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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi dunia saat ini secara keseluruhan telah mengalami 

perubahan pesat. Perubahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor dan 

salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi tersebut mengarah pada 

pertumbuhan perdagangan global dan persaingan dengan pasar 

internasional yang berdampak pada tidak adanya Negara yang dapat tetap 

terisolasi dari perekonomian global. Apabila suatu negara tetap berupaya 

menutup pasarnya dari persaingan dengan pasar internasional, maka 

penduduknya akan membayar lebih mahal untuk barang domestik 

berkualitas rendah karena keterbatasan alternatif. Tetapi, apabila membuka 

pasarnya, maka Negara tersebut akan menghadapi persaingan ketat yang 

mau tidak mau harus memacu usaha domestiknya agar dikelola secara 

efektif dan efisien. 

Sebagai sebuah negara yang berada di tengah-tengah kehidupan 

negara-negara lain di dunia, Indonesia juga harus merasakan pengaruh dari 

perekonomian global tersebut. Banyaknya penanaman modal asing yang 

masuk ke Indonesia merupakan salah satu contoh dari pengaruh 

perekonomian global tersebut. Negara Indonesia bukanlah sebuah negara 

yang tertutup dari pengaruh asing, melainkan sebuah Negara yang sangat 

terbuka terhadap pengaruh asing termasuk dalam bidang perekonomian. 

Ditengah kondisi ekonomi yang semakin sulit dan terbatasnya 

lapangan pekerjaan, industri rumah tangga mungkin merupakan salah satu 
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alternatif yang tepat dalam menyediakan solusi keterbatasan pendapatan 

bagi sebagian besar masyarakat. Industri rumah tangga khususnya industri 

pangan saat ini menjadi salah satu bidang alternatif yang dapat 

meneydiakan lapangan pekerjaan, sekaligus dapat meingkatkan 

pendapatan masyarakat kecil menengah. 

Usaha kecil mempunyai kedudukan komplemeter terhadap  

industri besar dan sedang, karena usaha kecil menghasilkan produk yng 

relatif murah dan sederhana yang biasanya tidak dihasilkan  oleh industry 

besar dan sedang. 

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan 

perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-

Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, 

optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang 

kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan 

pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan 

kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan 

pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan 

kemiskinan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 

tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Inti dari 

peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk memberdayakan 

mereka. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam PP tersebut bahwa 
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usaha kecil bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai 

kedudukan, potensi, dan peranan yang penting dan strategis dalam 

mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. 

Dalam perkembangannya usaha kecil di Kota Pekanbaru tumbuh 

dan berkembang baik sebagaimana pesat pertumbuhan ekonomi di Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan informasi/data yang diperoleh dai Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagaimana usaha kecil 

menengah yang ada di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 332 IKM formal 

(yang mempunyai izin) dari tahun 2013-2014 dari berbagai jenis usaha 

yang ada di Kota Pekanbaru. 

Jumlah UMKM di Pekanbaru menjadi jumlah terbanyak 

dibandingkan dengan jumlah UMKM di kabupaten/kota lainnya di Riau. 

Data Diskop dan UKM Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru dengan 

68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama dalam jumlah UMKM. 

Posisi kedua adalah Kampar dengan jumlah UMKM-nya sebanyak 45.446 

UMKM. Inhil dengan 44.891 UMKM menempati posisi ketiga  

Kota Pekanbaru mempunyai usaha kecil dan rumah tangga yang 

terbesar di 12 kecamatan. Usaha kecil tersebut adalah : 

a. Usaha pangan / makanan dan minuman 

b. Usaha tekstil / pakaian jadi / kulit 

c. Usaha kayu dan barang dari kayu 

d. Usaha percetakan dan reproduksi media rekaman 

e. Usaha karet, barang dari karet, dan barang dari plastik 

f. Usaha perabotan rumah tangga 

https://ukmriau.com/dunia-ukm/data-serta-jumlah-ukm-kota-pekanbaru-dan-riau/
https://ukmriau.com/dunia-ukm/data-serta-jumlah-ukm-kota-pekanbaru-dan-riau/
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g. Usaha pengolahan lainnya 

Tabel 1.1 Perkembangan Usaha Kecil di Kota Pekanbaru 2013-2017 

 

No. 

 

Kecamatan 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Tampan 12 27 25 14 22 

2 Payung Sekaki  13 38 37 32 25 

3 Bukit Raya 2 16 19 12 11 

4 Marpoyan Damai 12 14 22 20 27 

5 Tenayan Raya  6 11 7 16 7 

6 Lima Puluh 3 8 7 6 3 

7 Sail 1 2 4 5 3 

8 Pekanbaru Kota 8 5 8 4 8 

9 Sukajadi 10 18 24 15 19 

10 Senapelan 5 11 11 7 5 

11 Rumbai 9 9 5 2 6 

12 Rumbai Pesisir  1 4 9 6 3 

Jumlah 82 163 178 139 139 

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Dari beberapa jenis industri kecil yang tersebar di Kota Pekanbaru 

diketahui bahwa perkembangan usaha kecil kerajinan juga merupakan 

salah satu unit usaha yang turut membantu perekonomian daerah. Salah 

satu kerajinan yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah kerajinan tenun 

Songket. 
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Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu dan 

Minangkabau di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan 

dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan dengan 

benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara 

resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan 

efek kemilau cemerlang. 

Tenun Songket terdiri dari beberapa motif seperti motif Semut 

Beriring yang memiliki makna hewan terkecil yang memiliki jiwa 

kebersamaan dalam setiap melakukan pekerjaan sehingga semut yang kecil 

bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Motif Itik Pulang Petang yang 

dimaksud Itik selalu setia kawan, selalu beriringan dan rukun berjalan. 

Motif Lebah Bergantung yang memiliki makna hewan yang selalu berbuat 

kebaikan dengan membagi kepada makhluk lain sehingga membentuk 

madu dan selalu hidup berkawan-kawan dengan damainya. Motif bunga-

bunga yang mengandung nilai dan falsafah keluhuran dan kehalusan budi, 

keakraban dan kedamaian. Motif Pucuk Rebung yang dikaitkan dengan 

kelemah lembutan budi, dan kekreatifan. Motif Balam Setengger 

mencerminkan dari kerukunan hidup suami istri dan persahabatan. Motif 

Naga Berjuang Serindit mencerminkan sifat kearifan dan kebijakan. 

Kain Songket pada umunya lebih dikenal dan dimiliki oleh 

masyarakat ekonomi menengah keatas, sehingga menjadi kendala untuk 

memasarkan produk kain songket ini. Namun sekarang semua kalangan 

bisa menggunakan kain Songket ini, karena sekarang kain Songket juga 

sudah banyak di pakai untuk seragam baju kerja di kantor. 
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Tabel 1.2 Banyaknya Usaha Kecil Tenun Songket yang Terdapat di 

Kota Pekanbaru 

No Nama Perusahaan Nama Pemilik Alamat 

1 Wan Fitri Mursidah Jl. Kayu Manis No.47 

2 Wan Hamidah Wan Hamidah Jl. Kayu Manis No. 48 B 

3 Encik Hasnah Encik Hasnah Jl. Tanjung Batu 

4 Reki Kasmawati Reki Kasmawati Jl. Garuda No. 76 C 

5 Juli Lastika Juli Lastika 
Jl. Tanjung Jati GG. Tanjung 

Jati RW II 

6 Mariana Mariana 
Jl. Tanjung Jati Gg Tanjung 

Jati No. 40 

7 Zerina Zerina 
Jl. Tanjung Jati Gg Tanjung 

Jati RW III 

8 Lusi Lusi Jl. Cipta Karya Gg. Patin No2 

9 Heni Afriani Heni Afriani 
Jl. Singkawang Gg. Cengal 

No.4 RT 03 

10 Wan habibah Wan habibah Jl. Pemuda Gg Sumo No. 3 

11 Fitri Fitri Jl. Cipta Karya Gg Pribadi 

12 Cindy Cindy 
Jl. Widya Graha Blok C No. 

16 

13 Yani Yani 
Jl. Rawa Bening No. 6 RT 

01/01 

14 Sulai Sulai 
Jl. Teropong Perumnas Griya 

Mayang Asri Blok M No.9 

15 Winda Winda Jl. Kertama Gg Ikhlas No. 6 

16 Sarwo Sarwo 
JL. Garuda Sakti Kubang 

Perum Pinang Kencana 

17 Mis Mis 
Jl. Srikandi Komp Widya 

Graha 3 Blok O No.13 

18 
Amin Amin 

Jl. Srikandi Komp. Wadya 

Graha 

19 Syelvi Mariana Syelvi Mariana Jl. Al-Furqan No.14 

20 Darmawati Darmawati 
Jl. Srikandi Komp Widya 

Graha 3 

21 Widya Widya Jl. Delima 

22 Nurhayati Nurhayati Jl. Tanjung Batu 

23 Yulianisma Yulianisma 

Jl. Srikandi Komp. Wadya 

Graha 2 

 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2017 
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Namun sangat disayangkan tenun Songket yang merupakan 

kebanggaan masyarakat Melayu ini tidak berkembang pesat sebagaimana 

yang diharapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini dikarena usaha 

kecil kerajinan tenun Songket merupakan usaha dengan skala kecil baik 

dari modal maupun  dari segi tenaga kerja yang digunakan. Permodalan ini 

sangat tergantung pada modal yang dimiliki sendiri, karena sullitnya 

mendapatkan pemdanaan disebabkan persyaratan perbankan yang 

kebanyakan sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil tanpa ada keterkaitan atau 

jaminan dari pihak pemerintah. Selain itu tenun Songket ini pada 

umumnya lebih dikenal masyarakat ekonomi menengah keatas, sehingga 

menyebabkan pangsa pasarnya pun menjadi terbatas pula. 

Padahal  pengembangan kain songket sebagai komoditas 

unggulan Kota Pekanbaru telah dijamin oleh Pemerintah Kota Pekanbaru 

melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 

yang didalamnya termuat sasaran pokok RPJPD yakni “mewujudkan 

lingkungan dan masyarakat yang berbudaya melayu yang selanjutnya 

dijelaskan dalam indicator dan target RPJPD point ke (5) Aspek estetika 

budaya melayu dalam arsitektur dan taman kota menjadi ciri khas Kota 

Pekanbaru dan membentuk karakter kota. Salah satu yang menjadi ciri 

khas Kota Pekanbaru adalah tenun songket yang bahkan oleh Pemerintah 

Kota Pekanbaru dijadikan monumen daerah dengan membangun tugu 

songket sebagai salah satu pengenalan songket sebagai produk unggulan 

daerah dan ciri khas daerah. 
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Di dalam pembinaan industri kecil menengah tentunya tidak 

terlepas dari peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana 

didalam perannya tentu ada pembinaan yang dilakukan. Dengan adanya 

pembinaan diharapkan kepada para pelaku industri kecil menengah bisa 

memahami dan mengembangkan industri mereka dengan baik. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan 

instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan 

pelaksanaan Otonomi Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru merupakan unit pemerintahan daerah hasil penggabungan 

organisasi pemerintah bidang perindustrian. Berdasarkan peraturan daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 pasal 35, Dinas perdagangan dan 

Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. 

Kemudian berdasarkan keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 

2008 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

mempunyai fungsi antara lain yaitu : 

a. Singkronisasi rencana dan program pembangunan industri dan 

perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Provinsi dan 

daerah. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program 

kegiatan bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan kebijaksanaan 

perdagangan dan jasa. 
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c. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengawasan kebijakan perlindungan konsumen. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengawasan tenaga fungsional. 

e. Konsultasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan melaksanakan 

hubungan kerjasama dengan instansi/ dinas terkait serta asosiasi dunia 

usaha di wilayah Kota/ Kabupaten. 

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas membuat 

penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu proposal 

penelitian yang berjudul : “Analisis Pembinaan Usaha Kecil Kerajinan 

Tenun Songket Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pembinaan usaha kecil Kerajinan Tenun Songket yang 

dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan 

usaha kecil Kerajinan Tenun Songket oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bagaimana pembinaa usaha kecil kerajinan tenun 

Songket oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 
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2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

pembinaan usaha kecil kerajinan tenun Songket oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

dalam rangka pengembangan ilmu Administrasi Negara 

khususnya tentang pembinaan. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang lain dan sebagai 

studi banding bagi kelanjutan penelitian yang dilakukan oleh 

pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan pembinaan dalam rangka mengembangkan usaha kecil 

yang ada di Kota Pekanbaru serta membangun dan melestarikan 

budaya-budaya lokal khusunya mengenai kerajinan Tenun 

Songket di Provinsi Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru 

pada khususnya. 


