
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian  

Ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, karena memiliki peran untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Melemahnya ekonomi di Indonesia perlu diperhatikan dan 

diberdayakan, maka pemberdayaan ekonomi merupakan upaya pengarahan untuk 

mengembangkan potensi serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, 

sehingga sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi dapat merata dan 

berkembang dengan baik. 

Kemudian tidak meratanya perekonomian di masyarakat merupakan 

masalah yang paling kompleks, karena perekonomian menjadi faktor penentu bagi 

kesejahteraan masyarakat. Dengan perekonomian yang tidak stabil, maka tidak 

ada keselarasan antara perekonomian yang ada dengan kesejahteraan masyarakat 

sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan 

cita-cita masyarakat. Karena tingkat perekonomian dan pembangunan suatu 

negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. 

 Penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat merupakan salah 

satu penyebab melemahnya ekonomi, penurunan daya beli tersebut terjadi pada 

mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan penjualan dapat dilihat 

dari penurunan penjualan dibidang ritel, properti, serta industri bahan makanan 

dan minuman. Faktor utama penyebab penurunan daya beli yang terjadi 

disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja, meskipun pengangguran tidak 
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meningkat namun banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal, karena 

sektor non formal memberikan penghasilan yang tidak memadai. 

Dalam konteks diatas, bahwa perekonomian berjalan akibat adanya sistem, 

dimana satu sistem ekonomi merupakan sekumpulan institusi ekonomi yang 

memiliki keteraturan dan kesinambungan, dimana setiap institusi ekonomi 

tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam 

perekonomian yang akan dicapai yaitu dengan sudah meratanya perekonomian 

yang ada.  

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk penguatan 

penguasaan distribusi dan pemasaran. Penguatan masyarakat untuk mendapatkan 

penghasilan yang memadai, dan upaya penguatan masyarakat untuk 

meningkatkan keterampilan, memperoleh pengetahuan serta informasi yang 

dilakukan secara multi aspek, dalam aspek kebijakannya maupun masyarakatnya 

sendiri.  

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan upaya atau proses peningkatan 

kemampuan, motivasi serta peran masyarakat yang lemah untuk menjadi 

masyarakat yang berdaya, kemudian setelah masyarakat tersebut berdaya 

diharapkan masyarakat dapat memberdayakan dirinya sendiri dan membantu 

masyarakat lainnya berdaya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan 

sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat 

posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan 

penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. 



3 
 

Struktur ekonomi negara yang baik dan sejahtera yaitu ditandai dengan 

adanya keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah yang saling melengkapi 

secara serasi. Agar mampu berperan serasi dengan usaha menengah dan usaha 

besar, maka diperlukan suatu usaha kecil yang memiliki eksistensi dalam 

menghadapi serta melakukan berbagai adaptasi terhadap lingkungannya. Dengan 

demikian, perhatian beberapa kalangan seperti pemerintahan dan swasta mampu 

memberikan dukungan dan membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah) dalam mengkritisi kondisi perekonomian saat ini. 

Peranan yang sangat penting dimiliki industri kecil dalam pembangunan 

perekonomian nasional, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, 

menambah pendapatan dan memberikan peluang bagi masyarakat luas dalam 

meningkatkan kesejahteraan, serta mampu meningkat kontribusi dalam 

penyediaan barang dan jasa. Untuk mempertahankan serta peningkatan peranan 

tersebut, perlu adanya penelahaan terhadap mekanisme sukses usaha kecil dalam 

pengolahan usahanya, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan 

usaha kecil dan salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat adalah 

dengan adanya UMKM. 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting 

dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UMKM, pengangguran akibat 

angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor 

UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan 

ekonomi Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan, ketika diterpa 
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krisis ekonomi pada tahun 1998, sementara sektor yang lebih besar dari UMKM 

justru mengalami fluktuasi oleh krisis. 

Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tangal 21 Okober 

2008 mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu 

survive karena, pertama, UMKM tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak 

banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, 

menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor dan Keempat yaitu 

berorientasi ekspor. 

 Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah 

memusatkan perhatiannya pada UMKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini 

juga dapat menyerap materi pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UMKM 

kategori tiga dan empat adalah untuk mengembangkan mereka menjadi usaha 

skala menengah. Dapat dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh UMKM, bahwa 

5 sektor yang memiliki porsi terbesar adalah UMKM yang terkait dengan industri, 

makanan dan minuman. Sektor ini membentuk rantai makanan yang berupa input 

bahan baku dan output menjadi 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.  

 Pada masa krisis ekonomi berkepanjangan, UMKM dapat bertahan dan 

mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian UMKM dapat dijadikan 

andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-
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kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-

usaha pemberdayaan UMKM harus dihilangkan. Konstitusi kebijakan ekonomi 

pemerintah harus menempatkan UMKM sebagai prioritas utama dalam pemulihan 

ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah 

pengangguran.  

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan dan pengembangan usaha kecil 

dilakukan dengan jalan memberikan bantuan permodalan dengan tingkat bunga 

yang lunak, bantuan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia 

dengan cara memberikan pelatihan, bagaimana mengelola dunia usaha dan 

pemasaran. Setelah memahami betapa pentingnya pengembangan usaha kecil, 

maka dapat disadari bahwa para pengusaha kecil akan mendapat kesulitan dalam 

mewujudkannya tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak terkait, 

bagaimanapun mereka menghadapi keterbatasan-keterbatasan yang kadang kala 

tidak dapat mereka pecahkan sendiri. Ketiadaan akan dukungan yang diberikan 

terhadap usaha kecil oleh pemerintah merupakan kendala bagi usaha kecil untuk 

lebih maju dan berkembang (Rahardjo, 2005:38). 

Tumbuhnya perhatian beberapa kalangan seperti akademisi, pemerintah 

dan swasta terhadap pengembangan usaha kecil dapat dikemukakan beberapa 

alasan dalam mengkritisi keadaan ini, perhatian ini berarti manifestasi kepedulian 

kepada usaha kecil yang secara nyata telah terbukti menyumbang pertumbuhan 

ekonomi yang pada saat diterpa oleh krisis ekonomi terbukti bahwa usaha kecil 

tetap bertahan. Melihat kenyataan yang ada bahwa usaha kecil perlu mendapatkan 

perhatian dalam hal pembinaan dan pengembangan sehingga diharapkan dapat 
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memberikan sumbangan bagi pertumbuhan perekonomian nasional, daerah dan 

masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat 

pengangguran. 

Hal tersebut tertera dalam beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu, diantaranya: 

Al-Hasyr ayat 7 

 ُ آ أَفَآَء ٱَّللَّ ٰٗ يَّ ًَ
ٱْنيَتَٰ َٔ  ٰٗ نِِذٖ ٱْنقُْزبَ َٔ ُسِٕل  نِهزَّ َٔ  ِّ َّ ٰٖ فَهِه ِْْم ٱْنقَُز ٍْ أَ ٰٗ َرُسٕنِِّۦ ِي َعهَ

ُسُٕل  َيآ َءاتَٰىُكُى ٱنزَّ َٔ ٍَ ٱْْلَْغُِيَآِء ِيُُكْى ۚ   بَْي
ٌَ ُدٔنَة ًۢ ْٗ ََل يَُكٕ بِيِم َك ٍِ ٱنسَّ ٱْب َٔ ِكيٍ  َسٰ ًَ ٱْن َٔ

 ُُّْ َيا َََٰٓىُكْى َع َٔ َ َشذِ فَُخُذُِٔ  ٌَّ ٱَّللَّ َ ۖ إِ ٱتَّقُٕ۟ا ٱَّللَّ َٔ فَٲَتَُٕٓ۟ا ۚ   

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya”. 

 

Al-Ma’arij  ayat 24 

ِْٓى َحقٌّ َيْعهُٕو  ٔ انِ َٕ ٍَ فِي أَْي انَِّذي  

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”. 

Maksud dari firman Allah SWT diatas, merupakan satu gambaran bahwa 

seluruh aspek ajaran islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. 

Dengan begitu, Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup 

garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri 
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atau kelompok. Hal ini mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama 

mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, 

keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. 

Jeruk Nipis Peras (Jernip) Kencana berdiri sejak tahun 1996 yang bermula 

memiliki pekerja sebanyak 4 orang, minuman berupa sirup ini  menjadi produk 

unggulan dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Saat ini jumlah 

pekerja sudah bertambah hingga 29 orang, rata-rata karyawan merupakan ibu 

rumah tangga dan anak putus sekolah masyarakat Desa Ciawigebang. Hal tersebut 

menjadi salah satu langkah bagi pemilik untuk menciptakan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat di dalam perusahaannya.  

Perkembangan UMKM yang berada  di Desa Ciawigebang  mendapat 

bantuan dari berbagai instansi terkait PEMDA Kabupaten Kuningan antara lain: 

BKKBN, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Departemen 

Tenaga BPPK/KKB. UMKM Jernip Kencana melangkah sedikit demi sedikit 

dalam memproduksi dan memasarkan produk yang dihasilkan. Adapun 

permodalan yang diperoleh UMKM Jernip Kencana antara lain, Sarana Jabar 

Venture (Danareksa), KPKU/KUKESRA, Bantuan Keuangan Sejahtera III dan 

menjadi salah satu mitra binaan PT. Pupuk Kujang Cikampek. 

Dalam proses produksi UMKM Jernip Kencana tidak menggunakan 

mesin, karena dengan menggunakan proses tradisional atau hanya mengandalkan 

tenaga manusia secara manual akan mempertahankan cita rasa jeruk nipis dan 

menghasilkan produk yang lebih baik. Selain itu, tidak akan melakukan 
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pengurangan jumlah karyawan yang sampai saat ini menjadi kekhawatiran bagi 

semua karyawan. 

 Desa Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, 

terletak disebelah timur dari Kota Kuningan dengan luas wilayah 219 Ha. Dari 

segi sosial, keadaan masyarakat sangat baik-baik saja karena hubungan antara 

aparatur pemerintah dengan masyarakat terjalin baik dalam segi kehidupan, rasa 

sosial. Kepemerintahan di Desa Ciawigebang kondusif, peran serta masyarakat 

yang turut andil terhadap pemerintahan cukup baik sehingga terciptanya sistem 

kepemerintahan yang pro rakyat, kehidupan demokrasi secara umum lebih 

berkembang, sehingga suasana demokrasi hidup di masyarakat. Desa 

Ciawigebang merupakan desa terdepan sebagai desa Ibu Kota Kecamatan yang 

luasnya tinggal ± 219 Ha. 

Kondisi ekonomi Desa Ciawigebang terdiri dari 20% petani, 50% 

pedagang dan 30% pegawai. Tingkat perekonomian di Desa Ciawigebang tahun 

ke tahun terus membaik, bahkan banyak industri rumahan yang berkembang di 

Desa Ciwigebang sehingga mampu menyerap tenaga kerja, banyak berdiri pusat-

pusat perekonomian seperti toko-toko besar, super market, mini market, dan jenis 

usaha besar lainnya, sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian dan 

mengurangi pengangguran. Hal tersebut juga dilihat dari data yang terdapat angka 

PRA-KS yang mengalami penyusutan keluarga PRA KS I dan KS II. 

Keadaan perekonomian masyarakat sebelum adanya UMKM Jeruk Nipis 

Peras (Jernip) Kencana masih cukup rendah, dengan mayoritas masyarakat 

berprofesi sebagai petani dan pedagang yang terkadang penghasilan dan 
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kebutuhan kurang memadai. Maka dengan adanya UMKM ini, para ibu rumah 

tangga dan anak putus sekolah yang  awalnya tidak memiliki pekerjaan kini 

memiliki penghasilan dengan menjadi pekerja di pengelolaan jeruk nipis peras 

tersebut, hal ini dapat membuat masyarakat menjadi produktif. Dengan demikian, 

masyarakat Desa Ciawigebang merupakan cerminan masyarakat yang mampu 

berdaya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberhasilan 

perekonomian masyarakat dipicu karena adanya gerakan UPPKS (Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang berada di UMKM Jernip 

Kencana dapat mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar Desa 

Ciawigebang. 

Fokus penelitian ini mengarah pada bagaimana UMKM Jernip Kencana 

yang bermula dari usaha kecil dengan manajemen yang sederhana berperan dalam  

perekonomian masyarakat Desa Ciawigebang, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bagi semua orang untuk dapat peduli dengan setiap unit-unit kecil 

dalam bidang perekonomian. Pada uraian diatas, maka akan diteliti dengan judul 

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif di Pengelolaan Jeruk Nipis Peras 

Kencana Dusun Wage RT 06/02, Desa/Kecamatan Ciawigebang Kabupaten 

Kuningan). 

1.2  Fokus Penelitian 

1. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM 

Jernip (Jeruk Nipis Peras) Kencana di Desa Ciawigebang? 
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UMKM Jernip (Jeruk Nipis Peras) 

Kencana dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan jeruk nipis peras 

di Desa Ciawigebang? 

3. Bagaimana keberhasilan pengelolaan Jernip (Jeruk Nipis Peras) Kencana 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Ciawigebang? 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengidentifikasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui UMKM Jernip (Jeruk Nipis Peras) Kencana di Desa Ciawigebang. 

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh UMKM Jernip (Jeruk 

Nipis Peras) Kencana dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan 

jeruk nipis peras di Desa Ciawigebang. 

3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan UMKM Jernip Kencana dalam 

pemberdayaan perekonomian di Desa Ciawigebang. 

1.4  Kegunaan Penelitian  

 1.4.1 Secara Akademis 

a. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang 

pengembangan masyarakat Islam terutama konseptual pemberdayaan dari segi 

ekonomi, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang teori-teori dan 

konsep-konsep tertentu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. 
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b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperoleh pengetahuan terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bagi penulis sebagai sarana dan wahana untuk meningkatkan 

wawasan dan memberdayakan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa 

akademis, dan pengembangan wawasan mengenai pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pengelolaan 

Jeruk Nipis Peras Kencana. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Kelompok 

  Penelitian ini diharapkan berguna bagi peningkatan program 

pemberdayaan yang dilakukan UMKM Jeruk Nipis Peras (Jernip) Kencana, dapat 

berguna untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan berguna untuk dijadikan bahan acuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. 

1.5 Landasan Pemikiran  

 1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya  

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang memfokuskan 

diri pada perubahan ekonomi masyarakat perdesaan yang berhubungan dengan 
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masyarakat pada umumnya. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya baik dalam beberapa karya tulis (skripsi), dalam jurnal dan yang 

lainnya. 

Namun, untuk mendukung persoalan dalam berbagai data, maka penyusun  

melakukan penelitian terhadap beberapa literature yang relevan terhadap masalah 

yang menjadi objek penelitian ini, maka akan dapat diketahui penyusun dalam 

melakukan penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencoba 

memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebagai perbandingan antara 

lain, yaitu: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Iyan Supriatna, Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Tahun 

2010, dengan judul “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Memberdayakan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Wirausaha”. Dalam penelitian ini membahas 

strategi dan program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat 

melalui wirausaha untuk mensejahterakan dan mengembangkan Usaha Kecil 

Menengah. 

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Vega Wahyu Nurjanah, Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  

Tahun 2016, dengan judul “Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat”. Dalam penelitian ini membahas tentang 

tentang UKM kerajinan keramik yang memberikan pengaruh baik terhadap 

perekonomian masyarakat. 
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Ketiga, Skripsi disusun oleh Rini Nurjanah, Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Tahun 2015, 

dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kecil di 

Masyarakat Pengrajin Ukiran Kayu Desa Cibeusi”. Dalam penelitian ini 

membahas bahwa industri kecil sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi 

kreatif, guna mencari model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif, 

karena industri ini dilakukan masyarakat secara mandiri, yaitu masyarakat 

menggunakan modal yang ada dalam diri dan lingkungannya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam berbagai bidang. 

1.5.2 Landasan Teoritis 

Walter A. Friendlader 2012:4 tentang kesejahteraan, bahwa teori tersebut 

sesuai dengan keadaan dilapangan. Definisi kesejahteraan sosial (masyarakat) 

adalah suatu sistem yang terorganisirkan dari pelayanan-pelayanan sosial dan 

lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan 

kelompok-kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesejahteraan yang 

memuaskan serta hubungan-hubungan perseorangan dan sosial yang 

memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuannya dan 

memungkinkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun 

masyarakat. Kesejahteraan mempunyai tujuan untuk menjamin kebutuhan 

ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak. 

1.5.3 Landasan Konseptual 

 Berdasarkakan topik yang diteliti penulis melakukan beberapa kajian 

terhadap teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, maka ada beberapa 
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landasan teoritis yang digunakan penulis, agar melengkapi landasan-landasan 

sebagai awal acuan penelitian supaya peneliti ini tepat sasaran dan terarah.  

 Peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang 

yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat dipelajari sebagai 

bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu. 

(Bruce J. Cohen, 1992: 76). 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengertian yang 

berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi dan lembaga bahkan 

Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang yang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 
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Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

orang perseorangan atau badan usaha peroranagn yang memenuhi kriteria Usaha, 

Kecil, dan Menengah (Feni, dkk. 2013.Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal.Vol 

1 No 6). 

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing “empowerment, 

walaupun pemberdayaan adalah kata yang telah digunakan secara berlebihan dan 

sedang berada dalam bahaya kehilangan arti substansinya. Secara leksikal, 

pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat 

disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan 

dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat 

dipertukarkan (Machendrawati dan Ahmad Safei, 2001:42-43). 

Kegiatan pemberdayan masyarakat pada dasarnya selalu di mulai dari 

kondisi masyarakat riil di masyarakat, hal ini mengingat esensi dari 

pemberdayaan adalah pentingnya penyadaran terhadap sejumlah masalah yang 

berada di sekitarnya (Zaenal Mukarrom, 2008 : 80). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salahsatu alternatif pengembangan 

partisipasi dalam memulai proses kegiatan sosial ekonomi yang bertujuan 

memperbaiki situasi dan kondisi sosial ekonomi individu maupun kelompok 

masyarakat yang berada dalam suatu lingkungan. Peningkatan kualitas 
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sumberdaya ekonomi adalah proses utama dalam kesejahteraan masyarakat. Maka 

sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu mengolah dan 

mengekspelorasi potensi kekayaan alam yang terdapat dimasyarakat (Eko Sutoro, 

2002:5). 

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan – atau tepatnya 

pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horison pilihan 

bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih 

sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat 

dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan 

mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan (Nanih 

Machendrawaty, 1994: 42). 

Menurut Edi Suharto, program pemberdayaan masyarakat adalah meliputi 

pembelian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar 

sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan 

partisipasi sosial masyarakat, serta pembinaan anak dan remaja (Suharto, 2005: 

151). 

Hakikatnya pemberdayaan ekonomi masih merupakan bagian dari 

pemberdayaan masyarakat, bahkan menjadi salah satu faktor utama dalam proses 

pembentukan masyarakat yang berdaya. Pemberdayaan ekonomi bergerak pada 

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan 

pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, 

dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan 
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diarahkan pada industri kecil yang subjeknya lebih menekankan pada masyarakat 

secara umum. 

Ekonomi menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos 

berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau 

aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan 

rumah tangga (Bintoro Tjokroamidjojo, 1990:82). 

Ekonomi masyarakat bergerak pada penguatan pemilikan faktor-faktor 

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran. Penguatan masyarakat 

untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan 

secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek 

kebijakannya. 

Ekonomi masyarakat juga merupakan kegiatan ekonomi dan upaya 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) meliputi sandang, 

pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna 

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan yang bersifat people-centered, partipatory, empowering, and 

sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi 
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kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan 

lebih lanjut (Zubaedi, 2013). 

1.5.4.  Bagan Konseptual 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1.6  Langkah-Langkah Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 

empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, berarti kegiatan 

penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis. Kemudian data yakni data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah 

data yang empiris (teramati) yang mempunyai kriteria valid, reliable dan objektif. 

Lalu tujuan secara umum penelitian ada tiga macam yaitu bersifat 

penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah 

kegunaan, melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum 

data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2016:3-5). 

Peran UMKM Terhadap 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarkat 

UMKM Jernip Kencana : 

 

1. PROKESRA 

(Program Kesejahteraan 

Masyarakat) 

2. Strategi Promosi 

(Peningkatan produk 

dan pemasaran) 

3. Pendampingan  

Pemberdayaan : 

1. Pemungkinan, 

2. Penguatan, 

3. Perlindungan, 

4. Penyokongan, 

5. Pemeliharaan, 

 
Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan penulis 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menemukan dan menganalisis masalah yang akan diambil menjadi sebuah 

kajian penelitian Skripsi. 

2. Mengukur dan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3. Menentukan metode penelitian yang akan digunakan berdasarkan landasan 

pemikiran serta kondisi lapangan penelitian. 

4. Menentukan teknik analisis data untuk mengetahui masalah yang berkaitan 

dengan penelitian. 

Maka untuk memudahkan pelaksanaan penelitian diambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Dusun Wage RT 06/02, Desa/Kecamatan 

Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan 

dan alasan secara garis besar meliputi dua hal: 

1. Alasan akademis, yakni berkaitan dengan teori ataupun masalah yang 

sesuai dengan fenomena dilapangan dan lokasi ini dipandang representatif 

untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Alasan praktis, lokasi penelitian cukup strategis dan lokasi tersebut dekat 

dengan daerah tempat tinggal peneliti. 
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1.6.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

penggunaan metode tersebut dikarenakan upaya yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang berkenaan dengan Peran Usaha Mikro,Kecil, dan 

Menengah (UMKM) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 

Metode deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif 

semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, hipotesis, 

membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencangkup juga metode 

(Suryabrata, 1998: 18-19). 

Adapun alasan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dengan menempuh prosedur pengumpulan data, 

klarifikasi data dan penarikan kesimpulan. 

2. Masalah yang dijelaskan bersifat aktual  dan mendeskripsikan situasi serta 

peristiwa tentang peran UMKM terhadap pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di pengelolaan Jeruk Nipis Peras (Jernip) Kencana Dusun 

Wage RT 06/02, Desa/Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. 

1.6.3 Jenis Data 

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian 

yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data 

yang sifatnya kualitatif, antara lain sebagai berikut: 
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1. Data mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Jeruk Nipis Peras (Jernip) 

Kencana di Desa Ciawigebang. 

2. Data mengenai upaya yang dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan 

produktivitas pengelolaan Jeruk Nipis Peras (Jernip) Kencana di Desa 

Ciawigebang. 

3. Data mengenai keberhasilan pengelolaan Jeruk Nipis Peras (Jernip) 

Kencana dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Ciawigebang. 

1.6.4 Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari pemilik UMKM Jeruk Nipis Kencana 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Diambil dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang mendukung  

dalam penelitian ini. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra (Suharismi Arikunto, 2004: 207). 

Jadi observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek 

penelitian secara penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan cermat terhadap 
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objek penelitian sehingga observasi itu dapat merupakan bahan masukan dalam 

penyelesaian penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan makalah ini penulis 

melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu observasi 

langsung ke tempat pruduksi Jernip Kencana konsetrasi di Dusun Wage RT 06/02, 

Desa/Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. 

Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung. Hal ini berguna untuk 

mengumpulkan data mengenai masalah yang terjadi secara langsung. Penulis 

secara langsung melakukan observasi di lokasi penelitian. Semua gejala yang 

ditemukan dicatat dan diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya. Adapun data yang 

dikumpulkan adalah data mengenai kondisi Desa Ciawigebang meliputi: 

a) Kondisi geografis dan demografis Desa Ciawigebang. 

b) Mengamati kehidupan perekonomian masyarakat Desa Ciawigebang. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan Suatu Proses interaksi dan komunikasi verbal 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Wawancara 

juga merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara lisan untuk di jawab secara lisan pula (Nurul Zuriah, 2006:180). 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada: Kepala 

Desa Ciawigebang, guna memperoleh informasi dan data mengenai kondisi 

objektif  Desa Ciawigebang yang meliputi potensi geografis, demografis, keadaan 

ekonomi masyarakat desa Ciawigebang. 
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3. Studi Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013:240). 

Dokumen-dokumen yang menjadi acuan meliputi dokumentasi-

dokumentasi acara dan kegiatan selama proses, pra dan pasca pemberdayaan 

berlangsung yang ada di Pengelolaan Jeruk Nipis Peras (Jernip) Kencana di Desa 

Ciawigebang. 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data bersifat kualitatif yang secara tepat dan mendalam digunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memeriksa semua data yang terkumpul, baik melalui observasi, 

wawancara, angket atau dokumentasi, termasuk dilakukan editing dan 

penyortiran terhadap data yang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan. 

b. Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian. 

c. Membuat tabulasi data, yakni membuat tabel-tabel dan memasukan data 

kedalam tabel-tabel tersebut sesuai dengan variabel-variabel pertanyaan 

dan item-item nya. 
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d. Pembahasan data (hasil penelitian) sesuai dengan pendekatan penelitian 

yang dilakukan, kualitatif dan penelitian pembahasan penelitiannya 

dengan menggunakan prosedur kerja analisis kualitatif. 

e. Penafsiran terhadap hasil pembahasan data penelitian, sehingga dapat 

diperoleh jawaban terhadap masalah-masalah penelitian yang dilakukan. 


