09 

persen adalah unit usaha kecil dan hanya 3,43 persen merupakan unit usaha menengah. 

Keberadaan UMKM di Kota Jambi ini telah mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 30.664 orang. Membandingkan dengan jumlah kesempatan kerja keseluruhan 

yang sebanyak 235.722 orang (Sakernas 2014), dapat dikemukakan bahwa UMKM 

telah mampu menyerap 13,01 persen dari total tenaga kerja di Kota Jambi.   

Secara lebih khusus, 79,47 persen tenaga kerja ini tersebar pada usaha mikro atau 

sebanyak 16.394 orang, 17,09 persen (8.690 orang) pada usaha kecil dan 3,43 persen 

(5.310 orang) pada usaha menengah. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah unit 

usaha pada masing-masing skala usaha, dapat dikemukakan bahwa rata-rata tenaga 

kerja per unit usaha mikro adalah 2 orang, pada usaha kecil 5 orang dan pada usaha 

menengah 15 orang. 

Secara terperinci jumlah unit usaha dan tenaga pada usaha mikro, kecil dan 

menengah Kota Jambi Tahun 2014 diberikan pada Tabel 11.1. 

Tabel 11.1.  Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Kota Jambi Tahun 2014  

Skala Usaha Unit Usaha Tenaga Kerja TK per 

unit usaha Jumlah % Jumlah % 

Mikro 8197 79.47 16394 53.46 2.00 

Kecil 1763 17.09 8960 29.22 5.08 

Menengah 354 3.43 5310 17.32 15.00 

Jumlah 10314 100.00 30664 100.00  
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Gambar 11.1.  Jumlah Unit Usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Kota Jambi Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.2.  Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Kota Jambi Tahun 2014 

 

Dari jenis UMKM yang ada di Kota Jambi, khususnya untuk industri kecil dan 

menengah, terdapat 10 jenis industri yang memiliki potensi besar dalam 

pengembangannya di lihat dari sisi unit usaha. Ke sepuluh jenis industri menempati 

hampir dua pertiga (64,08 persen) dari total unit usaha yang ada di Kota Jambi dan 40 

jenis industri lainnya hanya menempati 35,92 persen.  

Tabel 11.2. Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Kota Jambi Tahun 2014  

No Jenis Industri Unit Usaha % 

1 Kerupuk 161 12.00 

2 Roti dan kue kering 99 7.38 

3 Tempe 90 6.71 

4 Pembuatan Bak Mobil 85 6.33 
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5 Bengkel Las 75 5.59 

6 Pemeliharaan dan Perbaikan Dinamo 75 5.59 

7 Air Mineral 74 5.51 

8 Perhiasan Logam Mulia 74 5.51 

9 Industri Percetakan 71 5.29 

10 Batik Tulis 56 4.17 

11 Lainnya (40 jenis industri) 482 35.92 

 Jumlah 1.342 100.00 

 

Tiga teratas dari jenis industri kecil dan menengah ini adalah industri-industri 

makanan, yaitu pembuatan kerupuk, roti dan kue kering dan industri tempe. Ini 

menunjukkan bahwa industri-industri kecil di bidang makanan merupakan industri kecil 

yang prospektif untuk dikembangkan di Kota Jambi.  

11.4.1.2.  UMKM dan Sektor Informal: Karakteristik Tenaga Kerja 

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, kontribusi serapan tenaga kerja 

UMKM tercatat terhadap total tenaga kerja memang relatif masih kecil. Namun 

demikian, hal ini lebih disebabkan oleh banyaknya UMKM terutama unit usaha 

(sekaligus tenaga kerja) pada usaha mikro yang tidak tercatat. Selain itu juga tidak 

terdapat pendataan yang menyeluruh mengenai karakteristik dari tenaga kerja yang 

bekerja pada  UMKM. Oleh karenanya, untuk melihat karakteristik tenaga kerja pada 

UMKM didekati melalui karakteristik pekerja yang bekerja pada sektor informal. 

Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur 

(unregulated) dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Sektor informal 

memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, 

kepemilikan oleh invdividu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga 

kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan 

yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif 

lebih rendah dibandingkan sektor formal. Dengan kata kata lain, mengacu pada batasan 

pekerja informal, dapat dikemukakan bahwa pekerja ini adalah mereka yang umumnya 

bekerja pada UMKM (khususnya usaha mikro dan kecil). 

Badan Pusat Statistik mengkategorisasi pekerjaan formal dan informal 

berdasarkan status dan jenis pekerjaan sebagaimana diberikan pada tabel berikut: 
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Tabel 11.3. Batasan Pekerjaan Formal dan Informal  Berdasarkan Status dan 

Jenis Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Sakernas 2014, jumlah kesempatan kerja (tenaga kerja) di Kota 

Jambi adalah sebanyak  235.722 orang. Dari total tenaga kerja tersebut, lebih 

sepertiganya (33,71 persen) atau sebanyak 79.455 orang adalah tenaga kerja yang 

bekerja pada sektor informal, dan sebanyak 156.267 (66,29 persen) bekerja pada sektor 

formal. Dengan kata lain, kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kota 

Jambi relatif besar.  

Selanjutnya karakteristik pekerja sektor informal ini yang secara umum dapat 

menggambarkan karakteristik dari pelaku  dan pekerja pada UMKM diberikan pada 

Tabel 11.4. 

Tabel 11.4. Karakteristik Pekerja Sektor Informal di Kota Jambi Tahun 2014 

Karakteristik Jumlah Persentase 

Umur   

15-24 tahun 8651 10.89 

25-34 tahun 22186 27.92 

35-44 tahun 24590 30.95 

45-54 tahun 16937 21.32 

55+ tahun 7091 8.92 

Jumlah 79455 100.00 

Pendidikan   

Tdk/Blm Tamat SD 7109 8.95 

SD 15655 19.70 

SLTP 17190 21.63 

SMA 35030 44.09 

PT 4471 5.63 

Jumlah 79455 100.00 
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Jenis Kelamin 79455 100.00 

Laki-Laki 48239 60.71 

Perempuan 31216 39.29 

Jumlah 79455 100.00 

Sumber: Sakernas Provinsi Jambi, BPS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.3. Pekerja Sektor Informal Menurut Umur, Pendidikan dan Jenis 

Kelamin di Kota Jambi Tahun 2014 

 

Berdasarkan Tabel 11.4 dan Gambar 11.3 dapat dikemukakan bahwa dari sisi 

umur, sebagian besar pekerja sektor informal di Kota Jambi relatif berusia muda, 

dengan umur dominan antara 35 – 44 tahun. Dari sisi pendidikan relatif baik. Hal ini 

terlihat dari fakta hampir separuh (49,72 persen) berpendidikan SLTA ke atas. 

Selanjutnya dari sisi jenis kelamin, lebih sepertiganya (39,29 persen) adalah pekerja 

perempuan. 

Karakteristik pekerja sektor informal ini (yang sekaligus dapat dijadikan sebagai 

proksi dari karakteristik pelaku dan pekerja UMKM) memberikan gambaran bahwa dari 

sisi sumberdaya manusia relatif baik. Karenanya pembinaan-pembinaan dan adopsi 

manajemen dan teknologi kepada UMKM pada dasarnya akan lebih mudah dilakukan.  
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11.4.2.  Pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh UMKM 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dengan menggunakan model regresi linear 

berganda berikut: 

eXXXY  3322110   

Dimana: 

Y = pertumbuhan ekonomi 

X1 = jumlah unit UMKM 

X2 = jumlah tenaga kerja UMKM 

X3 = jumlah modal UMKM 

Namun demikian, pengukuran pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 

ini tidak bisa dilakukan karena kendala ketidaktersediaan data kondisi UMKM secara 

rinci dan berkesinambungan. Rendahnya kualitas data UMKM ini disebabkan oleh dua 

faktor: 

1. Mobilitas usaha UMKM terutama usaha mikro dan kecil yang sangat tinggi baik 

mobilitas dari sisi lokasi maupun mobilitas dalam hal operasionalnya. Hal ini 

menyebabkan sulitnya pendataan UMKM secara menyeluruh. 

2. Keterbatasan kapasitas sumber dana dan sumberdaya manusia dalam pendataan 

UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Meskipun demikian, peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi ini dapat 

didekati melalui peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja 

sektor informal. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, peranan sektor informal 

dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi relatif tinggi yaitu mencapai 33,71 persen 

dari total kesempatan kerja yang ada. Di sisi lain, dari karakteristik pekerjanya 

menunjukkan bahwa sektor informal ini ternyata telah berperan besar dalam 

menampung tenaga kerja usia muda dan berpendidikan relatif tinggi. 
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11.4.3. Akses Permodalam UMKM di Kota Jambi 

11.4.3.1. Perkembangan Akses Permodalan UMKM Kota Jambi  

Pada Tahun 2014, baki debet kredit UMKM yang disalurkan perbankan di Kota 

Jambi adalah sebesar Rp 2.995.821 juta. Jumlah ini hampir sepertiga (31,93 persen) dari 

total baki debet kredit UMKM yang disalurkan perbankan di Provinsi Jambi yang 

sebesar Rp 9.382.840 juta.  

Besarnya proporsi penyerapan kredit UMKM di Kota Jambi selain disebabkan 

oleh relatif lebih banyaknya UMKM yang ada di daerah ini, juga menunjukkan bahwa 

daya serap UMKM di Kota Jambi relatif tinggi terhadap kredit yang diberikan. Dengan 

kata lain, secara umum kondisi ini memberikan indikasi bahwa Kota Jambi merupakan 

daerah yang sangat potensial bagi pihak perbankan dalam pengembangan UMKM di 

Provinsi Jambi. 

Meskipun demikian, pertumbuhan kredit UMKM Kota Jambi relatif lebih lambat 

dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM Provinsi Jambi. Selama periode Tahun 2011 

– 2014 pertumbuhan kredit UMKM Kota Jambi hanya mengalami peningkatan 9,83 

persen pertahun, sebaliknya pertumbuhan kredit UMKM Provinsi Jambi mencapai 

13,18 persen pertahun.  

Lebih tingginya pertumbuhan kredit UMKM di tingkat Provinsi Jambi 

mengindikasikan relatif lebih tingginya pertumbuhan kredit UMKM kabupaten/kota 

lainnya dibandingkan Kota Jambi. Ini menyebabkan terjadinya penurunan porsi 

penyaluran kredit UMKM Kota Jambi dari 34,41 persen pada Tahun 2011 menjadi 

31,93 persen pada Tahun 2014. 

Tabel 11.5. Posisi Kredit UMKM Bank Umum dan BPR di Kota Jambi Tahun 

2011 - 2014 

Uraian Jumlah Kredit (Rp Juta) Pertumbuhan (%) 

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 rerata 

Kota Jambi             

Mikro 290,103 323,101 330,554 353,458 11.37 2.31 6.93 7.28 

Kecil 716,934 646,873 684,043 652,032 -9.77 5.75 -4.68 -3.02 

Menengah 1,306,761 1,674,435 1,870,249 1,990,330 28.14 11.69 6.42 17.44 

Total 2,313,797 2,644,409 2,884,846 2,995,821 14.29 9.09 3.85 9.83 

Pangsa Kota (%) 34.41 33.87 32.89 31.93     

         

Prov. Jambi             

Mikro 1,996,610 2,333,088 2,719,280 3,008,296 16.85 16.55 10.63 16.89 
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Kecil 2,304,778 2,510,612 2,887,777 3,136,815 8.93 15.02 8.62 12.03 

Menengah 2,422,984 2,964,884 3,165,419 3,237,728 22.37 6.76 2.28 11.21 

Total 6,724,372 7,808,585 8,772,476 9,382,840 16.12 12.34 6.96 13.18 

 

Selanjutnya jika dilihat pertumbuhan kredit berdasarkan skala usaha 

memperlihatkan bahwa pertumbuhan kredit usaha menengah Kota Jambi relatif tinggi 

dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi. Meskipun demikian, untuk pertumbuhan kredit 

usaha mikro dan kecil relatif lebih rendah. Bahkan untuk kredit usaha kecil secara rata-

rata cenderung mengalami penurunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.4. Perkembangan Kredit UMKM Kota Jambi dan 

Perbandingannya dengan Provinsi Jambi, Tahun 2011 - 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.5.  Perkembangan Kredit UMKM Kota Jambi Menurut 

Skala Usaha Tahun 2011 - 2014 
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11.4.3.2. Akses Permodalan UMKM Kota Jambi Menurut Skala Usaha 

Menurut klasifikasi usaha, sebagian besar kredit disalurkan pada usaha menengah 

yaitu 66,44  persen dan sisanya pada kredit usaha kecil 21,76 persen dan kredit usaha 

mikro senilai 11,80 persen. Total porsi kredit bagi usaha mikro dan usaha kecil masih 

relatif kecil bahkan ketika dibandingkan dengan usaha menengah. 

Selanjutnya, berdasarkan karakteristik pertumbuhan menurut skala usaha ini 

menyebabkan terjadinya penurunan pangsa kredit skala mikro dan kecil di Kota Jambi, 

namun demikian terjadinya peningkatan pangsa kredit skala menengah. Pangsa kredit 

skala mikro terhadap total kredit UMKM di Kota Jambi mengalami penurunan dari 

12,54 persen pada Tahun 2011 menjadi 11,80 persen pada Tahun 2014. Demikian juga 

pangsa kredit skala kecil menurun dari 30,99 persen Tahun 2011 menjadi 21,76 persen 

pada Tahun 2014. Sebaliknya, pangsa kredit skala menengah mengalami peningkatan 

dari 56,48 persen Tahun 2011 menjadi 66,44 persen Tahun 2014. 

Hal yang sama juga terlihat jika dibandingkan kredit sejenis di tingkat Kota Jambi 

dengan Provinsi Jambi (pangsa Kota Jambi terhadap kredit skala usaha sejenis di 

Provinsi Jambi). Pada Tahun 2011, pangsa kredit mikro Kota Jambi terhadap total kredit 

mikro di Provinsi Jambi adalah sebesar 14,53 persen menjadi 11,75 persen pada Tahun 

2014. Demikian juga pangsa kredit kecil dari 31,11 persen pada Tahun 2011 menjadi 

20,79 persen pada Tahun 2014. Sebaliknya, kredit skala menengah mengalami 

peningkatan dari 53,93 persen pada Tahun 2011 menjadi 61,47 persen pada Tahun 

2014. 

Kondisi ini memberikan arti bahwa selama periode 2011-2014 relatif rendahnya 

akses permodalan usaha mikro dan kecil di Kota Jambi jika dibandingkan akses 

permodalan usaha menengah.  

Tabel 11.6. Pangsa Kredit UMKM Bank Umum dan BPR di Kota Jambi Tahun 

2011 - 2014 

Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Pangsa terhadap total kredit UMKM 

Kota Jambi 

    

Mikro 12.54 12.22 11.46 11.80 

Kecil 30.99 24.46 23.71 21.76 

Menengah 56.48 63.32 64.83 66.44 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Pangsa Kota Jambi terhadap kredit skala 

usaha sejenis di Provinsi Jambi 

    

Mikro 14.53 13.85 12.16 11.75 

Kecil 31.11 25.77 23.69 20.79 

Menengah 53.93 56.48 59.08 61.47 

Total 34.41 33.87 32.89 31.93 

 

11.4.3.3. Akses Permodalan UMKM Kota Jambi Menurut Jenis Penggunaan 

Kredit 

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit UMKM yang diberikan dapat dibagi atas 

kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek 

yang diberikan untuk keperluan modal kerja UMKM, sedangkan kredit investasi adalah 

kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang 

diperlukan guna rehabilitas, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek atau pendirian 

usaha baru. 

Pada Tahun 2014, hampir dua pertiganya (67,50 persen atau Rp 2.022.211 juta) 

merupakan penyaluran kredit UMKM untuk penggunaan modal kerja dan sekitar dua 

pertiga lainnya (32,50 persen atau Rp 973.610 juta) digunakan untuk investasi.  

Berdasarkan perkembangan selama periode Tahun 2011 – 2014 menunjukkan 

kecenderungan peningkatan kredit UMKM untuk penggunaan modal kerja. Hal yang 

sama juga terjadi pada kredit UMKM untuk penggunaan investasi, meskipun pada 

Tahun 2014 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tabel 11.7. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum dan BPR Menurut 

Penggunaan di Kota Jambi Tahun 2011 - 2014 

Uraian Tahun  

2011 2012 2013 2014  

Kredit (Rp Juta)      

Modal Kerja 1,604,219 1,821,520 1,859,839 2,022,211  

Investasi 709,579 822,889 1,025,007 973,610  

Total 2,313,797 2,644,409 2,884,846 2,995,821  

Pertumbuhan (%)     rerata 

Modal Kerja  13.55 2.10 8.73 8.69 

Investasi  15.97 24.56 -5.01 12.40 

Total  14.29 9.09 3.85 9.83 

Pangsa (%)      

Modal Kerja 69.33 68.88 64.47 67.50  

Investasi 30.67 31.12 35.53 32.50  

Total 100.00 100.00 100.00 100.00  
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Gambar 11.6.  Perkembangan Kredit UMKM Kota Jambi Menurut Jenis 

Penggunaan Tahun 2011 – 2014 

 

11.4.3.4. Akses Permodalan UMKM Kota Jambi Berdasarkan Sektor 

Berdasarkan sektor, dapat dikemukakan bahwa UMKM sektor perdagangan, hotel 

dan restoran di Kota Jambi menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam aksesibilitas 

sumber kredit. Pada Tahun 2014, dari total kredit yang diberikan pada UMKM, lebih 

separuh (58,87 persen atau Rp 1.763.707 juta) disalurkan pada sektor ini. Sektor yang 

juga mendapatkan penyaluran relatif besar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar Rp 

323.036 juta (10,78 persen). Sektor-sektor lain menempati proporsi di bawah 10 persen, 

dengan sektor terendah adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu hanya 0,06 persen 

(Rp 1.718 juta). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor UMKM perdagangan, hotel dan restoran 

serta sektor konstruksi memiliki kelayakan usaha dari sisi perbankan dan memiliki 

prospek perkembangan dari sisi UMKM. 

Tabel 11.8. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum dan BPR Menurut 

Sektor di Kota Jambi Tahun 2011 - 2014 

Uraian 
Tahun  

2011 2012 2013 2014  

Kredit (Rp Juta)      

Pertanian,Peternakan,Kehutanan & 

Perikanan 

150,994 156,740 144,015 140,608  
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Pertambangan & Penggalian 13,020 19,062 52,638 28,700  

Industri Pengolahan 95,241 96,377 99,735 115,153  

Listrik, Gas dan Air 425 4,598 3,078 1,718  

Konstruksi 294,705 385,195 375,179 323,036  

Perdagangan, Hotel & Restoran 1,242,875 1,417,646 1,649,071 1,763,707  

Pengangkutan & Komunikasi 88,441 87,726 134,407 141,857  

Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 207,818 268,286 256,534 242,190  

Jasa-Jasa 220,279 208,778 170,189 238,852  

Total 2,313,797 2,644,409 2,884,846 2,995,821  

Pertumbuhan (%)     rerata 

Pertanian,Peternakan,Kehutanan & 

Perikanan 

 3.81 -8.12 -2.37 -2.29 

Pertambangan & Penggalian  46.41 176.14 -45.48 40.14 

Industri Pengolahan  1.19 3.48 15.46 6.97 

Listrik, Gas dan Air  982.58 -33.06 -44.19 101.47 

Konstruksi  30.71 -2.60 -13.90 3.20 

Perdagangan, Hotel & Restoran  14.06 16.32 6.95 13.97 

Pengangkutan & Komunikasi  -0.81 53.21 5.54 20.13 

Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan  29.10 -4.38 -5.59 5.51 

Jasa-Jasa  -5.22 -18.48 40.34 2.81 

Total  14.29 9.09 3.85 9.83 

Pangsa (%)      

Pertanian,Peternakan,Kehutanan & 

Perikanan 

6.53 5.93 4.99 4.69  

Pertambangan & Penggalian 0.56 0.72 1.82 0.96  

Industri Pengolahan 4.12 3.64 3.46 3.84  

Listrik, Gas dan Air 0.02 0.17 0.11 0.06  

Konstruksi 12.74 14.57 13.01 10.78  

Perdagangan, Hotel & Restoran 53.72 53.61 57.16 58.87  

Pengangkutan & Komunikasi 3.82 3.32 4.66 4.74  

Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 8.98 10.15 8.89 8.08  

Jasa-Jasa 9.52 7.90 5.90 7.97  

Total 100.00 100.00 100.00 100.00  
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Gambar 11.7.  Proporsi Kredit UMKM Kota Jambi Menurut Sektor Tahun 2014 

11.4.3.5.  Tantangan dan Solusi Akses Permodalan UMKM Kota Jambi  

UMKM sampai saat ini masih dipandang menjadi penopang perekonomian 

Indonesia, namun demikian kondisi UMKM masih dihadapkan pada tantangan baik 

internal maupun eksternal, yang bisa menjadi penghambat pada produktivitas bisnis 

dalam menciptakan nilai tambah. Salah satu masalah yang hampir semua dihadapi oleh 

UMKM adalah masih sulitnya dalam mendapatkan akses permodalan atau pembiayaan 

dari pihak perbankan. 

UMKM, umumnya di Indonesia khususnya di Kota Jambi menghadapi dua 

masalah utama dalam aspek  finansial yaitu mobilisasi modal awal (start-up capital) dan 

akses ke modal kerja dan  finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat 

diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal 

awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun 

sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. 

Secara garis besar,  tantangan yang dihadapi pengusaha kecil  dapat dibagi dalam 

dua kategori: Pertama, bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya 
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tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usaha. 

Umumnya usaha-usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi 

produksi. Biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja.  

Kedua, bagi UMKM dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, 

tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan 

untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi 

Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh UMKM jenis 

ini adalah (Kuncoro, 1997): (1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi 

keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi 

kelayakan untuk memperoleh  pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena 

kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak 

memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, salah satu upaya peningkatan dan pengembangan 

UMKM dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha kepada UMKM.  

Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank 

yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama 

disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan 

nasabah usaha besar. 

Kedua, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena 

penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil 

memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian 

kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit 

UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi 

portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga 

kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, 

sehingga memungkinkan lembaga pemberi kredit  memperoleh pendapatan bunga yang 

memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat 

yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang 

sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi. 

Namun dari beberapa hal yang melatar belakangi seperti tersebut di atas, masih 

belum cukup menjadi landasan keyakinan bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan 
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kemudahan dalam hal pengajuan fasilitas kredit modal usaha ke lembaga-lembaga 

pemberi kredit baik perbankan maupun non perbankan.  Hingga saat ini masih banyak 

pelaku UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal pengajuan kredit usaha. 

UMKM  sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di 

samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Sehingga 

pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% UMKM mengalami 

kesulitan permodalan. UMKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari 

lembaga penyalur kredit hanya sebesar 17,50%. Alasan UMKM belum memanfaatkan 

kredit sebagian besar adalah faktor kebijakan, persyaratan dan tingkat suku bunga kredit 

yang cukup tinggi. 

Untuk itu dalam rangka lebih mengembangkan UMKM,  maka ada beberapa 

startegi yang dapat dilakukan antara lain adalah (1) Mengoptimalkan peran KKMB 

dalam membina dan melakukan pendampingan para UMKM prospek yang akan 

mengajukan permohonan kredit usaha, (2) mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil 

atau modal ventura, (3) Meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit untuk para 

UMKM prospek yang terbentur akan adanya persyaratan agunan.  Diharapkan dengan 

dilaksanakannya strategi-strategi di atas, para UMKM prospek tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam hal pengajuan kredit modal usaha dari Lembaga Penyalur Kredit. 

a. Mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) adalah lembaga atau bagian dari 

lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan 

kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga tersebut berbadan 

hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya.  

Jasa yang diberikan adalah jasa konsultansi dalam hal manajemen/analisis keuangan 

agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada 

UMKM tersebut. Dalam hal ini termasuk pendampingan pada saat menyusun proposal 

kredit, menghubungkan ke lembaga pembiayaan/bank dan melakukan monitoring sejak 

saat pencairan kredit sampai pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang 

diperjanjikan. 



276 

 

Fungsi dan tanggung jawab KKMB adalah melakukan pembinaan dan 

pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan disini dimaksudkan adalah merupakan 

satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, 

memelihara dan mengembangkan.  Proses pelaksanaan pembinaan oleh KKMB 

dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pembinaan (materi, metode dll) harus selalu bertumpu pada kebutuhan UMKM, oleh 

karenanya hubungan kerja antara KKMB dengan UMKM bukanlah sebagai atasan dan 

bawahan atau hubungan antara pembina dengan yang dibina. Hubungan yang terjalin 

adalah sejajar dan KKMB disini berperan sebagai motivator bagi UMKM. 

Bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan disini adalah melakukan 

pendampingan terhadap UMKM dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan 

sesuai kebutuhan, arahan dan konsultasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut seorang 

KKMB dalam pelaksanaannya di lapangan berpedoman pada beberapa langkah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM di wilayah/sentra/populasi 

usaha; 

2. Menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro dalam rangka 

efisiensi; 

3. Menyusun proposal kredit (usaha mikro) atau Kelayakan usaha ( usaha kecil dan 

menengah); 

4. Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan; 

5. Melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit. 

Diharapkan dengan adanya optimalisasi peran dari KKMB,  persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga penyalur kredit, tidak lagi menjadi kendala bagi 

UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha.  Keberhasilan dari pendekatan ini akan 

nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit 

modal usaha, dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis (saling menguntungkan) 

sehingga dapat membiayai dirinya sendiri.  
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b. Mensosialisasikan Pola Pembiayaan Bagi Hasil atau Pembiayaan Modal 

Ventura 

Bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani dengan suku bunga tinggi,  

kebutuhan modal usaha dapat diajukan ke lembaga pembiayaan yang menerapkan pola 

kerjasama dengan bagi hasil.  Dimana return yang diberikan UMKM sesuai dengan 

hasil yang didapatkan UMKM pada saat itu sehingga UMKM tidak terbebani dengan 

tingkat suku bunga yang tinggi.  Lembaga pembiayaan yang menerapkan pola bagi hasil 

adalah Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura dengan konsep bagi hasil murni ataupun 

bagi hasil terkelola. 

Dari segi kharakteristik Modal Ventura yang bersifat Gain Risk (cenderung lebih 

berani mengambil resiko),  pembiayaan ini memiliki prosedur yang lebih longgar dan 

lebih mengutamakan prospek dan potensi usaha UMKM dalam pengembangannya.  

Pembiayaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang 

(maksimal 4 tahun). 

Pembiayaan Modal Ventura tidak hanya menyalurkan dana-dana yang berasal dari 

pemegang saham dan pinjaman perbankan tetapi juga ikut menyalurkan dana-dana 

program pemerintah dengan rate yang lebih murah daripada rate kredit komersil.  

Diharapkan dengan digiatkannya sosialisasi pembiayaan modal ventura,  UMKM yang 

memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap mendapatkan kredit modal usaha 

baik dalam bentuk kerjasama pembiayaan pola bagi hasil ataupun kredit program.  

c. Meningkatkan Peran Serta Lembaga Penjaminan Kredit 

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk  mengatasi permasalahan perkreditan 

UMKM adalah skim penjaminan kredit. Dalam skim tersebut, Bank dan Perusahaan 

Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang 

membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan 

kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil 

analisis kelayakan, usaha dinyatakan layak (feasible), namun tidak layak dari sudut 

pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak bankable), maka bank 

mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.  Selanjutnya Perusahaan 

Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak 

untuk dijamin, maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha 
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kecil yang dinyatakan dalam bentuk Sertfikat Penjaminan. Atas penjaminan yang 

diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada 

Perusahaan Penjamin. 

Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka Perusahaan Penjamin 

akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan 

ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Penjamin dengan Bank. Apabila segala 

persyaratan telah terpenuhi, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pembayaran 

klaim. Selanjutnya, Perusahaan Penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi 

sebesar porsi kredit yang dijamin. Setelah  pembayaran klaim dilakukan, Bank masih 

tetap harus melakukan penagihan sampai dengan hutang tersebut lunas. Hasil penagihan 

tersebut dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank sesuai dengan 

persentase penjaminan kredit.  Dengan adanya penjaminan kredit tersebut, maka : 

 Pengajuan kredit oleh usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan 

perbankan menjadi bankable,sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya. 

 Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi risiko 

Perusahaan Penjamin. Dengan terpenuhinya kecukupan agunan dan berkurangnya 

risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal pinjaman menjadi lebih 

kecil. 

 Perusahaan Penjamin juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit yang 

dijamin. Dengan adanya dan pengendalian dari dua pihak yang berlainan diharapkan 

risiko dapat lebih diminimalkan. 

 Perusahaan Penjamin akan mendapatkan pendapatan fee penjaminan. 

Diharapkan dengan adanya skim penjaminan kredit bagi UMKM ini, maka para 

UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi karena 

adanya jaminan dari lembaga penjamin kredit.  Pihak lembaga penyalur kredit pun 

akan merasa kebih aman dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM. 

UMKM  sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di 

samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Sehingga 

pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% UMKM mengalami 

kesulitan permodalan. UMKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari 
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lembaga penyalur kredit hanya sebesar 17,50%. Alasan UMKM belum memanfaatkan 

kredit sebagian besar adalah faktor kebijakan, persyaratan dan tingkat suku bunga kredit 

yang cukup tinggi. 

Pada saat ini, secara nasional sudah terdapat perusahaan penjaminan kredit seperti 

PT. Askrindo. Namun kemampuan perusahaan ini relatif terbatas dalam menjangkau 

UMKM secara keseluruhan. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kota Jambi perlu 

mempertimbangkan untuk mendirikan lembaga penjaminan kredit tambahan seperti 

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). 

Keberadaan PPKD harus didukung dengan pemahaman kalangan eksekutif akan 

arti penting PPKD sendiri. Selain itu, dengan adanya dukungan payung hukum dan 

kelayakan di aspek finansial, diharapkan PPKD dapat berkontribusi pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan memiliki multiplayer effect dalam bentuk mendorong 

penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kegiatan perekonomian wilayah. 

d. Mengembangkan dan Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Mikro 

Salah satu strategi dalam meningkatkan permodalan UMKM adalah 

mempermudah akses permodalan tidak hanya dari Bank, tapi juga non bank seperti 

melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Melalui LKM ini, para pelaku usaha di 

tingkat desa/kelurahan akan mendapat akses permodalan dengan mudah. Namun, LKM 

itu sendiri juga harus kredibel dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank 

Indonesia dan lolos dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga, para 

calon peminjam modal tidak dirugikan.  Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Jambi 

perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga keuangan mikro 

tersebut agar mampu berperan meningkatkan akses permodalan UMKM.  

e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Bank 9 Jambi dalam 

Pembinaan UMKM 

Pemerintah Kota Jambi  dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bank 9 

Jambi dalam perannya sebagai salah satu pemilik saham bank tersebut. Dalam konteks 

kerjasama ini, beberapa alternatif yang dapat diusahakan oleh Pemerintah Kota Jambi 

adalah: 
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1. Mempermudah persyaratan peminjaman kredit bagi UMKM dengan jaminan 

tambahan berupa rekomendasi dan persetujuan dari pihak pemerintah kota untuk 

UMKM yang akan mengajukan permohonan kredit. 

2. Mengusulkan pengembangan program “microfinance” untuk kredit bagi UMKM  

3. Mengupayakan alokasi yang lebih besar dari dana “Corporate Social Responsibility 

(CSR)” untuk membantu permodalan UMKM 

f. Meningkatkan akses UMKM untuk mendapatkan izin usaha 

Izin usaha merupakan salah satu persyaratan yang akan meningkatan aksesibilitas 

UMKM dalam memperoleh kredit. Pada saat ini, sudah terdapat kebijakan Pemerintah 

Kota yang terkait dengan kemudahanizin usaha UMKM. Kebijakan tersebut berupa 

pemberian izin-izin usaha dengan modal di bawah Rp 50 Juta dapat diberikan di tingkat 

Kecamatan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan sosialisasi 

kepada UMKM tentang perlunya suatu usaha mendapatkan izin agar memiliki 

aksesibilitas pada lembaga keuangan. 

11.4.3.6. Tantangan dan Solusi Non-Permodalan UMKM Kota Jambi  

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, selain aspek permodalan, terdapat 

berbagai aspek lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengembangan UMKM yaitu 

aspek pemasaran,  aspek sumberdaya manusia, aspek bahan baku dan aspek teknologi. 

Terkait dengan hal-hal tersebut maka beberapa solusi yang dapat direkomendasikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan integrasi dan konektivitas UMKM dengan sektor pariwisata 

khususnya hotel, rumah makan dan objek-objek wisata.  Peningkatan integrasi dan 

konektivitas ini dilakukan selain melalui upaya peningkatan kesadaran pihak hotel, 

rumah makan dan objek wisata ini juga melalui penetapan peraturan-peraturan 

terkait serta penegakan pemberlakuan peraturan-peraturan yang sudah ada. 

2. Meningkatkan integrasi dan konektivitas UMKM pada pasar-pasar modern seperti 

minimarket, supermarket dan hipermarket. Terkait dengan hal ini, selain 

memberikan himbauan pada pengelola pasar-pasar modern tersebut, Pemerintah 

Kota Jambi perlu menegakkan peraturan yang terkait dengna kewajiban mereka 

mengalokasikan “space” untuk produk-produk UMKM. 
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3. Meningkatkan pembinaan pada UMKM terkait dengan teknologi produksi yang 

mampu menghasilkan produk yang berkualitas serta teknologi pengemasan produk 

yang lebih berdaya saing. 

4. Pembangunan sentra-sentra produksi baru dan pembinaan terhadap sentra produksi 

yang sudah ada. Hal ditujukan dalam rangka meningkatkan skala usaha UMKM 

sehingga lebih kompetitif dan mampu bersaing.  

 

11.5. PENUTUP  

11.5.1.  Kesimpulan 

1. Pada Tahun 2014, jumlah UMKM di Kota Jambi mencapai 10.314 unit. Sebagian 

besar (79,47 persen) adalah UMKM berskala mikro, 17,09 persen berskala kecil dan 

3,43 persen berskala menengah. 

2. Jenis usaha UMKM yang memiliki prospek tinggi dalam pengembangannya di Kota 

Jambi adalah jenis industri makanan ringan seperti pembuatan kerupuk, roti dan kue 

kering. 

3. UMKM di Kota Jambi memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini dapat didekati melalui besarnya peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.  

Lebih sepertiga kesempatan kerja di Kota Jambi merupakan kesempatan kerja pada 

UMKM. 

4. Karakteristik pekerja UMKM di Kota Jambi adalah berusia muda dan berpendidikan 

relatif baik, serta lebih sepertiganya adalah pekerja perempuan. Karakteristik 

pekerja ini memberikan gambaran bahwa dari sisi sumberdaya manusia relatif baik. 

5. Daya serap UMKM di Kota Jambi relatif tinggi terhadap kredit yang diberikan. 

Meskipun demikian, pertumbuhan kredit UMKM Kota Jambi relatif lebih lambat 

dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM Provinsi Jambi. 

6. Berdasarkan skala usaha memperlihatkan bahwa pertumbuhan kredit usaha 

menengah Kota Jambi relatif tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi. 

Meskipun demikian, untuk pertumbuhan kredit usaha mikro dan kecil relatif lebih 

rendah. Bahkan untuk kredit usaha kecil secara rata-rata cenderung mengalami 

penurunan. Kondisi ini memberikan arti bahwa relatif rendahnya akses permodalan 
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usaha mikro dan kecil di Kota Jambi jika dibandingkan akses permodalan usaha 

menengah.  

7. Berdasarkan sektor, dapat dikemukakan bahwa UMKM sektor perdagangan, hotel 

dan restoran di Kota Jambi menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam aksesibilitas 

sumber kredit. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor UMKM perdagangan, hotel 

dan restoran serta sektor konstruksi memiliki kelayakan usaha dari sisi perbankan 

dan memiliki prospek perkembangan dari sisi UMKM. 

11.5.2. Rekomendasi 

Mengingat pentingnya peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan 

sekaligus pendapatan masyarakat, sedangkan di sisi lain adanya kendala UMKM dalam 

akses permodalan, maka beberapa rekomendasi diberikan sebagai berikut: 

a. Mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). 

b. Mensosialisasikan Pola Pembiayaan Bagi Hasil atau Pembiayaan Modal Ventura. 

c. Meningkatkan peran serta Lembaga Penjaminan Kredit. 

d. Mengembangkan dan Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Mikro. 

e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Bank 9 Jambi dalam pembinaan 

UMKM. 

f. Meningkatkan akses UMKM untuk mendapatkan izin usaha. 

Selain terkait dengan akses permodalan, kendala-kendala lainnya dalam 

pengembangan UMKM hendaknya juga perlu menjadi perhatian pokok. Diantaranya 

yaitu kendala pemasaran, kendala teknologi, kendala sumberdaya manusia ataupun 

kendala bahan baku. Sehubungan dengan kendala-kendala non-permodalan ini, 

beberapa rekomendasi diberikan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan integrasi dan konektivitas UMKM dengan sektor pariwisata 

khususnya hotel, rumah makan dan objek-objek wisata.   

b. Meningkatkan integrasi dan konektivitas UMKM pada pasar-pasar modern. 

c. Meningkatkan pembinaan pada UMKM terkait dengan teknologi produksi serta 

teknologi pengemasan produk. 

d. Pembangunan sentra-sentra produksi baru dan pembinaan terhadap sentra produksi 

yang sudah ada.       
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