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PERAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MEMPERKUAT UKM 
INDONESIA MENGHADAPI KRISIS FINANSIAL GLOBAL 

 
 
 

Nunuy Nur Afiah 
 
 

Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kontribusi UKM secara umum terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Serta bagaimana peran kewirausahaan dalam 
meningkatkan daya saing dan kualitas operasional UKM dalam menghadapi krisis finansial global. 
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitaitif, dengan pendekatan studi literatur. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur pada buku teks, artikel media massa, dan 
penjelajahan on-line. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor UKM memiliki kontribusi terhadap ekonomi dan 
pembangunan Indonesia, terdapat faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap perkembangan 
UKM, serta faktor kewirausahaan berperan penting dalam peningkatan kapabilitas UKM di 
Indonesia. 

 
Keyword: UKM, kewirausahaan UKM, kewirausahaan 

 
 

1.Pendahuluan 
Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan 
ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 
1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang 
lebih besar justru tumbang oleh krisis. Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis 
Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan 
terhadap krisis dan mampu survive karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. 
Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, 
menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah 
perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan 
UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan 
kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang 
berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri. 

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi sangat strategis, karena 
potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan 
kesejahteraannya. Eksistensi dan peran UKM yang pada tahun 2007 mencapai 49,84 juta 
unit usaha, dan merupakan 99,99% dari pelaku usaha nasional, dalam tata perekonomian 
nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan melihat kontribusinya dalam penyerapan 
tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor 
nasional, dan investasi nasional. 

Pada tahun 2006, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga 
berlaku tercatat sebesar Rp. 1.786,22 triliun atau 53,49 persen, kontribusi UK tercatat 
sebesar Rp. 1.253,36 triliun atau 37,53 persen dan UM sebesar Rp. 532,86 triliun atau 
15,96 persen dari total PDB nasional, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 
1.553,26 triliun atau 46,51 persen. Sedangkan pada tahun 2007, peran UKM terhadap 
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penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.121,31 triliun atau 
53,60 persen dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp. 335,09 
triliun atau 18,76 persen dibanding tahun 2006. Kontribusi UK tercatat sebesar Rp. 
1.496,25 triliun atau 37,81 persen dan UM sebesar Rp. 625,06 triliun atau 15,79 persen, 
selebihnya sebesar Rp. 1.836,09 triliun atau 46,40 persen merupakan kontribusi UB. 
Seperti yang ditampilkan dalam grafik berikut: 
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Grafik 1. 
Kontribusi Jenis Usaha Terhadap PDB (angka dalam triliun rupiah) 

 
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Statistik UKM 

2006-2007 mengatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal 
kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga 
kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil 
dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan 
indikator ekonomi makro di atas selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan 
pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang 
telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. 

Perkembangan jumlah UKM periode 2006-2007 mengalami peningkatan sebesar 2,18 
persen yaitu dari 48.779.151 unit pada tahun 2006 menjadi 49.840.489 unit pada tahun 
2007. Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; 
(3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; serta (5) Jasa-jasa dengan 
perkembangan masing-masing sektor tercatat sebesar 51,14 persen, 27,40 persen, 6,49 
persen, 5,54 persen dan 4,60 persen. Seperti tampak dalam grafik sbb: 
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Grafik 2. 
Sebaran Unit Usaha UKM berdasarkan sektor ekonomi tahun 2006 
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Grafik 3.Sebaran Unit Usaha UKM berdasarkan sektor ekonomi tahun 2007  

 
 

Dapat dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh UKM, bahwa 5 sektor yang memiliki 
porsi terbesar adalah UKM yang terkait dengan industri makanan dan minuman. Sektor 
ini membentuk rantai makanan yang berupa input bahan baku dan output jadi makanan 
dan minuman. Industri Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 
bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman, sementara Industri Perdagangan, 
Hotel, dan Restoran menjual makanan dan minuman jadi hasil pengolahan dari industri 
sebelumnya. Sehingga jika ditotal, sektor  makanan dan minuman memiliki proporsi unit 
usaha UKM lebih dari 80%. 

Mudradjad Kuncoro mengatakan bahwa  dua langkah strategis yang bisa diusulkan 
untuk pengembangan sektor UKM, yaitu demand pull strategy dan supply push strategy. 
Demand pull strategy mencakup strategi perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan 
dengan perbaikan iklim bisnis, fasilitasi mendapatkan HAKI (paten), fasilitasi pemasaran 
domestik dan luar negeri, dan menyediakan peluang pasar. 

Langkah strategis lainnya adalah supply push strategy yang mencakup strategi pendorong 
sisi penawaran. Ini bisa dilakukan dengan ketersediaan bahan baku, dukungan 
permodalan, bantuan teknologi/ mesin/alat, dan peningkatan kemampuan SDM.  
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Salah satu program peningkatan kapabilitas UKM yang sering dilaksanakan dalam 
rangka peningkatan kemampuan SDM adalah pengembangan kewirausahaan pengusaha 
UKM.  Pengembangan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha, 
kemampuan bisnis dan jiwa kepemimpinan dalam sektor UKM, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan daya saing dan kualitas operasional UKM. 

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk mengemukakan hal-hal 
berikut ini dalam makalah yang ditulis: 
1. Bagaimana peranan UKM sektor makanan dan minuman dalam bentuk proporsi 

usaha, dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia? 
2. Bagaimana kewirausahaan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas operasional 

UKM? 
 

2. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan UKM 
Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan 
atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa 
untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) 
miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan 
bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan 
mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar. 
 
Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah: 
⁻ Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara 

pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam 
UKM. 

⁻ Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. 
⁻ Daearh operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki 

orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. 
⁻ Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana 

yang kecil. 
Usaha Kecil Menengah tidak saja memiliki kekuatan dalam ekonomi, namun juga 

kelemahan, berikut ini diringkas dalam bentuk tabel: 
 

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan UKM 
Kekuatan Kelemahan 

⁻ KEBEBASAN UNTUK 
BERTINDAK 

⁻ MENYESUAIKAN KEPADA 
KEBUTUHAN SETEMPAT 

⁻ PERAN SERTA DALAM 
MELAKUKAN 
USAHA/TINDAKAN 

⁻ RELATIF LEMAH DALAM 
SPESIALISASI 

⁻ MODAL DALAM 
PENGEMBANGAN 
TERBATAS 

⁻ SULIT UNTUK MENDAPAT 
KARYAWAN  YANG CAKAP  
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Kewirausahaan 
Istilah kewirausahaan secara filosofis berarti kemampuan dalam berpikir kreatif dan 
berperilaku inovatif yang dijadikan dasar atau penggerak dalam menghadapi tantangan 
hidup. Setidaknya ada 3 pengertian tambahan dari kewirausahaan, yaitu: 
1. Tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta 

membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif. 
2. Semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan sesorang dalam menangani usaha dan 

atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, dan menerapkan cara 
kerja, teknologi, dan produk baru. 

3. Kemampuan untuk mengelola aktivitas usaha, mulai dari proses merencanakan, 
melaksanakan, hingga menanggung resiko yang timbul untuk mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar. 

 
Banyak text book yang telah mendefinisikan ciri-ciri kewirausahaan dari berbagai 

aspek, semisalnya gender, produk yang dihasilkan, usia, serta profil psikologis,  seperti 
yang ditulis oleh Griffin & Ebert (2005) dan Boone (2007), yang dapat diringkas sbb: 
1. Mempunyai hasrat untuk selalu bertanggung jawab bisnis dan sosial 
2. Komitmen terhadap tugas 
3. Memilih resiko yang moderat 
4. Merahasiakan kemampuan untuk sukses 
5. Cepat melihat peluang  
6. Orientasi ke masa depan 
7. Selalu melihat kembali prestasi masa lalu 
8. Memiliki skill dalam organisasi 
9. Toleransi terhadap ambisi 
10. Fleksibilitas tinggi  

 
G.Pinohot seperti yang dikutip oleh Hisrich et. al. (2009) membuat suatu komparasi 

perbedaan antara manajer secara tradisional dengan wirausaha, baik dari wirausaha 
individu maupun korporasi, yang dapat dilihat sbb: 
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3. Metode Penelitian 
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan 
rasionalistik. Metode kualitatif-rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa 
suatu konsep umum (grand concepts) yang diteliti pada objek tertentu (spesific object), yang 
kemudian mendudukkan kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya. 
Paradigma penelitian kualitatif diantaranya diilhami falsafah rasionalisme yang 
menghendaki adanya pembahasan holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna dibalik 
fakta empiris sensual. Secara epistemologis, metodologi penelitian dengan pendekatan 
rasionalistik menuntut agar objek yang diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya atau 
setidaknya objek diteliti dengan fokus tertentu, tetapi tidak mengeliminasi konteksnya. 
(Moleong, 2007) 

Pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa 
meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur on-line.. 

 
4. Pembahasan 
Segala usaha bisnis dijalankan dengan azas manfaat, yaitu bisnis harus dapat memberikan 
manfaat tidak saja secara ekonomi dalam bentuk laba usaha, tetapi juga kelangsungan 
usaha. Beberapa faktor penentu keberhasilan usaha adalah: 

• Kemampuan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana perusahaan, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

• Kapabilitas dan kompetensi manajemen. 
• Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modal untuk menjalankan usaha. 
 
Krisis global dunia telah menggagalkan, bahkan membangkrutkan banyak bisnis di 

dunia. Di tengah krisis global yang melanda dunia tahun 2008-2009, Indonesia menjadi 
salah satu negara korban krisis global, walaupun kita telah belajar dari pengalaman 
sebelumnya bahwa sektor UKM tahan krisis, namun tetap saja harus ada kewaspadaan 
akan dampak krisis ini terhadap sektor UKM, Mudradjad Kuncoro mengatakan ada 7 
tantangan yang harus dihadapi UKM dalam era krisis global, yaitu: 
1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. 

Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik 
sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 
kerabat dekatnya. 

2. Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka 
cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber 
lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. 

3. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. 
Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% 
tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah 
memiliki badan hukum (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi). 

4. Tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya 
komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006.  

5. Pengadaan bahan baku, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku 
adalah mahalnya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. Ini 
karena bahan baku bagi UKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari 
luar daerah usahan tersebut berlokasi. 

6. Masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak 
terampil dan mahalnya biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil 
relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga 
terampil untuk sektor tertentu. 
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7. Dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang 
bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing 
sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar 
negeri. 
Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian pendahuluan, salah satu langkah strategis 

untuk mengamankan UKM dari ancaman dan tantangan krisis global adalah dengan 
melakukan penguatan pada multi-aspek. Salah satu yang dapat berperan adalah aspek 
kewirausahaan. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, 
dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UKM siap menghadapi tantangan 
krisis global. Beberapa peran kewirausahaan dalam mengatasi tantangan di UKM adalah: 

1. Memiliki daya pikir kreatif, yang meliputi: 
a. Selalu berpikir secara visionaris (melihat jauh ke depan), sehingga memiliki 

perencanaan tidak saja jangka pendek, namun bersifat jangka panjang 
(stratejik). 

b. Belajar dari pengalaman orang lain, kegagalan, dan dapat terbuka menerima 
kritik dan saran untuk masukan pengembangan UKM. 

2. Bertindak inovatif, yaitu: 
a. Selalu berusaha meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam 

setiap aspek kegiatan UKM. 
b. Meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi persaingan bisnis. 

3. Berani mengambil resiko, dan menyesuaikan profil resiko serta mengetahui 
resiko dan manfaat dari suatu bisnis. UKM harus memiliki manajemen resiko 
dalam segala aktivitas usahanya. 

Sementara untuk mengatasi masalah yang ada di UKM saat ini, tidak saja dibutuhkan 
3 sikap di atas, namun juga diperlukan langkah-langkah pendukung dari manajemen 
UKM, dalam aspek penataan manajemen UKM . Beberapa aspek pengelolaan 
manajemen UKM yang harus dibenahi dapat dibuat daftar nya sbb: 

 
 

Tabel 2 Key Indicator Pengelolaan UKM 
 

⁻ Personil 
⁻ Fasilitas fisik 
⁻ Akuntansi 
⁻ Keuangan 
⁻ Pembelian 
⁻ Pengurusan barang dagangan 
⁻ Penjualan 
⁻ Advertensi 
⁻ Resiko 
⁻ Penyelenggaraan sehari-hari 

 
 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan pemaparan UKM dan kewirausahaan di atas, maka penulis mengambil 
kesimpulan sbb: 
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1. Usaha Kecil Menegah (UKM) Indonesia telah membuktikan perannya sebagai 
kontributor  pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan membuktikan diri secara 
historis tahan terhadap krisis. 

2. Setidaknya ada 7 tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam krisis finansial global 
yang dapat mengancam daya saing dan operasional UKM. 

3. Aspek kewirausahaan dapat berperan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi 
UKM, yaitu bagaimana UKM harus dapat bertindak inovatif, berpikir kreatif, dan 
berani mengambil resiko. 

 
Penulis juga mengemukakan saran pengembangan UKM sebagai berikut: 
1. UKM harus memiliki manajemen resiko yang baik dalam rangka pengelolaan 

usaha, untuk itu disarankan adanya perhatian dan pengelolaan perusahaan 
berdasarkan kepada resiko yang ada. 

2. Kewirausahaan tidak akan berjalan jika tida memiliki sikap mental positif. Oleh 
karena itu, pelaku UKM diharapkan memiliki sikap mental positif sebagai syarat 
utama untuk berpikir kreatif, bekerja secara inovatif, dan berani mengambil 
resiko. 
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