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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam 

melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya 

dengan bangsa Indonesia. Sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia ini adalah 

untuk mensejahterakan rakyatnya, dan dapat membangun perekonomian yang 

kuat. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari 

stakeholder yang ada. Dengan munculnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini sangat 

sesuai dengan cita-cita bangsa. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengahmerupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa 

dan daerah tak terkecuali di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah 

merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis 

moneter ditahun 1997-1998 hampir 80 persen usaha yang dikategorikan besar 

mengalami kebangkrutan dan malah UMKM dapat bertahan dalam krisis dengan 

segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya.1 

Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan 

akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat fakta lapangan 

pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum 

                                                             
1 Orchidya Sari, Pelaksanaan Penjamin Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh 

Lembaga penjamin Kredit, Universitas Andalas 2011. hlm. 5 
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terserap terus bertambah. Dorongan terhadap pengembangan dan 

pemberdayaan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat 

gencar dilakukan bahkan bisa disebut paling gencar sejak reformasi. Pada tanggal 

5 November 2007 Presiden meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengurangi angka 

kemiskinan dan pengangguran. Karena Kredit Usaha Rakyat membantu Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah dalam mendapatkan modal usaha.2 

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatanmasyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 

mewujudkan stabilitas nasional.3 

Secara Konstitusisonal usaha mikro kecil dan menengah telah diatur dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah 

yang menegaskan bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, 

optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, 

pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan 

usaha seluas-luasnya.4 Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, 

UMKM diharapkan menjadi salah satu cara yang efektif di dalam mengurangi 

pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan penanggulangan 

                                                             
2 Intan Nursiam, Kredit Usaha Rakyat, :https://intannursiam.com/2009/12/11/kreditusaha-

rakyat.html,(diaksespada25 februari 2020, pukul 13.55). 
3 Adi Setiawan 2009, Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah. Jurnal Bisnis dan Manajemen,vol. 2, no. 3. hlm. 120. 
4 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
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kemiskinan tidak dapat terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat bisa diwujudkan dalam pengembangan UMKM, dimana hal tersebut 

sangat penting untuk bisa mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih baik. 

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar 

belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan 

UMKM ini memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan 

menengah serta dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD).5 

Tantangan yang dihadapi UMKM masih cukup berat untuk memperkuat 

perekonomian nasional. Pembinaan UMKM lebih diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro 

menjadi pengusaha kecil. Di dalam pengembangannya, menurut beberapa 

penelitian terdahulu UMKM menghadapi beberapa kendala, antara lain 

kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, informasi 

pemasaran, dan keuangan.6 

Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada 

bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga 

pemerintah daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 

2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. 

                                                             
5 Hesti Kusuma Wardani, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UKM 

Kota Malang 2013. Jurnal Administrasi Publik ,vol. 1, no.2. 2013.  hlm. 215. 
6 Setyanto,Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM dalam menghadapi Perdagangan Bebas 

Kawasan ASEAN.Jurnal Etikonomi, vol. 14, no. 2. 2015. hlm.206. 
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maksud dibuatnya Peraturan Daerah 

tentang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk 

mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan 

masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.Tujuan 

pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk 

meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.7 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2016 

tentangPemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. Maka di tetapkan langsung di dalam peraturan daerah tersebut tugas 

dan fungsi pemerintah daerah salah satunya adalah untuk melakukan 

pemberdayaan koperasi dan UMKM yang meliputi pertumbuhan iklim usaha, 

pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan usaha.8 Untuk mewujudkan 

tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Jambi 

dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota jambi tersebut maka Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Jambi mengadakan program-progam untuk 

pemberdayaan tersebut, salah satunya adalah di bidang permodalan, karena 

permodalan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di 

Kota Jambi. Selain program permodalan itu ada juga Program peningkatan 

keterampilan dalam bentuk bimbingan teknis seperti pelatihan manajerial usaha 

serta sosialisasi perizinan usaha yang diperlukan oleh UMKM.9 

                                                             
7Peraturan daerah provinsi Jambi nomor 4 tahun 2016, Tentang Pemberdayaan dan 

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. 
8Ibid 
9Hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi. 
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Dengan adanya UMKM ini dapat membantu taraf kesejahteraan masyarakat di 

Kota Jambi. UMKM ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat di Kota 

jambi dan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang belum 

mendapatkan pekerjaan di Kota Jambi. Karena UMKM ini sendiri muncul untuk 

memajukan ekonomi masyarakat, Dengan majunya ekonomi masyarakat itu 

sendiri secara tidak langsung akan mengurangi kemisikinan yang ada di Kota 

Jambi dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru Karena Kota Jambi sendiri 

memiliki jumlah kemiskinan yang tinggi.10 

Jumlah kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

tiap tahun ke tahun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan dan juga ada 

beberapa daerah yang mengalami naik turun jumlah kemiskinan. Kota Jambi 

adalah daerah yang selalu mengalami penurunan jumlah kemiskinan dari empat 

tahun terakhir, sedangkan Tanjung Jabung Timur adalah daerah yang mengalami 

naik turun jumlah penduduk miskinnya dari empat tahun terakhir ini. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Berikut ini adalah tabel jumlah 

penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi empat tahun 

terakhir yaitu pada tahun 2016–2019. 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Jambi tahun 2016 – 2019 

 

No. 
 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 

2016 2017 2018 2019 

1 KOTA JAMBI 51.61 52.08 50.61 48.95 

2 TANJAB BARAT 37.24 38.33 36.28 35.12 

3 MERANGIN 36.89 35.48 33.95 32.88 

4 BATANGHARI 28.39 27.49 27.55 26.53 

5 TANJAB TIMUR 27.42 27.22 26.99 25.35 

6 SAROLANGUN 26.37 25.61 25.70 26.39 

7 TEBO 23.04 23.18 22.86 22.83 

8 BUNGO 20.96 20.81 21.11 20.87 

9 KERINCI 17.62 17.51 16.79 17 

10 MUARO JAMBI 17.52 18.28 17.38 16.86 

11 KOTA SUNGAI PENUH 2.75 2.46 2.48 2.55 

Sumber diolah dari :Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 

Berdasarkan dari tabel 1, data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jambi tentang jumlah penduduk miskin dari empat tahun terakhir 

Provinsi Jambi, menurut Kabupaen/Kota, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk 

miskin tertinggi daripada Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi. 

Hal ini tentu menjadi masalah sendiri bagi pemerintah Kota Jambi dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan tersebut.Dengan pertimbangan Kota Jambi 

adalah pusat kedudukan pemerintahan dan jasa. 

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang ada di Provinsi Jambi muncul lah UMKM sebagai salah satu 

wadah untuk perekonomian masyarakat agar berkembang menjadi lebih baik. 

DiProvinsi Jambi terdapat 104.155 UMKM yang tersebar di sebelas kabupaten 

dan kota. Terdiri dari pelaku usaha mikro sebanyak 90.845 usaha, usaha kecil 
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sebanyak 12.402 dan usaha menengah sebanyak 908 usaha.11 Berikut adalah tabel 

jumlah UMKM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019. 

Tabel 2. Jumlah UMKM Provinsi Jambi Menurut Kabupaten / Kota 

Tahun 2019 

 

No. Kabupaten/ Kota UMKM 

1 TANJAB TIMUR 56.002 

2 KOTA JAMBI 10.763 

3 KOTA SUNGAI PENUH 8.636 

4 TANJAB BARAT 7.625 

5 BUNGO 6.848 

6 SAROLANGUN 4.283 

7 BATANGHARI 4.049 

8 MERANGIN 2.844 

9 MUARO JAMBI 1.757 

10 KERINCI 710 

11 TEBO 638 

Sumber diolah dari :Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota 

Jambi  

Berdasarkan tabel 2, data tersebut didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Jambi tentang jumlah UMKM Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota 

tahun 2019. Tanjung Jabung Timur menempati posisi pertama dalam jumlah 

UMKM tertinggi di Provinsi Jambi. Sebagai pusat kedudukan pemerintahan yang 

ada di Provinsi Jambi Kota Jambi menempati posisi kedua setelah Tanjung 

Jabung Timur. UMKM yang berada di Kota Jambi tersebar di sebelas Kecamatan 

yang ada di Kota Jambi dengan jumlah 10,763 UMKM. Untuk jenis UMKM 

perbidang usaha yang terbanyak adalah pada bidang kuliner yaitu sebanyak 4,364 

usaha kuliner.12 

                                                             
11 Koran internet Antara News, Pemprov Jambi Prioritaskan Pembinaan UMKM ke Jenjang 

Lebih Tinggi, :https://www.antaranews.com/berita/934192/pemprov-jambi-prioritaskan-

pembinaan-umkm-ke-jenjang-lebih-tinggi, (diakses pada tanggal 25 Februari 2020, pukul 20.20 
12 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 
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Adapun dua penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam penelitiannya 

yaitu yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah Fuqani, mahasiswa Universitas 

Hasanuddin Makassar jurusan ilmu pemerintahan, dengan judul penelitian 

Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu 

Utara pada tahun 2017, memperoleh kesimpulan bahwa upaya pemberdayaan 

UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara hanya 

berpedoman pada peraturan perundang-undangaan nasional. Namun dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan seperti 

menumbuhkan iklim usaha melalui dukungan kelembagaan dan melindungi usaha 

dari persaingan yang tidak sehat.13 Kemudian penelitian kedua yang dilakukan 

oleh Ardiansyah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 

jurusan ilmu pemerintahan, dengan judul penelitian Peranan Pemerintah Daerah 

Kota Tanjungpinang dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bukit Bestari 

Tahun 2017, memperoleh kesimpulan bahwa peranan Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang dalam pemberdayan UMKM Kecamatan bukit bestari tahun 2017 

dalam pemberdayaan UMKM di Kota Tanjungpinang dapat dikatakan baik 

dengan mengadakan pelatihan sosialisasi KUR tahun 2017, Namun dari semua 

itu, belum berjalan dengan maksimal. Karena peraturan yang diterapkan belum 

dijalankan dengan maksimal sehingga berdampak kurang baik bagi pelaku usaha 

mikro di Kota Tanjungpinang.14 

                                                             
13 Siti Nurhasanah Fuqani, 2017. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM 

di Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. UNHAS. FISIP Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2017. 
14Ardiansyah, 2017. Peranan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pemberdayaan 

UMKM di Kecamatan Bukit Bestari. Skripsi. UMRAH. FISIP Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2017. 
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Berbeda dengan dua penelitian terdahulu penelitian ini memiliki perbedaan 

penelitian dalam hal tahun, lokasi dan fokus penelitian. Oleh karena itu menarik 

untuk lebih jauh meneliti tentang “Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil Menengah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Bidang Usaha Kuliner”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja program pemberdayaan oleh  Dinas Koperasi dan UMKM  Kota 

Jambi  dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah bidang usaha 

kuliner ?  

2. Bagaimana tingkat pelakasanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 

Menengah bidang usaha kuliner ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja program pemberdayaan oleh 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil Menengah bidang usaha kuliner. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat pelakasanaan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 

dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah bidang usaha kuliner ? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi yang 

membacanya maupun sebagai pengetahuan tentang pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM  untuk usaha mikro kecil dan 

menengah yang ada di Kota Jambi. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

informasi ilmiah kepada semua pembaca tentang pemberdayaan serta faktor 

pendukung dan penghambat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Jambi untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di 

Kota Jambi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 

tambahan literatur bacaan bagi mahasiswa,terutama untuk Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan masukan informasi dan saran yang bermanfaat bagi Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi dalam upaya memberdayakan 

anggota binaan yang bernaung dibawah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kota Jambi. 
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1.5. Landasan Teori 

Landasan teori berisikan teori-teori atau asumsi-asumsi dasar yang melandasi 

penelitian tersebut atau landasan tolak ukur berpikir dalam menyelesaikan 

permasalahan penelitian. 

1.5.1. Peranan 

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan 

yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.15 Peranan menurutVeitzal 

Rivai, diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam 

posisi tertentu. Untuk menentukan peranan itu berjalan sesuai dengan tujuannya 

ada beberapa indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Perencanaan, didalam perencanaan meliputi : 

a. Meningkatkan kemitraan antar instansi lain 

b. Sosialisasi 

2. Pemosisian, didalam pemosisian meliputi : 

a) Disesuaikan dengan keterampilan 

3. Disesuaikan dengan ekonomi Penilaian, didalam penilaian meliputi : 

a) Monitoring 

b) Evaluasi.16 

Apabila semua indikator tersebut dapat terpenuhi maka suatu peranan itu 

berjalan dengan baik. 

 

 

                                                             
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004. hlm, 349. 
16Vaitzal rivai,Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan. (Jakarta : PT. Raja 

Grasindo persada 2004). hlm. 148.   
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1.5.2. Pemberdayaan 

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki visi 

dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam 

upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dapat dicapai 

melalui salah satu upaya pemerintah yakni pemberdayaan. Pemberdayaan dapat 

berjalan dengan baik dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang 

memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara. 

Menurut Mudrajad, Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan dengan strategi melalui pembinaan untuk bidang usaha di 

daerah tertentu melalui Kelompok Usaha Bersama, Koperasi Industri Kecil dan 

Kerajinan. 

Untuk mengetahui apakah pemeberdayaan itu berjalan dengan baik ada 

beberapa indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/tingkat 

hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan 

sumber daya manusia. 

2. Aspek permodalan, yang meliputi; bantuan modal dan kemudahan 

kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMPK, KCK, Kredit Mini/Midi, 

KKU. 

3. Mengembangkan kemitraan dengan usaha besar. 

4. Pengembangan sentra industry kecil dalam suatu kawasan, baik 

bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri 
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Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT 

(Unit Pelayanan Teknis) atauun TPI (Tenaga Penyuluh Industri). 

5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB 

(Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil 

dan Kerajinan Tangan). 17 

Apabila semua indikator itu terpenuhi dan berjalan dengan baik maka 

pemberdayaan yang dilakukan itu berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17Mudrajad, Membangun Masalah Kebijakan dan Politik .(Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 

197. 
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1.6. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Kerangka Berpikir 

 

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi 

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM : 

- Iklim usaha 

- Pengembangan usaha 

- Pembiayaan usaha 

- Penjamin usaha 

 

 

Pelaku UMKM 

Di Kota Jambi 

Pemerintah Daerah 

Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Jambi 

Terlaksananya  peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam melakukan 

pemberdayaan UMKM. 

 

Teori Peranan 

Veitzal Rivai, peranan sebagai 

perilaku yang diatur dan 

diharapkan  untuk dijalankan 

sesuai dengan posisinya. 

- Perencanaan 

- Pemosisian 

- Penilaian. 

Teori Pemberdayaan 

 

Mudrajad, Pemberdayaan adalah 

sebuah proses dan tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan dengan 

strategi. 

 

- Aspek manajerial 

- Aspek permodalan 

- Pengembangan program 

kemitraan dengan usaha 

besar. 

- Pengembangan sentra 

industri kecil 

- Pembinaan untuk bidang 

usaha  

Permodalan  Peningkatan keterampilan  

Usaha Mikro Kecil Menengah 

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 

 Tentang usaha mikro kecil dan menengah 

 

Pemberdayaan 
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1.7.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan 

peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Sehingga keberlanjutannya 

menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan 

dengan teknik operasionalnya dalam pengumpulan data. 

1.8. Jenis penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok 

tertentu. 

Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan 

dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi 

pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni 

dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi 

kesejahteraan bersama.18 

Dalam metode penelitian ini penulis memaparkan jenis penelitian yang 

diambil, lokasi dan waktu penelitian, yang menjadi subjek penelitian, metode 

pengumpulan data, macam dan sumber data, metode analisis data dan keabsahan 

data. Penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan berkembang setelah 

peneliti berada dilapangan.19 

                                                             
18 Imam Gunawan. 2015.”Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”. Jakarta. Bumi 

Aksara. hlm. 80 
19Ibid. hlm. 81. 
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1.9. Lokasi penelitian 

Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Jambi dan UMKM Bidang Usaha Kuliner Kota Jambi, Alasan 

penulis mengambil lokasi ini diakarenakan penulis ingin melihat bagaimana 

bentuk pelaksanaan pemeberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Jambi terhadap UMKM Bidang Usaha Kuliner yang ada di Kota 

Jambi. 

 

1.10. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian iniadalah tentang Peranan Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Jambi dalam Pemberdayaan UMKM Bidang Usaha Kuliner. 

Fokus tersebut dapat dilihat dari data jumlah UMKM di Provinsi Jambi menurut 

Kabupaten/Kota pada tahun 2016-2019. dalam penelitian ini fokus penelitian 

adalah menggunakan teori peranan dan pemberdayaan. 

 

1.11. Sumber Data  

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam 

kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa 

informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis 

besar sumber daya dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
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pengumpul data.20 Jadi sumber yang secara langsung bisa didapatkan oleh 

peneliti, yang bisa diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui 

secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun 

sumber data primer dari penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan 

wawancara, adapun sumber data primer ini peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan  Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Jambi. Beberapa Pemilik UMKM Bidang Usaha Kuliner di Kota 

Jambi. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.21 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, hanya sebagai penunjang dari 

data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, 

yang berupa dokumen-dokumen sumber data sekunder berupa Peraturan 

Daerah nomor 4 tahun 2016, data jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Jambi dari 2016 sampai 2019,data jumlah UMKM yang ada di Provinsi 

Jambi menurut Kabupaten/kota tahun 2019, media, buku maupun catatan 

jurnal tentang pemerintah Kota Jambi dan dokumen laporan yang 

menunjang peneliti melalui pemerintah dan masyarakat kota jambi guna 

menunjang data yang valid tanpa mengambil keputusan secara sepihak. 

 

 

                                                             
 20Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif, R dan D, Bandung :  Alfabeta, 

2017, hlm. 225. 
21Sugiyono, Loc.cit. hlm. 225. 
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1.12. Teknik Penentuan Informan 

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti 

kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data 

(informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), 

maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) 

seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, 

baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai 

informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.22 Berkenanaan 

dengan penjelasan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan 

tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kepala bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 

b. Kelompok UMKM Bidang Usaha Kuliner Kota Jambi. 

 

1.13. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara  

  Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.23 

Baik atau buruknya suatu wawancara sangat bergantung pada kualitas 

kemampuan personal peneliti. Karena wawancara merupakan perangkat 

untuk memproduksi pemahaman situasional (situated understandings) yang 

bersumber dari episode-episode interaksional khusus.24 

                                                             
22Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., 

Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik., 2017, hlm. 16.   
23Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, Handbook Of Qualitative Research, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2009), hlm.495. 
24Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln,Loc. Cit. 
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Data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut adalah catatan lapangan 

yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberdayaan dan pemberdayaan 

yang sesuai dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pemberdayaan. 

b. Observasi 

 Observasi tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan paling 

dasar dalam penelitian, tetapi juga karena teknik ini paling sering di pakai 

bidang keilmuan lainya,seperti: observasi partisipan, rancangan penelitian 

ekspremental, dan wawancara.25 

  Mortis mendefenisikan tentang observasi yaitu sebagai aktivitas mencatat 

suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya demi 

tujuan ilmiah.26Penulis telah melakukan observasi dilapangan adapun 

observasi yang dilakukan adanya sesi tanya jawab dan informannya 

melakukan gerak gerik tubuh. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mencatat 

peristiwa yang sudaah berlalu yang berbentuk dalam tulisan, gambaran,atau 

karya monumental dari seseorang. Dokumen diperlukan untuk perlengkapan 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Pada intinya, teknik 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non 

                                                             
25bid. hlm. 523. 
26Ibid. hlm. 524. 
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insan.27Adapun data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

seperti foto, daftar hadir, laporan kegiatan. 

 

1.14. Teknik Analisis Data 

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis induktif, seperti 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu meliputi 

tahap pemngumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.28 

a. Pengumpulan Data, data dikumpulkan diawali dengan observasi atau 

pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian. Peneliti juga 

mengambil dokumentasi untuk mendukung data penelitian. 

b. Reduksi Data, mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari wawancara. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti 

melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang 

berkaitan dengan bentuk pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan 

dinas koperasi dan umkm dalam pemberdayaan umkm bidang usaha kuliner. 

c. Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

apa yang dilakukan selanjutnya. Dengan mencermati penyajian data ini 

                                                             
27Imam Gunawan, Op.Cit. hlm.175. 
28Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Jakarta : Alfabeta 2011), 

hlm. 89. 
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peneliti lebih mudah mencermati apa yang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. 

d. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu 

penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, 

keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka akan 

disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah.29 

 

 

1.15. Keabsahan Data/Triangulasi 

Di dalam Triangulasi peneliti sendiri bersifat independen untuk mendapatkan 

data yang benar-benar valid dengan menggunakan pendekatan metode atau data. 

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan  data dengan cara pengecekan data atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penulis mengecek kembali apakah 

benar data tersebut sudah singkron. 

Penelitian kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu 

subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, 

alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung 

banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol serta 

sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi 

penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi 

beragam sumber data, tenaga peneliti,teori dan teknik metodologis dalam suatu 

                                                             
29 Sugiyono, Op.Cit. hlm. 91. 
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penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki 

keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan 

tangkapan realitas secara lebih valid.30 

Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan dua trigulasi yakni : pertama, 

trigulasi data yang merupakan trigulasi menggunakan beragam sumber data dalam 

suatu penelitian yaitu jurnal, skripsi, artikel, dokumen dan sebagainya, kedua, 

peneliti menggunakan trigulasi peneliti, yakni pengunaan beberapa peneliti yang 

berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian dan peneliti sendiri bersifat 

independent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman. Op. 

Cit, hlm. 18 
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