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MOTTO 

 

“Jadilah Inovatif dan Kreatif” 

Berpikirlah dari sudut pandang yang berbeda dan positif, ajaklah orang – 

orang lain menuju hal hal yang baik dengan Hikmat. Jadikanlah Hidup ini tanpa 

dalih dan mengasihani tanpa rasa sesal. Ketika Hidup ini member engkau 100 

alasan untuk menangis, tunjukkan pada Hidup bahwa engkau memiliki 1000 

alasan untuk tersenyum…… 

Perbedaan antara 1 hari dengan 1 tahun adalah 365 kali lipat. How could 

you win?? 

Bekerja lebih keras saja tidak cukup, seorang yang lebih sukses selalu 

melihat lebih banyak, berpikir lebih banyak dan mengerti lebih mendalam. Untuk 

alasan yang sama, seorang yang lebih sukses akan melihat beberapa tahun 

kedepan sedangkan yang tidak sukses hanya melihat esok hari saja……. 
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Ringkasan 

Dedy Eko Setyo Budi, 2007, Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

Dalam Mempertahankan Kelangsungan Usaha UKM (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu). Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Dr. Agus 

Suryono, Ms.; Anggota : Drs. Heru Ribawanto, Ms. 

Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui strategi pengembangan yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu dalam melakukan pengembangan terhadap UKM di Kota Batu. Hal ini dilakuan 

karena selama ini peran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan terhadap para pelaku UKM masih minim 

atau tidak terlihat nyata oleh masyarakat. Bahkan para pelaku UKM masih banyak yang 

belum mengetahui ada sebuah pengembanganan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu untuk membantu para pelaku 

UKM agar usahanya semakin maju dan berkembang serta untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha yang selama ini telah dirintis. 

Dalam penelitian yang dilakukan dilihat dari teori UKM mengenai perananan dari 

Usaha Kecil Menengah serta manfaat dari keberadaan UKM. Selain itu dilihat juga dari 

Teori Strategi pengembangan, seperti apa saja sebuah strategi yang baik, serta bagaimana 

sebuah strategi pengembangan dilakukan agar mempunyai hasil yang baik. Selanjutnya 

dilihat dari teori kepuasan konsumen dimana produk dari UKM dapat diterima oleh pasar 

dan disukai. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hal tersebut 

bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih mendalam serta bisa memahami 

permasalahan yang terjadi dalam melakukan strategi pengembangan terhadap usaha kecil 

menengah. Hal tersebut melihat dari dampak dari berbagai macam strategi yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

untuk mengembangkan UKM dan mempertahakan kelangsungan usaha dari pelaku Usaha 

Kecil Menengah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah Dinas Koperindag Kota Batu dalam mempertahankan kelangsungan usaha 

UKM mengadakan berbagai macam pelatihan kepada pelaku Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah yang ada di Kota Batu.  

Strategi pengembangan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu untuk mengembangkan UKM 

serta mempertahankan kelangsungan usaha dilakukan dengan cara Meningkatkan Kualitas 

SDM Pelaku Usaha, Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Produk, 

Peningkatan Legalitas Usaha  (SIUP, TDP dll). 

Strategi pengembangan Usaha Menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu untuk mengembangkan 

UKM serta mempertahankan kelangsungan usaha dilakukan dengan cara Optimalisasi 

Penggunaan Teknologi Tepat Guna, Memperluas daerah pemasaran dengan melakukan 

penetrasi pasar, Meningkatkan Akses Permodalan, Melakukan Inovasi dan Diversifikasi 

Produk. 

Faktor penghambat yang dihadapi antara lain Keterbatasan Modal oleh para 

pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, Keterbatsan Promosi memasarkan 

produknya,  sering terjadinya Fluktuasi Harga Bahan baku proses produksi barang, serta 

masih lemahnya terhadap persaingan dengan produk produk baru. Faktor pendukung 

meliputi Kesediaan bahan baku, Sumber Daya Manusia dan pasar, Kota Batu sebagai  

kunjungan wisata sebagai pasar potensial dari berbagai produk UKM, ketersediaan 

teknologi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu.                 
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Summary 

Dedy Eko Setyo Budi, 2007, Small and Medium Enterprises Development 

Strategy In Maintaining Business Continuity UKM (Studies in the Department of 

Cooperatives, SMEs, Industry and Commerce City of Stone). Supervising Commission, 

Chairman: Prof. Dr. Agus Suryono, Ms.; Members: Drs. Heru Ribawanto, Ms. 

 

The research was done because I wanted to know the development strategy 

undertaken by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and 

Industry in the Batu conduct towards SME development in Kota Batu. This was done 

because so far the role of the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, 

Industry and Trade of the City of Stone in the development of SMEs is still low or visible 

leh o community. Even the SMEs are still many who do not know there is a 

pengembanganan conducted by the Department of Cooperatives, Small and Medium 

Enterprises, Trade and Industry Batu to help SMEs to and growing business and to 

maintain the continuity of the business that had been initiated. 

In a study conducted on the views of SME theory perananan of Small and 

Medium Enterprises as well as benefit from the existence of SMEs. In addition it is seen 

also from theory development strategies, such as what a good strategy, as well as how a 

strategy pengembanga done in order to have good results. Further views of the theory of 

consumer satisfaction which the products of SMEs can be accepted by the market and 

preferred. 

The method used is descriptive qualitative, it is intended that the research 

conducted to understand the depth and the problems that occur in the development of 

strategies to undergo small and medium businesses. This view of the impact of various 

strategies undertaken by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, 

Trade and Industry to develop SMEs Batu and retain business continuity of Small and 

Medium Enterprises actors. 

The results of this study indicate Strategies of Small and Medium Enterprises 

Development Agency Koperindag Batu SMEs in maintaining business continuity hosting 

various actors training to Small and Medium Enterprises in the city of Batu. 

Small enterprise development strategy undertaken by the Department of 

Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry to develop SMEs Batu 

and maintain business continuity done by HR Entrepreneur Improving Quality, Improve 

Quality, Quantity and Continuity Products, Legal Business Improvement (SIUP, TDP etc.) 

Medium Enterprise development strategy undertaken by the Department of 

Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry to develop SMEs Batu 

and maintain business continuity done by Optimizing Use of Appropriate Technology, 

Expanding marketing area by penetrating the market, Improving Access to Capital, Doing 

Innovation and Product diversification. 

Inhibiting factors such as limitations faced by the SME capital to expand its 

business, Keterbatsan Promotional marketing their products, often the price fluctuation of 

raw material production process of goods, as well as the weakness of the competition with 

new products products. Supporting factors include the willingness of raw materials, human 

resources and market, Stone Town as a tourism visit as a potential market of SME 

products, availability of technology owned by the Department of Cooperatives, Small and 

Medium Enterprises, Trade and Industry Batu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia semakin membangkitkan 

kesadaran akan pentingnya peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai 

andalan yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Karena tingkat penyerapan 

tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, 

UKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus 

berubah. Hal ini membuat UKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan 

eksternal. UKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, 

misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Suhardjono (2003) 

mengemukakan tiga alasan mengapa UKM perlu dikembangkan, yaitu: pertama, 

UKM menyerap banyak tenaga kerja; kedua, UKM memegang peranan penting 

dalam ekspor non migas; ketiga, adanya urgensi merubah struktur ekonomi. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di 

negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar 

yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. 
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Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya 

tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, 

terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya 

dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. 

Kondisi persaingan di bidang perekonomian pada saat ini cukup ketat 

dan komplek. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengerti dan memahami 

apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta 

perubahan yang ada agar mampu bersaing dengan pihak pesaing. Perubahan disini 

terkait dengan bagaimana perusahaan berinovasi untuk menjawab apa yang 

menjadi keinginan konsumen, persaingan dengan kompetitor yang lain, serta 

perubahan yang terjadi di pasar. 

Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka perusahaan perusahaan 

dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar 

maupun dari dalam negeri. Untuk itu setiap perusahaan dituntut untuk selalu 

mengerti dan memahami apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi keinginan 

konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnisnya sehingga 

mampu bersaing dengan perusahaan perusahaan lainnya. Sudah seharusnya 

perusahaan berupaya untuk meminimalisasi kelemahan kelemahannya dan 

memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian perusahaan 

dituntut untuk memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk 

menghadapi persaingan. 
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Dengan melakukan berbagai strategi dalam hal persaingan usaha, maka 

perusahaan berharap untuk dapat menciptakan produk yang benar-benar baru atau 

lain dari yang sebelumnya atau membuat produk yang merupakan perbaikan dari 

produk yang telah ada sebelumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk, 

konsumen tidak hanya sebatas melihat pada nilai atau fungsi dari suatu produk 

yang dibutuhkan, tetapi konsumen juga memperhatikan apakah produk yang 

dipilih memiliki nilai tambah atau kelebihan dibandingkan dengan produk lain 

yang sejenis. Keinginan inilah yang harus dimengerti oleh produsen sebagai 

landasan untuk melakukan proses inovasi. Perkembangan inovasi yang berhasil 

akan menjadi strategi yang tepat untuk mempertahankan kedudukan produk di 

pasar, karena sebagian besar dari produk pesaing tampil statis dari tahun ke tahun. 

(Steve Kensinger, 1997 : 60). 

Pada dasarnya usaha kebanyakan UKM, dalam praktek didominasi oleh 

Usaha Mikro. Kegiatan usaha mereka umumnya banyak berorientasi pada 

kepentingan survival bagi diri dan keluarganya dibanding sebagai suatu usaha 

atau bisnis. Artinya usaha itu dimaksud lebih banyak untuk memenuhi lebih 

dahulu kepentingan untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan kemampuan atau 

kompetensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perhatian kepada 

kepentingan konsumen masih belum banyak disentuh, kecuali pemahaman bahwa 

produk yang dihasilkan umumnya dibeli orang. Walaupun demikian sebagian 

kecil dari UMKM lain, dengan memakai usahanya, sudah mulai bergerak 

memasuki dinamika ranah usaha/bisnis, guna dapat memenuhi atau membangun 

kebutuhan pasar (mengembangkan bermacam macam-macam permintaan 

masyarakat). Tentu saja ada juga dari mereka yang berhasil ‘menciptakan’ 
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produk-produk, yang kemudian diinginkan oleh masyarakat luas, dan berkembang 

menjadi suatu kebutuhan. Yang terakhir itu pada umumnya dapat dilakukan di 

wilayah-wilayah produksi UMKM tertentu dengan kemampuan menghasilkan 

komoditas khusus, berupa produk khas dan dikenal sebagai sentra produk 

‘tertentu’. 

Perusahaan pada umumnya menginginkan apa yang diproduksi dapat 

dipasarkan dengan lancar dan menguntungkan. Berawal dari hal tersebut 

perusahaan akan menginginkan, agar pelanggan yang sudah diciptakan dapat 

dipertahankan selamanya. Namun hal tersebut bukanlah merupakan hal yang 

mudah, mengingat beberapa perubahan dapat terjadi setiap saat, baik perubahan 

pada diri pelanggan, seperti selera maupun beberapa aspek psikologis sosial dan 

kultur pelanggan. Dalam jangka panjang loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi 

perencanaan pasar strategis, selain itu juga dijadikan dasar pengembangan 

keunggulan yang berkelanjutan, yaitu berbagai keunggulan yang dapat 

direalisasikan melalui upayaupaya pemasaran. 

Dalam lingkungan persaingan global yang semakin ketat dengan 

masuknya beberapa produk yang inovatif ke pemasaran di satu sisi dan kondisi 

pasar yang semakin jenuh untuk beberapa produk tertentu di sisi lain, 

menyebabkan tugas untuk mengelola loyalitas pelanggan menjadi tantangan 

manajerial yang tidak ringan, kepergian pelanggan merupakan salah satu kadar 

ukuran yang paling nyata didalam bisnis. Kepergian pelanggan merupakan 

pertanda yang paling mungkin, bahwa pelanggan melihat suatu aliran nilai yang 

merosot dari suatu perusahaan. Suatu tingkat kepergian yang meningkat, 
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merupakan suatu pertanda akan adanya pengurangan cash flow dari pelanggan 

kepada perusahaan (meskipun perusahaan mampu mengganti pelanggan yang 

hilang), karena untuk mendapatkan pelanggan baru membutuhkan biaya dan 

pelanggan lama cenderung memberikan cash flow serta keuntungan yang lebih 

besar dibandingkan dengan pelanggan yang baru. 

Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang menciptakan 

suatu persaingan yang semakin ketat. Hal ini yang menuntut produsen untuk lebih 

peka, kritis dan reaktif terhadap perubahan yang ada, baik politik, sosial budaya, 

dan ekonomi. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat 

mencapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka 

setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan 

jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, 

setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya (Tjiptono,2008 : 

86).  

Perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan- kebijakan strategis 

baru dalam menjual produk dan jasa mereka dalam kaitannya menghadapi 

persaingan yang ketat dengan competitor yang dapat memberikan value yang 

lebih besar kepada customer. Pada dasarnya dengan semakin banyaknya pesaing 

maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk 

yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Sehingga konsekuensi dari 
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perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam 

menghadapi setiap produk yang diluncurkan di pasar. 

Perusahaan pada umumnya menginginkan apa yang diproduksi dapat 

dipasarkan dengan lancar dan menguntungkan. Berawal dari hal tersebut 

perusahaan akan menginginkan, agar pelanggan yang sudah diciptakan dapat 

dipertahankan selamanya. Namun hal tersebut bukanlah merupakan hal yang 

mudah, mengingat beberapa perubahan dapat terjadi setiap saat, baik perubahan 

pada diri pelanggan, seperti selera maupun beberapa aspek psikologis sosial dan 

kultur pelanggan. Dalam jangka panjang loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi 

perencanaan pasar strategis, selain itu juga dijadikan dasar pengembangan 

keunggulan yang berkelanjutan, yaitu berbagai keunggulan yang dapat 

direalisasikan melalui upayaupaya pemasaran.  

Masyarakat kini mulai berpikir selektif dan smart dalam memilih suatu 

produk, sehingga mereka akan mendapatkan kegunaan atau manfaat yang mereka 

cari dari sebuah produk. Bahkan, terkadang mereka tidak ragu untuk 

mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Ketatnya 

persaingan akan memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan 

merebut market share. 

Di Kota Batu, dilihat dari jumlah perkembangan unit usahanya yang 

sangat banyak yang terdaftar di sektor industri dan kontribusinya yang sangat 

besar terhadap kesempatan kerja , umumnya berpendidikan rendah, selain itu 

selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai suatu motor penggerak 

yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi dan komunitas lokal. 
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Sementara pembangunan Kota Batu diarahkan untuk mempercepat 

pemulihan ekonomi melalui peningkatan dan pengembangan sistem, industri, 

perdagangan dan koperasi. Adapun tujuannya adalah untuk: (1) Mewujudkan 

kelancaran arus barang dan jasa serta terciptanya stabilitas harga; (2) 

Meningkatkan kualitas dan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah melalui 

peningkatan Iptek; (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan 

dan pengembangan kelembagaan koperasi; (4) Mewujudkan perekonomian daerah 

yang mampu bersaing di era ekonomi global; (5) Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD); (6) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kelembagaan 

koperasi; (7) Mengembangkan dan mewujudkan akses pasar dan permodalan bagi 

Usaha Kecil dan Menengah. 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas 

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan 

spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam 

batas toleransi yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu 

menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu 

yang akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga 

memaksa perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu 

produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan perusahaan 

agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.  

Untuk memenangkan persaingan perusahaan harus melakukan Strategi. 

Strategi akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, strategi akan 

menciptakan suatu produk baru yang dapat memberikan solusi yang lebih baik 
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bagi pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. Startegi yang dilakukan harus 

mampu membuat produk berbeda di mata konsumen sehingga konsumen lebih 

tertarik membeli produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Kunci dari 

Strategi adalah sumberdaya manusia yang menggerakkan perusahaan tersebut. 

Perusahaan membutuhkan sumberdaya manusia yang terus menerus mampu 

berkreatifitas untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk. 

Perusahaan membutuhkan sumberdaya manusia yang mampu berpikir analitis dan 

kritis dalam memprediksi kebutuhan, selera, keinginan, dan tren konsumen, 

sehingga mereka dapat merespons konsumen dengan membuat produk yang tepat 

bagi konsumen (Sumarwan, 2010). 

Setiap akan melakukan keputusan pembelian, konsumen melakukan 

evaluasi mengenai sikapnya. Kepercayaan digunakan konsumen untuk 

mengevaluasi sebuah merk, kemudian dia akan dapat mengambil keputusan 

membeli atau tidak, untuk seterusnya konsumen akan loyal atau tidak. Hal ini 

berlaku juga pada pembelian oleh oleh khas suatu daerah. Sebagai kota wisata, 

Kota batu merupakan salah satu tujuan wisatawan. Setelah melakukan refreshing 

para wisatawan pasti ingin membawa oleh oleh yang akan dibagikan kepada sanak 

saudara yang berada di rumah atau lingkungan tempat tinggal wisatawan.  

Kualitas suatu produk harus diukur melalui sudut pandang konsumen 

terhadap kualitas produk itu sendiri, sehingga selera konsumen disini sangat 

berpengaruh. Jadi dalam mengelola kualitas suatu produk harus sesuai dengan 

kegunaan yang diinginkan oleh konsumen. Dalam hal ini yang penting adalah 
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menjaga konsistensi dari output produk pada tingkat kualitas yang diinginkan dan 

diharapkan konsumen  

Dengan demikian strategi yang dilakukan oleh Usaha Kecil Menengah 

terhadap produk yang baik dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian, sehingga konsumen dapat tertarik terhadap suatu produk yang 

diproduksi suatu perusahaan akan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk tersebut dengan kualitas yang ditawarkan.  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan memperhatikan 

eratnya kaitan antara strategi pengembangan sebuah UKM dalam 

mempertahankan kelangsungan usaha sebuah UKM dimana apabila produk yang 

dihasilkan berkualitas maka produk dari UKM tersebut akan diminati oleh 

konsumen dan UKM tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar dan lebih 

baik lagi. Sedangkan keuntungan apabila UKM tersebut dapat berkembang sudah 

barang tentu akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan meningkatkan 

pendapat masyarakat serta pendapatan daerah. Sehingga peneliti mengambil judul 

Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Mempertahankan 

Kelangsungan Usaha UKM (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

Perdagangan Kota Batu ). 

B. Perumusan Masalah 

Titik tolak dari jenis penelitian apapun tidak lain bersumber dari masalah. 

Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Tujuan perumusan 

masalah adalah : 
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Sekedar sebagai arahan, pembimbing atau acuan pada usaha untuk 

menentukan masalah yang sebenarnya. Masalah yang sesungguhnya baru 

akan dapat dirumuskan atau muncul jika penelitian sudah dimulai bahkan 

pada saat pengumpulan data. Perumusan masalah yang dilakukan itu 

merupakan aplikasi dari asumsi bahwa suatu penelitian tidak mungkin 

dimulai dari sesuatu yang kosong (Moleong, 2006:88) 

Sebelum penulis mengemukakan perumusan masalah, terlebih dahulu 

diketahui mengenai pengertian masalah. Pengertian dari masalah adalah setiap 

kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah itu harus 

dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang meski dilalui dengan jalan 

mengatasi apabila manusia akan jalan terus (Winarno, 1989:57). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pengertian dari masalah adalah suatu keadaan yang dapat 

menimbulkan suatu pertanyaan yang perlu untuk diketahui secara mendalam dan 

diusahakan pemecahannya dengan jalan meneliti dulu permasalahannya dan 

mencari penyebabnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin 

mengetahui : 

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang 

dilakukan Dinas Koperindag dalam mempertahankan kelangsungan usaha 

UKM? 

2. Bagaimanakah dampak (Output) dari Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah yang dilakukan Dinas Koperindag dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha UKM? 

3. Faktor penghambat dan pendorong Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah yang dilakukan Dinas Koperindag dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha UKM? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Strategi Pengembangan Usaha 

Kecil Menengah apa saja yang dilakukan Dinas Koperindag Dalam 

mempertahankan kelangsungan usaha UKM 

2. Untuk mengetahui dampak (Output) dari Strategi Pengembangan Usaha 

Kecil Menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperindag dalam 

mempertahankan kelangsungan Usaha UKM.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan dalam 

mempertahankan kelangsungan usaha UKM oleh Dinas Koperindag baik 

faktor pendorong dan penghambat 

D. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun 

pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya yang 

dapat dilakukan pemerintah untuk membangun Usaha Kecil Menengah. 

b. Sebagai tambahan referensi dan wacana bagi peneliti berikutnya yang akan 

mendalami dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema 

ini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat pelaku Usaha Kecil 

Menengah atau Usaha Mikro untuk mengetahui bagaimana strategi inovasi 

yang dilakuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari UKM 

yang dikelola agar mampu bersaing dipasar dan produknya laku dipasaran 

b. Selain itu juga bagi pihak pihak terkait yang seharusnya bisa berperan 

dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal melakukan 

bimbingan terhadap UKM untuk senantiasa meningkatkan kualitas produk 

dari UKM. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini dimaksud agar sesuatu yang dibahas dalam 

penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. 

Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lima bab, disusun sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang penjelasan sub bab 

pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah yang menjelaskan tentang 

pentingnya penelitian yang merupakan bentuk pernyataan secara ringkas tentang 

apa yang akan dituju sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang 

dilakukan, kontribusi penelitian sebagai bentuk pernyataan kemungkinan 

sumbangan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi pemadatan 

isi dari masing-masing bab yang akan ditulis. 

BAB II: Tinjauan Pustaka, menjelaskan kerangka teoritis yang 

didalamnya membahas landasan teori yang digunakan dalam pemecahan masalah 
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berkaitan dengan judul atau tema yang di angkat oleh peneliti. Sehingga 

mempunyai acuan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan strategi 

pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan usaha dari UKM tersebut. 

BAB III: Metode Penelitian, menjelaskan tentang metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini mencakup materi yang terdiri dari : jenis 

penelitian, Lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber dat, teknik 

pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data dari penelitian. 

BABIV: Hasil Pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum yang 

meliputi data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data 

umum yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut 

keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus 

penelitian kemudian membahasnya. 

BABV: Merupakan penutup, menyajikan kesimpulan dari pembahasan 

yang ada secara keseluruan disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan 

dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Usaha Kecil dan Menengah 

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah 

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi 

usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr tahun 2001 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan 

ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan 

memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

paling banyak Rp. 200 juta. Kedua menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), 

usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS 

mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri 

rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 

orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar 

dengan pekerja 100 orang atau lebih. 

Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Usaha Kecil dan kopersi 

diantaranya adalah : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha . 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 

c. Milik warga negara Indonesia 

14 
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d. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasi atau berafiliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah dan besar, dan 

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi. 

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Menurut 

Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil 

berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah 

dan bangunan) bernilai kurang dari Rp.600 Juta. Sedangkan departemen 

Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya 

kurang dari Rp.25 Juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil 

adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 

orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang 

memperkerjakan kurang dari 5 orang. 

Tabel 2. Ragam Pengertian Umum Usaha Kecil dan Menengah 

LEMBAGA ISTILAH PENGERTIAN UMUM 

UU No. 9/95 

ttg Usaha Kecil 

Usaha Kecil Aset < Rp 200 Juta di luar tanah 

dan bangunan 

Omset < Rp 1 miliar per tahun  

BPS Usaha Kecil Pekerja 5-9 orang 

Usaha Menengah Pekerja 20-99 orang 

Menteri 

Negara 

Koperasi dan 

UKM 

Usaha Kecil Aset < Rp 200 Juta di luar tanah 

dan bangunan 

Omset < Rp 1 miliar per tahun 

Usaha Menengah Aset >200 Juta 
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Omset Rp 1-10 miliar per tahun 

Bank 

Indonesia 

Usaha Kecil Aset < Rp 200 Juta  

Omset < Rp 1 miliar 

Usaha Menengah Untuk kegiatan industry, asset < 

Rp 5 miliar, untuk lainnya asset < 

Rp 600 juta di luar tanah dan 

bangunan 

Omset < Rp 3 miliar per tahun 

Bank Dunia Usaha Kecil Pekerja < 50 orang 

Aset < $ 3 Juta 

Omset < $ 3 Juta per tahun 

Usaha Menengah Pekerja < 300 orang 

Aset < $ 15 Juta 

Omset < $ 15 Juta per tahun 

Sumber : Krishnamurti dalam Yustika (2005) 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah 

suatu usaha yang bercirikan:  

a. kegiatan usahanya tidak formal serta mempunyai struktur organisasi yang 

sederhana 

b. Jumlah tenaga kerja terbatas, berkisar antara 2 sampai dengan 25 orang 

c. Manajemen dan sistem pencatatannya sangat sederhana 

d. Skala ekonomi kecil dan daerah pemasarannya terbatas 

Berbagai pihak termasuk Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat 

perlu memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui upaya penumbuhan 

iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil 
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dan menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha 

yang tangguh, mandiri dan besar.  

2. Fungsi dan Peranan Usaha Kecil Menengah 

Usaha kecil, khususnya dinegara berkembang secara umum mempunyai 

fungsi dan peranan yang sangat penting, karena memberikan kontribusi dalam 

bidang ekonomi dan sosial, sehingga semua pihak termasuk Pemerintah, 

Masyarakat; mempunyai kepentingan terhadap keberadaannya. Clapham (1991: 6) 

menyatakan bahwa: 

Pengelolaan dan pengembangan usaha kecil ditentukan atau dipengaruhi 

oleh Pemerintah melalui beberapa program Pemerintah yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha kecil. Hal tersebut disebabkan Pemerintah mempunyai 

kepentingan terhadap keberadaan usaha kecil, karena usaha kecil memberikan 

beberapa kontribusi atau sumbangan pada pembangunan bidang ekonomi dan 

sosial, dalam hal: 1. Substitusi import, 2. Meningkatkan atau penunjang Eksport, 

3. Investasi, 4. Penggunaan bahan lokal, 5. Penyediaan lapangan kerja 

(Penyerapan Tenaga Kerja), 6. Efisiensi ekonomi, 7. Melengkapi sektor industri, 

8. Melengkapi persediaan konsumen; Produksi, 9. Pengembangan SDM (modal 

manusia; SDM terlatih), 10. Pembentukan modal tambahan; PDB dan PDRB, 11. 

Hemat mengunakan modal, 12. Perubahan hubungan perburuan dan sosial, 13. 

Distribusi pembangunan daerah, 14. Pembangunan sosial dan politik; Distribusi 

serta memantau kekuatan ekonomi dan politik, Menciptakan peluang dalam 

pembangunan bagi seluruh rakyat, Mendorong prakarsa perorangan dan 

kelompok, Mewujudkan nilai sosial dasar; kebebasan, keadilan, rasa setia kawan. 
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Demikian pula pada saat terjadinya krisis atau resesi ekonomi, usaha 

kecil juga memberikan kontribusi pada semua bidang, sehingga menjadi 

penyumbang kekuatan ekonomi Negara. Umar (2004: 366) menyatakan bahwa: 

Usaha kecil adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara 

(Indonesia), dan telah terbukti terutama pada saat krisis atau resesi ekonomi pada 

tahun 1985 dan 1997, dimana kesulitan pada masa krisis atau resesi ekonomi telah 

dibantu dan diatasi oleh kehadiran usaha kecil. Sumbangan usaha kecil kepada 

masyarakat dan negara sangat signifikan, sedangkan bentuk dan jenis sumbangan 

yang diberikan tersebut adalah: memberikan pekerjaan kepada masyarakat, 

penciptaan teknologi atau merode baru dan juga produk baru untuk kepentingan 

negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai vendor (pemasok). 

Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah 

ini akan banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar. 

Apabila dikaitkan dengan beberapa permasalahan bidang ekonomi dan 

sosial, misal: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, 

tidak meratanya pembangunan, urbanisasi, serta beberapa hal dalam bidang 

ekonomi dan sosial lainnya, usaha kecil menjadi lembaga yang digunakan untuk 

memecahkan beberapa masalah. Tambunan (1999: 1) menyatakan bahwa: 

Pentingnya usaha kecil; khususnya di Negara berkembang; sering 

dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di negara tersebut, seperti 

tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari 

golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, 

proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan daerah pedesaan, masalah 
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urbanisasi dengan segala aspek - aspek negatifnya Artinya keberadaan usaha kecil 

diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya dalam 

penanggulangan beberapa masalah tersebut. Demikian pula halnya dengan usaha 

kecil di Indonesia, oleh Pemerintah seringkali dikaitkan atau digunakan dalam 

upaya untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan 

pendapatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan 

usaha kecil di Indonesia seringkali dianggap sebagai kebijaksanaan secara tidak 

langsung, sebagai kebijaksanaan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijaksanaan 

anti kemiskinan, atau kebijaksanaan redistribusi pendapatan.  

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk (Undang-undang RI Nomor 9 

tahun 1995):  

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha 

yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha 

Menengah, 

b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, 

perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta 

peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya 

sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian 

nasional.  

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil 

melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek:  
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a. Pendanaan; Dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan 

untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk 

koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat 

posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan 

persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan 

monopsoni yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya 

penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau 

kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil. 

b. Persaingan; Dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan 

untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk 

koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat 

posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan 

persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan 

monopsoni yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya 

penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau 

kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.  

c. Prasarana : Dari aspek prasarana, pemerintah menetapkan kebijakan untuk 

mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 

mengembangkan Usaha Kecil, dan memberikan keringanan tarif prasarana 

tertentu bagi Usaha Kecil. 

d. Informasi : Dari aspek informasi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk 

membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis 

serta mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, 

desain dan mutu. 
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e. Kemitraan ; Dari aspek kemitraan, pemerintah menetapkan kebijakan 

untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang 

merugikan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar. 

f. Perizinan usaha ; Dari aspek perizinan usaha, pemerintah menetapkan 

kebijakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan 

mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap dan memberikan 

kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. 

g. Perlindungan ; Dari aspek perlindungan, pemerintah menetapkan 

kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi 

pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 

pertanian rakyat, lokasi pertambangan; rakyat, dan lokasi yang wajar bagi 

pedagang kaki lima serta lokasi lainnya, mencadangkan bidang dan jenis 

kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, 

serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun 

temurun; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil 

melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil; mengatur 

penagadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah; serta 

memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan 

Dari beberapa uraian tersebut, menunjukkan bahwa usaha kecil 

mempunyai fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam pembangunan 

bidang ekonomi dan sosial, karena telah memberikan beberapa kontribusi atau 

sumbangan dalam pembangunan bidang ekonomi dan sosial; kepada semua pihak, 

baik kepada Pemerintah atau Negara juga kepada Masyarakat atau Bangsa; serta 

mempunyai peranan yang sangat penting apabila dikaitkan dengan beberapa 
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permasalahan bidang ekonomi dan sosial, sehingga pembangunan dan 

pengembangan usaha kecil merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan 

sosial. 

3. Karakteristik Usaha Kecil Menengah 

Selain dari fungsi, peran, serta kontribusinya terhadap beberapa pihak; 

Pemerintah, Masyarakat; usaha kecil (UMKM) mempunyai beberapa karakteristik 

khusus Ciri/ sifat, kekuatan dan keberhasilan, kelemahan, permasalahn dan 

kegagalan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Sifat/ ciri khusus usaha kecil adalah terletak pada pengelolaan usahanya, 

yang mempunyai perbedaan apabila dibandingkan dengan usaha menengah dan 

usaha besar. Karakteristik usaha kecil apabila dibandingkan dengan usaha besar, 

adalah seperti dalam Tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3 : Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha Besar 

No Usaha Kecil Usaha Besar 

1 Pemilik merangkap sebagai manajer, 

dan pekerja 

Umumnya pemilik bukan manajer 

2 Struktur organisasinya sederhana Struktur organisasinya kompleks 

3 Pemilik perusahaan mengerti seluruh 

pekerjanya 

Pemilik perusahaan hanya mengetahui 

beberapa pekerja 

4 Prosentase kegagalan tinggi Prosentase kegagalan rendah 

5 Tidak ada spesialisasi manajer Terdapat spesialisasi manajemen 
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6 Modal jangka panjang sulit diperoleh jangka panjang relatif mudah 

diperoleh 

Sumber : Vernon (1981: 140) 

Menurut Vernon (1981: 140-142) karakteristik usaha kecil adalah: 

small business usually have distinguishing characteristics: 1. 

Management; The management of small business is generally independent, since 

the managers are the owners. 2. Capital requirement; The amount of capital 

required is relatively small compared with that required by most corporations. It is 

supllied by one person or at most by a few persons.3. Local operation; For most 

small firms, the area of operation is local. The employer and employee live in the 

community in wich the business is located. This does not mean, however, that all 

small firms serve only local markets. Small importing and exporting firms and 

canning and packking plants sometimes operate nationwide. 

Pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam operasionalnya, usaha 

kecil mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: 

1. Manajemen usaha kecil pada umumnya independen, dan manajernya 

adalah pemilik perusahaan. Dapat dikatakan bahwa pemilik usaha kecil 

sekaligus merangkap sebagai pengelola atau manajemen perusahaan. 

Sebagai pemilik, mereka sebagai investor, dan sebagai pengelola atau 

manajemen, mereka berposisi sebagai pengambil keputusan. Bahkan selain 

sebagai pemilik, dan manajemen, mereka juga berfungsi sebagai pekerja 

yaitu melaksanakan operasional perusahaan. Oleh karena itu mereka 

mempunyai kebebasan untuk bertindak, sesuai fungsi dan statusnya. 

2. Jumlah kebutuhan modal usaha kecil relatif kecil sesuai dengan kegiatan 

operasionalnya. Jumlah kebutuhan modal usaha kecil relatif kecil sesuai 

dengan kegiatan operasionalnya. Modal usaha kecil pada umum berasal 
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dari uang pribadi pengusaha atau berasal dari beberapa fihak lain yang 

berkaitan dengan usaha kecil. 

3. Daerah operasi usaha kecil pada umumnya adalah daerah lokal,  

Pengusaha dan pekerja bertempat tinggal disekitar perusahaannya, dan 

usaha kecil juga sebagai pemasok terhadap perusahaan - perusahaan 

eskpor yang berskala besar. Dalam mempertemukan permintaan pasar 

yang kecil, usaha kecil dapat melakukan pemesanan barang dalam jangka 

pendek, sedangkan perusahaan besar tidak dapat melakukannya seperti ini, 

karena perusahaan besar tidak akan menemukan permintaan pasar yang 

relatif kecil. Posisi usaha kecil dengan mudah mengakses kebutuhan lokal, 

karena barang dagangan telah tertutup kontak dengan fihak lain, sehingga 

dapat di layani oleh pengusaha lokal, volume penjualan usaha kecil relatif 

kecil, oleh karena itu mereka dapat menjual atau melayani dengan 

menguntungkan untuk pasar yang kecil. Usaha kecil memberikan 

kesempatan kepada pemilik untuk berpartisipasi dalam manajemen, dan 

pada umumnya nilai jasa pekerja dapat diperoleh dengan kesempatan 

mereka menjadi pemilik parsial. 

Beberapa karakteristik usaha (industri) kecil lainnya , menurut Tambunan 

( 1999: 118-120), yaitu: 

1. Proses produksi lebih mekanis dan kegiatannya dilakukan ditempat khusus 

(pabrik) yang biasanya berlokasi disamping rumah pengusaha atau pemilik 

usaha. 
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2. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah pekerja  

bayaran. 

3. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup  

Sophisticated. 

4. Pemilik usaha atau manajer pada usaha kecil, juga mempunyai 

karakteristik tertentu. 

Vernon (1981: 143-144) menyatakan: The owner manager of a small 

business enjoys freedom of action, flexibility, and being on the firing line. 

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kebebasan bertindak ; Pemilik usaha kecil dapat berada dan berubah pada 

berbagai posisi, bertindak secara cepat untuk merubah keadaan; Hal ini 

khususnya dalam mempertemukan permintaan pasar yang kecil. Akan 

tetapi untuk perusahaan besar tidak dapat melakukan hal seperti ini, karena 

perusahaan besar tidak akan menemukan permintaan pasar yang relatif 

kecil, sedangkan perusahaan kecil dapat melakukan pemesanan barang 

dalam jangka pendek, dan perusahaan besar tidak dapat melakukannya. 

2. Fleksibilitas ; Pada umumnya pemilik usaha kecil sepanjang waktu berada 

di sekitar pasar atau konsumen yang dilayaninya. Hal ini merupakan posisi 

terbaik untuk mengakses kebutuhan lokal, karena barang dagangan telah 

tertutup kontak dengan fihak lain, sehingga dapat dilayani oleh pengusaha 

lokal. Dan volume penjualan usaha kecil relatif kecil, oleh karena itu 

mereka dapat menjual atau melayani dengan menguntungkan untuk pasar 

yang kecil. 
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3. Dapat berada pada garis manapun (Being on the firing line; Taking part 

where the action). Usaha kecil memberikan kesempatan kepada pemilik 

untuk berpartisipasi dalam manajemen. Pada umumnya nilai jasa pekerja 

dapat diperoleh dengan kesempatan mereka menjadi pemilik parsial. 

Sifat/ Ciri khusus lainnya pada UMKM, adalah dominasi fungsi dan 

peran pemilik usaha atau perusahaan (Pengusaha) dalam operasional usaha atau 

perusahaan; Tampil atau bekerja sendiri. Pengusaha selain berfungsi sebagai 

pemilik, juga sebagai manajemen atau manajer dan sebagai pekerja atau 

pelaksana, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan relatif 

tidak ada. Oleh karena itu, sehat dan kuatnya UMKM, tergantung pada 

kemampuan, kwalitas, dan nilai dari pemilik (pengusaha) didalam mengelola 

usaha atau perusahaannya, walaupun terdapat juga peranan pihak lain; khususnya 

Pemerintah; terhadap operasional usaha atau perusahaan pada UMKM (Helmy, 

2008). 

Selain dari beberapa hal tersebut, sifat/ ciri UMKM lainnya, adalah: 

Dalam melaksanakan kegiatan operasinal usahanya, UMKM melakukan secara 

individual atau sendiri- sendiri. Berbagai kondisi faktual UMKM tersebut, secara 

umum masih memiliki kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri tanpa 

memikirkan sebuah wadah atau media bersama, yang bisa dijadikan payung atau 

pelindung untuk meningkatkan daya tawar dan saing usaha mereka. Akibatnya 

persaingan yang terjadi seringkali menjadi tidak sehat. Walaupun ada organisasi-

organisasi yang mewadahi UMKM-UMKM yang memiliki usaha sejenis, 

kebanyakan hanyalah bersifat administratif dan profesi semata. Bahkan tidak 
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jarang keberadaan organisasi tersebut, tidak memberikan manfaat atau fasilitasi 

bagi UMKM, dan cenderung hanya untuk kepentingan elit-elit organisasi tertentu 

(Helmy, Eddy S, Yusuf, 2009). 

Kondisi kelembagaan UMKM yang tidak terorganisasi dengan baik 

inilah yang menjadi celah bagi kelompok free rider untuk memperdaya UMKM 

demi keuntungan mereka semata. Tengkulak/ pengepul maupun pengijon, 

merupakan contoh kelompok free rider yang selama ini menjadi salah satu 

penghambat meningkatnya daya tawar maupun daya saing UMKM. 

Ketergantungan yang berlebihan terhadap para tengkulak/ pengegpul maupun 

pengijon, menjadikan UMKM tidak sehat dan kuat, sehingga kemandirian mereka 

menjadi terhambat karena faktor ketergantungan tersebut. Pengembangan 

kelembagaan yang lebih terorganisir dan memberikan kemanfaatan bagi eksistensi 

UMKM, pada gilirannya menjadi sebuah keharusan. Kelembagaan tersebut 

dikembangkan dengan mendasarkan pada kebutuhan dan karakteristik UMKM 

(Helmy, Eddy S, Yusuf, 2009) 

4. Kelebihan, Kelemahan, Permasalahan, dan Kegagalan 

a. Kelebihan 

Uaha kecil mempunyai beberapa kekuatan. Tambunan (1999: 118-120) 

menyatakan; Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh usaha (industri) kecil, adalah:  

a. Sangat padat karya, dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat 

banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang 

rata-rata per tahun masih sangat tinggi. 
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b. Usaha (Industri) kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk - 

produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal 

yang tinggi, melainkan keahlian khusus yang dapat di miliki warga 

setempat lewat sumber-sumber informal. 

c. Banyak usaha (industri) kecil yang membuat produk - produk yang 

bernuansa kultur seperti kerajinan dari bambu dan rotan atau ukir-ukiran 

dari kayu, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari 

masyarakat di masing-masing daerah. 

d. Secara umum, kegiatan usaha (industri) kecil di Indonesia masih sangat 

agricultural based, karena memang banyak komoditas-komoditas pertanian 

yang dapat diolah dalam industri kecil. 

e. Pengusaha-pengusaha lebih banyak menggantungkan diri pada uang 

sendiri atau pinjaman dari sumber informal untuk modal kerja dan 

investasi mereka, walaupun banyak juga yang memakai fasilitas-fasilitas 

kredit khusus dari pemerintah.  

b. Kelemahan dan Permasalahan 

Usaha kecil mempunyai beberapa kelemahan dan permasalahan yang 

dihadapi. Tambunan (1999: 118-120) menyatakan:  

Beberapa kelemahan dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi 

oleh usaha (industri) kecil,terletak pada: 

a. Tingkat daya saing global yang masih lemah 

b. Diversifikasi produk usaha yang rendah. 
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c. Masih terdapat masalah-masalah lainnya yang dihadapi usaha (industri) 

kecil yang menjadi suatu kendala serius bagi perkembangan dan 

pertumbuhan usaha (industri) kecil. Masalah-masalah tersebut yaitu: 

Keterbatasan dana; baik untuk modal kerja dan investasi; Kesulitan dalam 

pemasaran; distribusi dan input-input lainnya; Keterbatasan sumber daya 

manusia dengan kualitas yang baik; Pengetahuan atau wawasan yang 

minim mengenai bisnis; Tidak adanya akses ke informasi dan keterbatasan 

teknologi. 

Pemilik (Pengusaha) usaha kecil juga dihadapkan pada beberapa 

kelemahan dalam mengelola bisnisnya, yaitu: 

a. Tidak adanya atau kekurangan Spesialisasi, Bisnis saat ini sangat spesialis. 

Individu pemilik usaha kecil tidak mempunyai spesialisasi keahlian dalam 

seluruh manajemen. Mereka bertanggung jawab terhadap personel, 

pembelian, keuangan advertensi, dan operasi harian. Hal ini merupakan 

kelemahan bagi pemilik usaha kecil dalam manajemen, sebab seorang 

pemilik usaha kecil dapat berada dan melakukan kegiatan pada seluruh sisi 

perusahannya. 

b. Kenaikan kebutuhan modal, Dalam usaha kecil, sejak pemilik atau 

beberapa fihak yang terlibat dalam kegiatan usaha membicarakan tentang 

modal, jawabannya adalah terbatas. Tidak seperti halnya dalam 

perusahaan besar, dalam bisnis usaha kecil tidak dapat tumbuh atau 

meningkat dalam jumlah besar, karena aliran kas dalam kegiatan dari hari 

ke hari serba terbatas. Oleh karena itu, apabila mereka melakukan 
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ekspansi, akan mengalami kesulitan dalam mencari atau memperoleh 

modal. 

c. Kualifikasi pekerja, Dalam usaha kecil, pada umumnya tidak mempunyai 

program untuk pendidikan dan pelatihan. Mereka hanya memberikan 

kepada pekerjanya berupa hadiah, dan kemungkinan promosi jabatan 

terbatas. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi usaha kecil dalam 

kualifikasi pekerjanya (Vernon, 1981: 146). 

Usaha kecil juga mempunyai beberapa faktor penyebab kegagalan 

usaha, diantaranya adalah: 

a. Ketidakmampuan mengelola dan faktor langsung lainnya, 

b. Kekurangan atau keterbatasan modal, 

c. Tidak efisien struktur modal perusahaannya, 

d. Kekurangan atau keterbatasan kemampuan dalam promosi penjualan, 

e. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan piutang yang macet, 

f. Tidak mempunyai konsep kebijaksanaan kredit, 

g. Lemah dalam perencanaan bisnis (Lerner, 1986 dalam Helmy, 2008).  

Dari beberapa uraian tersebut, menunjukkan bahwasanya usaha kecil 

mempunyai beberapa karakteristik khusus dan unik, serta terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kegiatan operasionalnya. 
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B. Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Pengertian strategi telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, yang 

intinya menyatakan bahwa strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian 

untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat 

dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar 

berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai 

tujuan yang ingin dicapai.. 

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. 

Menurut B.N. Marbun , ( 2003 : 341 ) bahwa  “strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling 

hubungan dalam hal waktu dan ukuran”. Pemahaman yang baik mengenai konsep 

strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya 

strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut ini.  

a. Distinctive competence yaitu tindakan yang dilakukan oleh organsisasi 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. 



 

 

32 

b. Competence advantage   yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan  oleh 

organisasi agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. 

Menurut Rangkuti (2005:4), Strategi merupakan respon secara terus-

menerus maupun adaktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan 

dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.  

Glueck dan Jauch (1998:12) yang mengatakan Strategi adalah rencana 

yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi 

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yng tepat oleh 

organisasi. 

Strategi menurut Ohmae (2003, 14) adalah segala sesuatu yang 

menyangkut strategi bisnis dan tujuan dari perencanaan strategi adalah 

memungkinkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan posisi yang lebih dari para 

pesaingnya. Dengan demikian strategi perusahaan menyatakan sebuah upaya 

untuk secara efisien meningkatkan kekuatan sebuah perusahaan lebih tinggi dari 

kekuatan pesaing. Sedangkan strategi menurut Porter (2002:11), yaitu : penerapan 

suatu cara agar perusahaan dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan laba 

serta dapat terus bersaing di kancah perekonomian. 

Menurut Suryana (2001:73) bahwa teori dynamic dan teori resource-

based strategy sesuai jika diterapkan pada pengembangan UKM di Indonesia. 

Model dasar resource-based strategy adalah strategi perusahaan yang 

memanfaatkan sumber daya internal yang superior (potensial) untuk menciptakan 
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kemampuan inti (keunggulan) dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. 

Jadi, dari beberapa teori yang ada bahwa strategi adalah seperangkat 

aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang dinginkan untuk memperoleh keunggulan kompetisi 

dalam pasar agar lebih baik dari para pesaingnya. 

2. Level Strategi 

Menurut Tjiptono, Fandi (2004, 8), dalam suatu perusahaan terdapat 

tiga level strategi, yaitu level korporasi, level unit bisnis atau lini bisnis, dan level 

fungsional. 

a. Strategi Level Korporasi 

Strategi level korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang 

mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit bisnis lebih 

dari satu. Pertanyaan pokok yang muncul pada level korporasi adalah : 

 Bisnis apa yang seharusnya digeluti perusahaan 

 Apa sasaran dan harapan atas masing – masing bisnis 

 Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai 

sasaran - sasaran tersebut 

Dalam mengembangkan sasaran level korporasi, setiap perusahaan 

perlu menentukan salah satu dari beberapa alternatif berikut : 
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a) Kedudukan dalam pasar 

b) Inovasi 

c) Produktivitas 

d) Sumber daya fisik dan financial 

e) Profitabilitas 

f) Prestasi dan pengembangan manajerial 

g) Prestasi dan sikap karyawan 

h) Tanggung jawab sosial 

b. Strategi Level Unit Bisnis 

Strategi level unit bisnis lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan 

dan operasi bisnis tertentu. Pada dasarnya strategi level unti bisnis berupaya 

menentukan pendekatan yang sebaik baiknya oleh suatu bisnis terhadap pasarnya 

dan bagaimana melaksanakan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada dalam kondisi pasar tertentu. 

c. Strategi Level Fungsional 

Strategi level fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi 

manajemen (secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan, keuangan, 

produksi dan operasi, pemasaran, personalia/sumber daya manusia) yang dapat 

mendukung strategi level unit level bisnis. 

3. Konsep Strategi 

Menurut Stoner,Freeman dan Gilbert (Tjiptono,2002, P3) konsep 

strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu: 
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 Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan 

  Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan 

berdasarkan perspektif yang pertama, strategi didefinisikan sebagai 

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah 

bahwa para manajer memainkan peran yang aktif,sadar dan rasional dalam 

merumuskan strategi organisasi sedangkan perspektif yang kedua strategi 

didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap 

lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki 

strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. 

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar 

dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut : 

a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya 

masa sekarang. 

b) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. 

c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata 

pada pertimbangan keuangan. 

d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. 

e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. 

f) Fleksibilitas adalah sangat esensial. 

g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. 
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Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan 

meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat 

dilaksanakan, Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa 

petunjuknya sebagai berikut : 

a) Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus 

perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang 

untuk bergerak maju. 

b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada 

ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka 

strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan 

bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa diserasikan 

satu dengan yang lain. 

c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua 

sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan 

tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali 

mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja 

lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru 

merugikan posisi organisasi. 

d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. 

Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat 

langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih 

kuat. 
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e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu 

yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat 

dilaksanakan. 

f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. 

Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, 

sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh 

karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol. 

g) Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai. 

h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan 

adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari 

semua pimpinan unit dalam organisasi. 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan 

strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang 

akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan 

lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut 

tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan 

melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan 

organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna 

menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya 

dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon 

organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, 

pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang 

di usahakan dan apa yang dilakukan. 
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4. Peranan Strategi 

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki 

peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan 

arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan 

yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan 

penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu : 

a) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai 

suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau 

tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan 

yang diambil oleh individu atau organisasi. 

b) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Salah satu peranan 

penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk 

memberikan kesamaan arah bagi perusahaan 

c) Strategi sebagai target Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan 

visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan 

datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi 

penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. 

Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan. 

Adapun model-model pembuatan strategi yang dikemukakan oleh 

Agustinus (1996 : 100)  yaitu : 

a) Model Entrepreneur (Entrepreneurial Mode) Dalam model ini pimpinan yang 

sangat aktif mencari peluang-peluang baru, sehingga pimpinan yang 
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mempunyai kekuatan dalam bisnis, berani mengambil resiko tinggi dalam 

saatsaat krisis daripada hanya mengandalkan pada alternatif aman. Model ini 

biasa digunakan oleh perusahaan (pondok) yang masih muda atau masih kecil 

dengan tujuan utama adalah pertumbuhan. 

b) Model Penyesuaian (Adaptive Mode) Model ini dicirikan oleh pembuat 

strategi sebagai reaksi dari timbulnya suatu masalah, sehingga pembuat 

strategi harus fleksibel dan mudah beradaptasi pada lingkungan yang dinamis 

dan komplek. 

c) Model Perencanaan (Planning Mode) Model ini menitik beratkan pada analisa 

sistematis yang dilakukan berdasarkan analisa biaya dan keuntungan. 

Perencanaan strategi jangka panjang dibuat pada saat lingkungan berada 

dalam keadaan yang stabil. Tujuan dari perusahaan (pondok) yang menganut 

model ini adalah efisiensi dan pertumbuhan. 

5. Manajemen Strategi 

Manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (1997:20) : 

Manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan 

yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) 

rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Kemudian 

manajemen strategi menurut Glueck dan Jauch (1998:6) adalah :“Sejumlah 

keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau 

sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan”. 

Sedangkan Menurut David (2002:5) manajemen strategi adalah : “Seni 

dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 
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keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai 

obyektifitasnya”. 

Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik, karena 

berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu 

memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. 

Salah satu alasan utama mengapa demikian adalah karena kondisi yang dihadapi 

oleh suatu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, selalu 

berubah-ubah pula. 

Manfaat manajemen strategi menurut Glueck dan Jauch (1998:21) 

adalah : 

a) Manajemen strategi merupakan satu cara mensistematisasi berbagai keputusan 

bisnis yang paling penting. Bisnis mencakup resiko besar dan manajemen 

strategi berusaha menyediakan data sehingga spekulasi yang beralasan dan 

berinformasi dapat dilakukan kalau perlu. 

b) Manajemen strategi membantu mendidik para manajer agar menjadi 

pengambil keputusan yang lebih baik. Hal ini juga membantu meneliti 

masalah pokok perusahaan. 

c) Manajemen strategi membantu meningkatkan komunikasi perusahaan, 

koordinasi, proyek perorangan, alokasi sumber daya, dan perencanaan jangka 

pendek seperti penyusunan anggaran. 

Meskipun strategi merupakan suatu konsep yang komprehensif, tetapi 

strategi dapat diformulasikan serta diterapkan pada berbagai macam tingkatan 
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dalam organisasi dan aktivitas perusahaan. Dengan sifatnya yang fleksibel 

tersebut, maka Wahyudi (1996:23) membagi manajemen strategi menjadi 

beberapa tingkatan, yaitu : 

a) Strategi Korporat, Dalam penyusunan strategi korporat, oleh para pimpinan 

puncak, akan didefinisikan industri di mana perusahaan akan bersaing dan 

juga dikembangkan suatu rencana jangka panjang dari organisasi. Strategi ini 

ini berhubungan dengan pengalokasian dan pengelolaan sumber-sumber daya 

untuk mencapai misi dan tujuan organisasi dengan menyatukan unit-unit 

bisnis yang berbeda menjadi suatu strategi organisasi yang menyeluruh. 

Keputusan dalam strategi ini mencakup investasi dalam diversifikasi, integrasi 

vertikal, akuisisi dan penciutan. 

b) Strategi Bisnis, Strategi bisnis lebih menitiberatkan pada pembuatan 

keputusan-keputusan strategik yang melibatkan posisi bersaing dari sebuah 

produk atau pangsa pasar tertentu pada sebuah divisi. Jika perusahaan ingin 

menang atau sekadar bertahan hidup dalam suatu industri maka ia harus 

mengadopsi sebuah strategi bisnis yang dapat menciptakan keunggulan 

bersaing atas para pesaing sehingga strategi bisnis sering disebut dengan 

strategi bersaing. 

c) Strategi Fungsional, Strategi ini berhubungan langsung dengan pembuatan 

keputusan-keputusan yang menyangkut divisi-divisi pendukung dalam rangka 

memproduksi dan memasarkan produk hingga sampai ditangan pelanggan. 

Strategi ini lebih bersifat bersifat operasional karena akan langsung 

diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang ada di bawah 
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tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemen produksi, pemasaran, 

keuangan, dan sumber daya manusia. 

C. Kepuasan Konsumen 

1. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Persaingan dunia bisnis jasa sekarang ini semakin keras dan kepuasan 

maupun ketidakpuasan pelanggan telah semakin besar dan menarik perhatian 

pihak pemasar, konsumen, dan peneliti perilaku konsumen. Hal ini diyakini oleh 

pihak tersebut bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk 

dan jasa berkualitas dan bersaing. Dewasa ini tugas utama organisasi/perusahaan 

adalah menciptakan pelanggan yang puas, ini berarti perusahaan harus dapat 

memahami apa dan bagaimana pelanggan itu. Seperti pada masa sekarang, 

pelanggan akan menghadapi beraneka ragam pilihan. Dan hal inilah yang 

mengakibatkan pelanggan senantiasa lebih kritis dan cermat dalam menentukan 

pilihan menurut kepuasannya. Kepuasan seorang pelanggan sesudah mereka 

merasakan tegantung dari kinerja penawaran dibandingkan dengan harapan dari 

sesuatu yang dirasakannya.  

Konsumen merupakan individu atau organisasi yang membeli barang 

dan jasa untuk digunakan sendiri atau untuk menjalankan seluruh kegiatan 

organisasi. Baik konsumen individu maupun organisasi memegang peranan yang 

sama pentingnya (Sumarwan, 2002 : 54). Namun konsumen individulah yang 

langsung mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan. Produk sebaik 
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apapun tidak akan ada artinya bagi perusahaan jika tidak dibeli oleh konsumen 

individu. Konsumen individu sendiri memiliki keragaman meliputi usia, latar 

belakang budaya, pendidikan dan keadaan sosial ekonomi lainnya. 

Menurut  Fandy Tjiptono (2007:24), Kepuasan konsumen merupakan 

evaluasi purna beli dimana evaluasi yang dipilih sekurangkurangnya sama atau 

melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil 

(outcome) tidak memenuhi harapan. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

(2009:164)  A person’s feelings of pleasure or disappointment that result from 

comparing a product’s perceived performance (or outcome) to their expectations. 

If the performance falls short of expectations, the customer is dissatisfied. If the 

performance matches the expectations, the customer is highly satisfied or 

delighted. Menjelaskan bahwa tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak bisa memenuhi harapan, 

maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Sebaliknya jika persepsi terhadap kinerja 

bisa memenuhi harapan konsumen akan merasa sangat puas.  

Pada dasarnya tujuan organisasi bisnis adalah memproduksi barang 

atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen, dengan kata lain bahwa 

perusahaan berusaha menciptakan konsumen yang puas. Dengan mengetahui 

dasar organisasi bisnis yang sebenarnya, maka kepuasan konsumen menjadi tolak 

ukur keberhasilan kualitas jasa yang dibuat oleh perusahaan. sehingga modal 

utama bagi perusahaan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen yang baik 

adalah dengan membuat kualitas jasa yang baik. Harapan konsumen mempunyai 
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peran yang besar dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan konsumen. 

Harapan atas kinerja produk berlaku sebagai standar perbandingan terhadap 

kinerja aktual produk. Cara perusahaan mempromosikan produknya melalui 

komunikasi iklan atau wiraniaga juga dapat mempengaruhi harapan konsumen 

terhadap kinerja produk. Klain produk yang tidak realistis bisa menimbulkan 

situasi ‘’over promise” yang akan menimbulkan ketidakpuasan tamu. 

2. Jenis dan Peranan Konsumen 

Mangkunegara (2005: 68) mengklasifikasikan konsumen ke dalam dua jenis : 

a) Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang 

melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau 

keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk 

menjual belikannya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan sematamata 

untuk keperluan konsumsi sendiri. 

b) Konsumen bisnis (disebut pula konsumen organisasional, konsumen 

industrial, atau konsumen antara) adalah jenis konsumen yang melakukan 

pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual 

(produsen); disewakan kepada pihak lain; dijual kepada pihak lain 

(pedagang); digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik 

(pasar pemerintah dan organisasi). Dengan demikian, tipe konsumen ini 

meliputi organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba (seperti rumah sakit, 

sekolah, instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 

sebagainya). 
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Untuk memahami konsumen maka terlebih dahulu kita harus 

memahami apa peranan dari konsumen tersebut, menurut Mangkunegara (2005: 

73) terdapat bemacam-macam peranan konsumen, yaitu: 

a) User adalah orang yang benar-benar (secara aktual) mengonsumsi atau 

menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa 

yang dibeli. 

b) Payer adalah orang yang mendanai atau membiayai pembelian. 

c) Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari 

pasar. 

Masing-masing peranan di atas bisa dilakukan oleh satu orang, bisa 

pula oleh individu yang berbeda. Jadi seseorang bisa menjadi user sekaligus payer 

dan buyer. Selain itu,bisa juga individu A menjadi payer, B menjadi user, dan C 

menjadi buyer. Itu semua tergantung kepada konteks atau situasi pembelian. 

3. Strategi Peningkatan Kepuasan Konsumen 

Upaya memujudkan kepuasan konsumen total bukanlah hal yang 

mudah. Bahkan dalam Fandi Tjiptono (2007:160) menyatakan bahwa, “Kepuasan 

konsumen total tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu. 

Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan 

berbagai strategi“. Pada prinsipnya strategi kepuasan konsumen akan 

menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi 

dalam usahanya merebut pelanggan suatu perusahaan. 
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Ahire, Golhare dan Waller (1966 : 33) mengemukakan empat skala 

pengukuran kualitas produk : 

1) Tampilan produk yang dihasilkan. 

2) Tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan. 

3) Daya tahan produk. 

4) Kehandalan produk yang dihasilkan. 

Ada beberapa elemen program kepuasan konsumen yang dapat 

dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan konsumen (Fandy Tjiptono, 

2006:354-355). Strategi tersebut yaitu : 

a) Barang dan jasa berkualitas, Perusahaan yang ingin menerapkan program 

kepuasan pelangga harus memiliki produk berkualitas baik dan layanan 

prima. Paling tidak, standarnya harus menyamai para pesaing utama 

dalam industry. Untuk itu berlaku prinsip “quality comes first, satisfaction 

program follow”. Biasanya perusahaan yang tingkat kepuasan 

konsumennya tinggi menyediakan tingkat layanan konsumen yang tinggi 

pula. 

b) Relationship Marketing Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara 

penyedia jasa dan konsumen berkelanjutan, tidak berakhir setelah 

penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka 

panjang dengan konsumen secara terusmenerus sehingga diharapkan 

dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business). 

c) Strategi superior customer service (Fokus pada konsumen terbaik/best 

customers) Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha 
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menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada para pesaingnya. 

Untuk mewujudkannya dibutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber 

daya manusia, dan usaha gigih. Meskipun demikian, melalui pelayanan 

yang lebih unggul, perusahaan yang bersangkutan dapat membebankan 

harga yang lebih tinggi pada produknya. 

d) Strategi unconditional guarantee / extraordinary guarantees, Untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen, perusahaan produk atau jasa dapat 

mengembangkan augmented service terhadap core business-nya, misalnya 

dengan pelayanan purnajual yang baik. 

e) Program pay-for-performance Program kepuasan konsumen tidak biasa 

terlaksana tanpa adanya dukungan sumber daya manusia organisasi. 

Sebagai ujung tombak perusahaan yang berinteraksi langsung dengan para 

konsumen dan berkewajiban memuaskan mereka, karyawan juga harus 

dipuaskan kebutuhannya. Dengan kata lain, total customer satisfaction 

harus didukung pula dengan total quality reward yang mengaitkan system 

penilaian kinerja dan kompensasi dengan kontribusi setiap karyawan 

dalam penyempurnaan kualitas dan peningkatan kepuasan konsumen. 

f) Program promosi loyalitas, Banyak diterapkan untuk menjalin relasi 

antara perusahaan dan konsumen. Biasanya program ini, memberikan 

semacam penghargaan (reward) khusus yang dikaitkan dengan frekuensi 

pembelian atau pemakaian produk/jasa perusahaan kepada konsumen 

rutin agar tetap loyal pada produk dari perusahaan yang bersangkutan. 

g) Sistem penanganan komplain secara efektif Penanganan komplain terkait 

erat dengan kualitas produk. Perusahaan harus memastikan bahwa barang 
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dan jasa yang dihasilkannya benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya 

sejak awal. Jaminan kualitas harus mendahului penanganan complain. 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Kotler dan Keller (2009:64) memberikan empat 

metode untuk mengukur kepuasan pelanggan: 

1) Sistem keluhan dan saran (complaint and suggestion system) Setiap 

perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Perusahaan akan 

dapat mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan terpenuhi. Adapun 

cara-cara yang dapat dilakukan berupa penempatan kotak saran 

ditempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, saluran telepon 

bebas pulsa yang dapat digunakan oleh pelanggan, sehingga perusahaan 

dapat menanggapi saran pendapat dan keluhan tersebut untuk ditindak 

lanjuti. 

2) Survei kepuasan pelanggan (customer satisfaction survey) Banyak 

penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan. Metode ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara: 
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a) Directly reported satisfaction, Pengukuran dilakukan secara 

langsung melalui pertanyaan. 

b) Derived dissatisfaction Pertanyaan yang ditujukan menyangkut dua 

hal utama, yaitu besarnya harapan pelanggan terhadap atribut dan 

besarnya kinerja yang mereka rasakan. 

c) Problem analysis Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

menggungkapkan dua hal pokok. Pertama adalah masalah-masalah 

yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran perusahaan, dan 

kedua adalah saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

d) Importance-performance analysis Dalam teknik ini responden 

diminta untuk merangking berbagai elemen (atribut) dari penawaran 

berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut, selain itu 

responden juga diminta memperingkat seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam masing-masing elemen/atribut tersebut. 

3) Ghost shopping, Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan 

beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai 

pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost 

shoper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam melakukan pembelian produk-produk tersebut. Para ghost 

shopper dapat juga mengamati atau menilai cara perusahaan dan 

pesaingnya menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani setiap 

keluhan. 
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4) Lost customer analysis, Perusahaan berusaha menghubungi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok. Harapannya adalah diperolehnya informasi penyebab terjadinya 

hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk 

mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran sacara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan 

hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Penelitian 

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005:63). 

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam 

penelitian dan merupakan unsure yang sangat vital yang sangat menunjang 

tercapainya hasil dari suatu penelitian. Memperhatikan tujuan penelitian yang 

terkait dengan topik yang sedang diteliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunaka pendekatan kualitatif.  Bodgan dan Taylor (dalam Moleong ; 2002 : 

3) berpendapat bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini 

data yang terkumpul berupa sauna semantic seperti kata-kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan paragraph juga gambar dan hasilnya berupa kutipan-kutipan dari 
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kumpulan data tersebut yang berisi tindakan, fikiran, pandangan hidup, konsep, 

ide, gagasan yang disampaikan pengarang melalui karyanya. 

Penelian kualitatif memiliki sejumlah cirri-ciri yang membedakannya 

dengan penelitian jenis lainya. Cirri tersebut atara lain : latar ilmiah, manusia 

sebagai alat (instrument), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari 

dasar (grounded theory), deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, 

adanya batas yang ditentukan oleh focus, adanya kritera untuk keabsahan data, 

desain bersifat sementara, dan hasil penelitia dirundingkan dan disepakati 

bersama. 

Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk 

membuat deskripsi atau gambaran  atau lukisan secara sistematis, factual dan 

akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, lebih lanjut mengetahui bagaimana pengembangan UKM 

Kripik Buah melalui Peningkatan Kualitas Produk. 

Metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data 

dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang 

sedang barjalan dari pokok suatu penelitian (Sevilla dkk, 1993:71). 

B. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek 

kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk 

menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Spradley (dalam Sugiyono, 2008:377-379) menyatakan bahwa fokus 
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itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi 

sosial. Menurut Narbuko dan Achmadi (2003) fokus penelitian memuat tentang 

cakupan atau topik-topik pokok yang diungkapkan atau digali dalam penelitian 

ini.  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah perencanaan pengembangan UKM di Kota Batu 

yang dirinci sebagai berikut : 

1. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha UKM : 

a. Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

a.1. Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha 

a.2. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Produk 

a.3. Peningkatan Legalitas Usaha  (SIUP, TDP dll) 

b. Strategi Pengembangan Usaha Menengah 

b.1. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Tepat Guna 

b.2. Memperluas daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi pasar 

b.3. Meningkatkan Akses Permodalan 

b.4. Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk 

2. Dampak (Output) Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam 

mempertahankan kelangsungan Usaha tersebut : 

a. Perubahan Desain  

b. Pengembangan produk 
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c. Kelangsungan Usaha 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Strategi Pengembangan 

Usaha Kecil Menengah dalam mempertahankan kelangsungan Usaha : 

a. Faktor penghambat 

b. Faktor Pendukung 

C. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2005) cara yang baik dalam penentuan lapangan 

penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif: pergilah dan 

jejakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan 

yang ada di lapangan. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih 

mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan mempertajam fenomena 

sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi yaitu perencanaan pengembangan 

usaha kecil den menengah. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, 

biaya, tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi 

penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti memilih lokasi di 

Kota Batu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pengembangan usaha kecil 

dan menengah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Batu 

dikarenakan peranan usaha kecil dan menengah dalam menggerakkan roda 

perekonomian, menyerap tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan 

pemerataan pendapatan. Kedua, Kota Batu mempunyai pengelompokan UKM 

dengan produk yang sama dan terkonsentrasi di lokasi tertentu (sentra) yang 

sangat potensial untuk dikembangkan. Produk-produk dari beberapa sentra usaha 

kecil dan menengah telah mempunyai ciri khas dan keunggulan tersendiri antara 
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lain mebel rotan, Kripik Kentang, Keripik Tempe, Keripik Buah. Demikian juga 

dengan sentra tempe di Kota Batu telah berkembang tidak hanya memproduksi 

tempe tetapi juga kripik tempe dan kripik dari buah-buahan. Bahkan limbah dari 

pembuatan tempe telah dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kota Batu merupakan 

Kota Wisata yang sangat terkenal, sehingga banyak sekali masyarakat yang 

berkunjung ke Kota Batu untuk berwisata, seperti yang kita ketahui dalam 

melakukan wisata pasti banyak pengunjung yang ingin membeli oleh oleh khas 

dari tempat wisata yang mereka kunjungi salah satu oleh oleh Khas Kota Batu 

adalah Apel. Dewasa ini Apel Lokal kalah bersaing dengan Apel Apel Import 

sehingga diperlukan inovasi agar oleh oleh Khas Kota Batu yaitu Apel serta buah 

buahan yang lain agar dapat bertahan dengan serangan Import sehingga munculah 

Kripik Buah buahan yang menjadi oleh oleh khas Kota Batu. Lokasi daei8 

Penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kota Batu. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau 

informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. 

Sedangkan menurut Arikunto (1998:114), yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. 

Jenis data yang menunjang penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. 

Dalam penelitian ini, sebagai data primernya adalah data yang diperoleh dari 
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Informan, sebagai sumber data utama dipilih secara purposif. Pemilihan informan 

ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan 

bersedia memberikan data. Sedangkan untuk informan selanjutnya dimintakan 

kepada informan awal untuk menunjuk siapa yang dapat memberikan informasi 

dan seterusnya. Cara ini disebut snowball sampling, informan terakhir didasarkan 

pada kejenuhan data, yakni tidak ada variasi informasi yang diberikan oleh 

informan. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang 

lain diluar peneliti. Berarti data tidak secara langsung berhubungan dengan 

responden. Data sekunder meliputi : dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-

catatan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder 

diambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu akan 

dilakukan triangulasi dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-

jurnal atau sumber lain. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yaitu proses menggali data di lapangan, 

sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi (gabungan) dengan membentuk focus group discussion. Metode 

triangulasi merupakan metode gabungan dari tiga metode pengumpulan data 

yaitu: 

1. Interview (Wawancara) 
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Yaitu merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai interviewer 

dengan nara sumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek 

penelitian sebagai enterviewee. Maksud diadakannya wawancara menurut 

Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Moleong (2000:135) antara lain: 

Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang; memverigikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun 

bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti. 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan penggalian data 

yang data bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan definisi sejenis, yang diberikan Arikunto 

(1998:236), bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 

sebagainya. 

3. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan secara langsung terhadap keadaan obyek yang diteliti dan terhadap 

kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam pengertian psikologik, 
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menurut Arikunto (1998:146), bahwa observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (1998:151), yang dimaksud dengan 

instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti sendiri, dimana dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai 

perencana, analis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai 

pengumpul data utama. 

2. Pedoman wawancara (interview guide) 

Sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam 

wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat 

dilakukan dengan terstruktur dan lancar. 

3. Alat Tulis (catatan) 

Yaitu untuk mencatat hasil-hasil penelitian, baik dari hasil wawancara maupun 

observasi. 
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G. Analisa Data 

Sebagai langkah selanjutnya, data yang telah dikumpulkan, yang masih 

mentah dan berdiri sendiri-sendiri harus dianalisa untuk melakukan klasifikasi 

data dan untuk menghubungkan setiap data yang diperoleh dan kemudian diambil 

kesimpulan terhadap hasil data tersebut. Menurut Patton dalam Moleong 

(2000:103), yang dimaksud dengan analisa data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. 

Adapun kegiatan dalam analisis data yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) 

bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
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Pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan alasan karena 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan berusaha 

menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang ada di lapangan, yang 

mana dalam upaya memberi penjelasan tentang fenomena itu akan lebih 

banyak berupa kata-kata ataupun kalimat (data kualitatif) daripada data yang 

berupa angka-angka. Oleh karena itulah, maka pengolahan datanya 

menggunakan analisa data kualitatif. 

Gambar 1. Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman, 1992:20. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Batu 

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan 

Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto 

dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di 

sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 

meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius. 

a) Demografi 

Jenis tanah yang berada di kota Batu sebagian besar merupakan  

andosol, selanjutnya secara berurutan kambisol, latosol dan aluvial. Tanahnya 

berupa tanah mekanis yang  banyak mengandung mineral yang berasal dari 

ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan 

yang tinggi. 

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan laut. Kota 

Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah. 

 Gunung Anjasmoro (2277 m) 

 Gunung Arjuno (3339 m) 
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 Gunung Banyak 

 Gunung Kawi (2651 m) 

 Gunung Panderman (2040 m) 

 Gunung Welirang (2156 m) 

Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya subur, Batu 

dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk, 

tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan 

menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik 

tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan 

wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun 

membangun tempat-tempat Peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu. 

Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa 

Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan 

kunjungan Wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas 

keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah 

Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat 

sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. 

Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada 

penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta 

panorama alam yang indah di kawasan Batu sempat membuat Bapak Proklamator 

sebagai The Father Foundation of Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta 

setelah Perang Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan 

Selecta Batu. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Banyak&action=edit&redlink=1
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http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Panderman
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b) Sejarah Kota Batu 

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai 

tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah 

daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh 

keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. 

Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi Kerajaan 

bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat 

peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. 

Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang 

sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti. 

Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti 

mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat 

peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama 

Candi Supo. 

Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang 

mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air 

dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda 

pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan 

untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan 

supranatural (Magic) yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula 

terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan 
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sumberair panas itupun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata 

Songgoriti. 

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung 

Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, 

berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang 

dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang 

kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan 

tersebut. 

Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah 

mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut 

Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai 

Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan 

panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek 

dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu 

panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil 

seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi 

Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa 

Timur. 

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu 

Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka 

masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan 

wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari JawaTengah. 

Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja 
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meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah dikaki Gunung Panderman 

untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni) 

Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya 

bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, 

pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran 

Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain 

berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama 

kepada Mbah Wastu. 

Bermula mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah 

Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan 

banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai. 

c) Pembagian Admnistratif 

Penduduk Kota Batu sebagian besar bekerja sebagai petani dimana 

hasil pertanian utama dari Kota Batu adalah buah, bunga dan sayur-mayur. Hasil 

perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama dari Kota Batu adalah buah 

apel. Apel Batu ini memiliki empat varietas yaitu manalagi,  rome beauty, anna, 

dan wangling. 

Kota Batu memiliki luar wilayah 202,30km2 yang terdiri dari 3 

Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 20 Desa dan 4 Kelurahan. Pembagian daerah 

atministratif tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kecamatan Batu :  
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 Desa Oro-oro Ombo. 

 Desa Pesanggrahan. 

 Desa Sidomulyo. 

 Desa Sumberejo. 

 Kelurahan Ngaglik. 

 Kelurahan Sisir. 

 Kelurahan Songgokerto. 

 Kelurahan Temas. 

2. Kecamatan Bumiaji :  

 Desa Bulukerto. 

 Desa Bumiaji. 

 Desa Giripurno. 

 Desa Gunungsari. 

 Desa Pandanrejo. 

 Desa Punten. 

 Desa Sumbergondo. 

 Desa Tulungrejo. 

 Desa Sumber Brantas. 

3. Kecamatan Junrejo :  

 Desa Beji. 

 Desa Dadaprejo. 

 Desa Junrejo. 



 

 

67 

 Desa Mojorejo. 

 Desa Pendem. 

 Desa Tlekung. 

 Desa Torongrejo. 

d) Visi Misi Kota Batu 

Visi : Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis  Kepariwasataan 

Internasional. 

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepat guna dan Berdaya Saing Ditopang 

 Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh 

Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan 

Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa  

MISI 

a. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama 

b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

c. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian 

Organik 

d. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota 

Kepariwisataan Internasional 

e. Optimalisasi Pemerintahan Daerah 

f. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan 

g. Peningkatan Kualitas Kesehatan 
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h. Pengembangan Infrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran 

Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu     Lintas  

i. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan 

Pelayanan Kepada Masyarakat 

j. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang 

Harmonis Dan Demokratis  

k. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM         

e) Pariwisata 

Kota Batu pernah dijuluki sebagai Swiss Kecil di Pulau Jawa serta 

kawasan wisata pegunungan yang sejuk. Di obyek wisata Songgoriti terdapat 

Candi Songgoroto dan patung Ganesha peninggalan Kerajaan Singosari serta 

tempat peristirahatan yang dibangun sejak zaman Belanda. 

a. Wisata gua : Wisata gua terdapat di Cangar dan Tlekung 

b. Air terjun : Coban Rais dan Coban Talun 

c. Pemandian : Songgoriti (pemandian air dingin dan panas), Selecta 

(pemandian air dingin), Cangar (pemandian air panas mengandung 

belerang) 

d. Agrowisata Kusuma Agrowisata (perkebunan apel, stroberi, jambu, dan 

jeruk, serta tempat outbound 

e. Perkemahan (hiking) : Taman Hutan Rakyat R. Soerjo (Cangar), Gunung 

Panderman, Coban Rondo 

f. Wisata Lainnya : Batu Secret Zoo (Jatim Park 2), Jatim Park 1, Batu Night 

Spectacular, Batu Wonderland. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Ganesha
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Singosari
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Cangar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kusuma_Agrowisata
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Outbound&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Rakyat_R._Soerjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Panderman
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Panderman
http://id.wikipedia.org/wiki/Coban_Rondo
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Secret_Zoo
http://id.wikipedia.org/wiki/Jatim_Park
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Ada pula objek wisata terbaru di Kota Batu berupa wisata udara 

paralayang. Setiap hari Minggu, di alun-alun Batu diselenggarakan Pasar Wisata 

Minggu yang menjual makanan khas Batu serta berbagai macam kerajinan tangan. 

Jatim Park merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Jawa Timur, dan 

yang terbaru dari obyek wisata di Kota Batu adalah Museum Satwa. Di kota ini 

banyak terdapat villa serta sejumlah hotel berbintang lima. 

Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga mendapat 

julukan Kota Agropolitan. Seperti halnya kawasan Malang Raya dan sekitarnya, 

Batu banyak menghasilkan apel, sayur mayur, dan bawang putih. Batu juga 

dikenal sebagai kota seniman. Ada banyak sanggar lukis dan galeri seni di kota 

ini. Yang terbaru Batu Night Spectaculer, merupakan taman hiburan remaja 

dengan beberapa wahana mirip di Dunia Fantasi Ancol Jakarta. Tidak kalah 

menarik dari BNS / Batu Night Spectaculer, ada juga tempat Pariwisata pelajar 

dan Keluarga yaitu Museum Satwa. Museum yang Bertaraf Internasional dan 

bergaya Yunani ini adalah museum dimana replika Satwa di Dunia yang belum 

punah dan yang sudah punah ada di sini. Kita juga bisa melihat replika kerangka 

hewan purba. Di Museum Satwa ini juga pernah menjadi tempat pengambilan 

Video Clip lagu dari The Virgin dengan lagunya Belahan Jiwa. Berbagai sarana 

kegiatan luar ruang banyak tersedia, yang paling lengkap adalah BEJI outbound 

yang terletak di Desa Beji. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paralayang
http://id.wikipedia.org/wiki/Minggu
http://id.wikipedia.org/wiki/Minggu
http://id.wikipedia.org/wiki/Jatim_Park
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Satwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Villa
http://id.wikipedia.org/wiki/Agropolitan
http://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Apel
http://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_putih
http://id.wikipedia.org/wiki/The_Virgin
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2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan 

Perdagangan Kota Batu 

a) Gambaran Umum Dinas Koperindag Kota Batu 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan 

Perdagangan Kota Batu Terletak di Jl. Diponegoro no 8 Kota Batu. Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan adalah sebuah 

Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi masalah Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah yang ada di Kota Batu. 

Dinas Koperindag Kota Batu adalah sebuah badan atau instansi yang 

yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Pusat yang berfungsi 

sebagai pengembangan Koperasi dan UKM dalam dimensi Pembangunan 

Nasional berupaya mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, dengan harapan 

memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam mempercepat perubahan struktural peningkatan perekonomian daerah dan 

ketahanan ekonomi nasional.  

Program pengembangan Koperasi dan UKM merupakan prioritas dan 

menjadi sangat urgen dan vital. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa 

Pembangunan Koperasi dan UKM harus selaras dan sinergi dengan arah 

pembangunan nasional dan perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah, yang 

telah menjadi pilihan strategi Pembangunan Nasional kini dan kedepan. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang mantap dan baik, tentunya harus mendapat 

dukungan dari berbagai kalangan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi 
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pelaksana pembangunan daerah, yang pada akhirnya menunjang keberhasilan 

Pembangunan Nasional diberbagai sektor. Untuk mendukung Program Nasional 

dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebagai 

Pelaku Usaha Nasional yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dan diharapkan 

dapat menjadi tumpuan perekonomian Nasional. 

b) Visi Misi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

Dan Perdagangan Kota Batu 

VISI : 

Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan 

menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh dan mandiri 

dengan tingkat dan daya saing yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai pelaku 

utama dalam perekonomian Kota Batu yang bertumpu pada mekanisme pasar 

yang berkeadilan dan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. 

MISI : 

Memperdayakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan professional yaitu: 

1. Meningkatkan kelembagaan, lapangan kerja, Lapangan usaha bidang 

koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan. 

2. Memantapkan ketertiban jaringan usaha?kemitraan dan pendapatan 

masyarakat lebih merata bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

perindustrian dan perdagangan. 
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3. Mendorong kelompok – kelompok usaha sejenis yang tumbuh 

berkembang di masyarakat untuk bergabung dalam wadah lembaga 

koperasi. 

4. Meningkatkan jiwa kewira usahaan yang sehat, tangguh dan mandiri serta 

memiliki daya saing yang tinggi dilingkungan gerakan koperasi, usaha 

kecil menengah, perindustrian dan perdagangan. 

5. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan serta 

menciptakan peluang ekspor. 

c) Bidang Koperasi 

Tabel 1 : Jumlah Kperasi di Kota Batu 

INDIKATOR Tahun 2006 Tahun 2007 

 Jumlah Koperasi  

 Koperasi Aktif      (unit)  

 Koperasi Tidak Aktif  (unit)  

 

83 

47 

 

88 

47 

 Tenaga Kerja  

 Manajer         (orang)  

 Karyawan      (orang)  

 

11 

562 

 

8 

558 

 Permodalan  

 Modal Sendiri      (Rp.) 

 Modal Luar         (Rp.)  

 

19.982.814.523 

30.305.035.637 

 

21.653.665.160 

22.677.139.113 

 Volume Usaha         (Rp.)  43.059.448.707 39.768.973.511 

 Sisa Hasil Usaha (SHU)     (Rp.)  1.843.175.754 1.727.534.201 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 
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Tupoksi Sesi Bina Usaha Koperasi yang mempunyai tugas penyusunan program 

dan kegiatan seksi; 

1) perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha 

koperasi; 

2) penyiapan bahan koordinasi pembangunan dan pengembangan usaha 

perkoperasian; 

3) pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi; 

4) penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi; 

5) pelaksanaan pengawasan manajemen usaha koperasi; 

6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

Tupoksi Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi 

1) penyusunan rencana kerja seksi; 

2) penyiapan bahan pedoman teknis dalam fasilitasi dan pembiayaan koperasi; 

3) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, serta pelaksanaan pembinaan 

fasilitasi dan pembiayaan koperasi; 

4) pelaksanaan kegiatan penumbuhkembangan berbagai bentuk fasilitasi dan 

pembiayaan koperasi; 

5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan 

fasilitasi dan pembiayaan koperasi; 

6) pemantauan  dan pengevaluasian pemberian fasilitasi dan pembiayaan 

koperasi; 

7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 
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8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

d) Bidang UKM 

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

pada Periode 2006-2007 yang teridentifikasi oleh Kantor Koperasi dan UKM 

Kota Batu, baik UKM Formal maupun Non Formal mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, yaitu sebesar 3033 unit pada tahun 2006 dan 3811 Unit pada 

Tahun sebesar 2007, Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dari Kegiatan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah terjadi peningkatan sebesar 26,68% menjadi 11.031 

orang dari Tahun 2006 sejumlah 8.708 orang.  Serta mengacu pada Program 

Nasional maupun Regional (Propinsi Jawa Timur) untuk penciptaan Wira Usaha 

Baru pada Tahun 2007 sebesar 253 Unit.  Jumlah UKM tersebut menempati unit 

usaha di beberapa sektor, misalnya sektor Pertanian, Perdagangan Mikro Kecil 

dan Menengah, Industri Kecil dan Menengah dan  Usaha Jasa Lainnya. 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah  

mempunyai fungsi : 

1) penyusunan rencana kerja seksi; 

2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil, mikro dan menengah; 

3) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil mikro, usaha kecil dan menengah; 

4) penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan 

sumber daya manusia usaha kecil, mikro, dan menengah; 
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5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi, manajemen dan 

akuntansi keuangan pengusaha kecil, mikro, dam menengah; 

6) pemrosesan pelaksanaan kegiatan klasifikasi usaha kecil mikro, usaha kecil 

dan menengah; 

7) pelaksanaan kegiatan penumbuhkembangan berbagai bentuk usaha kecil 

mikro, usaha kecil dan menengah; 

8) pelaksaanaan koordinasi instansi terkait dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah; 

9) pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan usaha kecil, mikro, dan 

menengah; 

10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

11) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Seksi kerjasama dan pemasaran mempunyai mempunyai fungsi : 

1) penyusunan rencana program kerja; 

2) penyusunan petunjuk teknis kerjasama dan pemasaran produk hasil usaha 

kecil, mikro, dan menengah serta jaringan usaha; 

3) pengumpulan dan pengolahan data dalam upaya pengembangan pemasaran 

produk usaha kecil, mikro, dan menengah; 

4) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kerjasama dan pemasaran 

dengan instansi/lembaga terkait; 

5) penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana kerjasama dan pemasaran 

usaha kecil, mikro, dan menegah; 
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6) penyiapan bahan penyelenggaraan pameran dan promosi produk unggulan 

usaja kecil, mikro, dan menengah; 

7) penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kerjasama dan pemasaran 

usaha kecil, mikro, dan menengah; 

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Kecil 

dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 

fungsi 

1) penyusunan rencana kerja seksi; 

2) penyiapan bahann perumusan kebijakan teknis fasilitas dan pengembangan 

pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; 

3) penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pembiayaan usaha 

kecil, mikro dan menengah; 

4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan 

pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; 

5) pelaksanaan pemberian bimbingan fasilitasi dan penilaian pembiayaan usaha 

kecil, mikro, dan menengah; 

6) pelaksanaan  pengawasan dan pengendalian fasilitasi dan pembiayaan usaha 

kecil, mikro, dan menengah; 

7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha  Kecil 

dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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e) Bidang Industri dan Perdagangan 

Bidang Industri 

Tabel 2: Data Industri Kota Batu 

No. Kategori Industri 

Jumlah 

Unit 

Usaha 

Nilai Investasi 

(000) 

Nilai Produksi 

(000) 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

1 2 3 4 5 6 

1 Besar - - - - 

2 Sedang&Menengah 332 39.545,828 127.511,581 2.608 

3 Non formal 601 8.971,411 13.706,440 2.245 

JUMLAH 933 48.517,239 141.218,021 4.853 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 

 

Bidang Perdagangan 

Aktifitas kegiatan yang dilakukan Seksi Bimbingan dan Pembinaan 

Usaha Perdagangan telah dilakukan secara optimal dalam meningkatkan bentuk 

pelayanan baik dalam peningkatan status legalitas usaha dan sarana, prasarana 

seperti peningkatan peluang pasar dan tata cara penempatan komoditas di tempat 

kegiatan usaha baik untuk pedagang kecil menengah setelah adanya kesadaran 

bagi pelaku usaha. Terlepas dari itu masih sangat minim akan kemampuan 

pengelolaan usaha dalam meningkatkan permodalan. 

Pertumbuhan unit usaha di tahun 2006 mengalami penurunan dari 186 

Unit usaha sedang untuk pengajuan di tahun 2008 sebanyak 174 unit usaha atau 

dengan penurunan 6,4 %. Namun kalau dilihat dari klasifikasi unit usaha 
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perdagangan besar telah mengalami kenaikan pertumbuhan +/- 50% dari 10 unit 

usaha dari tahun 2006 dan ditahun 2007 menjadi 15 unit usaha. 

Sedang untuk klasifikasi perkembangan SIUP Menengah juga 

mengalami peningkatan sebesar 3,5 % yaitu ditahun 2006 dengan jumlah 28 unit 

usaha sedang ditahun 2007 telah tumbuh sebanyak 29 unit usaha dan klasifikasi 

pengajuan SIUP setelah mengalami penurunan sebesar 12% yaitu di tahun 2006 

pertumbuhannya hanya 130 unit usaha. 

TABEL 3 PERTUMBUHAN UNIT USAHA 

NO URAIAN 

UNIT USAHA 

KETERANGAN 

2006 2007 

 Surat Izin Usaha 

Perdagangan 

- Besar 

- Menengah 

- Kecil 

 

 

 

10 

28 

148 

 

 

15 

29 

130 

 

 

50 % 

3,5 % 

-12 % 

J U M L A H 186 174 -6,4 % 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Perdagangan 

Sedang untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 944 orang ditahun 

2006, adapun penyerapan pada tahun 2007 sebanyak 997 tenaga kerja/ orang. 

Secara keseluruhan telah mengalami peningkatan 5,6% untuk lebih ditailnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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TABEL 4 PERKEMBANGAN UNIT USAHA 

NO URAIAN 

TENAGA KERJA 

KETERANGAN 

2006 2007 

  

BENTUK USAHA 

- SIUP Besar 

- SIUP Menengah 

- SIUP Kecil 

 

 

 

82 

121 

741 

 

 

204 

177 

616 

 

 

148 % 

46 % 

-16 % 

J U M L A H 944 997 5.6 % 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 

Pertumbuhan Investasi Di Bidang Perdagangan 

Pertumbuhan Investasi yang paling besar adalah dikelompok SIUP 

Besar dengan pertumbuhan senilai Rp. 17.450.927.000,- kedua pada kelompok 

SIUP Kecil dengan pertumbuhan senilai  RP. 12.673.833.579,- dan yang ketiga 

adalah pada kelompok SIUP Menengah dengan pertumbuhan sebesar Rp. 

9.919.185.090,-. Adapun kalau dilihat secara keseluruhan telah mengalami 

peningkatan +/- 19% yaitu di tahun 2006 sebesar Rp. 33.647.996.000,- menjadi 

Rp. 40.043.945.687,- di tahun 2007. 
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f)  Bagan atau Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan 

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil 

menengah, perindustrian dan perdagangan. 

2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan dan pelaporan 

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaiaan, urusan 

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan. 

Sekretariat Terdiri Dari : 

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan melaksanakan tugas pokok penyusunan 

program, evaluasi dan pelaporan 

b. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan 

administrasi keuangan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan,  perpustakaan dan 

kearsipan 

4) Bidang koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan dan mengevaluasi program dan 

kegiatan bidang koperasi. Bidang Koperasi terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas 

melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 

b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian pelayanan fasilitasi dan pembiayaan koperasi. 
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5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang usaha kecil dan 

menengah. Bidang UMKM terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah 

b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian pelayanan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan 

menengah. 

6) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi 

program dan kegiatan bidang perindustrian. Bidang Perindustrian terdiri 

dari : 

a. Seksi Bina Usaha, Sarana Prasarana dan Perlindungan Industri mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan usaha, sarana prasarana dan 

perlindungan industri.  

b. Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan pemasaran dan kerjasama di bidang perindustrian. 

7) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi 

program dan kegiatan bidang perdagangan. Bidang perdagangan terdiri 

dari : 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan dan Kerjasama 
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b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen 

B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha UKM meliputi : 

Pengembangan dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu motor 

penggerak yang krusial bagi pembangunan ekonomi di banyak .negara di dunia. 

Berdasarkan pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UKM 

adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan jumlah 

wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan tenaga kerja terampil dan 

fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar 

yang cepat. 

Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di sektor 

UKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak 

mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab 

itu, produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada 

kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka yang berada di sektor tersebut 

juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan 

seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor lain. 

Perkembangan UKM di Indonesia (termasuk di Kota Batu)  tidak lepas 

dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh 

pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau modal 

investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga 
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terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang 

baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam 

pemasaran. 

 

a) Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Pengembangan UKM pada saat ini sangat penting dan perlu 

mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar 

dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. 

Pengembangan UKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu 

memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat 

usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara 

langsung. Konsumen bebas memilih produk yang dibutuhkan atau yang 

diinginkan, memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya, banyaknya 

pembelian, kapan membeli, dan alasan membeli. Pemasar sebagai pihak yang 

menawarkan berbagai produk harus dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi konsumen dalam pembelian dengan merancang strategi pemasaran 

yang sesuai dengan keinginan konsumen.  

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bapak Harijadi Agung S, STP. 

MM selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu senantiasa melakukan pengembangan terhadap 

Usaha Kecil yang ada di Kota Batu, adapun Strategi Pengembangan 

Usaha Kecil yang kami lakukan meliputi: Meningkatkan Kualitas 

SDM pelaku usaha Kecil, Meningkatkan kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas produk, Peningkatan Legalitas Usaha (SIUP, TDI, TDP, 

NPWP, P-IRT). Kami menyadari akan pentingnya keberadaan serta 

peran dari UKM sangatlah penting bagi perekonomian nasional serta 

perekonomian didaerah. Disaat seperti sekarang ini dimana lapangan 
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pekerjaan sangat terbatas dan sulit maka peran dari UKM sangatlah 

penting guna membuka lapangan pekerjaan sendiri bagi pelaku UKM 

bahkan kalau UKM yang sudah besar dapat membuka lapangan 

pekerjaan bagi karyawannya...” (Wawancara dilakukan pada hari 

Selasa, 28-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

a.1. Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam produk adalah kualitas produk. 

Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakter dari sebuah produk atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. Kualitas 

produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual 

mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Apabila 

sebuah produk tidak dihasilkan oleh orang atau Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas maka produk tersebut kurang begitu baik atau berkualitas, selain itu 

sebuah usaha akan mempunyai hasil yang baik apabila pelaku usaha tersebut 

mempunyai kemampuan untuk mengelola sebuah bisnis atau usaha. 

Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“....dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, kami berusaha 

memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada para pelaku UKM 

terhadap pentingnya kekhasan atau kekhususan suatu produk agar 

dapat laku dipasaran kami memberikan berbagai macam informasi 

melalui seminar serta memberikan pelatihan langsung atau pembekalan 

kepada para pelaku UKM di Kota Batu ini. Banyak sekali pelatihan 

yang kita berikan kepada para pelaku UKM diantaranya yaitu 

Pelatihan Pembuatan batik, Sablon, Perhiasan atau Accesoris Manik-

manik, Membuat Hantaran dan lain sebagainya. Kami menyadari 

kekhasan suatu produk merupakan suatu hal yang penting agar produk 

tersebut gampang diingat dan disukai oleh konsumen sehingga salah 

satu strategi pengembangan yang kami lakukan yaitu memberikan 

pembekalan mengenai hal tersebut....” (Wawancara dilakukan pada 

hari Jum’at, 31-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 
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Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

‘......Strategi pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu dengan memberikan pelatihan secara kontinyu kepada para 

pelaku UKM Minimal 12 kali dalam sau tahun, semua tergantung 

pendanaan yang ada. Yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Pelaku 

UKM dan calon wirausaha baru. Jadi bukan hanya pelaku ukm yang 

sudah ada tetapi juga memberi kesempatan kepada para calon pelaku 

usaha. Sehingga mereka mengetahui cara-cara dalam melakukan 

kegiatan usaha yang baik Jumlah UKM di Kota Batu yang terdata di 

Dinkoperindag sampai tahun 2012 ada 14.570 UKM dengan berbagai 

bidang (Pertanian, Peternakan, Kerajinan, industri, perdagangan, jasa 

dan sektor lainnya). Ada beberapa pengelompokkan bidang usaha yaitu 

Pertanian atau peternakan, kerajinan atau industri, perdagangan, Jasa 

dan sektor lain).....”(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11-06-

2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Lebih Lanjut, Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu untuk 

meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha yaitu dengan cara melihat 

aspek yang lemah dari masing-masing bidang  usaha, sebelum 

melakukan pembinaan dan pelatihan, sehingga nantinya dapat tepat 

dalam memberikan pembinaan dan pelatihan. Seperti : pemasaran, 

managerial, produksi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga memfasilitasi 

pertemuan rutin dilakukan oleh masing-masing UKM yang tergabung 

dalam kelompok-kelompok, karena di Kota Batu ini ada banyak 

Kelompok Usaha, jumlahnya sekitar 70an kelompok. Sedangkan 

Anggota dari Masing masing kelompok Tergantung dari Bidangnya, 

minimal terdiri dari 20 ukm atau kelompok....” (Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota 

Batu) 
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Gambar 2 Pelatihan Peningkatan SDM Pelaku Usaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

Dari berbagai pemaparan diatas diketahui bahwa Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu melakukan 

pengembangan UKM melalui peningkatan kualitas para pelaku UKM. Hal 

tersebut dilakukan karena Sumber daya Manusia atau pelaku UKM merupakan 

bagian terpenting dari sebuah UKM, dimana Sumber Daya Manusia harus 

menghasilkan sebuah produk yang berkualitas serta dapat melakukan manajemen 

yang baik untuk mengembangkan usaha serta mempertahankan usaha. Sehingga 

pengembangan UKM melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau 

pelaku UKM menjadi sebuah hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu. 
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a.2. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Produk 

Branding dan pengemasan yang baik menjadi hal yang penting bagi 

sebuah produk. Namun sayangnya banyak pelaku UKM (Usaha Kecil Dan 

Menengah) belum begitu peduli bahkan tidak memahami permasalahan tersebut. 

Memberikan Branding pada sebuah produk akan memberikan ciri khas sebuah 

produk sehingga mudah untuk diingat. Harga sebuah prosuk akan meningkat 

dengan memberikan branding dan kemasan yang baik. Memberikan branding dan 

mengemas produk dengan baik bisa dijadikan sebagai strategi pemasaran untuk 

menarik pembeli. 

Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“......dalam meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk 

dari para pelaku UKM kami juga memberikan pegetahuan serta 

pemahaman terhadap pentingnya suatu desain produk atau ciri tertentu 

suatu produk UKM. Desain yang baik hanya diatas berhenti diatas 

kertas, tetapi merupakan aktivitas praktis yang meliputi juga unsur-

unsur ekonomi, sosial, teknologi dan budaya dalam berbagai 

dinamikanya. Desain yang baik hanya diatas kertas saja hanya akan 

terjerumus semata-mata sebagai kebudayaan konsep belaka. Karena 

betapapun juga  desain yang baik adalah desain yang memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Disamping itu penerimaan masyarakat tersebut 

kepada suatu desain haruslah kritis, karena tanpa unsur tersebut tidak 

akan terjadi pertumbuhan desain yang sehat. Kami juga membantu 

para UKM dalam pembuatan Desain agar produk dari pelaku 

mempunyai suatu ciri dan dapat diterima oleh pasar. Selain itu kami 

juga tidak lupa menekankan tentang pentingnya sebuah unsur kebaruan 

suatu produk, karena masayarakat atau konsumen tentunya juga bisa 

mengalami sebuah kebosanan, unsur kebaruan tersebut tidak hanya 

sebatas desain namun juga rasa atau jenis suatu produk. Misal ada 

sebuah UKM yang memproduksi sebuah kripik apel, maka kita akan 

mendorong UKM tersebut kedepan bisa mengembangkan produknya 

baik melalui rasa yang beraneka ragam serta bentuk kripik yang tidak 
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monoton (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11-06-2013 pukul 

10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

5 Alasan Pentingnya Kekhasan suatu produk Usaha Kecil atau 

branding yang diberikan dalam pelatihan terhadap UKM kota Batu yaitu : 

1) Branding dan kemasan membuat brand anda lebih dikenal, Branding dan 

kemasan membuat brand anda lebih kuat dan tentunya menciptakan 

interaksi bagi klien. Brand merupakan kunci utama untuk pembelian 

karena orang lebih loyal kepada brand.  Brand yang kuat saat ini haruslah 

unik agar lebih diingat orang.  Brand yang kuat tak perlu berusaha lebih 

dikarenakan mereka sudah memenangkan kompetisi terhadap target 

market 

2) Branding dan Kemasan Menarik Perhatian Customer, Branding dan 

kemasan pada produk usaha kecil menengah lebih menarik perhatian 

customer. Bayangkan produk yang dikemas dengan menarik di sebuah 

toko maka tentunya akan lebih menarik perhatian customer. Branding pada 

sebuah produk akan menunjukkan profesionalitas dan kualitas produk 

anda. Branding pada produk bisa menggunakan print ad yang tentunya 

mengedepankan desain sebagai senjata utama. Banyak perusahaan yang 

mengadakan penelitian mengenai skema warna, desain dan tipe dari 

kemasan produk yang paling menarik untuk customer. Tak dipungkiri lagi 

desain yang menarik pada kemasan produk memang membuat customer 

memilih brand atau produk anda. 

3) Branding dan Kemasan Memfasilitasi Keputusan Pembelian, Branding 

serta packaging membantu memfasilitasi keputusan sebuah pembelian. 

http://blog.sribu.com/2012/09/19/10-things-small-businesses-need-to-consider-when-creating-a-brand/
http://blog.sribu.com/2012/09/19/10-things-small-businesses-need-to-consider-when-creating-a-brand/
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Branding serta packaging yang menarik membuat customer potensial 

tertarik untuk membeli produk anda. Packaging pada produk juga memuat 

informasi mengenai produk anda. Informasi ini biasanya juga turut 

memfasilitasi keputusan pembelian pada customer. 

4) Branding dan Kemasan Memainkan Peranan Penting Dalam Promosi, 

Branding dan Kemasan Memainkan Peranan Penting dalam memberikan 

informasi terhadap sebuah produk. Intinya branding dan kemasan berperan 

amat besar terhadap promosi sebuah produk. Bagaimana jadinya sebuah 

produk jika tak dikemas dengan baik serta tak dilakukan strategi apapun 

untuk mempromosikannya. Hal ini tentunya amat berpengaruh besar pada 

kesuksesan produk anda. Promosi yang baik melalui strategi branding dan 

kemasan akan mengarahkan produk anda pada kesuksesan secara 

penjualan. 

5) Branding dan Kemasan Membuat Produk Anda Berbeda Dengan Produk 

Lain, Strategi branding dan kemasan membuat sebuah produk berbeda 

dengan produk lainnya. Strategi branding sendiri meliputi banyak hal 

seperti misalnya membuat desain website yang bagus, desain brosur atau 

flyer, branding pada interior ruang usaha atau branding pada desain kartu 

nama. Desain branding dan kemasan yang bagus, menarik dan eye 

catching akan membuat produk atau brand anda berbeda di tengah 

kompetisi produk lainnya. Kemasan serta branding yang menarik akan 

membuat customer mampu mengidentifikasi brand anda ditengah 

kompetisi dengan produk lainnya. 

 

http://blog.sribu.com/2012/09/14/hal-hal-penting-yang-perlu-diperhatikan-dalam-membuat-sebuah-merek-atau-brand/
http://blog.sribu.com/2012/09/14/hal-hal-penting-yang-perlu-diperhatikan-dalam-membuat-sebuah-merek-atau-brand/
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Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....Banyak pebisnis usaha kecil yang bingung dengan istilah brand. 

Anda mungkin berpikir bahwa hanya perusahaan besar saja peduli 

pada eksistensi sebuah brand. Namun nyatanya tak begitu usaha kecil 

dan menengah perlu untuk membenahi brand mereka.  Dengan 

pentingnya branding dan kemasan untuk produk usaha kecil maka 

brand anda akan lebih dikenal untuk masyarakat luas. Bagaimanapun 

branding dan kemasan pada produk usaha kecil lebih dari sekedar 

menciptakan tagline dan logo. Sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga 

Memfasilitasi akses-akses Sumber Daya Teknologi melalui 

Perusahaan-perusahaan, Perguruan Tinggi penyedia teknologi, 

pelatihan-pelatihan teknologi (pewarnaan batik, pembuatan 

produk,dll), dengan memberikan bantuan peralatan (Wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 12-06-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

 

Lebih Lanjut, Bapak Amran selaku Kasi Bina Usaha dan Perlindungan 

Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....agar kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk dari para pelaku 

UKM yang ada di Kota batu tetep terjaga, kami dari Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

menberikan berbagai macam pelatihan, diantaranya yakni Pelatihan 

GMP : Pelatihan bagaimana Suatu Produk yang di produksi itu baik 

dan benar, kemudian kami juga memberikan Pelatihan Kegiatan 

Pengemasan Produk : pelatihan desain yang baik (guna untuk 

melindungi produk), pelatihan tentang pentingnya kemasan bagi 

produk yang baik (supaya penampilan produk lebih menarik), 

Pelatihan Penyusunan Dokumen SNI (untuk Produk Kripik Apel, 

Kripik Mangga, kripik Salak) : Mengingat produk kripik Apel, Kripik 

Mangga, kripik Salak belum memiliki SNI, maka dipandang perlu 

untuk melaksanakan penyusunan dokumen SNI untuk produk kripik 

apel, kripik mangga, kripik salak dan lain sebagainya....” (Wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

 

 

 

 

http://blog.sribu.com/2012/09/12/pengertian-merek-atau-brand/
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Tabel Pertumbuhan UKM dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 

N

o 
Jenis dan Kriteria 

Usaha 
2009 2010 2011 2012 Jumlah 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

MIKRO 

Pertanian/ternak 

Kerajinan/industri 

Perdagangan 

Jasa dan Sektor Lain 

 

KECIL 

Pertanian/ternak 

Kerajinan/industri 

Perdagangan 

Jasa dan Sektor Lain 

 

MENENGAH 

Pertanian/ternak 

Kerajinan/industri 

Perdagangan 

Jasa dan Sektor Lain 

2578 

903 

386 

1160 

129 

 

331 

26 

62 

239 

4 

 

53 

2 

1 

50 

0 

853 

288 

224 

301 

40 

 

363 

0 

75 

288 

0 

 

41 

0 

0 

41 

0 

460 

231 

69 

106 

54 

 

374 

0 

86 

288 

0 

 

22 

0 

0 

22 

0 

30 

0 

0 

30 

0 

 

285 

0 

99 

186 

0 

 

47 

0 

0 

47 

0 

12235 

4320 

2436 

3809 

1670 

 

2066 

29 

548 

1483 

6 

 

269 

2 

1 

266 

0 

 2962 1257 856 362 14570 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 

 

 

Tabel Jenis Usaha Kecil Menengah Kota Batu 

JENIS USAHA JUMLAH PROSENTASE 

Pertanian / ternak 4351 29,86 % 

Kerajinan/ industri 2985 20,49 % 

Perdagangan 5558 38,15 % 

Jasa dan Sektor lain 1676 11,50 % 

 14570 100 % 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 
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Gambar 3 dan 4 Pelatihan Peningkatan Kualitas, Kuantitas Kontinuitas Produk 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

Dari Berbagai Uraian diatas diketahui bahwa untuk meningkatkan 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk dari para pelaku UKM yang ada di Kota 

Batu, salah satu strategi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan UKM adalah 

dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UKM. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu menumbuhkan kesadaran 

kepada pelaku UKM mengenai pentingnya kualitas suatu produk yang 

menyangkut tentang kekhasan atau kekhususan suatu produk UKM agar produk 

tersebut dapat diterima oleh konsumen serta mampu bersaing dengan produk 

produk sejenis baik produk dari daerah lain maupun produk impor karena 

mempunyai suatu nilai plus yaitu kekhasan atau kekhususan produk tersebut. 

a.3. Peningkatan Legalitas Usaha  (SIUP, TDP dll) 

UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar 

dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif 

lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan 
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ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini UKM telah 

berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara 

Indonesia. 

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya 

menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Dalam kenyataannya UKM justru 

sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. 

UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur. 

Selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun 

pendapatan negara Indonesia. UKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya 

Alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. 

Dengan adanya UKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di 

setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun 

pendapatan negara Indonesia. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bapak Harijadi Agung S, STP. 

MM selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

‘....Strategi pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

yaitu dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku UKM secara 

kontinyu, tiap kegiatan pelatihan dan pembinaan diwakili oleh minimal 

20 ukm. Dalam hal meningkatkan kualitas, kuantitas serta kontinuitas 

produk kami melakukan pelatihan mengenai Penerapan standarisasi 

produk, membentuk jaringan bisnis (agar konsumen dapat membentuk 

kontak bisnis antar pelaku usaha), Pelatihan dan pembinaan untuk 

inovasi dan diversifikasi produk kepada para pelaku UKM. Dalam 

meningkatkan legalitas dinas koperindag melakukan sosialisasi 

terhadap pelaku usaha bisnis UKM akan pentingnya memiliki legalitas 

usaha seperti SIUP, TDI,TDP,NPWP,P-IRT.Sosialisasi legalitas ini 

dilakukan karena ditunjang juga dengan perijinan di Kota Batu Gratis 

dan Mudah (Syarat mudah dan Tanpa ada biaya), jadi pelaku usaha 
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tidak bingung dan tidak malas dalam mengurus legalitasnya. Legalitas 

berfungsi sebagai bukti legal berdirinya suatu usaha, sehingga usaha 

dapat berlanjut atau dapat terus berjalan usahanya.....” (Wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 29-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

Lebih lanjt Bapak Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“......saat ini Belum semua UKM yang ada di Kota Batu bisa kita cover 

atau kita data dengan baik, terutama untuk UKM Informal. Jenis UKM 

Informal yaitu UKM dengan modal kurang dari 5juta dan tidak perlu 

memiliki legalitas. Contohnya : pedagang asongan dan pedagang bakso 

keliling. Sehingga kami dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu senantiasa memberikan 

penjelasan kepada para pelaku UKM yang sudah memiliki modal 

diatas 5 juta untuk mengurus legalitas usaha seperti SIUP,TDP dan lain 

sebagainya agar kita bisa melakukan pendataan dengan mudah dan 

baik, hal itu juga berfungsi agar kami bisa membatu para pelaku UKM 

untuk melakukan pembinaan dan pengembangan....” (Wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 29-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu). 

Dari berbagai uraian dan pemaparan diatas diketahui  bahwa salah satu 

strategi pengembangan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu adalah peningkatan 

legalitas usaha. Legalitas Usaha merupakan sebuah hal penting bagi para pelaku 

UKM, dimana apabila pelaku UKM membutuhkan akses permodalan legalitas 

usaha diperlukan. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu dengan cara 

mempermudah dalam pengurusan legalitas usaha tersebut bahkan 

dalampengurusan legalitas usaha para pelaku UKM tidak dikenakan biaya sama 

sekali atau gratis. Legalitas usaha juga mempermudah Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam melakukan 
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pemantauan terhadap sebuah UKM serta berguna untuk mempermudah dalam 

pengembangan dan pembinaan UKM yang ada di Kota Batu karena apabila 

sebuah UKM memiliki Legalitas Usaha akan terdata dengan baik dan rapi oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu. 

b) Strategi Pengembangan Usaha Menengah 

Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan 

inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi 

manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. 

Entrepreneurship mengandung makna wiraswasta atau wirausaha yaitu cabang 

ilmu ekonomi yang mengajarkan bagaimana kita bisa mandiri dalam memulai 

suatu usaha dalam rangka mencapai profit serta mengembangkan seluruh potensi 

ekonomi yang dimiliki. 

Bapak Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....sedangkan strategi pengembangan yang kami lakukan terhadap 

Usaha menengah antara lain, Optimalisasi penggunaan teknologi tepat 

guna, memperluas daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi 

pasar2, Meningkatkan Akses permodalan, Melakukan Inovasi dan 

diversifikasi produk. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga melakukan 

pengembangan UKM melalui peningkatan Mutu SDM dengan cara  

melakukan Pelatihan dan pembinaan dalam hal Managerial, Produksi, 

Pengemasan dan kewirausahaan kepada para pelaku UKM,hal tersebut 

bertujuan agar UKM di Kota Batu terus berkembang dan dapat 

bertahan dalam menghadapi persaingan global mengingat banyak 

sekali saat ini barang import masuk ke Indonesia, sehingga UKM harus 

bisa bertahan dan menjalankan usahanya secara terus menerus...” 

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 28-5-2013 pukul 10.00 di 

Dinkoperindag Kota Batu. 
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b.1. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Tepat Guna 

Desain merupakan suatu proses yang dapat dikatakan telah seumur 

dengan keberadaan manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita sadari. Akibatnya, 

sebagian dari kita berpendapat seolah-olah desain baru dikenal sejak jaman 

modern dan merupakan bagian dari kehidupan modern. Meski dapat dibedakan 

menjadi beberapa kelompok, namun secara umum mendesain produk mempunyai 

mekanisme yang sama dalam berpikir kreatif dalam perancangan sebuah produk, 

sehingga produk tersebut memenuhi nilai-nilai fungsional yang tepat dan menjadi 

solusi bagi masalah yang dihadapi manusia dengan tidak meninggalkan aspek 

kenyamanan user atau pengguna melalui teknik-teknik dan ketentuan-ketentuan 

tertentu dan pada akhirnya diteruskan menjadi siklus hidup produk yang 

ditentukan oleh pola perancangan awal baik itu inovasi, modifikasi maupun 

duplikasi. Kualitas sebuah produk serta desain sebuah produk yang baik pastinya 

membutuhkan sebuah alat teknologi tepat guna. Tanpa melakukan optimalisasi 

teknologi tepat guna maka tidak akan ada sebuah produk yang berkualitas serta 

desain yang baik. 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

‘.....agar produk dari pelaku UKM mempunyai sebuah kekhasan atau 

khusus dan diminati pasar maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga 

memberikan pelatihan terhadap penggunaan teknologi Tepat Guna 

agar produk dari UKM bisa semakin baik dan berkualitas yaitu dengan 

cara Memfasilitasi akses-akses Sumber Daya Teknologi melalui 

Perusahaan-perusahaan, Perguruan Tinggi penyedia teknologi, 
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pelatihan-pelatihan teknologi (pewarnaan batik, pembuatan 

produk,pengemasan produk, pembuatan desain yang baik), dengan 

memberikan bantuan peralatan. Bapak Harijadi juga mengungkapkan 

pentingnya kekhususan atau Kekhasan suatu produk UKM agar produk 

dari UKM dapat laku dan diterima oleh pasar.....” (Wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 29-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

Gambar 5 Pelatihan Optimalisasi Teknologi Tepat Guna 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

Gambar 6 dan 7 : Pelatihan Pembuatan Manik melalui Optimalisasi Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 



 

 

99 

Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....pelaku usaha harus dibekali dengan ketrampilan dan ilmu 

pengetahuan mengenai penggunaaan teknologi tepat guna. Mengingat 

perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi, 

apabila para pelaku usaha masing menggunakan alat yang tradisional 

maka pelaku usaha UKM di Kota Batu tidak akan mampu bersaing 

dengan para pelaku UKM lain. Manfaat dari pelatihan optimalisasi 

penggunaan teknologi tepat guna bagi para pelaku UKM antara lain 

yaitu meningkatnya kualitas kemasan produk, Adanya peningkatan dan 

bertambahnya kapasitas produksi dan mutu, Pengemasan yang 

semakin bagus, bertambahnya jenis produk yang diproduksi, 

pemakaian kualitas bahan pegemas yang semakin baik, desain 

kemasan yang semakin baik, cara pengemasan yang baik, 

memproduksi permintaan sesuai pasar (disesuaikan dengan permintaan 

pasar dan penyesuaian harga, kemasan dan mutu sesuai dengan 

permintaan pasar kelas bawah, menengah, atas)...” (Wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 29-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

Dari berbagai pemaparan dan penjelasan diatas diketahui bahwa Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga 

memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya 

penggunaan teknologi tepat guna. Dimana saat ini strategi pengembangan UKM 

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu mengenai optimalisasi penggunaan teknologi tepat guna 

dilakukan dengan cara Memfasilitasi akses-akses Sumber Daya Teknologi melalui 

Perusahaan-perusahaan, Perguruan Tinggi, perusahaan penyedia teknologi. Selain 

itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu juga memberikan pelatihan pelatihan bagaimana penggunaan teknologi yang 

meliputi pewarnaan batik, pembuatan produk, pengemasan produk, pembuatan 

desain yang baik, dengan memberikan bantuan peralatan. 
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b.2. Memperluas daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi 

pasar 

Sebuah Perusahaan pada umumnya menginginkan apa yang diproduksi 

dapat dipasarkan dengan lancar dan menguntungkan. Berawal dari hal tersebut 

perusahaan akan menginginkan, agar pelanggan yang sudah diciptakan dapat 

dipertahankan selamanya. Namun hal tersebut bukanlah merupakan hal yang 

mudah, mengingat beberapa perubahan dapat terjadi setiap saat, baik perubahan 

pada diri pelanggan, seperti selera maupun beberapa aspek psikologis sosial dan 

kultur pelanggan. Dalam jangka panjang loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi 

perencanaan pasar strategis, selain itu juga dijadikan dasar pengembangan 

keunggulan yang berkelanjutan, yaitu berbagai keunggulan yang dapat 

direalisasikan melalui upaya upaya pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah hal 

yang sangat penting bagi sebuah bisnis, apabila perusahaan hanya membuat 

produk yang berkualitas aja namun kurang mempunyai strategi pemasaran yang 

baik maka produk tersebut tidak akan dikenal oleh pasar serta produk tersebut 

tidak akan sampai kepada konsumen yang sebenarnya membutuhkan produk 

tersebut. Sehingga pemasaran terhadap sebuah produk merupakan salah satu hal 

yang penting. 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.......pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

dalam memasarkan produknya melalui perluasan daerah pemasaran 

dan penetrasi pasar yaitu Melalui Pameran baik pameran Regional 
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maupun pameran yang bersifat Nasional, selain itu kami juga 

membantu para pelaku UKM dalam Pemasaran Online Website 

Dinkoperindag, Leaflet. Brosur, Mengadakan kontak atau Temu Bisnis 

dengan daerah lain. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 29-5-2013 

pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....Strategi lain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam 

pengembangan UKM agar produknya berkualitas dan mampu bersaing 

dipasaran, kami juga memberikan pelatihan mengenai pemasaran 

sebuah produk yang bagus agar produk tersebut dapat dipasarkan dan 

sampai kepada tangan konsumen yang membutuhkan. suatu produk 

agar laku dipasaran yaitu meliputi tahapan dasar yang dapat dilakukan 

untuk merumuskan secara sistematis dan kreatif :  

a. Kenali betul siapa pelanggan anda. Amati selera, gaya, dan 

perubahannya. 

b. Amati siapa pesaing dekat anda dan apa yang mereka berikan. Pesaing 

merupakan cermin yang bagus untuk berkaca dan menjadi sumber 

inspirasi. 

c. Latih setiap petugas garda depan (frontliner) dengan kemampuan 

komunikasi yang baik untuk mengenalkan keunggulan produk. 

d. Pergunakan atribut-atribut dengan ciri khas, yaitu sebagai alat untuk 

menarik perhatian dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan 

bagi pelanggan anda. 

e. Dalam suatu kesempatan, mintalah pendapat pelanggan anda yaitu 

tentang produk dan bisnis anda, apa yang kurang dan apa yang perlu 

upaya peningkatan......” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 29-5-

2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“…..Pengembangan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi 

pasar regional dan global harus didasari pada upaya yang keras dan 

terus menerus diusahakan UKM sekurang-kurangnya mempunyai 

keunggulan komparatif, bahkan sangat diharapkan mempunyai 

keunggulan kompetitif……”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

30-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 
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Lebih lanjut Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Mengungkapkan : 

“……Kebutuhan pasar atas produk UKM merupakan sebuah hal yang 

cukup penting, banyak berhubungan dengan masalah kebutuhan 

sekunder, walaupun ada seba gian kecil kebutuhan primer, namun 

dengan keberagaman jenis/macam produk yang relatif terbatas 

sasarannya. Dalam hubungan itu desain produk, kerap kali dapat 

disubstitusi dengan desain produk serupa tetapi memakai bahan baku 

lain yang sejenis atau berbahan baku non local . Karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan pasar, desain maupun kualitas produk UMKM 

serta ketersediaannya menjadi isu strategis yang harus dikelola secara 

optimal. Posisi desain produk kerajinan misalnya memberi nilai atau 

arti tertentu. Apalagi kalau produk itu menjadi produk budaya lokal, di 

mana cirinya menggambarkan identitas wilayah atau kelompok 

masyarakat tertentu. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 30-5-

2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Gambar 8 : Hasil Pelatihan Produk yang akan diikutkan Pameran 

 

 

 

 

 

Sumber :  

 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu 

Dari berbagai uraian diatas diketahui bahwa strategi pengembangan 

UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Batu berusaha menciptakan sebuah produk varian baru 

agar masyarakat atau konsumen tidak jenuh dengan produk yang dijual oleh suatu 

UKM. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
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Kota Batu juga membantu para pelaku UKM untuk dapat memasarkan produknya. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu dalam memasarkan produknya melalui perluasan daerah pemasaran dan 

penetrasi pasar yaitu Melalui Pameran (Regional, Nasional), Pemasaran Online 

Website Dinkoperindag, Leaflet. Brosur, Mengadakan kontak atau Temu Bisnis 

dengan daerah lain.  Selain membantu dalam hal pemasaran Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga 

memberikan pelatihan kepada para pelaku UKM agar membuat sebuah produk 

yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar sehingga produk dari pelaku 

UKM tersebut mudah untuk dipasarkan dan diterima oleh konsumen yang 

membutuhkan. 

b.3. Meningkatkan Akses Permodalan 

Suatu usaha dimulai karena adanya suatu peluang bisnis dan 

kertertarikan pada keuntungan yang diiharabkan Dari usaha tersebut. Mewujudkan 

peluang menjadi kenyataan adalah proses yang memerlukan waktu relatif cukup 

lama.Waktu yang diperlukan untuk mengatur prasyarat, seperti menjajaki layak 

tidaknya suatu usaha tersebut, pencariansumber modal, ketersediaan bahan baku, 

sumber daya alam dan tenaga krja yang tersedia serta ketersediaan pasar untuk 

menyalurkan barang atau jasa. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan 

suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran 

penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal 

bakal dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari 

UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan dan aktif agar 

dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia 
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yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan 

berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah 

bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh 

Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri 

sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama 

dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan 

juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari 

sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, 

terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari 

dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....ada beberapa hal yang menyebabkan UKM di Kota Batu 

mengalami gulung tikar diantaranya yaitu Salah pengelolaan dari 

aspek managerial, dan aspek produksi yang dilakukan oleh pelaku 

UKM, kemudian ketersediaan bahan baku bagi UKM UKM tertentu 

yang kebetulan bahan bakunya sulit atau tidak terdapat di Kota Batu, 

dan yang terakhir adalah dari segi permodalan yang dimiliki oleh 

pelaku UKM. Permodalan merupakan sebuah faktor yang penting bagi 

kelangsungan usaha dan perkembangan usaha dari para pelaku UKM, 

seperti yang kita ketahui tanpa adanya sebuah modal maka UKM tidak 

akan bisa berdiri serta tanpa adanya tambahan modal maka UKM juga 

akan sulit untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar untuk 

kedepannya. Sehingga salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu terhadap pengembangan UKM yaitu meningkatkan akses 

permodalan kepada para pelaku UKM.... (Wawancara dilakukan pada 

hari Kamis, 30-5-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 
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Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....dengan kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusia  

maupun modal maka para pelaku ukm akan melakukan perbaikan-

perbaikan agar produknya bisa bertahan atau laku dipasaran. Salah satu 

strategi kami untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UKM 

yaitu dengan mempermudah serta menggratiskan pengurusan legalitas 

usaha dari pelaku UKM, hal tersebut kami lakukan karena legalitas 

usaha merupkan suatu hal yang penting bagi UKM untuk memperoleh 

akses permodalan dari perbankan. Tanpa adanya legalitas usaha dari 

pelaku UKM maka mereka akan kesulitan dalam memperoleh akses 

permodalan baik dari perbankan maupun lembaga lainnya. 

....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 30-5-2013 pukul 10.00 di 

Dinkoperindag Kota Batu) 

Pernyataan dari Bapak Harijadi juga dibenarkan oleh Ibu Dina selaku 

Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“……Dengan berbagai spefikasinya, terutama modalnya yang kecil 

sampai tidak terlalu besar, dapat merubah produk dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan manajemennya yang relatif sederhana serta 

jumlahnya yang banyak dan tersebar di wilayah nusantara, 

menyebabkan UKM memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap 

berbagai gejolak ekonomi Berbagai permasalahan mikro yang terdapat 

pada kebanyakan UKM, dapat menghambat UKM untuk dapat 

berkembang dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang 

yang ada. Kondisi tersebut memberikan isyarat bahwa UKM 

sepantasnya diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. 

Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas diketahui bahwa permodalan 

merupakan hal yang penting bagi terciptanya sebuah UKM serta 

berkembangkanya sebuah UKM dan keberlangsungan usaha para pelaku UKM. 

Dimana tanpa adanya sebuah modal dapat menyebabkan pelaku UKM mengalami 

gulung tikar terhadap usahanya. Keterbatasan modal juga membuat para pelaku 



 

 

106 

UKM sulit untuk berkembang dan mempertahankan kelnggsungan usahanya. 

Keterbatasan modal berakibat terhadap kualitas produk dari para pelaku UKM 

menjadi kurang baik serta tidak bisa melakukan pengembangan produk untuk 

kelangsungan usaha dari para pelaku UKM. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu berusaha meningkatkan 

akses permodalan bagi pelaku UKM dengan menjalin kerjasama dengan pihak 

perbankan agar mau memberikan modal bagi para pelaku UKM. Selain itu Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga 

mempermudah pengurusan lehalitas usaha bagi pelaku UKM karena legalitas 

usaha merupakan salah satu syarat penting bagi para pelaku UKM untuk 

memperoleh modal dari pihak perbankan maupun non perbankan.  

b.4. Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk 

Peranan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan dan memperkuat kehidupan 

perekonomian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan 

kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan yang ada di 

Indonesia. krisis ekonomi dan pemulihan berjalan selama tujuh tahun, beberapa 

studi telah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan 

peranan usaha besar, dan UMKM terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik 

dibandingkan usaha dengan skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa baik 

pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia saat ini, UMKM 

memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek. 

Diantaranya adalah : jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap 

sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak 



 

 

107 

kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha 

dengan skala lebih besar, kontribusi UMKM dalam pembentukkan PDB cukup 

signifikan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 

Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat 

dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya 

melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat 

kemiskinan.Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus 

terencana, sistematis dan menyeluruh yang meliputi : 

1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha 

seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi 

ekonomi; 

2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan 

akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan 

kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya 

lokal yang tersedia; 

3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan 

menengah (UKM); dan 

4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor 

informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus 

keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk 

berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun 

efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. 
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Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....Keberadaan UKM sangatlah penting sehingga kami dari Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu senantiasa berusaha melakukan pengembangan terhadap eksistensi 

dari UKM. Adapun selama ini strategi pengembangan yang kami lakukan 

sesuai dengan rencana dan program yang telah kami tetapkan. Strategi 

pengembangan dilaksanakan secara kontinyu berdasarkan skala prioritas, 

yang dimaksud dengan skala prioritas adalah tingkat kebutuhan dari 

pelaku ukm atau masyarakat. Dimana permintaan yang lebih banyak dari 

masyarakat akan mendapatkan prioritas dalam pengembangan usahanya. 

Kegiatan pengemabangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Minimal 12 

kali dalam satu tahun, semua tergantung pendanaan yang ada. Kami dari 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam 

mengembangkan usahanya serta mempertahankan usahanya mengetahui 

tentang produk UKM harus Memiliki ciri atau unsur kebaruan agar 

produk tersebut tetep disukai konsumen, Dengan banyaknya produk-

produk sejenis maka ukm harus mampu melakukan inovasi dan 

diversifikasi produk, serta peningkatan kemasan produk (Wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

 

Gambar 9 : Kegiatan Pelatihan Budidaya Industri Tembakau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 
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Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

‘.....Pengembangan UKM yang kami lakukan sebenarnya juga dapat 

menambah pendapatan UKM, memberikan ciri kepada produk ukm yang 

dapat memiliki daya saing dengan produk-produk ukm yang sejenis. 

Karena kota batu merupakan salah satu sentra pengolahan  Buah Apel di 

Jawa Timur dan Bahan baku yang tersedia dengan mudah, maka produk 

unggulan kota batu  berasal dari olahan apel yang mempunyai ciri khas, 

seperti : Sari Apel,  Cuka Apel, Kripik Apel, Jenang Apel, Dodol Apel, 

Pia Apel, Pay Apel, Wingko Apel, Manisan Apel, Apel Celup, Toffie 

apel, Bola-bola apel, Tonic Apel, Brem Apel. (Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Gambar 10 : Pelatihan Kerajinan Daun Pandaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

 Gabar 11 : Pelatihan Pembuatan Seni Gerabah 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 
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Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu melakukian strategi pengembangan UKM secara 

terencana dan berkesinambungandiantaranya yaitu memberikan Pelatihan 

dan diversifikasi produk kepada pelaku usaha. Inovasi dan diversifikasi 

dari segi penambahan keanekaragaman jenis produk, desain lebih 

menarik,desain kemasan lebih informatif, cara pengemasan yang baik 

untuk menjaga kualitas produk agar tidak rusak. Adapun yang mengikuti 

kegiatan tersebut yaitu Pelaku UKM dan calon wirausaha baru. Jadi 

bukan hanya pelaku ukm yang sudah ada tetapi juga memberi 

kesempatan kepada para calon peaku usaha. Sehingga mereka 

mengetahui cara-cara dalam melakukan kegiatan usaha yang baik. 

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 10.00 di 

Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bapak Harijadi Agung S, STP. 

MM selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

‘.....Salah satu strategi pengemangan UKM yang dilkukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu peningkatan inovasi dan diversifikasi produk melalui Memberikan 

Pelatihan dan diversifikasi produk kepada pelaku usaha.  Inovasi dan 

diversifikasi dari segi penambahan keanekaragaman jenis produk, desain 

lebih menarik,desain kemasan lebih informatif, cara pengemasan yang 

baik untuk menjaga kualitas produk agar tidak rusak. Strategi 

pengembangan dilaksanakan secara kontinyu berdasarkan skala prioritas 

yakni tingkat kebutuhan dari pelaku ukm atau masyarakat. Dimana 

permintaan yang lebih banyak dari masyarakat akan mendapatkan 

prioritas dalam pengembangan usahanya. Dengan banyaknya produk-

produk sejenis maka ukm harus mampu melakukan inovasi dan 

diversifikasi produk, serta peningkatan kemasan produk. UKM dalam 

mempertahankan usaha dalam persaingan dipasar harus mengetahui dan 

memiliki keunggulan terhadap produknya. Sehingga kami melakukan 

pelatihan dan pembinaan aspek-aspek yang diperlukan seperti 

managerial, produksi, pengemasan dan lain sebaginya....” (Wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 11-06-2013 pukul 10.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 
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Tujuan program pengembangan UKM adalah memberdayakan dan 

mengembangkan industri kecil dan menengah agar mampu berperan dalam 

memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, terutama perluasan kesempatan 

kerja. Sasaran program penegmbangan UKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu adalah tumbuhnya 

wirausaha baru, meningkatnya daya saing, dan meluasnya diversifikasi jenis 

produk. Sedangkan Kegiatan-kegiatan pokok yang telah dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu  

adalah: 

1) Pengembangan wirausaha baru; 

2) Pengembangan produksi dan teknologi; 

3) Pengembangan UKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis SDA; 

4) Peningkatan penggunaan komponen lokal industri perakitan dalam negeri; 

5) Pengembangan teknologi tepat guna seperti engine murah untuk mesin 

peralatan pertanian; 

6) Pengembangan kemitraan usaha seperti. penetrasi pasar produk supporting 

industries; 

7) Perluasan penerapan HAKI 

Dari berbagai pemaparan dan Uraian diatas diketahui bahwa Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

dalam melakukian strategi pengembangan terhadap UKM saat ini sudah 

mempunyai sebuah program yang terencana dan berkesinambungan. 

Pengembangan UKM sendiri sebenarnya bermanfaat bagi para pelaku UKM 

dimana agar produk dari para pelaku UKM semakin baik dan berkualitas sehingga 
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mampu bersaing dipasar dan diterima oleh konsumen. Untuk jangka panjang dari 

program pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga bertujuan agar UKM 

tersebut semakin maju dan bisa eksis atau bertahan bahkan semakin berkembang 

untuk kedepannya. Program pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

antara lain Meningkatkan Kualitas SDM pelaku usaha Kecil, Meningkatkan 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, Peningkatan Legalitas Usaha (SIUP, 

TDI, TDP, NPWP, P-IRT), Optimalisasi penggunaan teknologi tepat guna. 

Memperluas daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi pasar, Meningkatkan 

Akses permodalan dan Melakukan Inovasi dan diversifikasi produk. Dalam 

berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga mengundang calon calon pelaku 

UKM agar semakin yakin dalam melakukan sebuah bisnis UKM, karena apabila 

UKM tersebut bisa berdiri dan berkembang dengan baik sudah barang tentu 

menyerap lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Selain itu manfaat dari UKM 

sangatlah penting bagi perekonomian Daerah bahkan juga perekonomian 

Nasional. 

2. Dampak (Output) Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

dalam mempertahankan kelangsungan Usaha UKM tersebut : 

Secara nasional, usaha kecil dan menengah mempunyai kedudukan, 

potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi 

pada khususnya. Peran ini dapat dilihat dalam hal penyediaan kesempatan usaha, 
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lapangan kerja dan peningkatan ekspor. Dapat dilihat bahwa usaha kecil dan 

menengah lebih mampu untuk bertahan lebih lama dari krisis ekonomi, karena 

mempunyai karakteristik yang lebih fleksibel dan lebih memanfaatkan sumber 

daya lokal sehingga bisa diandalkan untuk mendukung ketahanan ekonomi. 

Namun demikian usaha kecil menengah dalam perkembangannya masih 

menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dari berbagai 

pihak antara lain: (1) rendahnya produktivitas, sumber daya manusia dan 

manajemen yang belum profesional, kurang tanggap terhadap perubahan 

teknologi dan kurangnya permodalan, (2) akses pasar yang belum memadai, 

termasuk di dalamnya jaringan distribusi yang berfungsi sebagai jalur pemasaran 

belum berjalan efisien, (3) belum adanya tanda-tanda membaiknya perekonomian 

nasional serta (4) tantangan dari perkembangan perdagangan bebas baik dalam 

rangka kerjasama AFTA, APEC, dan GATT/WTO yang akan membawa dampak 

pada peningkatan persaingan usaha. 

Berbagai persoalan diatas dapat diatasi apabila para pengusaha kecil 

dan menengah mampu mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif 

dengan selalu berorientasi pada pasar, peningkatan kualitas, produktivitas dan 

daya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan selalu mengikuti 

perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karena itu perlu kebijakan 

pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat mendorong 

ke arah yang lebih maju dan mandiri serta mampu meningkatkan perannya dalam 

perekonomian nasional. Adapun hasil dari Strategi yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 
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antara lain yaitu adanya Perubahan desain, Pengembangan Produk, Kelangsungan 

Usaha sebuah UKM. 

a. Perubahan Desain  

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diarahkan pada 

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.  

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang produksi dan 

pengolahan, dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik 

produksi dan pengolahan; meningkatkan rancang bangun dan rekayasa; serta 

memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan 

pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. 

Desain produk saat ini banyak menjadi perhatian dari berbagai pihak, 

khususnya dalam kaitan upaya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya 

lokal, agar kondisi lingkungan yang ada dapat terpelihara di samping tidak 

menghasilkan berbagai produk dan dampak yang bisa mencemari kondisi 

lingkungan. Programnya terkait dengan proses memantapkan konsep green 

product, yang berkaitan dengan penanganan isu internasional ‘global warming 

issue’. 

Dalam hubungan itu desain produk, kerap kali dapat disubstitusi 

dengan desain produk serupa tetapi memakai bahan baku lain yang sejenis atau 

berbahan baku non local (sintetik atau bahan fisik lain). Karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan pasar, desain maupun kualitas produk UMKM serta 

ketersediaannya menjadi isu strategis yang harus dikelola secara optimal. Posisi 

desain produk kerajinan misalnya memberi nilai atau arti tertentu. Apalagi kalau 
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produk itu menjadi produk budaya lokal, di mana cirinya menggambarkan 

identitas wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. 

 

Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

‘.....UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu memberikan pelatihan kepada para pelaku 

UKM berkaitan dengan pentingnya sebuah desain, perubahan desain, 

serta bagaimana desain sebuah barang atau produk yang bagus agar 

dapat laku dipasaran dan diminati oleh konsumen. UKM Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu mengadakan Pelatihan dan praktek langsung dengan 

mendatangkan narasumber atau instruktur (dari dinkoperindag 

provinsi, karena merupakan program kegiatan dari dinkoperindag 

provinsi), mendapatkan alat pengemasan (Siller). Tujuan dari Pelatihan 

mengenani pentingnya sebuah desain suatu barang atau produk 

tersebut yaitu Untuk menarik pangsa pasar dan konsumen, menarik 

minat pembeli….”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-

2013 pukul 11.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Lebih Lanjut Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Mengungkapkan : 

“.....Pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UKM mengenai 

pentingnya sebuah desain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dapat 

bermanfaat untuk Meningkatkan Daya Jual, Adanya perubahan 

produksi (jumlah produksi semakin meningkat, menambah jenis 

produk), serta kalau usaha dari UKM tersebut semakin bagus dan 

berkembang tentunya dapat Menambah lapangan kerja bagi 

masayarakat Kota Batu ini. Perubahan Desain yang adalah Kemasan 

yang tidak monoton (tidak selalu menggunakan plastik/kemasan yg 

transparan), memiliki kualitas yang baik, bentuk yang unik, desain, 

warna dan gambar yang bagus dan baik yang menarik minat pangsa 

pasar dan konsumen (pangsa pasar untuk menengah ke bawah atau 

menengah ke atas, anak-anak, dewasa)….”(Wawancara dilakukan pada 

hari Kamis, 13-06-2013 pukul 11.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 
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Gambar 12 dan 13 Pelatihan Pembuatan Desain yang baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil  

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi 

Bidang, Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang Industri Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Mengungkapkan : 

“......Pelatihan pengembangan UKM yang kami lakukan mengenai 

perubahan Desain yaitu dengan mengadakan pelatihan dengan 

mendatangkan narasumber atau intruktur. Dalam pelatihan ini peserta 

pelatihan membawa produk UKM masing masing dan akan dinilai 

oleh narasumber atau intruktur mengenai kekurangan dan akan di 

evaluasi untuk memiliki desain yang lebih baik. Pelatihan ini 

dfasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten 

Malang. Narasumber atau intruktur berasal dari provinsi, UTD 

makanan, minuman dan kemasan provinsi…..”(Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota 

Batu) 
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Gambar 14 : Pelatihan Desain Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

 

Lebih Lanjut Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang 

Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu Mengungkapkan : 

‘…..tujuan dari pelatihan desain produk yang kami lakukan adalah 

untuk menarik minat konsumen pasar terhadap produk dari para 

pelaku UKM. Seperti yang kita ketahui bahwa desain yang bagus dari 

suatu produk harus menampilkan produk yang dominan dan menarik 

konsumen. Manfaat yang diperoleh dari para pelaku UKM setelah 

mengikuti kegiatan pelatihan tentang pentingnya sebuah desain yang 

menarik yaitu Paling tidak produk dari para pelaku UKM banyak 

dinekal oleh masyarakat, banyak pesanan sehingga menambah 

keuntungan dari para pelaku bisnis UKM. Sementara hasil yang 

diperoleh dari para pelaku bisnis UKM setelah mengikuti pelatihan 

mengenai desain produk yaitu Produksi dan pesanan bertambah 

karena diminati konsumen…..”(Wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Kualitas sebuah produk baik yang konvesional maupun yang lebih 

strategik, yaitu bahwa pada dasarnya kualitas mengarah pada pengertian pokok : 

kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung 
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maupun attraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk tersebut, kualitas terdiri dari 

segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Dengan demikian 

produk-produk didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Artinya suatu produk dikatakan berkualitas apabila telah 

memenuhi keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dibuat 

dengan cara yang baik dan benar. 

Lebih Lanjut Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang 

Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....hasil dari strategi pengembangan terhadap para pelaku bisnis 

UKM yang kami lakukan tidak sia sia, setelah mengikuti pelatihan 

pelatihan yang kami berikan ada UKM yang mempraktekkan teori 

kami secara langsung namun juga ada beberapa UKM yang masih 

enggan untuk mencoba teori yang kami jabarkan dalam setiap 

pelatihan. Dampak dari berbagai pelatihan yang kami lakukan ada 

beberapa UKM yang semakin maju dan berkembang, dari yang 

sebelumnya masih agak kecil menjadi UKM yang cukup dikenal saat 

ini. Adapun  para pelaku UKM yang berhasil atau berkembang dalam 

melakukan perubahan desain dan inovasi produk yakni ada UKM 

Bagus, UKM Brosem, UKM Sari Sister, UKM Ramayana dan lain 

sebagainya. Beberapa UKM tersebut mengganti desain produk dengan 

yang baru dari sebelumnya agar menarik minat dari masyarakat dan 

produknya lebih dikenal oleh pasar karena desainnya yang menjadi 

lebih menarik…..”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-

2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 
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Gambar 15 : Pelatihan Perubahan Desain Produk 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

 

Suatu desain harus dibuat sedemikian rupa agar menarik sehingga 

menimbulkan kenikmatan estetis. Hal ini penting dalam meningkatkan cita rasa 

seseorang/ masyarakat/ konsumen. Untuk itu perlu diperhatikan: 

a. Spirit dan gaya jaman, senantiasa menandai style suatu desain produk.  

b. Estetika  dan Daya tarik Desain tidak sekedar membuat struktur, 

konstruksi dan bentuk saja, namun dalam pembuatan benda dihubungkan 

dengan segi keindahan dan keserasian, yang merupakan faktor penting 

dalam desain, karena sekuat apapun konstruksinya, sebagus apapun 

bahannya, jika tidak memiliki sentuhan keindahan maka tidak akan 

diminati oleh konsumen. 

c. Penyelesaian detail dan finishing,Sebuah desain merupakan rencana yang 

akan diimplementasikan dalam karya jadi. Jika sebuah produk dikerjakan 

secara serampangan akan terlihat tidak profesional. Oleh karena itu setiap 

detail dari produk yang dihasilkan harus dicermati secara seksama, karena 
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kualitas suatu produk sangat tergantung dari bagaimanan  penyelesaian 

detail dan finishingnya tergarap dengan sempurna. 

d. Pengolahan bentuk sesuai struktur dan karakter bahan, Bentuk yang 

tercipta juga sangat ditentukan oleh bahan yang digunakan. Setiap bahan 

memiliki karakteristiknya masing-masing yang menjadi ciri khas dan 

pembeda dari bahan lainnya. Setiap bahan pun membawa kesan dan citra 

tertentu. 

e. Kombinasi dengan bahan lain, Kombinasi mengandung arti memadukan 

dua unsur atau bahan yang berbeda. Dalam pembuatan desain produk 

sangat dimungkinkan adanya kombinasi bahan yang akan menghasilkan 

suatu produk yang inovatif dan mengandung unsur kebaruan dan keunikan 

(uniqueness). 

 

Dari berbagai pemaparan dan penjelasan diatas diketahui bahwa 

pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mempunyai dampak yang positif bagi 

para pelaku UKM. Walaupun tidak semua para pelaku UKM mau menerapkan 

apa yang diikuti dalam berbagai pelatihan namun ada beberapa para pelaku UKM  

yang mengikuti arahan dari pelatihan tersebut dan mengalami perubahan yang 

bagus terhadap bisnisnya. Desain merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah 

produk, produk sebagus apapun kalau desainnya kurang menarik maka akan 

kurang diminati oleh konsumen, tetapi kalau sebuah desain tersebut dibuat 

menarik maka konsumen akan tertarik dan akan mencoba produk tersebut. Selain 

diberikan penjelasan, para pelaku UKM diajak untuk langsung mempraktekkan 



 

 

121 

teori yang diberikan dalam pelatihan tersebut, bahkan para pelaku UKM juga 

sempat disuruh membawa masing masing produknya untuk dinilai dan diberikan 

arahan bagaimana agar produk tersebut lebih menarik dan disukai oleh konsumen. 

b. Pengembangan produk 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas 

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan 

spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam 

batas toleransi yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu 

menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu 

yang akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga 

memaksa para pelaku UKM untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan 

mutu produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan, serta 

agar  pelaku UKM dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang menciptakan 

suatu persaingan yang semakin ketat. Hal ini yang menuntut para pelaku UKM 

untuk lebih peka, kritis dan reaktif terhadap perubahan yang ada, baik politik, 

sosial budaya, dan ekonomi. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku UKM 

agar dapat mencapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan 

untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut 

tercapai, maka setiap pelaku UKM harus berupaya menghasilkan produk produk 

yang berkualitas serta senantiasa melakukan pengembangan produknya agar tetap 

diminati oleh konsumen serta usaha dari pelaku UKM tersebut semakin baik dan 

berkembang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu senantiasa melakukan pengembangan terhadap UKM 
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dengan berbagai macam strategi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga memberikan berbagai macam 

pelatihan terhadap inovasi dan diversifikasi produk kepada para pelaku UKM agar 

produk dari para pelaku UKM semakin berkembang serta UKM tersebut semakin 

besar dan tetap eksis. 

Seperti yang diuangkapkan oleh Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan 

Kimia Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“....pengembangan produk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu 

dimulai dari potensi yang ada dikembangkan menjadi macam-macam 

produk yang berkualitas dan baik diminati pasar, dalam hal ini 

bertambahnya jenis produk yang dihasilkan oleh para pelaku UKM. 

Dalam hal ini tergantung dari kualitas bahan dapat dibuat bermacam 

macam produk sesuai dengan kualitasnya (mulai dari yang paling baik 

sampai yang terendah dapat dimanfaatkan), sehingga hasil dari 

pelatihan yang kami lakukan tidak ada yang terbuang sia-sia. Bentuk 

dari pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu 

memberikan Pelatihan dengan mendatangkan narasumber/intruktur 

dari PTN atau dari UKM yang sudah berhasil (maju) dan berkembang). 

Bantua alat, praktek secara langsung, pendampingan. Inovasi produk 

itu berasal dari UKM itu sendiri dengan bantuan dari narasumber…. 

”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di 

Dinkoperindag Kota Batu) 
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Gambar 16 : Pelatihan Pengembangan Produk Rempah 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan 

produk UKM adalah pelatihan  kepada calon wirausaha baru dan pelaku UMKM 

sebanyak 7 jenis pelatihan.  

 Jenis pelatihan yang meliputi : 

1. Pelatihan Improve Your Business bagi UKM sebanyak 2 kali 

2. Pelatihan Business Plan bagi UKM sebanyak 2 kali 

3. Pelatihan Anyaman Rotan Sistetis 

4. Pelatihan Ketrampilan Melukis Kain 

5. Pelatihan Pembuatan Jam Strawberry 

1. PELATIHAN KERAJINAN ANYAMAN ROTAN SINTETIS  

a. Maksud dan Tujuan : Menumbuhkan wirausaha baru dan 

menumbuhkan lapangan kerja baru di bidang anyaman rotan sintetis  

b. Tempat : Puri Savira Mojorejo 
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c. Peserta : 20 orang 

d. Instruktur/Narasumber : Bp. Judiono dari Batu Sora Art 

e. Tanggal Pelaksanaan : Rabu , 28  April  2012 

f. Fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa : 

 Bahan dan alat praktek 

 Konsumsi berupa snack dan makan siang 

 Bantuan transport peserta 

Gambar 17 : Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan Sintesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

 

2. PELATIHAN KETRAMPILAN KERAJINAN MELUKIS KAIN 

a. Maksud dan Tujuan : Menumbuhkan wirausaha baru dan 

menumbuhkan lapangan kerja baru di bidang melukis kain  

b. Tempat : Ruang Rapat Dinas Koperindag  

c. Peserta : 30 orang 

d. Instruktur/Narasumber : dari CV INDAH SETYA Malang 
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e. Tanggal Pelaksanaan : Rabu , 21 Nopember 2012 

f. Fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa : 

 Bahan dan alat praktek 

 Konsumsi berupa snack dan makan siang 

 Bantuan transport peserta 

 ATK dan materi  pelatihan 

Gambar 18 : Pelatihan Ketrampilan Melukis Kain 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

  Gambar 19 : Pelatihan Ketrampilan Melukis Kain 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 
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3. PELATIHAN KETRAMPILAN PEMBUATAN JAM STRAWBERRY  

a. Maksud dan Tujuan : Menumbuhkan wirausaha baru dan 

menumbuhkan lapangan kerja baru di bidang olahan buah strawberry  

b. Tempat : Ruang Rapat Dinas Koperindag  

c. Peserta : 20 orang 

d. Instruktur/Narasumber : dari CV KAJEYE FOOD Malang 

e. Tanggal Pelaksanaan : Selasa , 27 Nopember 2012 

f. Fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa : 

 Bahan dan alat praktek 

 Konsumsi berupa snack dan makan siang 

 Bantuan transport peserta 

 ATK dan materi  pelatihan 

Gambar 20 : Pelatihan Pembuatan Jam Strawberry 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 
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Gambar 21 : Pelatihan Pengembangan Produk Jam Strawberry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

4. PELATIHAN MANAGERIAL “IMPROVE  YOUR BUSINESS BAGI 

USAHA MIKRO KECIL 

a. Maksud dan Tujuan : Meningkatkan kemampuan SDM Usaha Mikro 

Kecil dalam bidang Record Keeping  (Pencatatan Sederhana Untuk 

Bisnis) dan Game Bisnis (Permintaan dan Penawaran)  

b. Tempat : Ruang Rapat Dinas Koperindag  

c. Peserta : 50 orang 

d. Instruktur/Narasumber : dari CV UTAMA KARYA MANDIRI 

(UKM) Malang 

e. Tanggal Pelaksanaan : Rabu s/d Kamis , 21 s/d 22 Nopember 2012 

f. Fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa : 

 Konsumsi berupa snack dan makan siang 

 Bantuan transport peserta 

 ATK dan materi  pelatihan 
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Gambar 22 : Pelatihan Managerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu 

 

5. PELATIHAN MANAGERIAL “BUSINESS PLAN BAGI USAHA KECIL 

MENENGAH” 

a. Maksud dan Tujuan : Meningkatkan kemampuan SDM Usaha Kecil 

Menengah dalam Bidang Perencanaan Bisnis  

b. Tempat : Ruang Rapat Dinas Koperindag  

c. Peserta : 50 orang 

d. Instruktur/Narasumber : dari CV UTAMA KARYA MANDIRI 

(UKM) Malang 

e. Tanggal Pelaksanaan : Rabu s/d Kamis , 28 s/d 29 Nopember 2012 

f. Fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa : 

 Konsumsi berupa snack dan makan siang 

 Bantuan transport peserta 

 ATK dan materi  pelatihan 
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Gambar 23 : Pelatihan Bisnis Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu 

Keluaran yang diperoleh dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan 

Kewirausahaan ini  diharapkan dapat menghasilkan : 

1. Terwujudnya perubahan perilaku di dalam usahanya (entrepreneurship) 

2. Terwujudnya system perencanaan usaha yang sistematis dan 

berkelanjutan. 

3. Terwujudnya lapangan usaha baru melalui terlatihnya wirausaha baru. 

Lebih Lanjut Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang 

Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu Mengungkapkan : 

‘.....Tujuan dari pelatihan pengembangan Produk yang dilakukan oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu yaitu untuk menambah keuntungan UKM, 

serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan adanya 

keanekaragaman jenis produk yang dihasilkan oleh para pelaku UKM. 
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Sedangkan manfaat dari pelatihan pengembangan produk yang 

dilakukan yaitu Produk-produk yang dihasilan oleh para pelaku UKM 

Kota Batu bisa bersaing dipasar (kualitas dan harga bersaing). Hasil 

dari pelatihan pengembangan produk yang dilakukan yaitu Biasanya 

UKM mencoba melakukan inovasi produk dari ilmu yang didapat 

setelah pelatihan….””(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-

2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Senada dengan yang dingkapkan oleh Bapak Rahman Safi’i, Bapak 

Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UKM 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu Mengungkapkan : 

“.....Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu melakukan pengembangan kepada semua 

UKM yang ada di Kota Batu, apapun UKM yang terdata di 

Dinkoperindag akan dibina dan dikembangkan apalagi Kripik Apel 

yang menjadi icon Kota Batu. Ada beberapa UKM yang mempunyai 

produk unggulan dan produk tersebut adalah icon dari Kota Batu, 

diantaranya Olahan Apel, Kerajinan Kayu, Peralatan Rumah Tangga, 

Bunga Potong, Susu Segar, Produk Pertanian seperti sayuran. Dalam 

hal pengembangan produk dan mempertahankan kelangsungan Usaha, 

para pelaku UKM memperoleh pembinaan dalam rangka peningkatan 

SDM sehingga dapat menjalankan usaha sesuai aspek-aspek 

managerial usaha, harapan kami setelah mengikuti kegiatan 

pengembangan yang kami lakukan para pelaku UKM semakin maju 

bisnisnya serta usahanya tetap bertahan ditengah derasnya persaingan 

saat ini….”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 

13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“....Produk merupakan hasil akhir atau output yang dihasilkan oleh 

perusahaan setelah melalui berbagai proses. Suatu produk yang 

dihasilkan belum tentu dapat diterima secara baik oleh konsumen. 

Oleh karena itu penting bagi suatu produk memiliki keunggulan 

kompetitif dan komparatif untuk bersaing dengan produk lain. 

Sehingga para pelaku UKM harus senantiasa memiliki inovatif dan 
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melakukan pengembangan terhadap produk mereka agar produknya 

semakin diterima oleh konsumen serta usahanya bias bertahan dan 

semakin maju atau berkembang….….”(Wawancara dilakukan pada 

hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Dari Berbagai pemaparan diatas diketahui bahwa Strategi dari Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

sudah cukup baik untuk pengembangan UKM. Ada berbagai pelatihan yang 

diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu kepada para pelaku UKM untuk melakukan 

pengembangan produk diantaranya : Pelatihan Improve Your Business bagi 

UKM, Pelatihan Business Plan bagi UKM, Pelatihan Anyaman Rotan Sistetis, 

Pelatihan Ketrampilan Melukis Kain, Pelatihan Pembuatan Jam Strawberry. 

Tujuan dari berbagai macam pelatihan pengembangan produk yang dilakukan 

yaitu : Terwujudnya perubahan perilaku di dalam usahanya (entrepreneurship), 

Terwujudnya system perencanaan usaha yang sistematis dan berkelanjutan, 

Terwujudnya lapangan usaha baru melalui terlatihnya wirausaha baru. 

Pengembangan suatu produk merupakan sebuah hal yang penting bagi para pelaku 

UKM, apabila produk yang dihasilkan monoton maka pasar akan merasa jenuh 

dan produk tersebut suatu ketika akan tidak disukai lagi oleh pasar, namun apabila 

produk tersebut selalu dikembangkankan maka pasar tidak akan jenuh dan apabila 

pengembangan produk tersebut berhasil sudah barang tentu pelaku UKM akan 

mendapatkan penambahan penghasilan dari omset serta usaha dari pelaku UKM 

tersebut akan bertambah besar dan smakin maju. 
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c. Kelangsungan Usaha 

Para Pelaku UKM pada umumnya menginginkan apa yang diproduksi 

dapat dipasarkan dengan lancar dan menguntungkan. Berawal dari hal tersebut 

para pelaku bisnis UKM akan menginginkan, agar pelanggan yang sudah 

diciptakan dapat dipertahankan selamanya. Namun hal tersebut bukanlah 

merupakan hal yang mudah, mengingat beberapa perubahan dapat terjadi setiap 

saat, baik perubahan pada diri pelanggan, seperti selera maupun beberapa aspek 

psikologis sosial dan kultur pelanggan.  Dalam jangka panjang loyalitas pelanggan 

menjadi tujuan bagi perencanaan pasar strategis, selain itu juga dijadikan dasar 

pengembangan keunggulan yang berkelanjutan, yaitu berbagai keunggulan yang 

dapat direalisasikan melalui upayaupaya pemasaran. Dalam lingkungan 

persaingan global yang semakin ketat dengan masuknya beberapa produk yang 

inovatif ke pemasaran di satu sisi dan kondisi pasar yang semakin jenuh untuk 

beberapa produk tertentu di sisi lain, menyebabkan tugas untuk mengelola 

loyalitas pelanggan menjadi tantangan manajerial yang tidak ringan, kepergian 

pelanggan merupakan salah satu kadar ukuran yang paling nyata didalam bisnis.  

Kepergian pelanggan merupakan pertanda yang paling mungkin, 

bahwa pelanggan melihat suatu aliran nilai yang merosot dari suatu produk. Suatu 

tingkat kepergian yang meningkat, merupakan suatu pertanda akan adanya 

pengurangan cash flow dari pelanggan kepada para pelaku UKM (meskipun 

perusahaan mampu mengganti pelanggan yang hilang), karena untuk 

mendapatkan pelanggan baru membutuhkan biaya dan pelanggan lama cenderung 

memberikan cash flow serta keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan 
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pelanggan yang baru. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

tujuan utamanya adalah agar usaha dari para Pelaku UKM semakin maju dan 

berkembang dan tentunya mempertahankan kelangsungan usaha dari para Pelaku 

UKM tersebut. Apabila usaha UKM dapat bertahan bahkan semakin maju dan 

berkembang tentunya manfaat yang diperoleh banyak sekali, namun apabila usaha 

tersebut tidak jalan dan bahkan tutup maka justru akan menimbulkan 

pengangguran serta banyak permasalahan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Harijadi Agung S, STP. MM 

selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....sasaran dari pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu adalah semua kelompok UKM yang ada di Kota Batu. Tapi 

prakteknya tidak semua UKM dapat terakomodasi karena keterbatasan 

dana dan keterbatasan data, bagi mereka yang terdata mungkin dapat 

mengikuti pembinaan, bagi yang tidak, mereka tidak bisa mendapatkan 

pembinaan yang memadai. Untuk saat ini Belum semua data bisa 

tercover di dinkoperindag kota batu, terutama untuk UKM Informal 

yaitu UKM dengan modal kurang dari 5juta dan tidak perlu memiliki 

legalitas. Contohnya : pedagang asongan dan pedagang bakso keliling. 

Saat ini Jumlah UKM di Kota Batu yang terdata di Dinkoperindag 

sampai tahun 2012 ada14.570 UKM dengan berbagai bidang 

(Pertanian, Peternakan, Kerajinan, industri, perdagangan, jasa dan 

sektor lainnya).Setiap satu Tahun sekali Dinkoperindag Melakukan 

Update data untuk mengetahui perkembangan jumlah UKM di Kota 

Batu baik UKM yang Baru maupun UKM yang sudah Gulung 

Tikar....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 

13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Lebih Lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 
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“......UKM yang dibina atau masuk dalam strategi pengembangan yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Batu yaitu UKM yang termasuk produk 

unggulan kota batu dan produk produk potensi Kota Batu. apapun 

UKM yang terdata di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu akan dibina dan 

dikembangkan apalagi Kripik Apel yang menjadi icon Kota Batu. Saat 

ini kurang lebih ada 40 unit usaha kripik apel di Kota Batu. Dampak 

dari kegiatan strategi pengembangan yang kami lakukan yaitu menjaga 

kelangsungan usaha, meningkatkan produktifitas, meningkatkan 

pendapatan bagi pelaku ukm dan meningkatkan perekonomian daerah 

karena memiliki produk yg mampu bersaing dengan produk ukm lain 

yang sejenis….....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-

2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Untuk menjaga kelangsungan usaha dari para pelaku UKM Kota Batu, 

hal hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu meliputi : 

1) Melakukan identifikasi pendataan UMKM lama dan baru 

2) Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM UMKM 

3) Melakukan sosialisasi undang – undang UMKM 

4) Melakukan pembinaan usaha UMKM 

5) Melakukan fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM 

6) Melakukan fasilitasi, publikasi, promosi dan dan pameran produk UMKM 

7) Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dan non 

perbankan (BUMN, BUMD, BUMS) 

Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang Industri Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Mengungkapkan :  

“…..sebuah UKM tidak akan bisa bertahan jika tidak mempunyai 

sebuah produk yang berkualitas, Kualitas merupakan suatu hal atau 
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faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap berbagai jenis 

produk baik itu barang maupun jasa yang akan dipergunakannya. 

Kualitas dapat secara langsung mempengaruhi perkembangan, 

pertumbuhan, pengeluaran biaya produksi, keuntungan atau 

pemasukan, dan juga kehidupan suatu perusahaan. Secara garis besar 

dapat dikatakan bahwa kualitas dapat sangat menentukan kemampuan 

suatu UKM untuk tetap bertahan dan meraih keuntungan dalam 

ketatnya persaingan pasar. UKM dalam mempertahankan usaha dalam 

persaingan dipasar harus mengetahui dan memiliki keunggulan 

terhadap produknya.....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-

06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha dari para Pelaku 

UKM, Lebih lanjut Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang Industri 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu Mengungkapkan : 

“….Tidak jarang fanatisme pada desain produk atau macam 

produknya, dapat membuat UMKM bersangkutan menjadi terbelenggu 

pada desain atau macam produk yang dihasilkannya. Ketergantungan 

semacam itu akan mem buat mereka sulit untuk membangun dan 

mengembangkan produk yang dihasilkannya, sehingga pada saatnya, 

mereka juga harus dipicu agar mampu melihat keluar (thinking out of 

box), agar kemudian bisa memperhatikan macam dan tingkat 

permintaan pasarnya. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, kami 

dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu membekali para pelaku UKM dengan berbagai 

pengetahuan dan ketrampilan terhadap desain suatu produk dan 

pengembangan suatu produk, sehingga apabila produk dari UKM 

tersebut diminati oleh konsumen dan diterima pasar harus senantiasa 

dilakukan pengembangan produk agar UKM tersebut tetap bertahan 

ditengah persaingan.....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-

06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi 

Bidang, Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang Industri Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Mengungkapkan : 
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“….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. Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu demi menjaga 

kelangsungan usaha dari para pelaku UKM melakukan berbagai 

pengembangan UKM melalui berbagai macam pelatihan yang 

dibutuhkan oleh UKM.....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Lebih Lanjut Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang, Bapak Rahman 

Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“....manfaat dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu sudah cukup baik, walaupun kita akui tidak semua UKM 

dapat kita jangkau karena keterbatasan yang kita miliki. Namun 

dampak nyata dari berbagai kegiatan pengembangan UKM yaitu 

Menjaga kelangsungan usaha, Meningkatkan produktifitas, 

meningkatkan pendapatan bagi pelaku ukm dan meningkatkan 

perekonomian daerah karena memiliki produk yg mampu bersaing 

dengan produk ukm lain yg yg sejenis. Manfaat langsung yang dialami 

oleh para pelaku UKM yang mengikuti berbagai pelatihan yang 

diadakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu adalah Rata-rata mengalami peningkatan 

penjualan, kendala nya berasal dari modal dan kemampuan masing-

masing pelaku usaha.....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-

06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 
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“....Dampak dari berbagai kegiatan pengembangan UKM bagi para 

pelaku UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu terhadap 

kelangsungan usaha para pelaku UKM antara lain: meningkatnya 

kualitas dan kuantitas produk, meningkatnya pemasaran produk, 

meningkatnya inovasi dan diversifikasi produk, meningkatnya kualitas 

kemasan produk, melakukan segmentasi pasar. Manfaat 

pengembangan UKM yang kami lakukan terhadap kelangsungan usaha 

para pelaku UKM Ada yang sukses dan Maju, diliht dari awal 

pendiriannya bila dibandingkan dengan kondisi saat ini akan terlihat 

perbedaan yang signifikan.....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Startegi Pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha para pelaku UKM antara lain: 

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pelaku Usaha.  

2) Memfasilitasi Jaringan Usaha/ Kemitraan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil 

dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar terkait dengan Kegiatan 

Usahanya.  

3) Memfasilitasi dan memberikan pinjaman perkuatan permodalan 

khususnya untuk usaha mikro dan kecil.  

4) Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan sesuai 

dengan standart mutu.  

Dari berbagai pemaparan diatas diketahui bahwa manfaat dari berbagai 

pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sudah cukup baik, tetapi hasil dari 

berbagai pelatihan yang telah diberikan kepada para pelaku UKM masih kurang 

mengena atau kurang efektif karena belum menjangkau sebagian besar dari UKM 

namun masih sebagian kecil dari para pelaku UKM di Kota Batu. Berbagai 



 

 

138 

pelatihan tentang pentingnya kekhasan suatu produk, ciri suatu produk, pelatihan 

pentingnya sebuah desain produk, inovasi atau pengembangan produk bertujuan 

untuk kemajuan usaha para pelaku UKM serta kelangsungan Usaha dari para 

pelaku UKM. Saat ini masih banyak kesulitan yang dialami oleh para pelaku 

UKM yaitu 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. Namun Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pembinaan serta pengembangan dari Produk UKM secara terus 

menerus dan berkelanjutan agar kelangsungan Usaha dari para UKM tetap terjaga, 

karena kalau suatu UKM dapat berkembang dan maju sudah barang tentu akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja baru dan 

meningkatkan perekonomian daerah serta apabila UKM tersebut menjadi semakin 

besar juga dapat meningkatkan perekonomian Negara, namun apabila suatu UKM 

mengalami kebangkrutan atau gulung tikar justru berbagai permasalan akan 

ditimbulkan. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Strategi 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam mempertahankan 

kelangsungan Usaha : 

Dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil, perlu 

diketahui beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan 



 

 

139 

keputusan yaitu mengenai pemahaman karakteristik dari usaha kecil, kendala 

yang dihadapi usaha kecil serta strategi dalam pengembangan usaha kecil, 

terlebih dalam era globalisasi perdagangan bebas dimana terdapat daya saing 

yang tinggi. Untuk itu diharapkan usaha kecil yang ada mampu mendominasi dan 

berperan serta dalam pasar dunia, dimana pemerintah harus turut berperan serta 

membantu usaha kecil dalam menghadapi kendala-kendala perekonomian 

sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat berakibat 

menurunnya tingkat pengangguran. 

Perkembangan UKM tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada 

beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah 

seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan 

bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan 

teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan 

teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat 

intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut 

jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi atau 

antarwilayah, antarsentra, antarsektor atau antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan 

antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Pengembangan UKM 

perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun 

masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi 

lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya 

dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha 



 

 

140 

yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, 

dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. 

a. Faktor penghambat 

Dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah tidak ketinggalan 

membangun yang sifatnya berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dibedakan 

menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit 

pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak 

mengurangi kemampuan generasi yang akan dating untuk melakukan 

pembangunan, tetapi dengan menjaga fungsi sumberdaya alam dan lingkungan 

yang ada tidak menurun, tanpa digantikan oleh sumberdaya yang lainnya. 

Sedangkan dalam arti luas pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai 

pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk 

melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumberdaya 

alam dan meburuknya ligkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan 

oleh sumber daya lain baik oleh manusia maupun sumber daya modal atau kapital. 

Pengembangan dunia usaha khususnya industri kecil merupakan komponen 

penting dalam perencanaan pembangunan ekonomoi daerah karena dapat 

memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peluang 

lapangan kerja, daya tahan industri kecil merupakan cara terbaik untuk 

mengembangkan perekonomian daerah yang sehat. Berbagai macam strategi 

pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu tentunya mempunyai 

beberapa faktor yang mendukung kegiatan pengembangan UKM tersebut. 
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Yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan UKM di Kota 

Batu dalam mempertahankan kelangsungan usaha oleh para pelaku UKM menurut 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan 

UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu mengungkapkan : 

“....Sebelum sebuah strategi pengembangann disusun sebaiknya 

diketahui dahulu kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan mengetahui 

kekuatan dan kelemahan tersebut akan lebih tepat dalam menyusun 

strategi guna mencapai tujuan dan sasran yang diinginkan dengan 

diketahuinya tujuan dan sasaran maka strategi pengembangan lebih 

terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi siapa saja 

yang melaksanakan usaha didaerah yang bersangkutan. Namun pada 

faktanya dalam melakukan strategi pengembangan UKM di Kota Batu 

kami tetap menemui beberapa halangan yang menjadi factor 

penghambat bagi pengembangan UKM di Kota Batu….( Wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag 

Kota Batu) 

Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yakni : 

“.....yang menjadi faktor penghambat terhadap strategi pengembangan 

UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu ada beberapa Hal yaitu 

mulai dari Keterbatasan Modal oleh para pelaku UKM untuk 

mengembangkan usahanya, Keterbatsan Promosi yang dilakukan oleh 

para pelaku UKM untuk memasarkan produknya,  sering terjadinya 

Fluktuasi Harga Bahan yang digunakan oleh pelaku UKM untuk 

melakukan proses produksi barang, serta masih lemahnya pelaku UKM 

yang berada di Kota Batu ini terhadap persaingan dengan produk 

produk baru.....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 

pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Adapun Permasalahan permasalahan Strategis yang dihadapi oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu dalam upaya untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan, 
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keterampilan, pelayanan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Industri, perdagangan. Permasalahan Strategis tersebut adalah : 

1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung tehadap usaha Koperasi, UKM, 

Industri dan Perdagangan. 

2) Belum optimalnya pemanfaatan alat-alat teknologi yang tersedia. 

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial di bidang Industri dan 

Perdagangan. 

4) Kurangnya jaringan informasi antara pelaku usaha dengan petani terhadap 

hasil/potensi alam lokal. 

5) Kurangnya informasi kepada pelaku usaha, tentang lembaga keuangan yang 

ada. 

6) Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil / potensi alam lokal. 

7) Belum optimalnya pembinaan terhadap IKM / UKM dari lintas sektoral / 

SKPD yang terkait. 

8) Kurangnya semangat daya saing dalam menghadapi pasar global. 

9) Kurangnya keterampilan pengusaha dalam tata cara pengemasan produk 

unggulan. 

10) Kurangnya kerjasama yang baik antar pelaku usaha. 

11) Lemahnya upaya penegakan Hukum dan kepastian Hukum bagi Investasi 

Usaha Industri dan Perdagangan. 

12) Kurangnya bantuan Advokasi terhadap keamanan konsumen. 

13) Kurangnya kesadaran produsen Khususnya Pedagang Kaki Lima dan 

Asongan terhadap keamanan produknya. 



 

 

143 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu juga mengungkapkan : 

”....Salah satu Permasalahan lain yang harus dipecahkan bersama 

adalah sektor pemasaran, dimana perlu ditingkatkannya pemasaran 

bersama oleh para pelaku bisnis UKM dan pemerintah hingga dapat 

menekan dana marketing. apabila pemasaran dilakukan secara 

individu. Masih diperlukannya market intelejen untuk memberikan 

pengetahuan dan informasi kepada para pelaku bisnis UKM terhadap 

minat dan kondisi pasar serta kondisi pesaing. Motivasi para pelaku 

bisnis UKM dalam memandang kemajuan usaha juga harus 

ditingkatkan dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi para 

pelaku bisnis UKM....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-

2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Harijadi Agung S, STP. 

MM, Bapak Bapak Rahman Safi’i, Kasi Agro dan Kimia Bidang Industri Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Mengungkapkan : 

“......masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam 

melakukan pengembangan terhadap para pelaku UKM yaitu  kurang 

permodalan, kesulitan dalam pemasaran, struktur organisasi sederhana 

dengan pembagian kerja yang tidak baku, kualitas manajemen rendah, 

SDM terbatas dan kualitasnya rendah, kebanyakan tidak mempunyai 

laporan keuangan, aspek legalitas lemah, dan rendahnya kualitas 

teknologi. Permasalahan ini mengakibatkan lemahnya jaringan usaha, 

keterbatasan kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar, skala 

ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, margin 

keuntungan sangat kecil, dan lebih jauh lagi UKM tidak memiliki 

keunggulan kompetitif. ....”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Dari berbagai uraian dan pemaparan diatas diketahui ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam melakukan strategi 



 

 

144 

pengembangan UKM untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari para 

pelaku UKM antara lain Keterbatasan Modal oleh para pelaku UKM untuk 

mengembangkan usahanya, Keterbatsan Promosi yang dilakukan oleh para pelaku 

UKM untuk memasarkan produknya,  sering terjadinya Fluktuasi Harga Bahan 

yang digunakan oleh pelaku UKM untuk melakukan proses produksi barang, serta 

masih lemahnya pelaku UKM yang berada di Kota Batu ini terhadap persaingan 

dengan produk produk baru. Semntara permasalahan yang dihadapi oleh para 

pelaku UKM yang dapat menghambat strategi pengembangan UKM yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu antara lain kurang permodalan, kesulitan dalam 

pemasaran, struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak 

baku, kualitas manajemen rendah, SDM terbatas dan kualitasnya rendah, 

kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan, aspek legalitas lemah, dan 

rendahnya kualitas teknologi. Namun demikian Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu tetap berusaha melakukan 

pengembangan kepada para pelaku bisnis UKM untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha dan senantiasa menjangkau semua para pelaku UKM dimana 

saat ini belum bisa terjangkau secara keseluruhan. 

b. Faktor Pendukung 

Pengembangan UKM menjadi suatu hal yang krusial mengingat UKM 

mempunyai peranan yang demikian penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah 

negara termasuk di negara Indonesia. Meskipun secara ekonomi UKM 

mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun 

dalam pengembangnnya menghadapi berbagai permasalahan. Melihat berbagai 
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permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UKM, maka dibutuhkan suatu 

strategi pengembangan UKM agar perkembangan UKM di Indonesia berjalan 

dengan cepat, permasalahan yang dihadapi UKM dapat direduksi, dan UKM 

mempunyai keunggulan yang lebih kompetitif.  Dengan adanya strategi 

pengembangan yang terintegrasi diharapkan UKM menjadi kegiatan ekonomi 

yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi, tidak hanya memiliki 

keunggulan komparatif melainkan keunggulan kompetitif. Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat 

dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan 

UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah. 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“……Keadaan UKM Kota Batu sebelum dilakukan pengembangan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu yaitu Sebelum : Masih tradisional, pengelolaan 

secara konvensional. Sedangkan keadaan dari UKM di Kota Batu 

setelah dilakukan pengembangan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu Lebih 

menerapkan Aspek-aspek managerial, terbuka wawasan terhadap 

perkembangan (pasar, produk)....”(Wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Lebih lanjut Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi 

Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 
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“.....Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan UKM yaitu sebagai 

fasilitator perkembangan UKM, banyak faktor yang mempengaruhi 

pengembangan tersebut. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi 

pengembangan UKM yang kami lakukan antara lain Kesediaan bahan 

baku seperti harga, kualitas dan kuantitas, pemintaan pasar yaitu seperti 

kualitas dan kuantitas produk. Dari Tahun ketahun terjadi peningkatan 

jumlah UKM yang sukses dan menurunnya jumlah UKM yang gulung 

tikar setelah mengikuti pelatihan dan pembinaan. Penyebab terjadinya 

gulung tikar dari para pelaku UKM yaitu Salah pengelolaan (aspek 

managerial, produksi), ketersediaan bahan baku, permodalan..... 

”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di 

Dinkoperindag Kota Batu) 

 

Faktor pendukung pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

adalah adanya Kekuatan Internal yakni : 

1) Terdapat jumlah UKM dan IKM yang cukup besar. 

2) Tersedianya tenaga kerja dengan ongkos yang relatif murah. 

3) Tersedianya bahan baku dan bahan pembantu dari sumber daya alam lokal. 

4) Tersedianya lembaga keuangan yang mampu membiayai investasi usaha 

dan perdagangan. 

5) Disahkan dan diberlakukanya PERDA tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas koperindag Kota Batu. 

6) Kota Batu sebagai daerah kunjungan wisata. 

7) Terdapat potensi industri dan perdagangan yang belum termanfaatkan. 

8) Tersedianya dana bergulir dari Pemerintah Kota Batu 

Bapak Harijadi Agung S, STP. MM selaku Kasi Pembinaan dan 

Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 
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“.....setelah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang kami lakukan 

terdapat perubahan pada keadaan bisnis dari pelaku usaha. dengan 

kemampuan yang dimiliki baik dari sumber daya manusia maupun 

modal maka ukm akan melakukan perbaikan-perbaikan agar 

produknya bisa bertahan atau laku dipasaran. Ada beberapa faktor 

pendukung yang mempengaruhi pengembangan UKM yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu yakni mulai dari ketersediaan bahan baku, 

Sumber Daya Manusia dan pasar, Kota Batu sebagai kunjungan wisata 

sebagai pasar potensial dari berbagai produk UKM, ketersediaan 

teknologi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.... ”(Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota 

Batu) 

 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Harijadi Agung S, STP. 

MM, Ibu Dina selaku Kasi Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Mengungkapkan : 

“.....ada beberapa keunggulan atau faktor pendukung dalam strategi 

pengembangan UKM yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu antara lain yaitu 

mulai dari banyaknya Jumlah UKM yang ada di Kota Batu, Ongkos 

atau upah kerja yang relatif masih murah, adanya sarana dan prasarana 

teknologi yang mendukung bagi pengembangan UKM, banyaknya 

orang yang menjadikan Kota Batu sebagai tujuan wisata sehingga 

mempermudah para pelaku UKM untuk memasarkan produk terutama 

para pelaku UKM yang menggeluti bisnis oleh oleh khas batu dan 

produk atau ikon potrensial Kota Batu, sehingga peluang para pelaku 

UKM untuk berkembang masih cukup baik.... ”(Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis, 13-06-2013 pukul 13.00 di Dinkoperindag Kota 

Batu) 

Dari berbagai pemaparan dan uraian diatas diketahui bahwa Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

dalam melakukan strategi pengembangan UKM mempunyai beberapa keunggulan 

atau faktor pendukung yang dapat membantu strategi pengembangan UKM di 

Kota Batu melalui berbagai macam pelatihan dan program yang direncanakan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu. Beberapa faktor pendorong dalam pengembangan UKM yang 
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dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu antara lain seperti ketersediaan bahan baku, Sumber Daya 

Manusia dan pasar, Kota Batu sebagai kunjungan wisata sebagai pasar potensial 

dari berbagai produk UKM, ketersediaan teknologi yang dimiliki, Terdapat 

jumlah UKM dan IKM yang cukup besar. Tersedianya tenaga kerja dengan 

ongkos yang relatif murah. 

C. Analisis Data 

1. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha UKM 

Usaha kecil adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara 

(Indonesia), dan telah terbukti terutama pada saat krisis atau resesi ekonomi pada 

tahun 1985 dan 1997, dimana kesulitan pada masa krisis atau resesi ekonomi telah 

dibantu dan diatasi oleh kehadiran usaha kecil. Sumbangan usaha kecil kepada 

masyarakat dan negara sangat signifikan, sedangkan bentuk dan jenis sumbangan 

yang diberikan tersebut adalah: memberikan pekerjaan kepada masyarakat, 

penciptaan teknologi atau merode baru dan juga produk baru untuk kepentingan 

negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai vendor (pemasok). 

Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah 

ini akan banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar. Apabila dikaitkan 

dengan beberapa permasalahan bidang ekonomi dan sosial, misal: kemiskinan, 

pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya 

pembangunan, urbanisasi, serta beberapa hal dalam bidang ekonomi dan sosial 
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lainnya, usaha kecil menjadi lembaga yang digunakan untuk memecahkan 

beberapa masalah. Tambunan (1999: 1) menyatakan bahwa: Pentingnya usaha 

kecil; khususnya di Negara berkembang; sering dikaitkan dengan masalah-

masalah ekonomi dan sosial di negara tersebut, seperti tingkat kemiskinan yang 

tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat 

berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan 

yang tidak merata antara kota dan daerah pedesaan, masalah urbanisasi dengan 

segala aspek - aspek negatifnya Artinya keberadaan usaha kecil diharapkan dapat 

memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya dalam penanggulangan 

beberapa masalah tersebut.  

Berdasarkan penyajian data diketahui bahwa strategi pengembangan 

UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Batu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya 

saing global dengan membuka aksesbilitas yang sama terhadap kesempatan kerja 

dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan 

kompetitif terutama berbasis keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya 

Manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskrimintatif dan hambatan. 

Demikian pula halnya dengan usaha kecil di Indonesia, oleh Pemerintah 

seringkali dikaitkan atau digunakan dalam upaya untuk mengurangi 

pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena 

itu, kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan usaha kecil di Indonesia 

seringkali dianggap sebagai kebijaksanaan secara tidak langsung, sebagai 
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kebijaksanaan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijaksanaan anti kemiskinan, 

atau kebijaksanaan redistribusi pendapatan. 

a. Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Menurut B.N. Marbun , ( 2003 : 341 ) bahwa  “strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling 

hubungan dalam hal waktu dan ukuran”. Pemahaman yang baik mengenai konsep 

strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya 

strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut ini.  

a. Distinctive competence yaitu tindakan yang dilakukan oleh organsisasi 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. 

b. Competence advantage   yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan  oleh 

organisasi agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. 

Dari penyajian data diketahui salah satu strategi yang dilakukan oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu adalah mengembangkan produk dari para pelaku UKM agar lebih unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya dengan cara inovasi dan diversifikasi produk 

dari para pelaku UKM. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Batu melakukan strategi pengembangan UKM melalui 

Peningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha, Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan 

Kontinuitas Produk, Peningkatan Legalitas Usaha  (SIUP, TDP dll). Hal tersebut 

dilakukan  Agar pruduk dari pelaku UKM bisa baik dan berkualitas sehingga 
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produk dari para pelaku UKM dapat menarik minat pasar serta produk dari pelaku 

UKM diterima dan diminati oleh konsumen.  

Menurut Tambunan (2002) karakteristik UKM yang memiliki 

keunggulan kompetitif adalah sebagai berikut: (a) memiliki kualitas SDM yang 

baik, (b) pemanfaatan teknologi yang optimal, (c) mampu melakukan efisiensi dan 

meningkatkan produktivitas, (d) mampu meningkatkan kualitas produk, (e) 

memiliki akses promosi yang luas, (f) memiliki sistem manajemen kualitas yang 

terstruktur, (g) sumber daya modal yang memadai, (h) memiliki jaringan bisnis 

yang luas, dan (i) memiliki jiwa kewirausahaan. 

Berdasarkan teori diatas Strategi pengembangan UKM yang dilakuan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu strategi yang dilakukan yaitu Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku 

Usaha, Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Produk, Peningkatan 

Legalitas Usaha  (SIUP, TDP dll). Untuk dapat meningkatkan perkembangan 

UKM demin kelangsungan usaha dari para pelaku UKM, Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu memberikan pelatihan 

kepada para pelaku UKM secara kontinyu, tiap kegiatan pelatihan dan pembinaan 

diwakili oleh minimal 20 ukm. Dalam hal meningkatkan kualitas, kuantitas serta 

kontinuitas produk kami melakukan pelatihan mengenai Penerapan standarisasi 

produk, membentuk jaringan bisnis (agar konsumen dapat membentuk kontak 

bisnis antar pelaku usaha), Pelatihan dan pembinaan untuk inovasi dan 

diversifikasi produk kepada para pelaku UKM. Dalam meningkatkan legalitas 

dinas koperindag melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha akan pentingnya 

memiliki legalitas usaha seperti SIUP, TDI,TDP,NPWP,P-IRT. Sosialisasi 
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legalitas ini dilakukan karena ditunjang juga dengan perijinan di Kota Batu Gratis 

dan Mudah (Syarat mudah dan Tanpa ada biaya), jadi pelaku usaha tidak bingung 

dan tidak malas dalam mengurus legalitasnya. Legalitas berfungsi sebagai bukti 

legal berdirinya suatu usaha, sehingga usaha dapat berlanjut atau dapat terus 

berjalan usahanya.  

b. Strategi Pengembangan Usaha Menengah 

Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka perusahaan perusahaan 

dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar 

maupun dari dalam negeri. Untuk itu setiap perusahaan dituntut untuk selalu 

mengerti dan memahami apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi keinginan 

konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnisnya sehingga 

mampu bersaing dengan perusahaan perusahaan lainnya. Sudah seharusnya 

perusahaan berupaya untuk meminimalisasi kelemahan kelemahannya dan 

memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian perusahaan 

dituntut untuk memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk 

menghadapi persaingan. Untuk itu strategi pengembangan yang dilakukan oleh  

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu yaitu dengan Optimalisasi Penggunaan Teknologi Tepat Guna, Memperluas 

daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi pasar, Meningkatkan Akses 

Permodalan, Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk. Hal tersebut sesuai 

dengan teori dari Suryana (2001:73) bahwa teori dynamic dan teori resource-

based strategy sesuai jika diterapkan pada pengembangan UKM di Indonesia. 

Model dasar resource-based strategy adalah strategi perusahaan yang 
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memanfaatkan sumber daya internal yang superior (potensial) untuk menciptakan 

kemampuan inti (keunggulan) dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Berdasarkan penyajian data 

diketahui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam 

mengembangkan usahanya serta mempertahankan usahanya melalui Optimalisasi 

Penggunaan Teknologi Tepat Guna. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu memberikan pelatihan terhadap 

penggunaan teknologi Tepat Guna agar produk dari UKM bisa semakin baik dan 

berkualitas yaitu dengan cara Memfasilitasi akses-akses Sumber Daya Teknologi 

melalui Perusahaan-perusahaan, Perguruan Tinggi penyedia teknologi, pelatihan-

pelatihan teknologi (pewarnaan batik, pembuatan produk,dll), dengan 

memberikan bantuan peralatan. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu membantu para pelaku UKM untuk dapat memasarkan 

produknya, melalui perluasan daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi 

pasar. Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu dalam memasarkan produk dari para pelaku UKM 

melalui Pameran (Regional, Nasional), Pemasaran Online Website 

Dinkoperindag, Leaflet. Brosur, Mengadakan kontak atau Temu Bisnis dengan 

daerah lain.  Selain membantu dalam hal pemasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu juga memberikan pelatihan 

kepada para pelaku UKM agar membuat sebuah produk yang berkualitas sesuai 
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dengan permintaan pasar sehingga produk dari pelaku UKM tersebut mudah 

untuk dipasarkan dan diterima oleh konsumen yang membutuhkan. 

Strategi selanjutnya yaitu meningkatkan Akses Permodalan terhadap 

para pelaku UKM. Permodalan merupakan hal yang penting bagi terciptanya 

sebuah UKM serta berkembangkanya sebuah UKM dan keberlangsungan usaha 

para pelaku UKM. Dimana tanpa adanya sebuah modal dapat menyebabkan 

pelaku UKM mengalami gulung tikar terhadap usahanya. Keterbatasan modal 

juga membuat para pelaku UKM sulit untuk berkembang dan mempertahankan 

kelnggsungan usahanya. Keterbatasan modal berakibat terhadap kualitas produk 

dari para pelaku UKM menjadi kurang baik serta tidak bisa melakukan 

pengembangan produk untuk kelangsungan usaha dari para pelaku UKM. Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

berusaha meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UKM dengan menjalin 

kerjasama dengan pihak perbankan agar mau memberikan modal bagi para pelaku 

UKM. Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu juga mempermudah pengurusan lehalitas usaha bagi 

pelaku UKM karena legalitas usaha merupakan salah satu syarat penting bagi para 

pelaku UKM untuk memperoleh modal dari pihak perbankan maupun non 

perbankan. 

Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk merupakan salah satu 

strategi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu agar 

Produk dari para pelaku UKM tetap disukai konsumen. Dengan banyaknya 

produk-produk sejenis maka ukm harus mampu melakukan inovasi dan 

diversifikasi produk, serta peningkatan kemasan produk. Dinas Koperasi, Usaha 
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Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu membantu para UKM 

dalam pembuatan Desain agar produk dari pelaku mempunyai suatu ciri dan dapat 

diterima oleh pasar. Selain itu kami juga tidak lupa menekankan tentang 

pentingnya sebuah unsur kebaruan suatu produk, karena masayarakat atau 

konsumen tentunya juga bisa mengalami sebuah kebosanan, unsur kebaruan 

tersebut tidak hanya sebatas desain namun juga rasa atau jenis suatu produk 

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar 

dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut : 

a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya 

masa sekarang. 

b) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. 

c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata 

pada pertimbangan keuangan. 

d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. 

e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. 

f) Fleksibilitas adalah sangat esensial. 

g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.. 

Berdasarkan teori diatas, sebuah strategi hendaknya dilakukan secara 

baik dan benar untuk tujuan jangka panjang dalam hal ini berkaitan dengan 

kelangsungan usaha dari para pelaku UKM. Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu senantiasa berusaha 

melakukan pengembangan terhadap eksistensi dari UKM. Adapun selama ini 

strategi pengembangan yang kami lakukan sesuai dengan rencana dan program 
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yang telah  ditetapkan. Strategi pengembangan dilaksanakan secara kontinyu 

berdasarkan skala prioritas, yang dimaksud dengan skala prioritas adalah tingkat 

kebutuhan dari pelaku ukm atau masyarakat. Dimana permintaan yang lebih 

banyak dari masyarakat akan mendapatkan prioritas dalam pengembangan 

usahanya. Kegiatan pengemabangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Minimal 12 kali 

dalam sau tahun. Pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu bersifat 

terencana dan berkesinambungan dapat dilihat dari berbgai macam pelatihan yang 

kami berikan tahun 2012 yang lalu, sementara pada tahun ini kami juge 

memberikan Pelatihan GMP : Pelatihan bagaimana Suatu Produk yang di 

produksi itu baik dan benar, kemudian kami juga memberikan Pelatihan Kegiatan 

Pengemasan Produk : pelatihan desain yang baik (guna untuk melindungi produk), 

pelatihan tentang pentingnya kemasan bagi produk yang baik (supaya penampilan 

produk lebih menarik), Pelatihan Penyusunan Dokumen SNI (untuk Produk 

Kripik Apel, Kripik Mangga, kripik Salak). Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu melakukan strategi 

pengembangan UKM secara terencana dan berkesinambungan diantaranya yaitu 

memberikan Pelatihan dan diversifikasi produk kepada pelaku usaha. Inovasi dan 

diversifikasi dari segi penambahan keanekaragaman jenis produk, desain lebih 

menarik,desain kemasan lebih informatif, cara pengemasan yang baik untuk 

menjaga kualitas produk agar tidak rusak. 
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2. Dampak (Output) Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam 

mempertahankan kelangsungan Usaha UKM tersebut : 

a. Perubahan Desain  

Desain produk adalah pioner dan kunci kesuksesan sebuah produk 

menembus pasar sebagai basic bargain marketing, mendesain sebuah produk 

berarti membaca sebuah pasar, kemauan mereka, kemampuan mereka, pola pikir 

mereka serta banyak aspek lain yang akhirnya mesti diterjemahkan dan di-

aplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Kemampuan sebuah produk 

bertahan dalam siklus sebuah pasar ditentukan oleh bagaimana sebuah desain 

mampu beradaptasi akan perubahan-perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi 

dalam pasar yang dimasuki produk tersebut, sehingga kemampuan tersebut 

menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu sendiri dikemudian hari. Dengan 

krusialnya bentuk tanggup jawab seorang desainer produk industri dalam 

perancangan sebuah produk, desainer produk harus memiliki pengetahuan dan 

riset yang baik sebelum merancang sebuah produk, proses tersebut tidak ayal lagi 

membutuhkan waktu yang kadang-kadang tidak singkat dalam perancangannya. 

Ketajaman berpikir dan membaca peluang sangatlah dominan dalam menentukan 

rating desainer tersebut. Sense dapatlah kita katakan begitu, terbentuk dari 

pengalaman yang panjang dan ditempa berbagai aspek yang melingkupi dan 

dihadapi sang desainer tersebut. 

Ahire, Golhare dan Waller (1966 : 33) mengemukakan empat skala 

pengukuran kualitas produk : 

1) Tampilan produk yang dihasilkan. 
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2) Tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan. 

3) Daya tahan produk. 

4) Kehandalan produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan teori diatas, diketahui bahwa Desain atau tampilan produk 

yang dihasilkan merupakan salah satu skala pengukuran kualitas sebuah produk, 

dimana apabila sebuah produk berkualitas maka produk tersebut dapat diterima 

oleh pasar. Dari hasil penyajian data diketahui bahwa bentuk pengembangan yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu salah satunya melakukan pelatihan terhadap pelaku UKM 

mengenai pentingnya sebuah desain produk, serta salah satu dampak dari berbagai 

pelatihan yang diberikan adalah adanya perubahan desain yang dilakukan oleh 

para pelaku UKM setelah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan yang 

diberikan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu mengadakan Pelatihan dan praktek langsung dengan mendatangkan 

narasumber atau instruktur dari dinkoperindag provinsi, mendapatkan alat 

pengemasan (Siller) dalam pelatihan pentingnya desain suatu produk. Tujuan dari 

Pelatihan mengeani pentingnya sebuah desain suatu barang atau produk tersebut 

yaitu Untuk menarik pangsa pasar dan konsumen, menarik minat pembeli  

b. Pengembangan produk 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas 

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan 

spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam 

batas toleransi yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu 

menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu 
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yang akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga 

memaksa perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu 

produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan perusahaan 

agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Tambunan (1999: 118-120) menyatakan: Beberapa kelemahan dan 

permasalahan yang dimiliki dan dihadapi oleh usaha (industri) kecil,terletak pada: 

Tingkat daya saing global yang masih lemah serta Diversifikasi produk usaha 

yang rendah. Untuk itu salah strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

adalah melakukan pengembangan produk dari para pelaku UKM. Pelatihan 

pengembangan produk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu dimulai dari potensi 

yang ada dikembangkan menjadi macam-macam produk yang berkualitas dan 

baik diminati pasar, dalam hal ini bertambahnya jenis produk yang dihasilkan oleh 

para pelaku UKM. Dalam hal ini tergantung dari kualitas bahan dapat dibuat 

bermacam macam produk sesuai dengan kualitasnya (mulai dari yang paling baik 

sampai yang terendah dapat dimanfaatkan), sehingga hasil dari pelatihan yang 

kami lakukan tidak ada yang terbuang sia-sia. Bentuk dari pelatihan yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu yaitu memberikan Pelatihan dengan mendatangkan 

narasumber atau instruktur dari PTN atau dari UKM yang sudah berhasil (maju) 

dan berkembang). Bantuan alat, praktek secara langsung, pendampingan. Inovasi 

produk itu berasal dari UKM itu sendiri dengan bantuan dari narasumber 
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Adapun Jenis pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu meliputi : Pelatihan 

Improve Your Business bagi UKM sebanyak 2 kali, Pelatihan Business Plan bagi 

UKM sebanyak 2 kali, Pelatihan Anyaman Rotan Sistetis, Pelatihan Ketrampilan 

Melukis Kain dan Pelatihan Pembuatan Jam Strawberry. Tujuan dari pelatihan 

pengembangan Produk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu untuk menambah 

keuntungan UKM, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan adanya 

keanekaragaman jenis produk yang dihasilkan oleh para pelaku UKM. Sedangkan 

manfaat dari pelatihan pengembangan produk yang dilakukan yaitu Produk-

produk yang dihasilan oleh para pelaku UKM Kota Batu bisa bersaing dipasar 

(kualitas dan harga bersaing). Hasil dari pelatihan pengembangan produk yang 

dilakukan yaitu biasanya UKM mencoba melakukan inovasi produk dari ilmu 

yang didapat setelah pelatihan 

c. Kelangsungan Usaha 

Menurut Rangkuti (2005:4), Strategi merupakan respon secara terus-

menerus maupun adaktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan 

dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Berdasarkan 

penyajian data diketahui bahwa tujuan strategi pengembangan yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu adalah untuk kelangsungan dari para pelaku UKM. Pengembangan 

yang dilakuan melalui berbagai pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sesuai dengan 
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teori yang dikemukakan oleh Rangkuti diatas, yaitu strategi dilakukan secara terus 

menerus sesuai dengan peluang dan ancaman eksternal serta kelemahan internal 

agar kelangsungan usaha dapat terus terjaga. sebuah UKM tidak akan bisa 

bertahan jika tidak mempunyai sebuah produk yang berkualitas, Kualitas 

merupakan suatu hal atau faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap 

berbagai jenis produk baik itu barang maupun jasa yang akan dipergunakannya. 

Kualitas dapat secara langsung mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, 

pengeluaran biaya produksi, keuntungan atau pemasukan, dan juga kehidupan 

suatu perusahaan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kualitas dapat sangat 

menentukan kemampuan suatu UKM untuk tetap bertahan dan meraih keuntungan 

dalam ketatnya persaingan pasar. UKM dalam mempertahankan usaha dalam 

persaingan dipasar harus mengetahui dan memiliki keunggulan terhadap 

produknya. Dampak nyata dari berbagai kegiatan pengembangan UKM yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu yaitu Menjaga kelangsungan usaha, Meningkatkan 

produktifitas, meningkatkan pendapatan bagi pelaku ukm dan meningkatkan 

perekonomian daerah karena memiliki produk yg mampu bersaing dengan produk 

ukm lain yg yg sejenis. Manfaat langsung yang dialami oleh para pelaku UKM 

yang mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu adalah Rata-rata mengalami 

peningkatan penjualan, kendala nya berasal dari modal dan kemampuan masing-

masing pelaku usaha. Startegi Pengembangan yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

untuk mempertahankan kelangsungan usaha para pelaku UKM antara lain: 
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1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pelaku Usaha.  

2) Memfasilitasi Jaringan Usaha/ Kemitraan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil 

dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar terkait dengan Kegiatan 

Usahanya.  

3) Memfasilitasi dan memberikan pinjaman perkuatan permodalan 

khususnya untuk usaha mikro dan kecil.  

4) Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan sesuai 

dengan standart mutu. 

Strategi pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu bertujuan 

untuk membuat UKM semakin maju dan berkembang serta yang tidak kalah 

penting yaitu bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari pelaku 

UKM di Kota Batu. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Strategi 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam mempertahankan 

kelangsungan Usaha : 

a. Faktor Penghambat 

Perkembangan UKM tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada 

beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah 

seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan 

bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan 

teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan 

teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat 
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intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut 

jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi atau 

antarwilayah, antarsentra, antarsektor atau antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan 

antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. 

Usaha kecil mempunyai beberapa kelemahan dan permasalahan yang 

dihadapi. Tambunan (1999: 118-120) menyatakan: Beberapa kelemahan dan 

permasalahan yang dimiliki dan dihadapi oleh usaha (industri) kecil,terletak pada: 

a. Tingkat daya saing global yang masih lemah 

b. Diversifikasi produk usaha yang rendah. 

c. Masih terdapat masalah-masalah lainnya yang dihadapi usaha (industri) 

kecil yang menjadi suatu kendala serius bagi perkembangan dan 

pertumbuhan usaha (industri) kecil. Masalah-masalah tersebut yaitu: 

Keterbatasan dana; baik untuk modal kerja dan investasi; Kesulitan dalam 

pemasaran; distribusi dan input-input lainnya; Keterbatasan sumber daya 

manusia dengan kualitas yang baik; Pengetahuan atau wawasan yang 

minim mengenai bisnis; Tidak adanya akses ke informasi dan keterbatasan 

teknologi. 

Teori tersebut sejalan dengan adanya beberapa factor yang menkadi 

penghambat dalam pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mulai dari 

Keterbatasan Modal oleh para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, 

Keterbatsan Promosi yang dilakukan oleh para pelaku UKM untuk memasarkan 

produknya,  sering terjadinya Fluktuasi Harga Bahan yang digunakan oleh pelaku 
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UKM untuk melakukan proses produksi barang, serta masih lemahnya pelaku 

UKM yang berada di Kota Batu ini terhadap persaingan dengan produk produk 

baru. 

Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu mempunyai beberapa kelemahan dalam pengembangan 

UKM diantaranya yaitu Kurangnya sarana dan prasarana pendukung tehadap 

usaha Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan, Belum optimalnya pemanfaatan 

alat-alat teknologi yang tersedia, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang 

potensial di bidang Industri dan Perdagangan, Kurangnya jaringan informasi 

antara pelaku usaha dengan petani terhadap hasil/potensi alam lokal, Kurangnya 

informasi kepada pelaku usaha, tentang lembaga keuangan yang ada, Kurang 

optimalnya pemanfaatan hasil-hasil / potensi alam lokal, Belum optimalnya 

pembinaan terhadap IKM / UKM dari lintas sektoral / SKPD yang terkait, 

Kurangnya semangat daya saing dalam menghadapi pasar global, Kurangnya 

keterampilan pengusaha dalam tata cara pengemasan produk unggulan, 

Kurangnya kerjasama yang baik antar pelaku usaha, Lemahnya upaya penegakan 

Hukum dan kepastian Hukum bagi Investasi Usaha Industri dan Perdagangan, 

Kurangnya bantuan Advokasi terhadap keamanan konsumen, Kurangnya 

kesadaran produsen Khususnya Pedagang Kaki Lima dan Asongan terhadap 

keamanan produknya. 

b. Faktor pendukung 

Berdasarkan penyajian data diketahui bahwa ada beberapa factor 

pendukung dalam strategi pengembangan UKM yang oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu antara lain Kesediaan 
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bahan baku seperti harga, kualitas dan kuantitas, pemintaan pasar yaitu seperti 

kualitasdan kuantitas produk., Sumber Daya Manusia dan pasar, Kota Batu 

sebagai kunjungan wisata sebagai pasar potensial dari berbagai produk UKM, 

ketersediaan teknologi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Berbagai faktor pendukung 

tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Tambunan yakni tentang 

keunggulan dari UKM. Usaha kecil mempunyai beberapa kekuatan. Menurut teori 

dari  Tambunan (1999: 118-120) menyatakan; Beberapa kekuatan yang dimiliki 

oleh usaha (industri) kecil, adalah:  

a. Sangat padat karya, dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat 

banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang 

rata-rata per tahun masih sangat tinggi. 

b. Usaha (Industri) kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk - 

produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal 

yang tinggi, melainkan keahlian khusus yang dapat di miliki warga 

setempat lewat sumber-sumber informal. 

c. Banyak usaha (industri) kecil yang membuat produk - produk yang 

bernuansa kultur seperti kerajinan dari bambu dan rotan atau ukir-ukiran 

dari kayu, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari 

masyarakat di masing-masing daerah. 

d. Secara umum, kegiatan usaha (industri) kecil di Indonesia masih sangat 

agricultural based, karena memang banyak komoditas-komoditas pertanian 

yang dapat diolah dalam industri kecil. 
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e. Pengusaha-pengusaha lebih banyak menggantungkan diri pada uang 

sendiri atau pinjaman dari sumber informal untuk modal kerja dan 

investasi mereka, walaupun banyak juga yang memakai fasilitas-fasilitas 

kredit khusus dari pemerintah. 

Faktor pendukung pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

adalah adanya Kekuatan Internal yakni :Terdapat jumlah UKM dan IKM yang 

cukup besar, Tersedianya tenaga kerja dengan ongkos yang relatif murah, 

Tersedianya bahan baku dan bahan pembantu dari sumber daya alam lokal, 

Tersedianya lembaga keuangan yang mampu membiayai investasi usaha dan 

perdagangan, Disahkan dan diberlakukanya PERDA tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas koperindag Kota Batu, Kota Batu sebagai daerah kunjungan 

wisata, Terdapat potensi industri dan perdagangan yang belum termanfaatkan, 

Tersedianya dana bergulir dari Pemerintah Kota Batu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperindag Kota 

Batu dalam mempertahankan kelangsungan usaha UKM mengadakan 

berbagai macam pelatihan kepada pelaku Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah yang ada di Kota Batu. 

a. Strategi pengembangan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu untuk mengembangkan UKM serta mempertahankan 

kelangsungan usaha dilakukan dengan cara Meningkatkan Kualitas 

SDM Pelaku Usaha, Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan 

Kontinuitas Produk, Peningkatan Legalitas Usaha  (SIUP, TDP dll) 

a.1. Peningkatan Kualitas SDM merupakan suatu hal yang sangat penting 

dimana SDM dari pelaku Usaha mempengaruhi kualitas produk dari UKM 

serta kelangsungan usaha dari UKM, apabila SDM berkualitas maka 

produk yang dihasilkan serta manajemen dari UKM akan baik, 

peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan cara memberikan berbagai 

pelatihan kepada pelaku UKM. 
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a.2. Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas produk dilakukan 

dengan memberikan berbagai macam pelatihan terhadap para pelaku UKM 

supaya produk dari pelaku UKM tetap diminati dan disukai oleh 

konsumen, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bertujuan untuk 

mengembangkan usaha UKM serta mempertahankan kelangsungan usaha 

dari para pelaku UKM. 

a.3. Peningkatan Legalitas Usaha seperti SIUP, TDP dan lain sebagainya 

dilakukan dengn mempermudah syarat pengurusan legalitas usaha, fungsi 

bagi Dinas Koperindag Kota Batu yaitu untuk pendataan Ukm yang ada di 

Kota Batu sedangkan fungsi legalitas usaha bagi pelaku UKM yaitu untuk 

mempermudah memperoleh akses permodalan dari perbankan. 

b. Strategi pengembangan Usaha Menengah yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu untuk mengembangkan UKM serta mempertahankan 

kelangsungan usaha dilakukan dengan cara Optimalisasi Penggunaan 

Teknologi Tepat Guna, Memperluas daerah pemasaran dengan 

melakukan penetrasi pasar, Meningkatkan Akses Permodalan, 

Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk. 

b.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu memberikan pelatihan terhadap optimalisasi 

penggunaan teknologi tepat guna agar produk dari UKM bisa semakin 

baik dan berkualitas yaitu dengan cara Memfasilitasi akses-akses Sumber 

Daya Teknologi melalui Perusahaan-perusahaan, Perguruan Tinggi 
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penyedia teknologi, pelatihan-pelatihan teknologi (pewarnaan batik, 

pembuatan produk,dll), dengan memberikan bantuan peralatan. 

b.2. Strategi untuk memperluas daerah pemasaran dengan melakukan 

penetrasi pasar dilakukan untuk membantu para pelaku UKM memasarkan 

produknya, hal ini dilakukan dengan cara memasarkan produk dari para 

pelaku UKM melalui Pameran (Regional, Nasional), Pemasaran Online 

Website Dinkoperindag, Leaflet. Brosur, Mengadakan kontak atau Temu 

Bisnis dengan daerah lain. Selain itu juga dilakukan pelatihan kepada 

pelaku UKM mengenai pemasaran produk dan penetrasi pasar. 

b.3. Untuk Meningkatkan Akses Permodalan terhadap pelaku UKM Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batu melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan baik perbankan 

maupun non perbankan, selain itu mempermudah pengurusan legalitas 

usaha dimana hal itu merupakan syarat untuk memperoleh akses 

permodalan. 

b.4. Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk dilakukan dengan 

memberikan berbagai macam platihan kepada para pelaku UKM. Tanpa 

adanya sebuah inovasi dan diversifikasi produk, masyarakat akan jenuh 

terhadap produk UKM serta para pelaku UKM tidak akan bias 

berkembang dan mempertahankan kelangsungan usahanya, banyak sekali 

pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam hal ini. 

2. Bagaimanakah dampak (Output) Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah dalam mempertahankan kelangsungan Usaha dilihat dari :  
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a. Perubahan Desain, diketahui setelah mengikuti pelatihan mengenai 

pentingnya desain sebuah produk ada beberapa UKM yang melakukan 

perubahan desain terhadap produknya agar produk tersebut disukai oleh 

konsumen dan diterima oleh pasar. Para pelaku UKM saat mengikuti 

Pelatihan juga melakukan praktek langsung ditempat. 

b. Pengembangan Produk dilakukan dengan cara memberikan Pelatihan 

dan diversifikasi produk kepada pelaku usaha. Inovasi dan diversifikasi 

dari segi penambahan keanekaragaman jenis produk. Hasil dari 

pelatihan pengembangan produk yang dilakukan yaitu biasanya UKM 

mencoba melakukan inovasi produk dari ilmu yang didapat setelah 

pelatihan 

c. Kelangsungan Usaha dari pelaku UKM merupakan tujuan penting dari 

strategi pengembangan yang dilakukan, untuk mempertahankan 

kelangsungan Usaha, UKM harus mempunyai produk yang berkualitas 

karena kualitas produk mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, 

pengeluaran biaya produksi, keuntungan atau pemasukan, dan juga 

kehidupan suatu perusahaan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

kualitas dapat sangat menentukan kemampuan suatu UKM untuk tetap 

bertahan dan meraih keuntungan dalam ketatnya persaingan pasar. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Strategi Pengembangan 

Usaha Kecil Menengah dalam mempertahankan kelangsungan Usaha yang 

dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu yaitu : 

159 



 

 

171 

a. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain Keterbatasan Modal oleh 

para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, Keterbatsan 

Promosi yang dilakukan oleh para pelaku UKM untuk memasarkan 

produknya,  sering terjadinya Fluktuasi Harga Bahan yang digunakan 

oleh pelaku UKM untuk melakukan proses produksi barang, serta 

masih lemahnya pelaku UKM yang berada di Kota Batu ini terhadap 

persaingan dengan produk produk baru. 

b. Faktor pendukung dari strategi pengembangan yang dilakukan meliputi 

Kesediaan bahan baku seperti harga, kualitas dan kuantitas, pemintaan 

pasar yaitu seperti kualitasdan kuantitas produk., Sumber Daya 

Manusia dan pasar, Kota Batu sebagai kunjungan wisata sebagai pasar 

potensial dari berbagai produk UKM, ketersediaan teknologi yang 

dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Batu. 

B. Saran 

1. Hendaknya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu meningkatkan peran atau kerja sama dengan Perguruan 

Tinggi dalam Pembinaan UKM. Dalam hal ini sepert kerjasama 

dengan LIPI melalui program IPTEKDA, dimana LIPI bekerjasama 

dengan Perguruan Tinggi dalam Pembinaan dan Pemberian dana 

bantuan kepada UKM. Hal ini agar dalam Pemantauan, 

Pengembangan dan Pembinaan UKM lebih mudah dilakukan Dinas 

Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. 
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2. Hendaknya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Batu Menjalin Kemitraan yang baik dengan Perusahaan, 

Perguruan Tinggi ataupun Swasta dalam pembinaan UKM. Agar 

pengembangan ukm melibatkan semua pihak sehingga hasilnya akan 

lebih baik bagi kemajuan UKM. 

3. Hendaknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Batu terus melakukan strategi pengembangan 

UKM yang ada di Kota Batu agar UKM semakin maju dan 

berkembang serta dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 

4. Dalam melakukan pengembangan terhadap UKM hendaknya 

diberikan lebih banyak lagi berbagai pelatihan dan pengetahuan 

mengenai berbagai hal yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM agar 

semakin maju dan berkembang serta dapat memenangkan persaingan 

pasar demi mempertahankan kelangsungan usahanya. 

5. Dalam melakukan berbagai pelatihan hendaknya Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

mendatangkan beberapa pengusaha sukses yang merintis usahanya 

dari kecil dan dapat tumbuh sukses dan memiliki ribuan karyawan 

dan penghasilan yang luar biasa.  

6. Setelah mengikuti kegiatan pengembangan dilakuan test tertulis 

ataupun lesan tentang pengetahuan yang baru diperoleh dalam 

mengikuti kegiatan pengembangan yang dilakukan. 

7. Dilakukan pemantauan dan pembinaan kepada UKM yang akan 

gulung tikar serta memberikan bantuan kepada UKM tersebut agar 
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usaha dari pelaku UKM tersebut tidak jadi gulung tikar serta dapat 

mempertahankan kelangsungan usahanya. 

8. Diberikan reward atau penghargaan terhadap UKM yang mengikuti 

pelatihan serta terhadap UKM yang dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik agar memberikan motivasi bagi para pelaku UKM lain. 
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Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana Strategi pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas 

Koperindag dalam mempertahankan kelagsungan Usaha dari UKM saat 

ini? 

 Apa yang dilakukan Dinas Koperindag dalam hal peningkatan kualitas 

SDM Pelaku Usaha Kecil? 

 Apakah kegiatan dalam peningkatan kualitas SDM pelaku UKM 

dilakukan secara kontinyu? Berapa peserta dari pelaku UKM yang 

mengikuti hal itu? 

 Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Koperindag dalam hal 

meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk oleh UKM? 

 Bagaimana cara Dinas Koperindag meningkatkan legalitas Usaha 

(Siup,TDI,TDP,NPWP,P-IRT? Serta apa kegunaan dan fungsi legalitas bagi 

UKM? 

 Strategi Pengembangan melalui optimalisai penggunaan teknologi tepat 

guna seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Koperindag? 

 Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Koperindag dalam 

pengembangan UKM melalui melalui perluasan daerah pemasaran dan 

penetrasi pasar? 

 Strategi apa yang dilakukan Dinas Koperindag dalam meningkatkan 

akses permodalan? Apakah menjalin kerjasama dengan investor atau pihak 

perbankan? 

 Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Koperindag dalam hal 

peningkatan inovasi dan dversifikasi produk? Inovasi dan diversifikasi 

produk yang seperti apa yang di sarankan oleh Dinas Koperindag kepada 

pelaku UKM? 

 

2. Apakah strategi pengembangan UKM tersebut dilakukan secara kontinyu 

atau berkelanjutan? 

 Seberapa sering kegiatan pengembangan tersebut dilakukan oleh Dinas 

Koperindag? 

 Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? 
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 Apa yang dimaksud dengan pengembangan dilakukan berdasarkan 

dengan skala prioritas? 

 

3. Apakah semua UKM di Kota batu di data secara rapi oleh Dinas 

Koperindag? 

 Apakah yang dimaksud dengan  dengan UKM informal? 

 Berapa jumlah UKM di Kota batu yang dapat terdata oleh Dinas 

Koperindag? 

 Ada berapa bidang UKM yang ada di Kota batu? 

 

4. UKM bagaimana yang masuk dalam data Dinas Koperindag? 

 Apa yang dimaksud dengan UKM  Formal? 

 Apakah jenis usaha atau bidang UKM tidak didata oleh Dinas 

Koperindag? 

 Berapa lama sekali pendataan dilakukan oleh Dinas Koperindag? 

Mengingat mungkin    

       ada UKM baru serta UKM yang gulung tikar? 

 

5. UKM seperti apa yang dibina atau masuk dalam strategi pemngembangan 

yang dilakukan oleh Dinas Koperindag? 

 Produk apa saja yang menjadi unggulan serta potensi dari kota Batu? 

 Apakah UKM Kripik Apel yang menjadi icon kota batu juga di data, 

dibina serta dikembangkan? 

 Ada berapa UKM tentang Kripik apel yang ada di Kota batu saat ini? 

 Bagaimana pembinaaan serta pengembangan yang dilakukan oleh 

Dinas Koperindag? 

 

6. Apakah ada pertemuan rutin dengan para UKM dalam setiap bulan atau 

periode tertentu ? 

 Ada berapa Kelompok di Kota Batu ini? 

 Masing masing kelompok beranggotakan berapa UKM? 
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 Apa tujuan dari pertemuan antara UKM atau Kelompok kelompok 

tersebut? 

 Apakah ada semacam paguyuban UKM tertentu? 

 Apakah Dinas Koperindag memfasilitasi bahkan mengatur jadwal 

pertemuan UKM maupun kelompok kelompok UKM tersebut? 

 

7. Apakah para UKM dibekali dan dijelaskan bagaimana dalam 

mengembangkan usaha serta mempertahankan kelangsungan Usaha? 

 Apakah pembinaan  dalam rangka peningkatan SDM dilakuan kepada 

semua UKM yang ada di Kota batu? 

 Bagaimana cara Dinas Koperindag melakukan pembinaan tersebut? 

 Melakukan penyuluhan dengan cara mendatangi para pelaku UKM atau 

mengumpulkan para pelaku UKM pada suatu waktu dan tempat yang 

sama? 

 

8. Apakah para UKM dalam mengembangkan usahanya serta 

mempertahankan usahanya mengetahui tentang produk UKM harus 

memiliki kekhasan atau khusus? 

 Apakah dilakukan pembinaan serta pembekalan pengetahuan mengenai 

cara UKM mempertahankan kelangsungan usaha serta 

meningkatkannkualitas produk? 

 

9. Apakah para UKM dalam mengembangkan usahanya serta 

mempertahankan usahanya mengetahui tentang produk UKM harus 

Memiliki ciri atau unsur kebaruan agar produk tersebut tetep disukai 

konsumen? 

 

10. Apakah para UKM dalam mengembangkan usahanya harus mempunyai 

Program yang terncana dan berkesinambungan agar usaha dari UKM 

tersebut bisa terus eksis? 
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11. Apakah ada dampak dari strategi pengembangan yang dilakukan oleh 

Dinas Koperindag selama ini terhadap kelangsungan usaha UKM? 

12. Apakah strategi dari pengembangan yang dilakukan oleh Dinas 

Koperindag berhasil atau mempunyai manfaat bagi perkembangan UKM 

di Kota Batu selama ini? 

 Perkembangan UKM seperti apa? 

 Bagaimana keadaaan UKM Kota batu sebelum dilakukan 

pengembangan oleh Dinas 

    Koperindag dan setelah dilakukan pengembangan? 

 Manfaat UKM bagi pemerintah Kota batu seperti apa? 

 

13. Seberapa besar peran dari Dinas Koperindag dalam pengembangan UKM 

dikota batu? 

 Faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan UKM? 

 

14. Manfaat pengembangan dari Dinas Koperindag apakah ada UKM yang 

bisa maju dan sukses? 

 Apakah Dinas Koperindag mempunyai data UKM yang dapat 

dikembangkan bias maju dan sukses? 

 Ada berapa banyak UKM yang setelah dilakukan pembinaan serta 

pengembangan bias maju dan sukses atau eksis hingga saat ini? 

 Ada berapa banyak UKM yang dilakukan pembinaan dan 

pengembangan namun tidak maju atau sukses malah gulung tikar? 

 Apa biasanya penyebab UKM gagal atau tidak bisa maju? 

 

15. Setelah mengikuti pelatihan atau pengembangan UKM yang dilakukan 

oleh Dinas Koperindag apakah ada UKM yang melakukan perubahan 

desain produkagar produknya semakin menarik dan diminati oleh 

masyarakat? 

 Ada berapa banyak UKM  yang mengikuti saran dari Dinas Koperindag 

agar meningkatkan produk maupun kemasan? 
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 Ada contoh pelaku UKM yang melakukan perubahan produk dan 

kemasan setelah dilakuan pembinaan dan pengembangan? 

 

16. Setelah mengikuti pelatihan atau pengembangan UKM yang dilakukan 

oleh Dinas Koperindag apakah UKM tersebut melakukan pengembangan 

produk termasuk kualitas serta varian dari produk tersebut agar semakin 

baik dan diminati konsumen? 

 

17. Bagaimana Dampak dari strategi pengembangan yang dilakukan oleh 

Dinas Koperindag dalam kelangsungan usaha UKM? 

18. Apa saja factor pendukung yang mempengaruhi Strategi Pengembangan 

Usaha Kecil Menengah dalam mempertahankan kelangsungan Usaha? 

 

19. Apa saja factor penghambat atau kendala yang dialami oleh Dinas 

Koperindag dalam melakukan Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah dalam mempertahankan kelangsungan Usaha? 

 

20. Perubahan kemasan  

 

a. Bagaimana perubahan kemasan yang baik menurut Dinkoperindag? 

b. Bagaimana bentuk pelatian yang dilakukan Dinkoperindag dalam 

perubahan kemasan yang baik? 

c. Apa Tujuan dari Perubahan kemasan produk yang dilakukan oleh 

UKM? 

d. Apa manfaat yang diperoleh oleh UKM ketika melakukan perubahan 

kemasan yang baik? 

e. Bagaimana hasil yang diperoleh UKM setelah melakukan pelatihan 

perubahan kemasan produk? Dan bagaimana bentuk perubahan 

kemasan yang dilakukan oleh UKM? 

f. Bagaimana hasil dari perubahan kemasan oleh UKM terhadap produk 

yang ada dipasar? Mengalami peningkatan penjualan atau tidak? 

21.  Perubahan desain 

a. Bagaimana perubahan desain yang baik menurut Dinkoperindag? 

b. Bagaimana bentuk pelatian yang dilakukan Dinkoperindag dalam 

perubahan desain yang baik? 

c. Apa Tujuan dari Perubahan desain produk yang dilakukan oleh UKM? 
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d. Apa manfaat yang diperoleh oleh UKM ketika melakukan perubahan 

desain yang baik? 

e. Bagaimana hasil yang diperoleh UKM setelah melakukan pelatihan 

perubahan desain produk? Dan bagaimana bentuk perubahan desain 

yang dilakukan oleh UKM? 

f. Bagaimana hasil dari perubahan desain oleh UKM terhadap produk 

yang ada dipasar? Mengalami peningkatan penjualan atau tidak? 

22. Pengembangan Produk 

a. Bagaimana pengembangan produk yang baik menurut Dinkoperindag? 

b. Bagaimana bentuk pelatian yang dilakukan Dinkoperindag dalam 

pengembangan produk yang baik? 

c. Apa Tujuan dari Pengembangan produk yang dilakukan oleh UKM? 

d. Apa manfaat yang diperoleh oleh UKM ketika melakukan 

pengembangan produk yang baik? 

e. Bagaimana hasil yang diperoleh UKM setelah melakukan pelatihan 

pengembangan produk? Dan bagaimana bentuk perubahan kemasan 

yang dilakukan oleh UKM? 

f. Bagaimana hasil dari pengembangan produk oleh UKM terhadap 

produk yang ada dipasar? Mengalami peningkatan penjualan atau tidak 
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