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TINJAUAN TEORI

A. Defenisi Usaha Mikro kecil menengah (UMKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu unit usaha kecil yang

mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam

menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternatif penyaluran kredit,

maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. UKM dianggap penyelamat

perekonomian Indonesia di masa krisis periode 1999-2000.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha. Usaha kecil memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar,

berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

menengah atau berskala besar, berbentuk usaha yang dimiliki orang

perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat beragam.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir 1 yaitu :

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha.



b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah).

c) Milik warga negara Indonesia.

d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

e) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,

atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian

mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut

kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang

mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp.

600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua

kelompok besar. Kelompok pertama, adalah yang bergerak dalam bidang

perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok yang kedua, adalah yang

bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan

usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta

dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut,

tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta

Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :



a) Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana

usaha.

b) Struktur organisasi bersifat sederhana.

c) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.

d) Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan

kekayaan perusahaan.

e) istem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya.

f) Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.

g) Margin keuntungan sangat tipis.

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan

modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik

pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada

kelemahan akuntansinya.

B. Kriteria Usaha Kecil Menengah

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995

tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil

adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1995 sebagai berikut :

a) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.



b) Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang

mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan

tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan

usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas

Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil

dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktek industri

atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-

macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

a) Industri kerajinan rumah tangga (conttage or household industry) yang

hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan

kategori ini adalah usaha (establishment) yang mempekerjakan satu

sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar

(unpaid family labour). Industri kerajinan rumah tangga ini pada

umumnya berorientasi pada pasar local dan menggunakan teknologi

tradisional.

b) Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri

pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja

keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan

di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongkan atas

usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada teknologi

modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut



menentukan keberhasilan dalam menyerap pola hubungan kemitraan pada

akhirnya. Berbagai variable independent maupun dependent mewarnai usaha

kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan struktur

perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu asset yang harus

diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan

terjadinya free fight antara yang kuat dengan yang lemah, akan tetapi lebih

diarahkan kepada keserasian dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu

menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan

perundang-undangan menuju :

a) Menigkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi,

asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar

usaha kecil.

b) Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan

yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang

merugikan usaha kecil.

c) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang

perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan usaha

kecil.


