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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah merupakan bentuk 

kekuatan ekonomi yang menopang ekonomi bangsa secara umum, dimana 

keberadaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) selama ini mempunyai 

peranan yang cukup besar. Hal ini dapat ditandai dengan fleksibelitas atau 

kelenturan sektor ini dalam menghadapi kondisi ekonomi yang terburuk 

sekalipun, disamping itu koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah 

salah satu sektor usaha dengan investasi yang relative kecil. 

Pengembangan serta pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) perlu 

mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat 

berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan 

pemerintah ke depan perlu lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha 

Kecil Menengah (UKM)  disamping kemitraan usaha yang saling menguntungkan 

antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas 

sumbar daya manusianya. 

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang 

mandiri dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945. 

Selain itu, konsekuensi dari adanya kebijakan Pemerintahan daerah tersebut 
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adalah adanya upaya pemberdayaan dan peningkatan perekonomian daerah 

melalui perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah. Berdasarkan pengertian   tersebut,   dapat   disimpulkan   

bahwa   setiap   daerah   otonom   berhak   mengatur pemerintahannya   sendiri.   

Dengan   kata   lain,   pemerintahan   di   Indonesia   bukan   hanya   sekedar 

tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab 

dari pemerintah daerah itu sendiri. 

Keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebagai wadah 

mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini 

sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945 bahwa “ Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan 

berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 33 ayat 1 

bahwa “ Kemakmuran masyarakat yang di utamakan, bukan kemakmuran 

perorangan.” 

Pengembangan sektor ekonomi rakyat, usaha kecil dan kegiatan koperasi 

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang 

baru. Secara umum pengembangan ekonomi lokal ataupun nasional merupakan 

usaha untuk mengembangkan ekonomi di daerah. Akumulasi kegiatan tersebut 

diharapkan akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi di 

Indonesia. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah yang 

strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian 

dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan 

kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. 
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Secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya Undang-

undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain 

untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta 

memperkokoh struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui 

kerjasama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar 

(Nursalam:2010 hal 5-6), serta dikeluarkannya UndangUndang No. 20 tahun 2008 

tentang usaha Minkro, Kecil dan Menengah yang di tindak lanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah. 

Untuk mecapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah 

dalam meningkatkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama 

yang berbasis kerakyatan dan dalam  mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan 

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berdaya saing melalui peningkatan 

Sumber daya Manusia dan Sumber Daya Alam, perkuat Kelembagaan, struktur 

permodalan, penegmbangan teknologi dan jaringan Usaha Kecil Menengah. 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Rokan 

Hilir merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah  di pimpin oleh seorang Kepala Dinas  yang kedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan urusan pemerintah 
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Kabupaten berdasarkan Otonomi dan pembantu khususnya di bidang Usaha Kecil 

Menengah (UKM). 

Adapun unit usaha yang dibina dan dikembangkan oleh di Dinas Koperasi 

dan UKM kabupaten Rokan Hilir terdapat dalam tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 :Rekapitulasi  Usaha Kecil Berdasarkan Kecamatan Se- Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2013, 2014, dan 2015 

NO KECAMATAN 

JUMLAH USAHA 

KECIL PER SKALA 

 

2013 2014 2015 2016 

1 KUBU 3 0 1 3 

2 BANGKO 10 7 5 9 

3 RIMBA 

MELINTANG 

8 3 3 8 

4 SINABOI 4 1 1 5 

5 TANAH PUTIH 25 19 15 25 

6 TANAH PUTIH TJ. 

MELAWAN 

3 0 0 5 

7 BATU HAMPAR 8 4 5 10 

8 BAGAN SINEMBAH 320 203 190 223 

9 SIMPANG KANAN 1 0 0 2 

10 RANTAU KOPAR 0 0 0 1 

11 PUJUD 2 0 0 4 

12 PASIR LIMAU 

KAPAS 

0 0 0 1 

13 BANGKO PUSAKO 0 0 0 2 

14 PEKAITAN 1 0 0 3 

15 KUBU 

BABUSSALAM 

2 0 0 5 

TOTAL 387 237 220 306 

Sumber Data : Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Rokan Hilir 

Dari data diatas dapat kita lihat Unit Usaha Kecil yang dikelola oleh Dinas 

Koperasi dan UKM  pada tahun 2013, 2014, dan 2015 yang diukur berdasarkan  

perskala. Pada tahun 2013 total Usaha Kecil yang ada sebanyak 384 Unit Usaha, 

dan pada tahun 2014 yaitu dengan total usaha kecil sebanayak 237 Unit Usaha, 
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kemudian pada tahun 2015 menjadi 220 Unit Usaha, dan pada tahun 2016 

sebanyak 306 Unit Usaha. 

1. Dimana kurangnya produktivitas dalam produksi dan pemasaran, seperti 

kurangnya pengetahuan tentang kewirausahaan manajemen, dan administrasi 

sehingga terjadi kesulitan dalam pengembangan usaha. Contohnya Usaha 

Kecil “Kerupuk Podeh Azizah” yang ada di kecamatan Tanah Putih Tanjung 

Melawan, menurut Bu Azizah ia mengatakan 

“Bahwasannya dalam memprduksi kripik tersebut masih banyak kekurangan 

bahan baik dari segi bahan bakuyang sulit diperoleh didaerah tersebut dan 

kurangnya sarana dan prasarana hingga proses pemasaran yang dilakukan, 

dimana kemasan yang digunakan dalam penjualan masih dalam bentuk biasa 

tanpa ada lebel BPOM nya padahal produk ini merupaakan salah satu 

produk UKM Rokan Hilir.” (wawancara viatelepon, Minggu 02 April 2107.) 

 

2. Kualitas dari sumber daya manusia yang juga masih kurang sehingga 

mempengaruhi lambannya unit-unit usaha kecil menengah yang ada, yang 

disebabkan budaya masyarakat, struktur masyarkat, dan tingkat pendidikan 

yang rendah. 

3. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah perkembangan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang semakin pesat tidak diimbangi dengan 

kemampuannya untuk dapat bersaing dengan usaha lainnya. Perkembangan  

UKM yang pesat berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. 

Kompetisi yang semakin ketat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan 

(rate of return) yang diperoleh mengarah pada kondisi dimana pengeluaran 

untuk keperluan produksi sama dengan pendapatan yang diperoleh. Bahkan 

pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu berkompetisi akan 

tergusur dari persaingan usaha. 
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Untuk lebih jelasnya tentang program pembinaan yang dilakukan oleh 

Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir yang 

terdapat dalam Restra RKPD dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 Program Pembinaan dan Kegiatan yang dilakukam oleh Dinas 

Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir 

No Program Kegiatan 

1 Pengembangan kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif 

a. Memfasilitasi kemitraan usaha 

bagi UMKM 

b. Penyelenggaraan pelatihan  

kewirausahaan 

2 Pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) 

a. Melakukan pelatihan dengan 

memberikan pendidikan 

b. Melakukan penyuluhan, 

motivasi dan kretifitas bisnis. 

3  Pengembangan pangsa pasar a. Mengadakan promosi dan 

pameran produk-produk UKM 

b. Menyediakan sarana pemasaran 

4 Pengembangan sistem pendukung 

usaha bagi UMKM 

a. Pengembangan kebijakan dan 

program peningkatan ekonomi 

lokal 

b. Pemantauan pengelolaan dana 

bergulir pemerintah bagi UMKM 

Sumber Data : Dinas Koperasi Dan UKM 

Dari data diatas dapat  dijelaskan dimana kegiatan UKM yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) tidak lepas dari kegiatan 

ekonomi yang berbasis kerakyatan, melalui berbagai program seperti program 

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dengan kegiatan seperti 

memberikan fasilitas kemitraan usaha bagi para pelaku UKM, dan melakukan 
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penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. Kemudian program pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kegiatan melakukan pelatihan dengan 

memeberikan pendidikan kepada para pelaku UKM, dan melakukan penyuluhan, 

motivasi, dan kreativitas bisnis bagi pelaku UKM. Salanjutnya program 

pengembangan pangsa pasar dengan melakukan promosi dan pameran produk-

produk usaha UKM serta menyediakan sarana pemasaran bagi pelaku UKM. 

Selain itu juga program pengembangan sistem usaha pendukung bagi UKM 

dengan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal serta 

pemantauan dana bergulir pemerintah bagi para pelaku UKM. 

Untuk itu permasalah unit Usaha Kecil Menengah di rokan Hilir perlu 

ditempatkan dalam kerangka utuh demi terciptanya pondasi ekonomi yang kuat 

dan untuk terjadinya pembaharuan ekonomi. Berbagai usaha pemerintah 

Kabupaten rokan Hilir telah dijalankan untuk memajukan Usaha Kecil Menengah 

salah satunya yaitu Dinas Koperasi dan Usaha kecil  Menengah (UKM) di 

Kabupaten Rokan Hilir menyosialisasikan kebijakan dan program peningkatan 

ekonomi lokal bagi para pelaku UKM. 

Dengan melihat permasalahan yang ada mengenai pembinaan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis tertarik mengabil 

judul penelitian “Analisis Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 

Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Rokan Hilir.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam 

Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Apa Faktor Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

dalam Pembinaan Usaha kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitia sebagai beriut : 

1. Untuk Menganalisis Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan 

Hilir. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan 

Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademis, menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis 

terhada kepentingannya pembinaan dalam Usaha Kecil Menengah, sebagai 

meningkatkan perekonomian. 

2. Bagi instansi, sebagai masukan dan saran untuk lebih memperhtaikan 

pembinaan terhada Usaha Kecil Menengah untuk lebih baik. 

3. Untuk menambah referensi keperpustakaan 
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4. Bagi pihak lain, sebagai bahan literature bagi kepentingan penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Didalam bab ini penulis membahas tentang konsep-konsep teoritis, 

Konsep Pembinaan, Konsep Usaha Kecil Menengah atau UMKM, 

Komsep Koperasi, Defenisi Konsep, Konsep Oprasional. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Didalam bab ini peneliti membahas jenis penelitian, lokasi 

penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Didalam bab ini penulis membahas tentang sejarah singkat 

tentang Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) Rokan Hilir, kegiatan dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab ini penulis membahas tentang permasalahan yang 

diteliti kemudian menganalisis Fungsi Dinas Koperasi dan UKM 
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dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Rokan 

Hilir. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


