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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan derasnya arus globalisasi, masyarakat duniapun tidak 

luput dariperkembangan globalisasi yang mewarnai seluruh aspek kehidupan. 

Meskipun globalisasimerupakan sebuah proses yang bersifat multidimensional, 

namun gemerlap material yangselalu membayanginya mendorong orang untuk 

memandangnya dari sudut pandang makroekonomi.Di era globalisasi ini akan 

ada dua aktor didalamnya, yaitu pemenang dan pecundang. Menjadi pemenang 

dan pecundang ditentukanoleh daya respon terhadap globalisasi. Merespon 

globalisasi adalah meningkatkankemampuan bersaing dalam era integrasi 

ekonomi global. Kemampuan ini tidak hanyabertumpu pada negara, tetapi juga 

aktor-aktor yang terlibat dalam globalisasi dan integrasiekonomi, baik itu firma 

besar atau korporasi, individu, atau sektor-sektor yang produktif.Mendapatkan 

keuntungan dari globalisasi memastikan kemampuan yang memadai dalam hal 

kompetisi, yakni kemampuan industrial baik dalam hal inovasi dan strategi 

produk, marketing, dan lain sebagainya. 

ASEAN Economic Community (AEC), yang telah disepakati oleh negara 

anggota ASEAN dalam Bali Concord II tahun 2003. AEC merupakan salah satu 

tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. ASEAN Economic 

Communitymerupakan agenda bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan 

menjadikan ASEAN sebagai: 1) pasar dan basis produksi tunggal, 2) kawasan 

ekonomi yang kompetitif, 3) wilayah pengembangan ekonomi yang merata, dan 

4) daerah sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global. 



 
 

 
 

Sebagai konsep integrasi ekonomi ASEAN, ASEAN Economic 

Community akan menjadi babak baru dimulainya hubungan antarnegara ASEAN 

sebagai single market dan single production base meliputi free trade area, 

penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan 

modal yang bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antarnegara 

ASEAN. Melalui ASEAN Econimic Comunity ini juga, ASEAN akan mengukuhkan 

ekonomi yang berbasis kesejahteraan. 

Menurut World Economic Forum (WEF), lembaga yang secara reguler 

mengukur The Global Competitiveness Index (GCI), peringkat daya saing 

Indonesia pada tahun 2012-2013 masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, 

Brunai Darussalam dan Thailand. Bahkan menurut laporan International Institute 

for Management Development (IMD), pada tahun 2013 daya saing Indonesia 

juga kalah dari Filipina. Peringkat daya saing Indonesia yang relatif masih rendah 

tidak terlepas dari masih banyaknya permasalahan baik pada tataran makro 

maupun mikro. Pada tataran makro misalnya, yang masih merupakan 

permasalahan adalah penguatan koordinasi dan sinergitas kebijakan antara 

pusat dan daerah, penyempurnaan tata kelola birokrasi, pemberantasan korupsi, 

serta percepatan peningkatan pembangunan infrastruktur. Selaras dengan itu, 

pada tataran mikro, daya saing atau kapabilitas perusahaan dalam mengelola 

sumberdaya juga perlu ditingkatkan. 

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memanfaatkan pasar 

tunggal ASEAN adalah daya saing Indonesia masih relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN terutama Singapura, Malaysia, 

Brunai Darussalam dan Thailand.Peran swasta tentunya fokus terhadap 

pembenahan dan peningkatan kualitas produksi. Sehingga produk dan jasa yang 

dihasilkan akan mampu bersaing dengan produk dan jasa yang diproduksi 



 
 

 
 

negara lain di kawasan ASEAN. Peningkatan kualitas SDM, teknologi produksi, 

penguatan permodalan, keterkaitan industri (industrial linkage), R&D, dan 

kemampuan membaca pasar perlu segera ditingkatkan.  Sementara Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) perlu mendapatkan intervensi pemerintah pusat-daerah 

untuk peningkatan produktivitas. Intervensi dapat dilakukan melalui 

pengembangan skema pembiayaan sampai kepada pembinaan UMKM. Hal ini 

tentunya agar ketika AEC diterapkan pada 2015, sudah tercipta lapisan UKM 

yang cukup besar dan memiliki kualitas produk yang dapat bersaing di tingkat 

regional. 

Sektor UKM yang dianggap kurang memiliki kemampuan untuk 

memenuhi prasyarat memasuki pasar global. Jika perusahaan besar atau 

korporasi mampu berperan secara efektif dalam perekonomian global, ditengarai 

disebabkan karena korporasi ditunjang dengan ketersediaan modal yang massif, 

penguasaan teknologi maju dan informasi dan sistem informasi, sistem 

manajerial yang efektif dan efisien, serta penguasaan terhadap sumber daya 

(alam dan manusia), maka lain halnya dengan apa yang dimiliki UKM. UKM 

dihadapkan mulai dari permasalahan permodalan, penguasaan teknologi dan 

informasi yang minim, tenaga kerja yang kurang terampil serta akses terhadap 

pasar global. Kalaupun UKM bisa menembus pasar global, posisinya sangat 

rentan karena kemampuan kompetisi yang minim (Koperasi dan UKM). 

Padahal dapat dikatakan, UKM merupakan salah satu pelaku ekonomi 

yang signifikan di Indonesia. UKM merupakan salah satu fenomena yang 

memberi kesinambungan di dalam fondasi perekonomian Indonesia.Karena 

melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan 

manusia bersumber. UKM juga memiliki peran penting dalam proses percepatan 

ekonomi dan untuk itu upaya pengembangan UKM sebagai sektor yang sangat 



 
 

 
 

penting dalam perekomian negara perlu dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab 

itu peran negara menjadi penting bagi mereka untuk dapat bersaing di pasar 

global. 

Pada masa krisis yang menggemparkan perekonomian Indonesia dan 

beberapa negara di dunia pada 1997-1998 dimana pada saat itu usaha berskala 

besar tidak mampu bertahan menghadapi derasnya terpaan angin krisis moneter. 

Pada saat itu banyak perusahaan mengalami kebangkrutan yang disebabkan 

karena tidak mampu lagi memproduksi suatu barang.Hal itu disebabkan oleh 

meningkatnya harga bahan baku yang di impor, dimana pada saat itu harga 

bahan baku impor mengalami kenaikan yang sangat drastis dan juga kenaikan 

dari sisi pajak impornya.Bukan hanya karena faktor yang telah disebutkan 

sebelumnya yang menyebabkan usaha berskala besar mengalami failid, namun 

juga di sebabkan oleh meningkatnya biaya cicilan utang yang di sebabkan 

naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selain itu sektor perbankan yang 

umumnya juga mengalami keterpurukan sehingga menjadi permasalahan dalam 

hal permodalan pada usaha-usaha skala besar (Departemen Koperasi, 2008). 

Berbeda dengan UKM pada saat itu yang cenderung bertahan, bahkan 

kian bertambah, hal ini di karenakan oleh pertama, sebagian besar UMKM 

memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan 

terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata 

masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang 

dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada 

permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. 

Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak 

banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan 

bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. 



 
 

 
 

Sedangkan usaha UKM dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan 

modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah 

(Partomo dan Soejodono, 2004). 

Terbukti pada saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu 

tersebut, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. 

UKM merupakan salah satu sektor industri yang bahkan sedikit pun sama sekali 

tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas 

bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan 

stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Hal inidapat dilihat dari jumlah UKM yang 

menguasai unit usaha di Indonesia.Jumlah UKM di Indonesia pada 2008 

mencapai 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UKM 

dapatmenyerap tenaga kerja sebanyak 97,04persen dari yang bekerja disektor 

UKM. Untuk kontribusi UKM terhadap PDB (atas dasar harga berlaku) 2008 

adalah sebesar 55,56 persen didominasi peran sektor UKM. Sedangkan PDB 

dengan harga konstan yaitu sebesar 58,33 persen  (BPS, 2009). 

Menurut Eugene dan Morce (1965), tipe kebijakan pemerintah sangat 

menentukan pertumbuhan UKM. Terdapat empat pilihan kebijakan: (1) Kebijakan 

do nothing policy: pemerintah dengan alasan apapun menyadari bahwa tidak 

perlu berbuat apa-apa dan membiarkan UKM begitu saja, (2) kebijakan memberi 

perlindungan (protection policy) terhadap UKM: kebijakan ini bersifat melindungi 

UKM dari kompetisi dan bahkan memberi subsidi, (3) kebijakan berdasarkan 

ideology pembangunan (developmentalist): kebijakan ini memilih industri yang 

potensial, namun tidak diberikan subsidi dan (4) kebijakan yang semakin popular 

adalah apa yang disebut market friendly policy dengan penekanan pada pilihan 

brood based, tanpa subsidi dan kompetisi.  



 
 

 
 

Sedangkan peranan UKM dalam perekonomian nasional diakui sangat 

besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai 

penggerak peningkatan ekspor manufaktur/nonmigas. Beberapa peran strategis 

UMKMmenurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan 

terdapat dalamsetiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan 

setiap investasimenciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki 

kemampuan untukmemanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang 

dan jasa yangdibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam 

posisi strategistersebut, pada sisi lain UKM masih menghadapi banyak masalah 

dan hambatandalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. 

Sebenarnyamasalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang 

selama ini telahsering diungkapkan, antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 

3) Teknologi, 4)bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) 

birokrasi danpungutan, serta 8) kemitraan. 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan UKM pada periode 

2010-2011adalah sebesar 2,0 persen sehingga jumlah UKM pada tahun 

2011adalah sekitar 55,2 juta unit. 

Tabel 1.1: Perkembangan UKM Periode 2009-2011  
 

No Indikator Satuan 2009 2010 2011* 

1 UMKM Ribu Unit 52.765 53.824 55.206 

 
a. Usaha Mikro 

 
52.177 53.208 54.560 

 
b. Usaha Kecil 

 
546.675 573.601 602.195 

 
c. Usaha Menengah 

 
41.133 42.631 44.280 

2 Tenaga Kerja Ribu Orang 96.211 99.402 101.722 

 
a. Usaha Mikro 

 
90.103 93.015 94.958 

 
b. Usaha Kecil 

 
3.521 3.627 3.920 

 
c. Usaha Menengah 

 
2.678 2.760 2.845 

3 
PDB (Harga Konstan th 2000) 
Non Migas Rp Triliun 1.215 1.283 

 

 
a. Usaha Mikro 

 
682.46 719.07 

 



 
 

 
 

Lanjutan tabel… 

No Indikator Satuan 2009 2010 2011* 

 
b. Usaha Kecil 

 
225.48 239.11 

 

 
c. Usaha Menengah 

 
306.78 324.39 

 4 Ekspor Non Migas Rp Milyar 162.255 175.895 
 

 
a. Usaha Mikro 

 
14.375 16.688 

 

 
b. Usaha Kecil 

 
36.840 38.001 

 

 
c. Usaha Menengah 

 
111.040 121.206 

 

5 
Investasi (Harga Konstan th 
2000) Rp Milyar 232.954 247.139 

 

 
a. Usaha Mikro 

 
37.800 42.240 

 

 
b. Usaha Kecil 

 
93.782 93.857 

   c. Usaha Menengah   101.372 111.043   
* Keterangan: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM belum mengeluarkan 
data PDB, nilai ekspor dan nilai investasi pada tahun 2011 
Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2012) 

 

Jumlah tenaga kerja UKMjuga tumbuh sebesar 3,3 persen. Pada 

periode yang sama, kontribusi UKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB) tumbuhsebesar 5,6 persen, ekspor tumbuh sebesar 8,4 persen, 

danpembentukan modal tetap (investasi) tumbuh sebesar 6,1 persen.Namun 

kontribusi UMKM tesebut cenderung mengalami penurunan (Gambar 1.1). 

Kondisi ini di satu sisi menunjukkan tantangan dalampeningkatan daya saing 

UKM masih sangat besar, terutama dalammenghadapi dampak dari perubahan 

ekonomi secara nasional dan global. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 1.1: Kontribusi UKM dan Usaha Besar Dalam Pembentukan 
PDB,Nilai Ekspordan Nilai Investasi 

 

 
Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2012) 

 

Perkembangan UKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum 

diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UKM. Permasalahan klasik yang 

dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah 

internal yang dihadapi UKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UKM dalam 

manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya 

kewirausahaan dari para pelaku UKM, dan terbatasnya akses UKM terhadap 

permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. 

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UKM diantaranya adalah 

besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan 

kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang 

hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UKM di Indonesia, 

menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. 



 
 

 
 

Perkembangan sektor UMKM tersebut menggambarkan bahwa terdapat 

potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dengan 

baik tentu akan dapat mewujudkan usaha yang tangguh seperti saat 

perkembangan usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Pada satu sisi 

jumlah unit usaha besar hanya memiliki jumlah unit usaha yang lebih kecil yaitu 

sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). 

Akan tetapi kontribusi PDB yang disumbangkan pada sektor ini cukup besar. 

Kontribusi yang diberikan oleh sektor UKM tidak hanya berupa sumbangan 

terhadap PDB saja, melainkan juga mampu berkontribusi lebih terhadap 

pertumbuhan perekonomian. Sektor ini juga mempunyai potensi yang besar 

dalam meningkatkan penerimaan terhadap ekspor. 

Sebagai ibukota kabupaten Banjarmasin, Martapura menjadi salah satu 

pusat perdagangan, industri, dan aktivitas tenaga kerja. Selama periode 2007 

hingga 2009, kota Banjarmasin mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,08 

persen (BPS Kota Banjarmasin, 2010). Selama 2009 Kota Banjarmasin 

mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai 15,81 

persen dan sektor bangunan sebesar 10,75 persen. Secara umum seluruh sektor 

mengalami peningkatan kecuali sektor industri pengolahan yang mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar 0,73 persen (BPS Kota Banjarmasin, 2010). 

Salah satu sektor yang memberi sumbangan cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan adalah kerajinan batu permata 

(Koperasi dan UKM). Indonesia terkenal dengan kekayaan alam dan bebatuan 

yang berharga. Tidak ada satupun batu yang tak berharga baik untuk dijadikan 

sebagai perhiasan atau bahan baku bangunan dan furnitur sebagai komoditas 

yang tidak pernah sepi peminat. Khusus untuk bebatuan berharga seperti 



 
 

 
 

permata, cukup banyak tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur. Salah 

satunya di Martapura, tempat penghasil batu permata Kalimantan. 

Indonesia terlihat cukup tertinggal oleh negara negara Asia lainnya 

seperti Myanmar (Burma). selama 800 tahun, Myanmar telah menjadikan sebuah 

daerahnya yang bernama Mogok sebagai produsen Rubi. Kondisi politik di 

Myanmar merupakan tantangan yang cukup berat, namun sejumlah 

pertambangan yang berada di daerah ini pada umumnya masih bisa dimiliki dan 

dioperasikan lewat kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan pengusaha 

swasta. Di daerah lainnya yang bernama Mong Hsu, pengelolaan tambang di 

daerah ini lebih bervariatif, pemilik tambang, penduduk asli pribumi, serta pejabat 

militer melakukan kesepakatan kerja sama dalam memberikan lahan-lahan 

mereka kepada para pengembang yang berasal dari luar negeri (Koperasi dan 

UKM). 

Thailand, di awal abad ke 19 telah menemukan sebuah tambang Safir 

di dua daerah yang disebut Chantaburi dan Kanchanaburi. Batu mulia yang 

dihasilkan oleh kedua tambang ini telah berhasil mencukupi kebutuhan pasar 

dunia akan permintaan Safir kelas menengah, sampai akhirnya ditahun 1990 

pemerintah Thailand menutup tambang tersebut dikarenakan konsentrasi 

depositnya sudah mulai menipis. Dukungan pemerintah Thailand tidak sampai 

disini, mereka telah berhasil menciptakan negaranya menjadi pusat pengolahan, 

pengembangan (treatment), dan pusat pemasaran batu mulia yang didatangkan 

dari negara lainnya seperti Myanmar, Cambodia, Australia, Srilangka, dan 

Madagaskar. Perhiasan-perhiasan yang terdapat di Jepang, Amerika serikat, dan 

Eropa sebagian besar telah melewati pasar Thailand terlebih dahulu. Salah satu 

contohnya adalah Amerika serikat, hampir setengah dari produksi keseluruhan 

batu Safir dunia terjual ke negara ini. Tahun 2002 Amerika Serikat telah 



 
 

 
 

membelanjakan uangnya sebesar 139 juta dolar untuk pembelian sekitar 6,5 juta 

karat batu Safir, dan lebih dari 5 juta karat didatangkan dari negara Thailand 

(Koperasi dan UKM). 

Martapura yang memiliki potensi bahan baku batu mulia atau intan 

cukup tersedia di dalam negeri (basis bahan baku nasional sangat besar), 

namun belum tereksploitasi secara optimal, tenaga kerja terampil berbakat serta 

teknologi sederhana bersifat padat karya. Seperti yang telah disebutkan diatas 

bahwa pesaing utama ekspor produk batu mulia intan seperti, Thailand an 

Myanmar.Selain harus menghadapi kompetitor dari Negara lain industri 

perhiasan masih terbelenggu dengan permasalahan dan hambatan seperti 

kemampuan pengembangan desain dan penguasaan teknologi masih terbatas, 

produktivitas relatif rendah, kurang menguasai jaringan pasar domestik dan 

ekspor, minimnya alokasi anggaran untuk promosi dan lain-lain.  

Di masa depan, tumbuh majunya Industri kerajinan batu permata akan 

diikuti dengan pemberian manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh 

masyarakat Kalimantan Selatan dan rakyat Indonesia, tanpa menrongrong 

kedaulatan bangsa serta mengorbankan kepentingan nasional dan tetap 

melestarikan nilai-nilai budaya Kalimantan Selatan yang dicerminkan oleh 

terbangunnya kerjasama ekonomi secara setara dengan daerah-daerah lainnya 

di Indonesia.  

Namun seiring gencarnya pemerintah menggalakan pembentukan 

UKM, seiring itu juga berbagai permasalahan bermunculan ke permukaan yang 

mendera UKM, sebut saja permasalahan yang pertama adalah produk-produk 

UKM dalam negeri sekarang cendrung kalah bersaing dengan produk-produk 

luar negri katakanlah dari cina, yang rata-rata produk cina memiliki kualitas yang 



 
 

 
 

bagus dan harga yang relatif murah. Dan permasalahan lainnya adalah terdapat 

aspek lain yang nampaknya masih kurang menjadi perhatian dalam upaya 

menciptakan sektor UKM yang kompetitif, yakni bagaimana meningkatkan desain 

produk dan kemampuan pemasaran dari para pelaku UKM agar dapat bersaing, 

khususnya dalam dinamika pasar yang semakin mengglobal. Para pelaku UKM 

rata-rata cendrung kurang inovatif dengan desain produk nya masing-masing, 

sehingga lebih mudah tersingkirkan pada pasar regional maupun global, selain 

itu kurang jelinnya para pelaku melihat dinamika pasar, artinya para pelaku UKM 

tidak dapat beradaptasi dengan pasar yang semakin dinamis dan cendrung lebih 

tertarik kepada hal-hal baru dan inovatif,yang mana rata-rata para pelaku ukm 

adalah industri rumah tangga yang memiliki jaringan pasar yang terbatas, 

berbeda halnya dengan perusahaan besar yang sudah meiliki link yang luas baik 

pasar lokal maupun international.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan 

penelitian untuk mengkaji apakah modal, teknologi, bahan baku, pangsa pasar, 

dan sumber daya manusia merupakan masalah yang dihadapi oleh UKM. Dan 

apakah masalah tersebut berpengaruh terhadap perkembangan UKM, dengan 

judul “Analisis Faktor Perkembangan UMKM Batu Permata Martapura 

Sebagai Salah satu Penggerak Perekonomian Kalimantan Selatan”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah masalah seperti modal, teknologi, bahan baku, pangsa pasar, dan 

sumber daya manusia mempengaruhi perkembangan UMKM batu permata 

di Martapura Banjarbaru? 

2. Bagaimana mengatasi permasalahan modal, teknologi, bahan baku, 

pangsa pasar, dan sumber daya manusia yang dihadapi UMKM batu 

permata di Martapura Banjarbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan hal-hal yang ada di dalam rumusan masalah, 

maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui permasalahan utama seperti modal, teknologi, bahan 

baku, pangsa pasar, dan sumber daya manusia yang dihadapi UMKM batu 

permata di Martapura Banjarabaru.  

2. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan utama seperti modal, 

teknologi, bahan baku, pangsa pasar, dan sumber daya manusia yang 

dihadapi UMKM batu permata di Martapura Banjarbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan hal-hal yang ada di dalam rumusan masalah 

dan tujuan penelitian, maka diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 



 
 

 
 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya untuk 

mengetahui masalah yang mempengaruhi perkembangan UMKM di 

Martapura Banjarbaru. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Martapura untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan dari UMKM di Martapura 

Banjarbaru. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk 

mengembangkan lebih jauh tentang UMKM agar dapat lebih berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Peran UMKM Bagi Pertumbuhan Ekonomi 

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sering disingkatdengan 

(UMKM). Terdapat berbagai macam definisi mengenai UMKM, di Indonesia 

berbagai macam institusi pemerintah mencoba untuk merumuskan definisi dan 

batasan yang berbeda. Secara umum usaha kecil didefinisikan sebagai sebuah 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga maupun 

badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasauntuk 

diperjualbelikan secara komersial dan memiliki omset penjualan sebesar 1 (satu) 

milyar rupiah atau kurang. Sementara usaha menengah didefinisikan hamper 

sama dengan usaha kecil namun memiliki omset penjualan lebih dari 1 (satu) 

milyar rupiah.  

Sedangkan menurut Keputusan RI No. 99 tahun 1998, mendefinisikan 

usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang 

usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 

dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Jumlah UKM 

sampai dengan 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting 

bagi perekonomian karena telah menyumbang sebesar 60% dari PDB, dan 

menampung sebesar 97% tenaga kerja. Tetapi akses terhadap lembaga 

keuangan sangat terbatas yaitu baru sebesar 25% atau sekitar 13 juta pelaku 

UKM yang mendapat akses. Pemerintah Indonesia, telah melakukan pembinaan 

kepada para UKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di masing-masing Provinsi 

atau Kabupaten/Kota (Koperasi dan UKM). 



 
 

 
 

Di Indonesia UKM dapat dibilang sebagai primadona ekonomi, karena 

kontribusinya yang cukup besar dalam menyumbangkan pendapatan serta 

kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja cukup besar. Sebelum terjadi 

krisis di era orde baru, ekonomi Indonesia dikuasai oleh 0,1% perusahaan besar 

yang hanya menyerap 2% angkatan kerja. Sedangkan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) mampu menyerap 95% angkatan kerja tidak kurang 

sebanyak 110 juta orang. Fokus perekonomian Indonesia sebelum terjadinya 

krisis lebih dititikberatkan pada “konglomerasi usaha” dan terbukti kini telah 

menyeret perekonomian kita ke jurang krisis yang semakin dalam. Demikian juga 

pada saat Indonesia mengalami puncak krisis moneter pada tahun 1997, 

ternyata yang meyelamatkan perekonomian adalah unit-unit usaha mikro, kecil 

dan menengah (Koperasi dan UKM). 

UMKM terbukti kebal terhadap krisis ekonomi dan menjadi katup 

pengaman bagi dampak krisis, seperti pengangguran dan pemutusan hubungan 

kerja (Sumodiningrat, 2005:3). Hal itu dikarenakan UKM mendapatkan modal dari 

seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik bukan dari bank, tidak memiliki 

tanggungan hutang luar negeri dan tidak menggunakan mata uang asing sebagai 

alat pembayaran. Maka apapun kondisi keuangan yang melanda sektor 

perbankan UMKM tidak terkena dampaknya.  

Menurut Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada 

tanggal 21 Oktober 2008, mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan terhadap 

krisis dan mampu bangkit karena pertama, tidak memiliki utang luar negeri. 

Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. 

Ketiga, menggunakan input local. Keempat, berorientasi ekspor. Selama periode 

1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan 

unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto 



 
 

 
 

mencapai 54% sampai 57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga 

kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak 

ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya sebesar 8,8% yang berhubungan 

langsung dengan pembeli/importir di luar negeri (BPS, 2007). 

Sudah saatnya Indonesia menyadari betapa tangguhnya UKM, dan 

mulai memberikan perhatian serius pada sektor ini. Sudah selayaknya kita 

belajar dari Jepang, sejak reformasi sistem keuangannya pada tahun 1958, 

tonggak utama perekonomian Jepang adalah UKM. Sebagai solusi terhadap 

modal, pemerintah Jepang mendirikan lembaga penjamin kredit guna membantu 

para pengusah kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. Lembaga 

seperti ini di Jepang disebut dengan Credit Guarantee Corporation (CGC). 

Lembaga ini membantu menyediakan penjaminan untuk memperoleh kredit dari 

bank bagi UKM. Memang saat ini peran UMK terlihat belum begitu dirasakan, 

karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri, dan 

juga masalah klasik yaitu permodalan.  

Namun jika dicermati lebih dalam lagi, sesungguhnya UMKM memiliki 

kekurangan. Diantaranya adalah modal yang terbatas, teknologi sederhana dan 

sulitnya mendapatkan karyawan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan di 

Indonesia pada umumnya perusahaan tradisional yang diandalkan oleh 

keluarga-keluarga miskin sehingga daya saingnya pun rendah. Sehingga biaya 

produksi menjadi tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan 

mesin modern dan memiliki SDM yang berkualitas. Menurut Soerharto (2001;6), 

terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM yaitu: 

1. Krisis ekonomi yang di hadapi masyarakat telah menyebabkan 

turunyadaya beli dan produksi, yang pada giliranya menyebabkan 

masyarakattidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Disamping 



 
 

 
 

itu, dayabeli masyarakat yang menurun menyebabkan mundurnya 

usaha/ bisnismasyarakat karena berkurangnya konsumen. 

2. Struktur ekonomi pada saat ini ditandai dengan pemusatan asetproduktif 

di tangan sekelompok kecil masyarakat. Distribusi aset yangkurang 

merata ini menyebabkan ketergantungan perekonomianIndonesia pada 

sekelompok kecil masyarakat sehingga akan mudahmenggoyahkan 

ekonomi nasional. 

3. Ketergantungan yang tinggi terhadap luar negeri, baik berupa 

pinjamanmaupun investasi luar negeri menyebabkan lemahnya 

sektorpermodalan di Indonesia. Tantangan pada waktu yang akan 

datangadalah mengusahakan peningkatan tabungan nasional secara 

signifikanagar Indonesia mempunyai basis permodalan yang kuat 

dalaminvestasi. 

4. Adanya persaingan tidak sehat diantaranya pelaku-pelaku 

ekonomimenyebabkan tidak efisienya ekonomi nasional. Di samping 

itu,persaingan tidak sehat akan mempersulit tumbuhnya bisnis-

bisnisbaru karena kecenderungan penciptaan halangan-halangan yang 

sulit diatasi oleh peserta-peserta baru dalam usaha. Hal ini 

jugamerupakan faktor penyebab sulit berkembangnya Usaha Kecil 

danMenengah karena keterbatasanya untuk mengatasi halangan-

halangan yng dihadapi dalam kegiatan usahanya. 

5. Sebagian kecil masyarakat mendapatkan akses melakukan 

penguasaanindustri dari hulu sampai hilir, mulai dari penyediaan bahan 

bakuproduksi dan distribusi. Hal seperti ini menyebabkan 

terjadinyapengambilan keputusan ekonomi oleh segelintir orang yang 

secarasignifikan akan mempengaruhi perekonomian nasional. 



 
 

 
 

Disamping itu,hal ini secara nyata mempersulit tumbuh kembangnya 

Usaha Kecil danMenengah. 

 

Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian 

Indonesia pada dasarnya sudah besar sejak dulu. Namun demikian sejak krisis 

ekonomi melanda Indonesia, peranan UKM meningkat dengan tajam. Meskipun 

peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan 

pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa 

belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar 

seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan.  

Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan 

namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang 

terarah, serta bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan 

konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan 

UKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, perlu bagi Indonesia 

untuk membenahi penanganan UKM dengan serius agar supaya dapt 

memanfaatkan potensinya secara maksimal. Salah satu pembenahan utama 

yang diperlukan adalah dari aspek regulasinya. 

Upaya untuk menghilangkan peminggiran (marjinalisasi) terhadap 

usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia telah dilakukan dengan 

berbagai cara. Pada dasarnya marjinalisasi UMKM ini merupakan persoalan 

aksesibilitas dan akomodasi terhadap perumusan kebijakan-kebijakan publik 

yang dapat dihilangkan jika pemerintah, melakukan penekanan yang efektif 

terhadap upaya tersebut, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan tidak selalu 

merugikan UMKM.  



 
 

 
 

Lemahnya tekanan-tekanan terhadap perumus kebijakan publik 

agaknya terkait dengan pemahaman tentang UMKM itu sendiri yang masih 

simpang siur. Beragamnya pemahaman, terutama definisi UMKM yang 

dikeluarkan BPS, BI, Depperindag, BKPM dan UU No. 9 tahun 1995, menjadi 

salah satu faktor yang membuat sektor ini terkesampingkan. Di negara lain, 

seperti Thailand, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia, definisi UMKM 

amat jelas dibedakan dari segi batas jumlah tenaga kerja dan jumlah modal yang 

dimiliki oleh UMKM, kecuali Amerika Serikat yang hanya membatasi dari segi 

jumlah tenaga kerjanya saja. Selain itu, salah satu karakteristik dari dinamika dan 

kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negara-

negara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan Newly Industrializing 

Countires (NICs) seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah kinerja 

UMKM mereka yang sangat efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing 

yang tinggi. 

Peminggiran UMKM tersebut merupakan suatu hal yang amat ironis 

karena UMKM menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat 

sehubungan dengan peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini 

terlihat dari jumlah rata-rata UMKM dibeberapa negara yang telah disebutkan di 

atas adalah lebih dari 90% dari total keseluruhan kegiatan usaha dibidang 

ekonomi. Selain itu sektor UMKM memberikan kontribusi yang nyata dalam 

penambahan PDB negara-negara tersebut. Dengan demikian peran UKM sangat 

vital dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kebijakan pengembangan 

UMKM di Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan dengan kebijakan yang 

diterapkan di Korea Selatan. Secara umum perbedaan kebijakan pengembangan 

UMKM terdiri dari segi pendanaan dan keuangan, teknologi dalam rangka 

peningkatan kualitas produk, pemasaran dan promosi produk UMKM, serta 

pengembangan sumber daya manusia sektor UMKM.  



 
 

 
 

Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah adanya institusi 

tersendiri yang menangani kebijakan UMKM, seperti Small Medium Business 

Administration - SMBA (Korea Selatan), sedangkan di Indonesia ada dua yaitu 

MenegKop dan PKM dan Depperindag, yang kadangkala menimbulkan dualisme 

kebijakan yang saling tumpang tindih. Selain itu Koera Selatan melibatkan 

universitas dan lembaga penelitian dalam mengembangkan UMKM. Indonesia, 

belum sepenuhnya melibatkan peran universitas dan lembaga penelitian dalam 

pengembangan UMKM.  

Dari segi pendanaan dan keuangan, usaha besar di Korea Selatan, 

memberikan bantuan dana kepada UMKM selain dari APBN, dan dana 

masyarakat. UMKM di Indonesia mendapatkan bantuan dari sektor perbankan 

dan laba BUMN. Program kegiatan pendanaan UMKM yang dilaksanakan di 

Indonesia berupa pemberian kredit secara umum dan insentif pajak, sedangkan 

Korea Selatan mempunyai program yang lebih variatif, seperti insentif investasi, 

subsidi bunga, kredit modal usaha, jaminan kredit, kredit investasi, subsidi nilai 

tukar pendanaan perdagangan, bantuan perencanaan dan pengembangan 

usaha, kredit peningkatan kualitas produk.  

Dari segi pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas 

produk, Indonesia menggalakkan penggunaan teknologi yang berorientasi 

kepada teknologi tepat guna dan teknologi informasi. Sedangkan Korea Selatan, 

Malaysia penggunaan teknologi UMKM berorientasi kepada teknologi modern 

dan high technology yang mengedepankan inovasi serta hak kekayaan 

intelektual dan paten. Dari segi pemasaran dan promosi produk UMKM, 

Indonesia belum sepenuhnya beorientasi pada pemasaran produk untuk 

orientasi ekspor, namun masih mengandalkan pasar domestik. Sedangkan Korea 

Selatan seimbang dalam memasarkan dan mempromosikan produknya baik 

kepada pasar domestik maupun pasar internasional (export oriented). 



 
 

 
 

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-commerce sudah diterapkan oleh 

Korea Selatan. Sedangkan Indonesia masih menjajagi pemakaian e-commerce 

dalam pemasaran UMKM.  

Dari segi pengembangan sumber daya manusia UMKM, Pendidikan 

dan Pelatihan (Diklat) bagi pegawai UMKM merupakan hal yang dominan 

dilakukan oleh semua negara pembanding. Dalam meningkatkan kualitas SDM- 

nya Indonesia masih memfokuskan pada peningkatan jiwa kewirausahawan dan 

Diklat ekspor. Sedangkan Korea Selatan sudah mengarah kepada Diklat yang 

sifatnya lebih tinggi tingkatannya, misalnya Diklat pemanfaatan teknologi maju. 

UMKM di negara Korea Selatan tersebut sangat responsif terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintahannya dalam pembangunan sektor swasta dan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. UMKM memiliki 

peranan baru yang lebih penting lagi yakni sebagai salah satu faktor utama 

pendorong perkembangan dan pertumbuhan eksor non-migas dan sebagai 

industri pendukung yang membuat komponen-komponen dan spare parts untuk 

industri besar (IB) lewat keterkaitan produksi misalnya dalam bentuk 

subcontracting. Bukti di NICs menunjukkan bahwa bukan hanya usaha besar 

(UB) saja, tetapi UMKM juga bisa berperan penting di dalam pertumbuhan 

ekspor dan bisa bersaing di pasar domestik terhadap barang-barang impor 

maupun di pasar global 

 

2.2 Pentingnya Faktor Input dalam Proses Produksi 

Produksi adalah berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya 

(masukan)dipergunakan untuk menghasilkan produk (keluaran). Menurut 

Joesron dan Fathorrozi(2003), produksi merupakan hasil akhir dari proses atau 

aktivitas ekonomi denganmemanfaatkan beberapa masukan atau input. Lebih 



 
 

 
 

lanjut Putong (2002) mengatakanproduksi atau memproduksi menambah 

kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suataubarang akan bertambah 

bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Lebihspesifik lagi 

produksi adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input 

untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimum.Produksi juga 

merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan tambahanmanfaatnya atau 

penciptaan faedah baru. Faedah atau manfaat ini dapat terdiri dari 

beberapamacam, misalnya faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, serta 

kombinasi dari beberapa manfaat tersebut di atas.  

Dengan demikian produksi tidak terbatas pada pembuatan, 

tetapisampai pada distribusi. Namun komoditi bukan hanya dalam bentuk output 

barang, tetapijuga jasa. Menurut Salvatore (2001) produksi adalah merujuk pada 

transformasi dari berbagaiinput atau sumber daya menjadi output beberapa 

barang atau jasa.Hubungan antara Produksi Total (TP), produksi rata-rata (AP) 

dan Produk Marjinal(MP) dalam jangka pendek untuk satu input (input lain 

dianggap konstan) dapat dilihat padagambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 2.1 : Hubungan Total Produksi, Marginal Produksi dan Rata-rata 
Produksi 

 

 

Sumber: Sudarsono, 1995 

 

Gambar 2.1 di atas memperlihatkan bahwa antara titik A dan C 

adalahpertambahan produksi. Titik C adalah total produksi mencapai maksimum 

artinya tambahan input tidak lagi menyebabkan tambahan output atau produksi 

yang semakinberkurang (law of diminishing marginal productivity) marjinal (MP) 

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

pada saat elastisitassama dengan 1 dan AP berpotongan dengan MP artinya 

rata-rata sama dengantambahan output akibat tambahan 1 unit input produksi, 

dengan asumsi faktorproduksi lain dianggap konstan. 

Dalam menggambarkan fungsi produksi dalam dua dimensi 

dapatmenggunakan kurva isokuan. Fungsi produksi menggambarkan 

kombinasipenggunaan input dan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan. 

Pada keadaanteknologi tertentu hubungan antara input dan output tercermin 



 
 

 
 

pada fungsiproduksinya. Suatu fungsi produksi menggambarkan kombinasi input 

yang dipakaidalam proses produksi, yang menghasilkan output tertentu dalam 

jumlah yang samadapat digambarkan dengan kurva isokuan (isoquant), yaitu 

kurva yangmenggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi yang 

menghasilkan produksiyang sama. 

Isoquant hanya menjelaskan keinginan perusahaan berdasarkan fungsi 

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

perusahaan. Untuk memahami ini kita harus memasukkan faktor biaya kedalam 

gambar yaitu garis isocost, yang menggambarkan kombinasi biaya berbagai 

inputdengan input konstan dan biaya itu yang tersedia. Apabila dua input yang 

digunakandalam proses produksi menjadi variabel yang sering digunakan adalah 

pendekatanisoquant dan isocost. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan 

kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi yang menghasilkan output 

tertentu dalam jumlah yangsama. Jumlah produksi digambarkan oleh pergeseran 

kurva isoquant, jika suatuperusahaan memutuskan untuk menambah 

produksinya maka kurva isoquant akanbergeser ke kanan sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 2.2: Kurva Isoquant 

 

Sumber: Sudarsono, 1995 

 

Gambar 2.2 mengilustrasikan bahwa ada beberapa proses produksi 

sehinggakurva isoquant contineu, dan sebenarnya yang ingin dituju oleh setiap 

perusahaanadalah Titik T, namun untuk mencapai titik tersebut sangat sulit 

terlaksana dan tidakakan tercapai, karena titik T menggambarkan penggunaan 

input yang demikianbanyak sehingga menciptakan output yang tak terhingga. 

 

2.2.1. Fungsi Produksi Sebagai Cerminan Hubungan Antara Faktor-faktor 

Produksi 

Fungsi produksi menghubungkan input dengan output dan 

menentukantingkat output optimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input 

tertentu, atausebaliknya, jumlah input minimum yang diperlukan untuk 

memproduksikan tingkatoutput tertentu. Fungsi produksi ditentukan oleh tingkat 

teknologi yang digunakandalam proses produksi. Karena itu hubungan output 

input untuk suatu sistem produksimerupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi 

pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahanbaku dan lain-lain yang digunakan dalam 

suatu perusahaan (Arsyad, 2003).Menurut Samuelson (2002) fungsi produksi 



 
 

 
 

adalah kaitan antara jumlahoutput maksimum yang bisa dilakukan masing-

masing dan tiap perangkat input(faktor produksi). Fungsi ini tetap untuk tiap 

tingkatan teknologi yang digunakan. 

Fungsi produksi ditetapkan oleh teknologi yang tersedia, yaitu 

hubungan masukan/keluaran untuk setiap sistem produksi adalah fungsi dari 

karakteristik teknologipabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan dan sebagainya 

yang dipergunakan perusahaan.Setiap perbaikan teknologi, seperti penambahan 

satu komputer pengendalian prosesyang memungkinkan suatu perusahaan 

pabrikan untuk menghasilkan sejumlahkeluaran tertentu dengan jumlah bahan 

mentah, energi dan tenaga kerja yang lebihsedikit, atau program pelatihan yang 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja,menghasilkan sebuah fungsi produksi 

yang baru. 

Pyndick (2001) menjelaskan bahwa hubungan antara masukan pada 

prosesproduksi dan hasil keluaran dapat digambarkan melalui fungsi produksi. 

Fungsi inimenunjukkan keluaran Q yang dihasilkan suatu unit usaha untuk setiap 

kombinasi masukan tertentu. Untuk menyederhanakan fungsi tersebut dapat 

dituliskan sebagaiberikut: 

 

Q = f {K, L} ..........................................(2.2.1) 

 

Persamaan ini menghubungkan jumlah keluaran dari jumlah kedua 

masukan yaknimodal dan tenaga kerja.Cobb-Douglas mengatakan salah satu 

fungsi produksi yang paling seringdigunakan dalam penelitian empiris. Fungsi ini 

juga meletakkan jumlah hasilproduksi sebagai fungsi dari modal (capital) dengan 

faktor tenaga kerja (labour).Dengan demikian dapat pula dijelaskan bahwa hasil 

produksi dengan kuantitas ataujumlah tertentu akan menghasilkan taraf 



 
 

 
 

pendapatan tertentu pula. Secara sederhanafungsi produksi Cobb-Douglas 

tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

Q= A.Kα. Lβ...............................(2.2.2) 

Di mana Q adalah output dari L dan K masing-masing adalah tenaga 

kerja danbarang modal. A, α(alpha) dan β (beta) adalah parameter-parameter 

positif yangdalam setiap kasus ditentukan oleh data. Semakin besar nilai A, 

barang teknologisemakin maju. Parameter α mengukur persentase kenaikan Q 

akibat adanya kenaikansatu persen L sementara K dipertahankan konstan. 

Demikian pula parameter βmengukur persentase kenaikan Q akibat adanya 

kenaikan satu persen K sementara Ldipertahankan konstan. Jadi, α dan β 

masing-masing merupakan elastisitas outputdari modal dan tenaga kerja. Jika α+ 

β = 1, maka terdapat tambahan hasil yangkonstan atas skala produksi, jika α + 

β> 1 terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi dan jika α + β< 

1 maka artinya terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi. 

Pada fungsi produksi Cobb-Douglas (Salvatore, 2006).Berdasarkan 

penjelasan fungsi produksi Cobb-Douglas di atas, dapatdirumuskan bahwa 

faktor-faktor penentu seperti tenaga kerja dan modal merupakanhal yang sangat 

penting diperhatikan terutama dalam upaya mendapatkan cerminantingkat 

pendapatan suatu usaha produksi. Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja 

sertamodal peralatan yang merupakan input dalam kegiatan produksi 

perkebunan kelapasawit dapat memberikan beberapa kemungkinan tentang 

tingkat pendapatan yangmungkin diperoleh. 

 

 

 



 
 

 
 

2.3 Penelitian Terdahulu  

Penelitian-penelitian yang menyangkut tentang UMKM telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya tersebut maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian yang telah dilakukan tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Samir dan Larso, 2011. Dalam penelitian 

ini diduga bahwa modal psikologis entrepreneur, manajamen sumber daya 

manusia, inovasi, karakter entrepreneur, dan karakter UKM catering memiliki 

pengaruh positif yang signifikan dengan kinerja UKM catering. Hasil dari 

penelitian diketahui bahwa hanya modal psikologis entrepreneur dan manajeman 

sumber daya manusia yang memiliki pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan 

inovasi, karakter entrepreneur, dan karakter UKM catering memiliki pengaruh 

yang negatif dan tidak signifikan.  

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun I-2006. Hasil dari 

penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil dan 

menengah di Propinsi Sumatera Utara meliputi: pengadaan bahan baku, 

peningkatan skill tenaga kerja, stabilitas harga asset, jumlah produksi dan lama 

berusaha.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jesika, 2012. Dari hasil penelitian ini 

didapatkan hasilbahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing UKM 

berorientasi ekspor di DKI Jakarta antara lain adalah keunggulan produknyanya, 

inovasi yang dilakukanpengusaha, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 

oleh UKM, dan pemasarandengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan 

keempat faktor tersebut memilikihubungan yang positif dan sangat kuat baik 

secara parsial maupun secara simultan ataubersama-sama. 



 
 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Mujib, 2010. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh genderdan nilai kewirausahaan terhadap strategi 

dan kinerja UKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah gender, 

nilai kewirausahaan,strategi, dan kinerja usaha. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis datapenelitian ini adalah Analisis Jalur (path analysis). Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa meskipun pemilik/pengelola usaha perempuan 

memiliki nilaikewirausahaan yang lebih rendah dari pada laki-laki namun dalam 

prakteknya,perempuan memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi dari pada laki-

laki. Sebab,perempuan memiliki potensi dan keunggulan dalam menjalankan 

usahanya. 

Dari penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan pada penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, mulai dari tujuan, alat analisis hingga tempat 

penelitia. Dalam penelitian ini penulis hanya ingin mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi perkembangan UKM batu permata di Martapura. 

Penulis memilih batu permata karena belum banyak penulis yang meneliti 

mengenai batu permata ini. Padahal jika dilihat lebih jauh lagi bahwa batu 

permata dari Indonesia merupakan batu-batuan terbaik kelas dunia. Jika kita 

dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan 

UKM batu permata di Martapura akan lebih mudah untuk mengembangkan UKM 

tersebut dan akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pemerintah. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Dalam era liberalisasi dan globalisasi ekonomi telah terjadi perubahan 

yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian baik di Provinsi 

Kalimantan Selatan, khususnya Kota Martapura, Indonesia, maupun di dunia 

internasional. Ketatnya persaingan di sektor industri yang mempunyai peranan 



 
 

 
 

cukup besar bagi perekonomian Indonesia paling terasa dampaknya. 

Pembangunan dan pengembangan sektor industri agar mampu bertahan bahkan 

maju dalam arena persaingan seperti saat ini akan jadi motor penggerak 

perekonomian nasional, bahkan provinsi Kalimantan Selatan di masa depan. 

Demikian halnya terhadap industri kerajinan batu permata, terjadi 

persaingan yang cukup ketat dan terasa dampaknya bagi perekonomian Kota 

Martapura. Hal ini dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan industri kerajinan batu permata untuk mampu bertahan, bahkan 

maju dalam arena persaingan seperti saat ini, bukan mustahil batu permata akan 

jadi motor penggerak perekonomian Kota Martapura bahkan Provinsi Kalimantan 

Selatan di masa depan.  

Masalah yang dihadapi oleh UMKM batu permata di Martapura hampir 

sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia lainnya. 

Masalah yang dihadapi UMKM dalam perkembangannya antara lain modal, 

teknologi, bahan baku, pangsa pasar dan sumber daya manusia. Kinerja UMKM 

dapat dilihat melalui omset yang dihasilkan dan luas cakupan pasar 

produknya.Setelah mengetahui kinerja UMKM tersebut maka dilakukan analisis 

tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pemberdayaan 

bagi UMKM agar lebih berkembang. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2013 
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2.5 Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang dan tinjaun pustaka yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka hipotesis yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0 :   modal, teknologi, bahan baku pangsa pasar, SDM berpengaruh 

terhadap perkembangan UMKM di Martapura  

H1 : modal, teknologi, bahan baku, pangsa pasar, SDM tidak 

berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Martapura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

statistik. Menurut Indrianto (2002:26) penelitian  deskriptif merupakan penelitian 

terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan 

bahwa tujuan deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subyek yang diteliti. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:29) statistic deskriptif adalah statistic yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap obyek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan,gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. 

Pelaksanaannya meliputipengumpulan, analisa dan interprestasi data. 

Alasan bagi peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif 

adalah karena peneliti ingin melakukan identifikasi terhadap variabel-variabel 

yang menjadi fokus penelitian. Deskriptif juga sudah cukup mampu untuk 

menentukan apakah faktor yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi faktor 

lainnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya. Jika terdapat hubungan antara faktor-faktor tersebut, seberapa kuat 

adanya hubungan tersebut.  

Dalam pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yaitu 

berupa  pertanyaan  tertulis  yang diberikan kepada para responden. Dari 



 
 

 
 

hasilpengumpulan data selanjutnya disusun dan dianalisis secara kualitatif 

maupunkuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat ujinya. 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pusat kerajinan batu permata di Martapura 

Banjarbaru. Adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan pusat kerajinan batu 

permata di Martapura Banjarbaru merupakan usaha yang mempunyai skala 

cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Fokus dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang menjadi 

permasalahan utama dalam perkembangan UMKM yaitu modal, teknologi, bahan 

baku, pangsa pasar dan sumber daya manusia. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data memiliki peran yang penting dalam penelitian karena 

dengan adanya suber data, dapat digunakan untuk mengetahui informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari pengumpulan kuesioner, pengamatan dan observasi secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti.  

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung  atau melalui  pihak lain, dan merupakan laporan historis yang telah di 

susun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan,jurnal, literatur-literatur, instansi 

yang berkaitan dengan penelitian ini seperti BPS, Dinas Koperasi dan UKM, 

Disperindag. 



 
 

 
 

3.4. Populasi dan Metode Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

memiliki karakteristik tertentu. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian 

opini yang menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data 

(Indrianto dan Supomo dalam Kusumawati, 2004). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh UKM pengrajin batu permata di Martapura 

Banjarbaru.  

Menurut Singarimbun (dalam Kusumawati, 2004) menyatakan bahwa 

sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang raltif 

atau sama dan dianggap dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive samplingyaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja. Maksudnya, peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu 

(Sugiyono,2009).Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari 

timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap hasil analisis. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sektor UMKM batu permata di 

Martapura terdapat sekitar 150 UMKM.Jumlah sampel ditentukan menggunakan 

rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari 

populasi yang diketahui jumlahnya (Kriyantono, 2008) 

 

Rumus Slovin : 

            n =                        N  

                                  1+ N e2 

1   =  konstanta   



 
 

 
 

n   =  ukuran sampel   

N   =  ukuran populasi  

e2   =  kelonggaran  tingkat kesalahan  pengambilan  sampel yang dapat  

           ditolerir (10%) 

 Sehingga jumlah sampel untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan UMKM batu permata di Martapura, adalah: 

          N = 150 

           n =            150              =   150     = 60= 60 orang 

                        1+150(0,1)2 2,5 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian, menurut Sugiyono (2009) variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang dietapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga kita akan 

mendapatkan informasi yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Variabel 

yang dianalisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas 

bebas dan terikat.  

1. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah  variabel  yang  dijelaskan  atau  yang  dipengaruhi 

oleh variabel  bebas, variabel dependen sering pula disebut juga variabel akibat, 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan UMKM pengrajin batu 

permata di Martapura Banjarbaru yang dinyatakan dengan variabel (Y). 

 

 



 
 

 
 

2. Variabel bebas  

Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain. Karena sifatnya yang mempengaruhi variabel lain maka 

variabel bebas disebut juga variabel penyebab dan dinyatakan dengan variabel 

(X). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi UMKM yaituModal, Teknologi, Pangsa Pasar, Bahan baku, dan 

SDM. 

 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Definisi 

operasional variabel juga memiliki pengertian variabel yang diungkap dalam 

definisi konsep secara operasional, secara praktik, secara riil, dan secara nyata 

dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Berikut merupakan definisi 

operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:  

1. PerkembanganUKM (Y) adalah hasil yang dicapai dengan sumber daya 

yang digunakan di mana indikator yang digunakan dalam mengukur 

perkembangan  adalah besarnya omset yang dihasilkan dengan 

menggunakan variable dummy yakni rendah (0) dan tinggi (1) 

2. Modal adalah nilai modal awal yang digunakan dalam memulai suatu 

usaha, dinyatakan dalam satuan rupiah. 

3. Teknologi adalah jenis teknologi yang digunakan, dinyatakan dengan 

variabeldummy yakni untuk sederhana (0) dan modern (1) 



 
 

 
 

4. Pangsa Pasar adalah keunggulan dalam jumlah barang dan jarak daerah 

dalam pemasaran, dinyatakan dengan variable dummy yakni untuk wilayah 

Kalimantan (0) dan luar Kalimantan (1) 

5. Bahan bakuadalah kondisi dalam mendapatkan bahan baku, dinyatakan 

dalam skala likert dengan skor 1-3, tidak lancar (1), sedang (2), lancar (3). 

6. Kualitas SDM dilihat dari  tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh para 

pengusaha, dinyatakan dalam skala likert dengan skor 1-5, SD (1), SMP 

(2), SMA (3), Diploma (4), Sarjana (5), Lainnya (6) 

 

3.7. Metode Analisis  

3.7.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif berfungsi 

menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan serta menggambarkan 

karakteristik masing-masing variabel, analisis deskriptif berfungsi untuk 

mendeskripsikan/memberi gambaran obyek yang diteliti melalui data sampel 

sebagaimana adanya (Sugiyono,2009). Penarikan kesimpulan pada statistika 

deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Dalam analisis 

deskriptif kesimpulan yang dapat ditarik sangat terbatas hanya berdasarkan data 

sampel secara umum.  

 

3.7.2. Analisis Ekonometrika (Metode Regresi Logistik) 

Regresi logistik merupakan regresi non linear yang menghasilkan 

sebuah persamaan dimana variabel dependen sifatnya adalah kategorikal. 

Kategori yang digunakan dalam regresiini  adalah binary values yakni angka 0 



 
 

 
 

dan 1. Angka yang dihasilkan mewakilkan suatu kategori tertentu yang dihasilkan 

dari perhitungan probabilitas terjadinya kategori tersebut. Bentuk dasar 

probabilitas dalam model logit dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Probabilitas Model Logit 

Yi Probabilitas 

0 1-Yi 

1 Yi 

Total 1 

  

 

 

Dalam Gujarati,2012 dijelaskan bahwa penggunaan model logit 

seringkali digunakan dalam data klasifikasi, dalam penelitian ini kategori yang 

digunakan adalah kategori produktivitas, dimana nilai 0 memiliki arti produktivitas 

rendah dan nilai 1 untuk produktivitas tinggi. Persamaan regresi model logit 

diperoleh dari penurunan persamaan probabilitas dari kategori-kategori yang 

akan diestimasi. Persamaan regresi logistik dituliskan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

 

   
  

    
      (  )          

     ( )      (  (   ) 

 

Terdapat beberapa jenis dalam analisis regresi logistik antara lain terdiri 

dari : 

Sumber: Gujarati,2012 



 
 

 
 

(a) Menilai kelayakan model regresi (uji Hosmer and Lemeshow Goodness of 

Fit  Test) 

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai goodness of 

Fit Test yang diukur dengan nilai signifikansinya. Dasar keputusan  uji 

Hosmer  and  Lemeshow  adalah jika  p-value > 0,05 maka tidak  ada 

perbedaan yang nyata antara model dengan data (model mampu 

memprediksi nilai data observasinya) sedangkan jika  p-value  > 0,05 

maka terdapat  perbedaan yang nyata antara model dengan data (model 

tidak fit karena tidak mampu memprediksi nilai data observasinya). 

 

(b) Pengujian -2 log likehood 

Dalam regresi logistik (-2 log likehood) merupakan penilaian terhadap -2 

log likehood, dimana jika terjadi penurunan dalam nilai -2 log likehood 

maka model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya 

(model fit dengan data) dan hal ini juga mengindikasikan bahwa model 

regresi tersebut adalah regresi yang baik serta penambahan variabel 

independen ke dalam model memperbaiki model fit. 

(c) Nagelkerke 's R Square  

Dalam  Nagelkerke 's  R  Square,  nilai  R2  mengartikan  bahwa  berapa  

besar variabel independennya. Nilai R2 mempunyai nilai yang berkisar 

antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Bila nilai R2 mendekati 1 menunjukkan 

bahwa sangat besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). Jika nilai R2 tidak mencapai 100%, maka sisanya dipengaruhi 

variabel lainnya di luar model. 

(d) Regresi logistik secara parsial dengan melihat tabel Variables in the 

Equation Regresi   logistik   digunakan  untuk  menguji  pengaruh variabel 



 
 

 
 

bebas terhadap variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode ENTER dengan tingkat signifikansi sebesar 5% 

(e) Regresi logistik secara simultan (Omnibus tests of model coefficient) 

Setelah pengujian regresi logistik secara parsial selesai dilakukan, maka 

akan dilakukan pengujian secara simultan yaitu Omnibus tests of model 

coefficient. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah seluruh variabel 

bebas secara  simultan  berpengaruh  atau  tidak  berpengaruh  terhadap  

produktivitas. Dasar keputusannya  adalah  jika nilai signifikansinya >0.05 

maka secara parsial seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas, demikian pula sebaliknya. 

 

3.8. Pengujian Hipotesis 

Model akan diuji berdasarkan hipotesis yang diajukan. Pengujian 

berdasarkan  statistik  bertujuan  untuk  melihat  nyata  atau  tidaknya  pengaruh 

variabel-variabel  bebas  terhadap  variabel  tidak  bebas,  hal  ini  dapat  dilihat  

dari nilai P (p-value). Pada penelitian ini ditetapkan suatu variabel bebas  

signifikan terhadap perkembangan UMKM Batu Permata Martapura sampai taraf 

kepercayaan 90 persen. Berdasarkan nilai p diketahui sampai berapa besar 

variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas.Pengujian 

hipotesis dalam model regresi linear berganda dan logit menggunakan nilai p 

value, apabila signifikansinya < 0.05 maka variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

Ho : Variabel X tidak berpengaruh terhadap Y 

Hi : Variabel X bepengaruh terhadap Y 



 
 

 
 

Untuk menguji  variabel-variabel  bebas  terhadap  variabel  tak  bebas  

pada model digunakan uji P, adapun statistiknya adalah apabila p-value > 

(5persen) H0 terima, sedangakan apabila P-Value < (5 persen)  maka H0 tolak , 

dimana: α = (100 persen – taraf kepercayaan). Berdasarkan tabel hasil pengujian 

hipotesis maka nantinya akan dapat disimpulkan variabel mana yang secara 

signifikan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek 

4.1.1. Kondisi Fisik Wilayah 

Kota Martapura merupakan ibukota kabupaten Banjarbaru salah satu 

kabupaten yang terdapat di Kalimantan Selatan. Secara geografis Banjarbaru 

terletak antara 2˚49’55 - 3˚43’38 LS dan 114˚30’20” - 115˚30’20” BT 

menempatkannya di jalur trasportasi antar Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur. Hal ini menjadikan Kabupaten Banjar memiliki posisi strategis 

sebagai lintas ekonomi dan sebagai daerah penyangga bagi wilayah sekitarnya. 

Luas wilayah daerah ini adalah 4.668,50 km2.  

Kota Martapura terletak di tepi sungai Martapura dan berjarak 40 km 

disebelah timur Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.Kota ini 

terkenal sebagai kota santri di Kalimantan, karena terdapat pesantren 

Darussalam. Kota Martapura jaraknya sekitar 10 mil dari Kayutangi. Martapura 

merupakan ibukota Kesultanan Banjar (terakhir pada masa pemerintahan Sultan 

Adam). Ulama Banjar yang tekenal Syekh Muhammad Arsyad al Banjari penulis 

Kitab Sabilal Muhtadin berasal dari kota ini. 

Kota ini juga terkenal dan sering dikunjungi wisatawan karena 

merupakan pusat transaksi penjualan intan, dan tempat penggosokan intan 

utama di Kalimantan dan menyediakan banyak cinderamata batu 

mulia.Martapura sering juga disebut sebagai kota Serambi Makkah, karena di 

kota ini banyak sekali santri-santri yang berpakaian putih-putih yang hilir mudik 



 
 

 
 

untuk menuntut ilmu agama dan selain itu juga kota ini terkenal sebagai kota 

yang agamis. 

Secara topografis wilayah Kabupaten Banjarbaru merupakan daratan 

dan pegunungan yang ketinggiannya dari permukaan laut bervariasi berkisar 

antara 0 s/d 1.878 meter. Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang 

menentukan letak kegiatan penduduk. Kondisi topografi di wilayah ini beraneka 

ragam, tidak seluruhnya berupa dataran. Perbukitan dan pegunungan dibagian 

sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran 

rendah berupa  tanah biasa dan tanah rawa. Posisi topografis seperti ini 

menyebabkan aliran air pada permukaan tanah Kabupaten Banjar kurang lancar.  

 

4.1.2. Batas Administratif  

Dari segi geografis dan administrasi, Kota Banjarbaru memiliki posisi 

dan peranan yang sangat penting. Kota Banjarbaru dengan luas wilayah 

4.668,50 km2, memiliki batas administratif: sebelah barat dibatasi oleh kota 

Banjarmasin, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Tanah Laut dan kota 

Banjarbaru, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Kotabaru, dan sebelah utara 

dibatasi oleh Kabupaten Tapin, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan 

Martapura, Bati-Bati, Gambut dan Aluh-Aluh, Karang Intan.  

Sebutan kota intan dan kota serambi Mekkah telah mengharumkan 

nama kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar. Didaerah ini kaya 

dengan sumber daya alam baik berupa bahan tambang maupun bahan galian 

seperti batubara, intan, emas, biji besi yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. 

 

 



 
 

 
 

4.1.3. Sejarah Batu Permata Martapura 

Martapura sudah terkenal sejak zaman dahulu. Bahkan, Martapura 

pernah menjadi ibukota terakhir dari Kesultanan Banjar, yaitu pada masa 

pemerintahan Sultan Adam yang memerintah antara 1825-1857. Nama 

Martapura diberikan oleh Raja Banjar ke-4, yaitu Sultan Mustain Billah sekitar 

tahun 1630. Di Martapura, terdapat sebuah sungai yang dinamai sama dengan 

kota ini, yaitu Sungai Martapura. Sungai ini dikenal juga sebagai Sungai Banjar 

Kecil. Sungai ini merupakan anak Sungai Barito yang hulunya terdapat di 

Martapura dan bermuara ke Sungai Barito. Sungai Martapura biasa digunakan 

pula sebagai pelabuhan.kota martapura adalah kota penghasil intan yang sudah 

sangat terkenal di indonesia.selain intan martapura juga terdapat beberapa jenis 

batu permata lain yang di jual oleh toko permata di Martapura. 

Potensi batu mulia di kota Martapura ini dapat dibuktikan sejak  tahun 

1950 sampai dengan sekarang banyak para pedagang intan tradisional 

melakukan kegiatan dagang dan transaksinya di kota ini. Batu mulia, seperti 

intan dan permata adalah cirri khas Martapura. Sebenarnya perdagangan intan 

di Banjar dan Banjarbaru (yang dulunya menyatu) sudah tersohor sejak zaman 

Jepang. Pada saat itu ada semacam kewajiban bagi para pendulang untuk 

menjual intan-intan yang ditemukannya kepada orang-orang Jepang. 

Bahkan ada pula yang dijadikan upeti. Biasanya, tempat penyerahan 

dilakukan di Pasar Batuah, bekas gedung bioskop. Tapi lama kelamaan, 

pendulang boleh menjual kepada saudagar lokal. Mereka bertransaksi di pasar 

kecil tak jauh dari gedung bioskop di pasar Martapura.Transaksi dilakukan 

secara tradisional. Penjual langsung ketemu pembeli. Bertransaksi dan barang 

berpindah tangan. Ada uang ada intan. Dari lokasi inilah didistribusikanbatu-batu 

http://bisnisukm.com/potensi-batu-mulia-martapura.html


 
 

 
 

yang telah siap dipasarkan, dari yang asli sampai dengan yang sintetis 

(jenangan, suntikan, atau batu proses). 

Selain menjadi tempat diperjualbelikannya batuan mulia Kalimantan, 

Martapura juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan atau 

pendulangan intan dan batu mulia lain. Penambangan intan merupakan sektor 

andalan dalam bidang perekonomian Kalimantan Selatan, dimana daerah 

Banjarmasin adalah daerah yang paling kaya akan intan, khususnya di daerah 

Cempaka yang merupakan daerah yang paling banyak ditemukan intan. Bagi 

penduduk Desa Cempaka, mendulang intan merupakan mata pencaharian turun 

temurun. Para pendulang biasanya berkelompok-kelompok mengali lobang pada 

kedalam sekitar 10-12 meter dengan menggunakan perkakas tradisional dan 

metode lama. Mereka bekerja keras mengadu nasib. Bahan galian tersebut 

selanjutnya dicuci untuk mencari sebutir Intan, terkadang pendulang menemukan 

pula Batu Akik dan Pasir Emas. 

Cempaka adalah kawasan penambangan intan dan emas yang terletak 

47 km dari Kota Banjarmasin dan 7 km dari Kota Banjarbaru. Di tempat ini 

pengunjung dapat melihat langsung bagaimana para pekerja mencari Intan atau 

Emas di lobang-lobang penuh galian dan penuh lumpur. Dari catatan sejarah di 

tambang ini pernah ditemukan intan terbesar seberat 20 karat pada tahun 1846, 

rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 1850 dengan ditemukannya intan 

yang lebih besar lagi seberat 167,5 karat. 

Di Martapura juga terdapat tambang intan yang terkenal di Pengaron, 

dimana pada masa pendudukan Belanda tambang intan di Pengaron adalah 

penghasil intan terbanyak, tambang intan tersebut adalah Orange Nassau. 

Baru-baru ini, penambang di Kabupaten Banjar menemukan intan mentah 



 
 

 
 

sebesar pentol bakso. Kelompok pendulang intan tradisonal menemukannya di 

kedalaman 15 meter di Desa Antaraku, Kecamatan Pengaron, Kabupaten 

Banjar.Beratnya mencapai 40 gram, penambang mengatakan ukurannya 200 

karat. Diberi nama Puteri Malu, intan ini penemuan terbesar setelah intan Trisakti 

tahun 1965 seberat 33 gram.  

Sebagai kota intan, transaksi penjualan intan di Martapura berjalan 

dengan sangat lancar. Intan yang dijual di kota ini ada yang masih mentah, ada 

pula yang sudah digosok. Ada dua cara penjualan intan di kota ini. Cara yang 

pertama adalah dengan menjual intan di pusat pertokoan. Adapun cara yang 

kedua adalah cara pembalantikan intan (cara yang khas di kota ini), yaitu intan 

disimpan dalam kantong atau dompet para penjual, lalu mereka bergerombol di 

suatu tempat sambil memamerkan intan-intan jualannya kepada calon pembeli. 

Koleksi batu permata Indonesia termasuk yang terbaik di kelas dunia. 

Banyak konsumen dari luar negeri yang tertarik dengan batu permata seperti 

intan, justru bukan pada saat sudah berbentuk perhiasan tetapi saat belum 

diproses dan masih dalam bentuk batu-batuan murni. Batu-batuan murni tersebut 

oleh para konsumen luar negeri dibawa untuk diolah di Eropa dengan 

menggunkan teknologi canggih sehingga terpancar intan yang indah. Salah satu 

peluang yang dapat dikembangkan dalam industri di provinsi Kalimantan Selatan 

khususnya untuk wilayah Martapura dalam memperkuat perekonomian adalah 

kerajinan batu permata. Peningkatan daya saing industri kerajinan batu permata 

secara berkelanjutan akan membentuk landasan ekonomi yang kuat berupa 

stabilitas ekonomi makro, iklim usaha, dan investasi yang sehat.  

Dikarenakan batu mulia seperti intan dan permata adalah ciri khas 

Martapura, semuanya tidak luput dari eksistensi dan keberadaan para 



 
 

 
 

penambang dan pengrajin yang secara turun temurun bergelut pada aktivitas 

tersebut.Namun sayang, pengrajin di kota ini belum mampu meningkatkan 

kualitas intan dan permata, sehingga saat diperjualbelikan harganya sangat 

murah. Di samping persoalan mutu, konsumen batu permata 

jugamempersoalkan garansi produk, harga murah bukan lagi menjadi pilihan 

pertama. Yang kerap menjadi persoalan klasik, pola dan sistem yang dipakai 

masih menggunakan sistem sederhana dan dengan menggunakan peralatan 

sederhana pula. Disini, para pengrajin mulai dituntut menggunakan alat 

pengolahan yang modern, serta motif-motif dan polesan yang lebih menarik.Hal 

ini didasari dengan kebutuhan selera pasar, yang saat ini menuntut inovasi baru, 

baik pada motif, bentuk serta variasi khas dari setiap batu permata, yang dapat 

ditampilkan oleh setiap pengrajin. 

Sampai saat ini, para penjual intan di Martapura masih belum bisa 

memaksimalkan kualitas olahan intannya. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnyaperalatan dan modal agar dapat menghasilkan intan dengan kualitas 

yang lebih baik. Padahal, jika intan yang dihasilkan diolah dengan kualitas yang 

lebih baik maka para pengrajin intan ini akan mendapatkan penghasilan yang 

jauh lebih baik.Selain intan, Martapura pun menghasilkan berbagai macam batu 

permata lainnya. Batu mulia lain yang dapat ditemukan di kota ini antara lain 

kecubung, mata kucing, opal, ruby, safir, dan topaz. Batu-batu permata tersebut 

dbentuk dalam berbagai macam aksesori, seperti cincin, kalung, gelang, anting, 

dan bros.Harga batu permata yang dijual di Martapura sangat beragam. 

 

 

 



 
 

 
 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan data dari 60 responden pengrajin batu permata, melalui 

daftar pertanyaan di dapat kondisi responden tentang pendapatan perbulan, 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lamanya usaha tersebut berdiri, modal 

awal, asal awal modal, asal pasokan bahan baku,kelancaran pasokan, jenis 

teknologi yang digunakan, dan pangsa pasar. Gambaran umum dari responden 

sebagai obyek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan dalam faktor-

faktor yang mempengaruhi UMKM batu permata di Martapura. 

 

4.2.1. Responden Berdasarkan Umur 

Umur seseorang dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi 

seseorang  secara  fisik,  yang  memungkinkan  menjadi  pertimbangan  dalam  

pasar  tenaga kerja dan kemampuannya melakukan kegiatan ekonomi. Di sektor 

informal, kemampuan fisik seseorang untuk bekerja menjadi hal yang sangat 

penting, umur bukanlah menjadi ukuran kemampuan seseorang untuk bekerja, 

selama kondisi fisik yang masih kuat maka orang tersebut dapat bekerja di sektor 

informal. Tidak ada batasan umur untuk masuk dalam kegiatan usaha informal, 

karena sektor ini mengutamakan keterampilan dan kemampuan fisik yang baik 

untuk bekerja. Gambaran umum tingkat umur responden disajikan dalam 

Gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 4.1: Grafik Responden Berdasarkan Umur 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

 

Umur pekerja yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

antara 21-65 tahun. Responden terbanyak masuk dalam kelompok umur 41-45 

tahun yakni sebesar 25%.Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa 

kelompok umur pekerja, didominasi oleh kelompok umur yang relatif produktif, 

kondisi fisik yang baik turut mendukung seseorang untuk masuk dalam kegiatan 

usaha informal. Seseorang yang memiliki umur yang lebih tua umumnya memiliki 

pengalaman kerja yang relatif lebih banyak, kemampuan mereka juga 

berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman mereka. 

 

4.2.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tingkat partisipasi kerja laki-laki selalu lebih tinggi dari tingkat 

partisipasikerja perempuan karena laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama 

bagikeluarga.Gambaran umum tingkat umur responden disajikan dalam Gambar 

4.2 berikut: 
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Gambar 4.2: Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Hampir semua laki-laki yang telahmencapai usia kerja terlibat dalam 

kegiatan ekonomi karena laki-laki merupakanpencari nafkah utama dalam 

keluarga. Seperti yang terlihat pada data diatas, bahwa sekitar 57% responden di 

dominasi oleh laki-laki. 

 

4.2.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan keterampilan kerja yang dapat mempunyai dampak terhadap 

kemampuan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Gambaran umum tingkat 

pendidikan pengrajin batu permata di Martapura dapat dilihat dalam Gambar 4.3 

berikut: 
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Gambar 4.3: Grafik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Berdasarkan data diatas,  Pengrajin Batu Permata di Martapura dilihat 

dari segi pendidikan formal, yang menamatkan pendidikan sampai jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebanyak 25%, dan yang telah 

menamatkan pendidikan SMA sebanyak 27%. Sebanyak 13% menamatkan 

pendidikan Diploma dan yang menyelesaikan Sarjana sebanyak 8%.Sedangkan 

sisanya sebanyak 27% menamatkan pendidikan nonformal yaitu pesantren. 

Pendidikan secara umum belum mampu mencerminkan produktivitas 

dalam sektor informal, hal ini disebabkan karena pendidikan formal belum tentu 

diimbangi oleh sikap mental yang mau bekerja keras, terus berusaha 

mengembangkan diri serta kemampuan berinteraksi yang baik. Sehingga tidak 

jarang dalam kegiatan informal ditemukan bahwa seseorang yang memiliki 

pendidikan formal yang rendah mampu memiliki produktivitas yang lebih tinggi 

dibanding pekerja yang memiliki pendidikan formal  yang jauh lebih tinggi, 

ataupun fenomena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan formal yang 

sama memiliki tingkat produktivitas yang berbeda. 
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4.2.4. Responden Berdasarkan Lama Usaha  

Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha 

perdagangan yang sedang di jalani saat ini. Lamanya suatu usaha dapat 

menimbulkan pengalaman dalam bidang usaha yang ditekuninya, dan pada 

akhirnya dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah 

laku.Gambaran umum tentang lama usahapengrajin batu permata di Martapura 

dapat dilihat dalam Gambar 4.4 berikut: 

Gambar 4.4: Grafik Responden Berdasarkan Lama Usaha 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Semakin lama seseorang menekuni bidang usaha yang dijalaninya 

akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku 

konsumen. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa lama usaha dalam 

menjalankan aktifitas bisnisnya yaitu antara 16-20 tahun sebesar 27%.Lamanya 

seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi 

kemampuan profesionalnya.Ketrampilan berdagang makin bertambah dan 

semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring. 
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4.2.5. Responden Berdasarkan Modal Awal 

Modal atau biaya adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi 

setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Modal Awal adalah 

jumlah uang yang digunakan pada saat awal membuka usaha untuk membeli 

barang dagangan yang akan dijual kembali dan dinyatakan dalam rupiah. 

Gambaran umum tentang modal awalpengrajin batu permata di Martapura dapat 

dilihat dalam Gambar 4.5 berikut: 

Gambar 4.5: Grafik Responden Berdasarkan Modal Awal 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Berdasarkan data diatas, diperoleh bahwa sekitar 38% pemilik bisnis 

memulai usahanya dengan modal awal sebesar 21-40 juta. Modal merupakan 

input (faktor produksi) yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya 

pendapatan. Tetapi bukan berarti merupakan faktor satu-satunya yang dapat 

meningkatkan pendapatan. Sehingga dalam hal ini modal bagi pedagang juga 

merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi tingkat pendapatan 

pedagang.Didalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan. 
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4.2.6. Responden Berdasarkan Sumber Modal 

Sumber modal yang dimaksud adalah jenis asal modal yang digunakan 

pengrajin batu permata untuk kegiatan usaha dagangnya. Modal tersebut dapat 

berasal dari modal sendiri, modal pinjaman dan lainnya. Gambaran umum 

tentang sumbermodalpengrajin batu permata di Martapura dapat dilihat dalam 

Gambar 4.6 berikut: 

Gambar 4.6: Grafik Responden Berdasarkan Sumber Modal 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa lebih banyak modal yang 

berasal dari modal sendiri yaitu sebesar 43%.Modal yang berasal dari orangtua 

sebesar 32%, dan sisanya sebesar 25% berasal dari modal kredit atau pinjaman 

bank.Hal ini menggambarkan bahwa para pengrajin tersebut belum memahami 

dengan baik tentang pinjaman yang diberikan oleh bank. 

4.2.7. Responden Berdasarkan Omset Perbulan 
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Omset merupakan jumlah total dari seluruh penjualan dalam periode 

tertentu. Gambaran umum tentang omset perbulanpengrajin batu permata di 

Martapura dapat dilihat dalam Gambar 4.7 berikut: 

Gambar 4.7: Grafik Responden Berdasarkan Omset Perbulan 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pengrajin batu permata di 

Martapura menghasilkan omset perbulan paling besar yakni sebesar 23% yaitu 

pada 31-50 juta perbulan. Sedangkan omset terendah yaitu >100 juta sebesar 

5%. 

 

4.2.8. Responden Berdasarkan Pemasok Bahan Baku 

Seorang wirausaha bukan hanya wajib menjalin hubungan baik dengan 

pelanggan, namun juga dengan pemasok.Keberhasilan sebuah perusahaan tidak 

mungkin dilepaskan dari pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku dan 

peralatan bagi seorang pengusaha. Pemasok berperan penting dalam 

menentukan mutu produk, biaya, pengembangan produk, dan akses pembiayaan 
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bagi wirausaha tersebut. Gambaran umum tentang pemasok bahan 

bakupengrajin batu permata di Martapura dapat dilihat dalam Gambar 4.8 

berikut: 

Gambar 4.8: Grafik Responden Berdasarkan Pemasok Bahan Baku 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Dari data diatas diketahui bahwa para pengrajin batu permata lebih 

banyak menggunakan jasa pemasok dari perorangan yaitu sebesar 

42%.Sedangkan yang berasal dari industry rumah tangga sebanyak 37%, dan 

yang berasal dari agen sebesar 22%.Tentu saja hal yang terpenting bagi 

pemasok bukan hanya jumlah, melainkan mutu pemasok. 

 

4.2.9. Responden Berdasarkan Kelancaran Pasokan 

Kemampuan pemasok menyediakan bahan baku tepat waktu akan 

membantu perusahaan mengurangi tumpukan persedian sehingga biaya 

penyimpanan dapat ditekan.Gambaran umum tentang kelancaran 
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pasokanpengrajin batu permata di Martapura dapat dilihat dalam Gambar 4.9 

berikut: 

Gambar 4.9: Grafik Responden Berdasarkan Kelancaran Pasokan 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Bagi seorang yang memiliki usaha yang memerlukan pemasok, 

seharusnya tidak hanya bergantung pada satu pemasok sehingga resiko yang 

diterima dapat diminimalkan, terutama bila usaha tersebut sedang mengalami 

pertumbuhan.Seperti yang terlihat pada gambar diatas, bahwa kelancaran 

pasokan batu permata sebesar 55% sedang.Sedangkan sebesar 33% lancer dan 

sisanya sebesar 12% sangat lancar. 

 

4.2.10. Responden Berdasarkan Teknologi 

Teknologi memiliki peran yang sangat penting bagi proses produksi. 

Teknolgi juga akan mempengaruhi kualitas dari barang yang dihasilkan. 

Gambaran umum tentang teknologi yan dipakai parapengrajin batu permata di 

Martapura dapat dilihat dalam Gambar 4.10 berikut: 
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Gambar 4.10: Grafik Responden Berdasarkan Teknologi 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Dari data diatas diketahui bahwa para pengrajin batu permata di 

Martapura masih banyak yang menggunakan teknologi tradisional yaitu sebesar 

78%.Sedangkan pengrajin yang menggunakan teknologi modern hanya sebesar 

22%. 

 

4.2.11. Responden Berdasarkan Pangsa Pasar 

Pangsa pasar menjadi salah satu indikator meningkatnya kinerja 

pemasaran suatu perusahaan. Gambaran umum tentang teknologi yan dipakai 

parapengrajin batu permata di Martapura dapat dilihat dalam Gambar 4.11 

berikut: 
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Gambar 4.11: Grafik Responden Berdasarkan Pangsa Pasar 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Dari data diketahui bahwa para pengrajin paling banyak menjual barang 

dagangannya diwilayah seluruh Kalimantan yaitu sebesar 21%.Sebesar 18% 

pengarajin hanya menjualnya di sekitar Martapura saja.Sedangkan sebesar 11% 

dikirim ke wilayah Sulawesi dan sisanya sebesar 10% dikirim ke pulau Jawa. 

 

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

4.3.1 Uji kelayakan model Logit  

4.3.3.1 Uji Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit  Test 

Menilai kelayakan model regresi dilakukan dengan menilai nilai 

signifikan  pada  tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of  fit  test. Model 

dikatakan mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data 

observasinya apabila nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test > 0.05 

(Ghozali,2005). Hasil uji Hosmer and Lemeshowdisajikan dalam Tabel  4.1 

berikut : 
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Tabel 4.1: Uji Hosmer -Lomeshow 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.325 7 .620 

Sumber: data diolah 

Dalam Tabel  4.1  terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow  Goodness of  fit adalah 5.325 dengan  tingkat  signifikan 0,620 yang 

nilainya  jauh diatas 0.05 . Angka  tingkat  signifikan  >  0.05  sehingga  dapat 

disimpulkan model regresi  layak dipakai untuk analisa selanjutnya, karena  tidak 

ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi 

yang diamati. 

4.3.3.2 Pengujian -2 log likehood 

Dalam regresi logistik (-2 log likehood) merupakan penilaian terhadap -2 

log likehood, dimana jika terjadi penurunan dalam nilai -2 log likehood maka 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (model fit dengan 

data) dan hal ini juga mengindikasikan bahwa model regresi tersebut adalah 

regresi yang baik serta penambahan variabel independen ke dalam model 

memperbaiki model fit. 

Tabel 4.2: Uji -2 Log likelihood 

 

 

Interation -2 Log likelihood 

Step 0   82.911 

Step 1 39.272 

Sumber: data diolah 

Sumber: data diolah 



 
 

 
 

Pada  Tabel  4.2 terlihat  bahwa  angka  awal  -2LL  Block Number = 0  

adalah 82.911  sedangkan  -2LL Block Number=1 adalah 39.272. Dari  model  

tersebut  ternyata  overall  model  fit  pada  -2LL  Block  Number =  0 

menunjukkan  adanya  penurunan  pada  -2LL  Block Number = 1 sebesar  

43.639 . Penurunan likelihood  ini menunjukkan bahwa keseluruhan model 

regresi logistik yang digunakan merupakan model yang baik. Hal ini  juga  

mengartikan bahwa model regresi  dengan  estimator pada variabel independen  

tepat  dalam  mengestimasi  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel 

dependen nya. 

4.3.3.3 Uji Nagelkerke R Square  

Dalam  Nagelkerke  R  Square,  nilai  R2  menunjukkan seberapa  besar 

variabel independennya mampu menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.3: Uji Nagelkerke 's R Square  

 
Model Summary 

Step 
-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 39.272
a
 .517 .690 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai R2 dalam Negelkerke R-Square yakni 

sebesar 0,690 atau 69% menunjukkan bahwa pengaruh variabel terikat (Y) 

mampu dijelaskan oleh variabel bebas (X) sebesar 69% sedangkan sisanya 31% 

variabel Y dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

 



 
 

 
 

 

4.3.3.4 Uji Regresi Logistik Secara Parsial  

Uji secara parsial dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dalam tabel 

Parameter Estimates, yang tujuannya digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode ENTER dengan tingkat signifikansi sebesar 10%.  

Tabel 4.4:  Uji Parsial Regresi Logistik 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1a 

X1_Modal -.539 .389 1.920 1 .166 .583 

X2_Teknologi 3.430 1.190 8.315 1 .004 30.885 

X3_BahanBaku .349 .652 .286 1 .593 1.417 

X4_PangsaPasar 3.119 1.329 5.512 1 .019 22.630 

X5_SDM .177 .265 .448 1 .503 1.194 

Constant -3.285 2.215 2.199 1 .138 .037 

a. Variable(s) entered on step 1: X1_Modal, X2_Teknologi, X3_BahanBaku, X4_PangsaPasar, 

X5_SDM. 

 

 

Tabel 4.4 menunjukkan variabel yang lolos uji parsial dengan tingkat 

signifikansi < 0.05 (5%) adalah variabel teknologi (0,004), variabel pangsa pasar 

(0,019). 

 

 

Sumber: data diolah 



 
 

 
 

4.3.3.5 Regresi logistik secara simultan (Omnibus tests of model 

coefficient) 

Pengujian secara simultan, dasar keputusannya adalah jika nilai 

signifikansinya <0.05 maka secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh 

terhadap perkembangan, pengujian melalui Omnibus tests of model coefficient 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:  

Tabel 4.5: Uji Logistik Simultan (Omnibus tests) 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 43.639 5 .000 

Block 43.639 5 .000 

Model 43.639 5 .000 

 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji Omnimbus adalah 

0,000, karena < α (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh 

variabel bebas yang digunakan dalam model berpengaruh terhadap variabel 

produktivitas. 

Persentase ketepatan model dalam mengklasifikasikan observasi 

adalah sebesar 80,0 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. 

 

 

 

Sumber: data diolah 



 
 

 
 

Tabel 4.6: Classification Table 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 Y 0 28 4 87.5 

1 8 20 71.4 

Overall Percentage   80.0 

a. The cut value is .500    

Sumber: data diolah 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui jawaban atas hipotesis 

awal yang diduga sebelumnya, untuk menguji hipotesis menggunakan nilai 

signigfikansi < 0.05 untuk masing-masing model yang digunakan, baik model 

Regresi linear berganda maupun Logistik, dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi tersebut apabila nilai signifikansi variabelnya <0.05 maka memiliki arti 

bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ho 

ditolak, Hi diterima). 

Ho: Variabel X tidak berpengaruh terhadap Y,  

Hi: Variabel X bepengaruh terhadap Y. Hasil pengujian hipotesis melalui model 

Logistik dapat dilihat pada Tabel 4.6 yang disajikan sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.7: Hasil Pengujian Hipotesis 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig.  

Step 

1a 

X1_Modal -.539 .389 1.920 1 .166 Ho diterima (tidak signifikan) 

X2_Teknologi 3.430 1.190 8.315 1 .004 H0 ditolak (signifikan) 

X3_BahanBaku .349 .652 .286 1 .593 Ho diterima (tidak signifikan) 

X4_PangsaPasar 3.119 1.329 5.512 1 .019 H0 ditolak (signifikan) 

X5_SDM .177 .265 .448 1 .503 Ho diterima (tidak signifikan) 

Constant -3.285 2.215 2.199 1 .138  

a. Variable(s) entered on step 1: X1_Modal, X2_Teknologi, X3_BahanBaku, X4_PangsaPasar, X5_SDM. 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi 

perkembangan UMKM berdasarkan model Regresi logistic  adalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Teknologi (X2): Hubungan yang ditemukan bersifat positif, 

sehingga kenaikan penggunaan teknologi akan berpengaruh terhadap 

kenaikan perkembangan UMKM 

2. Pangsa Pasar  (X4): Hubungan yang ditemukan bersifat positif, sehingga 

pangsa pasar yang mendukung akan berpengaruh terhadap kenaikan 

perkembangan UMKM 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM 

pengrajin batu permata di Martapura, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Martapura merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam 

tambang maupun bahan galian seperti batubara, intan, emas, biji besi 

yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. 

2. Para pengrajin masih belum dapat memaksimalkan kualitas olahan 

intannya. Hal ini dikarenakan kurangnyaperalatan dan modal agar dapat 

menghasilkan intan dengan kualitas yang lebih baik 

3. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa hanya variabel teknologi, 

dan pangsa pasar yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

UMKM Batu Permata di Martapura. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan hasil temuan di lapangan mengenai 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Martapura, 

maka saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Akses terhadap kredit usaha lebih dipermudah dalam prosesnya agar 

para pengrajin dapat mengakses kredit lebih mudah untuk meningkat 

omset penjualannya. 



 
 

 
 

2. Peluang ekspor yang meningkat, dan terbuka terutama ekspor barang-

barang non migas, menuntut peningkatan perhatian pemerintah. 

Sehingga pemerintah dapat meminimalisir hambatan dan tantangan 

dalam mengakses pasar global ke depan.  
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DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 

PENGUSAHA UMKM PENGARAJIN BATU PERMATA  

MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN 

 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Pilihlah jawaban pada masing-masing pertanyaan berikut ini dengan 

memberikan tanda silang (X) dan mengisi jawaban pada titik-titik yang ada. 

2. Pilihan tersebut hendaknya seobjektif mungkin. 

3. Kuesioner dapat digunakan secara optimal apabila seluruh pertanyaan 

terjawab, oleh karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan 

sudah terjawab. 

4. Jawaban yang anda berikan pada kuesioner ini sangat membantu dalam 

pengerjaan skripsi penulis, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih 

atas pengisian kuesioner ini.  

PENGENALAN RESPONDEN No... 

1 Nama  

2 Alamat  

 

RT/RW 

Desa 

Kecamatan 

Kab/Kota 

 

3 Umur   

4 Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan 

5 Tingkat Pendidikan 1) SD    2) SMP    3) SMA   4) Diploma    5) Sarjana 



 
 

 
 

6 Pekerjaan Lain 1) Petani    2) Swasta    3) PNS/TNI/POLRI   4) lainnya..... 

7 Status Usaha 1) Sudah berbadan hukum     2) belum berbadan hukum 

 

1. Sudah berapa lama Anda menjadi pengusaha UMKM kerajinan batu 

permata ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................... 

 

2. Berapakah modal yang Anda keluarkan untuk memulai usaha pembuatan 

batu permata  ini ? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................. 

3. Berasal dari mana modal Anda tersebut: 

a. Modal sendiri 

b. Pinjaman/Kredit (sebutkan)   : 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................... 

c. Lainnya (sebutkan)           :

 ..........................................................................................................

...............................................................................................................

.................................... 

4. Berapa rata-rata omset Anda dalam satu bulan ? 



 
 

 
 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................... 

5. Adakah pemasok bahan baku untuk produksi kerajinan batu permata di 

industri Anda? 

a. Ada    b.    Tidak ada 

Apabila jawaban Anda “Ada” sebutkan siapa pemasoknya (nama CV, PT, 

atau lainnya) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................... 

 Apabila jawaban Anda “Tidak ada” maka sebutkan dari mana bahan baku 

tersebut Anda dapatkan. 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................... 

7. Bagaimana kelancaran pasokan bahan baku yang Anda peroleh ?  

a. Sangat lancar  c.  Sedang    e.  Sangat 

tidak lancar 

b. Lancar    d.  Kurang lancar 

 

8. Berapakah harga rata-rata bahan baku untuk memproduksi tiap unit 

kerajinan batu permata sampai siap untuk dijual ? 



 
 

 
 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................. 

9. Berapa unit rata-rata produksi kerajinan batu permata dalam satu tahun ? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................. 

10. Bagaimana teknologi yang Anda gunakan dalam memproduksi kerajinan 

batu permata ?  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................. 

11. Bagaimana jangkauan pemasaran batu permata yang telah Anda 

produksi ? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................



 
 

 
 



 
 

 
 

DATA KUESIONER 

No Y   X1   X2   X3   X4   X3 

1 3 1 1   0   3   0   4 

2 1 0 3   0   2   1   2 

3 1 0 2   0   3   0   3 

4 2 0 4   0   3   1   6 

5 4 1 1   1   1   1   4 

6 3 1 3   1   2   1   6 

7 1 0 3   0   3   0   2 

8 6 1 1   1   1   1   5 

9 1 0 6   0   3   0   3 

10 3 1 5   0   2   1   4 

11 1 0 2   0   3   0   6 

12 4 1 4   1   3   1   3 

13 3 1 3   0   2   1   3 

14 2 0 2   0   3   0   2 

15 2 0 6   0   3   1   6 

16 1 0 1   0   3   0   3 

17 1 0 6   0   2   1   6 

18 6 1 2   1   1   1   5 

19 1 0 3   0   3   0   2 

20 5 1 2   1   1   1   4 

21 3 1 1   0   3   0   6 

22 4 1 4   1   3   1   3 



 
 

 
 

23 5 1 2   1   2   1   4 

24 1 0 1   0   3   0   6 

25 4 1 2   1   2   1   3 

26 1 0 5   0   3   1   3 

27 5 1 2   1   1   1   4 

28 1 0 1   0   3   0   2 

29 2 0 5   0   3   1   6 

30 3 1 3   0   3   1   4 

31 4 1 2   1   2   1   4 

32 2 0 4   0   3   0   3 

33 2 0 2   0   3   1   2 

34 3 1 3   0   2   1   3 

35 3 1 3   0   2   1   6 

36 2 0 2   0   2   1   3 

37 1 0 1   0   2   0   2 

38 3 1 4   0   3   1   2 

39 2 0 2   0   1   0   2 

40 5 1 3   1   1   1   4 

41 5 1 2   1   1   1   5 

42 1 0 5   0   2   1   2 

43 2 0 2   0   1   1   3 

44 1 0 1   0   2   0   6 

45 1 0 4   0   3   0   3 

46 4 1 2   1   1   1   4 

47 2 0 2   0   1   0   2 



 
 

 
 

48 3 1 3   1   2   1   3 

49 1 0 1   0   1   0   2 

50 2 0 4   0   2   1   2 

51 3 1 2   1   1   1   4 

52 1 0 2   0   3   0   3 

53 4 1 3   1   2   1   6 

54 2 0 2   0   3   1   2 

55 6 1 2   1   1   1   5 

56 3 1 3   1   2   1   3 

57 1 0 2   1   3   0   6 

58 1 0 5   0   3   0   2 

59 2 0 2   0   1   1   6 

60 5 1 2   1   1   1   5 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL REGRESI LOGISTIK 

 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 60 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 60 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 60 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 

 

Dependent Variable 

Encoding 

Original 

Value Internal Value 

0 0 

1 1 

 
 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 82.911 -.133 

2 82.911 -.134 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 82.911 

c. Estimation terminated at iteration number 2 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

 



 
 

 
 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 0 Y 0 32 0 100.0 

1 28 0 .0 

Overall Percentage   53.3 

a. Constant is included in the model.   

b. The cut value is .500    

 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.134 .259 .266 1 .606 .875 

 

 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables X1_Modal 1.318 1 .251 

X2_Teknologi 30.624 1 .000 

X3_BahanBaku 9.309 1 .002 

X4_PangsaPasar 17.908 1 .000 

X5_SDM 3.761 1 .052 

Overall Statistics 35.090 5 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant X1_Modal X2_Teknologi 

X3_Bahan

Baku 

X4_Pangsa

Pasar X5_SDM 

Step 1 1 43.960 -1.839 -.215 2.276 .162 1.466 .050 

2 39.846 -2.706 -.410 2.978 .282 2.475 .118 

3 39.291 -3.174 -.517 3.335 .338 3.002 .166 

4 39.272 -3.280 -.539 3.426 .349 3.115 .177 

5 39.272 -3.285 -.539 3.430 .349 3.119 .177 

6 39.272 -3.285 -.539 3.430 .349 3.119 .177 

a. Method: Enter       

b. Constant is included in the model.      

c. Initial -2 Log Likelihood: 82.911      

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less 

than .001. 

 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 43.639 5 .000 

Block 43.639 5 .000 

Model 43.639 5 .000 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 39.272
a
 .517 .690 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.325 7 .620 

 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Y = .00 Y = 1.00 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 6 5.891 0 .109 6 

2 6 5.734 0 .266 6 

3 5 5.444 1 .556 6 

4 4 4.987 2 1.013 6 

5 4 4.904 3 2.096 7 

6 5 3.581 2 3.419 7 

7 2 .991 5 6.009 7 

8 0 .214 6 5.786 6 

9 0 .253 9 8.747 9 

 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 Y 0 28 4 87.5 

1 8 20 71.4 

Overall Percentage   80.0 

a. The cut value is .500    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 X1_Modal -.539 .389 1.920 1 .166 .583 

X2_Teknologi 3.430 1.190 8.315 1 .004 30.885 

X3_BahanBaku .349 .652 .286 1 .593 1.417 

X4_PangsaPasar 3.119 1.329 5.512 1 .019 22.630 

X5_SDM .177 .265 .448 1 .503 1.194 

Constant -3.285 2.215 2.199 1 .138 .037 

a. Variable(s) entered on step 1: X1_Modal, X2_Teknologi, X3_BahanBaku, X4_PangsaPasar, X5_SDM. 

 

 

Correlation Matrix 

  

Constant       X1_Modal       X2_Teknologi   

X3_Bahan

Baku   

X4_Pangsa

Pasar X5_SDM         

Step 1 Constant       1.000 .148 -.162 -.760 -.577 -.509 

X1_Modal       .148 1.000 .121 -.390 -.617 -.242 

X2_Teknologi   -.162 .121 1.000 .167 -.045 -.159 

X3_BahanBak

u   
-.760 -.390 .167 1.000 .458 .098 

X4_PangsaPa

sar 
-.577 -.617 -.045 .458 1.000 .241 

X5_SDM         -.509 -.242 -.159 .098 .241 1.000 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BATUAN MARTAPURA 

 


