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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang ada hampir selalu memulai dari tahap Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM), pada tahap ini banyak dinamika wirausaha yang dilalui 

oleh setiap entrepreneur dalam membentuk perusahaan. Menurut Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan suatu usaha dalam kategori 

usaha mikro dan kecil jika perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih mulai dari 

Rp 50 juta hingga Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasil penjualan mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 2.5 milyar per 

tahun. Sedangkan suatu usaha digolongkan sebagai usaha menengah jika memiliki 

kekayaan bersih Rp 500 juta hingga Rp 10 milyar. 

Van der Vaart & Gibson (2008) dalam penelitian dengan judul Defining 

SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in 

Developing Countries mengatakan bahwa sulit untuk menentukan satu definisi 

yang pasti untuk UMKM karena perbedaan dari berbagai kondisi ekonomi di 

berbagai negara. Berisha & Pula (2015) dalam penelitian berjudul Defining Small 

and Medium Enterprises: a critical review juga mendukung pernyataan van der 

Vaart dan Gibson bahwa sulit untuk menentukan satu definisi global untuk UMKM. 

Berikut adalah definisi UMKM menururt beberapa institusi internasional. 
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Tabel 1. 1 Definisi UMKM menurut institusi keuangan internasional

 

Sumber: van der Vaart & Gibson (2008).  

Secara spesifik Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM berdasarkan 

jumlah tenaga kerja sebagai berikut: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan ≤10 orang); 

2. Usaha Kecil (jumlah karyawan >10 ≤30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah  

karyawan hingga >30 ≤300 orang). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan 

usaha mikro melalui tenaga kerja antara satu sampai empat orang dan usaha kecil 

dengan tenaga kerja 5 hingga 19 orang.  

 Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya peran UMKM bagi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terlihat dari dibuatnya Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2008 yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM yang juga 

mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

adalah untuk “meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

petumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”. (Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, 2008)  
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Grafik 1. 1 Proporsi Kontribusi UMKM dan Usaha Besar (UB) terhadap PDB 

Nasional 2012-2013 Menurut Harga Berlaku 

 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2013) 

Data dari Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 UMKM 

berkontribusi terhadap 57,48% dari PDB nasional dan meningkat menjadi 57,56% 

pada tahun 2013 dengan sisanya merupakan kontribusi dari usaha besar. Data ini 

jelas menunjukkan kontribusi UMKM yang sangat besar bagi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Jumlah UMKM juga terus bertumbuh, pada tahun 2012 jumlah UMKM 

adalah 56.534.592 unit usaha yang naik menjadi 57.895.721 unit usaha pada tahun 

2013. Terjadi peningkatan sebanyak 1.361.129 unit usaha atau 2,41%. Dengan 

jumlah unit usaha ini UMKM membentuk 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. 

Pada tahun 2015, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 juta unit dan 

sebagian besar merupakan usaha berskala mikro (98,73%) (Warta KUMKM. 

Kementerian PPN/Bappenas, 2016).  
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Grafik 1. 2 Proporsi Jumlah Unit Usaha UMKM dan Usaha Besar (UB) Tahun 

2012-2013 (%) 

 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2013) 

Secara spesifik ekonomi kreatif yang didominasi oleh tiga subsektor terbesar yaitu 

kuliner, fashion, dan kriya membentuk Rp 852 trilium dari total PDB dan 

bertumbuh 4,38% pada tahun 2015. Ekonomi kreatif juga berkontribusi terhadap 

7,38% total perekonomian nasional (Badan Ekonomi Kreatif , 2017).  

Grafik 1. 3 Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 

 

Sumber: Badan Ekonomi Kreatif (2017) 

Bagi UMKM yang harus bersaing dalam persaingan yang semakin hari 

semakin banyak pendatang baru sangat sulit untuk dapat menarik perhatian pasar 

ke satu usaha spesifik, UMKM perlu memiliki sesuatu yang unik dan berbeda dari 

pesaingnya agar dapat menarik perhatian pasar. Keterbatasan sumber daya baik 
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sumber daya yang terlihat (tangible) seperti dukungan finansial dan peralatan dan 

sumber daya tak terlihat (intangible) seperti pengetahuan, dan merek banyak 

UMKM yang tenggelam dalam persaingan di antara lebih dari lima puluh juta usaha 

lainnya. Pernyataan ini didukung oleh (McCartan-Quinn & Carson (2003, dalam 

Spence dan Hamazoui, 2010) ‘Karena keterbatasan sumber daya dan pengaruh 

kekuatan pemilik/manajer, perilaku perusahaan kecil mengikuti pola yang berbeda 

dari perusahaan besar saat menangani masalah pemasaran’. Maka dibutuhkan suatu 

cara bagi UMKM untuk dapat menarik perhatian pasar diantara persaingan yang 

sengit. 

Salah satu cara untuk dapat menarik perhatian pasar dan muncul dari antara 

persaingan walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya adalah 

memanfaatkan branding yang dapat dilakukan dengan sumber daya terutama 

finansial terbatas yang merupakan kendala utama sebagian besar UMKM. Spence 

& Hamazoui (2010) mengatakan bahwa ‘dalam iklim kompetitif global, terutama 

dalam konteks pemasaran produk, brand memberikan pernyataan yang 

membedakan dan keunggulan bersaing jika digunakan dengan tepat’. Dari survey 

awal yang dilakukan (lampiran 4, D-1), diketahui bahwa 90% dari responden setuju 

bahwa brand merupakan hal yang penting bagi UMKM dengan alasan bahwa brand 

adalah identitas dari UMKM, memberikan nilai tambah, dan sebagai hal yang 

diingat oleh konsumen. 

Branding dapat membedakan suatu UMKM dari antara pesaingnya dan 

menarik perhatian pasar, dengan melakukan branding UMKM dapat 

menyampaikan kepada pasar apa yang menjadi keunggulan, filosofi atau cerita di 
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balik merek dan jati diri dari suatu UMKM. Namun, studi yang membahas 

mengenai branding bagi UMKM sangatlah minimal dilakukan. ‘Sebagian besar 

studi yang ada hanya membahas Usaha Besar yang memiliki sifat organisasi dan 

pasar yang berbeda dengan UMKM’ (Krake, 2005). Oleh karena itu, peneliti 

berusaha untuk mencari tahu apa saja hal-hal atau faktor yang perlu diperhatikan 

oleh UMKM dalam membangun brand agar dapat mendukung perkembangan dan 

pertumbuhan usaha. Penelitian ini mengangkat judul “Faktor Yang Perlu 

Diperhatikan UMKM dalam Membangun Brand”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah 

yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut 

Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan UMKM dalam membangun 

brand? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang perlu diperhatikan dalam membangun brand pada UMKM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan UMKM dalam 

membangun brand. 

b. Sebagai acuan untuk UMKM dalam membangun brand. 
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2. Secara Teoritis 

a. Sebagai acuan untuk penelitian di masa mendatang yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini terutama bagi penelitian dalam brand 

pada UMKM. 

1.5 Lingkup Penelitian 

 Agar tidak keluar dari fokus utama penelitian, maka peneliti menetapkan 

beberapa batasan dalam lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM yang bergerak di bidang industri 

Kulit di Surabaya yang mampu menunjukkan keberhasilan brand. 

2. Variabel yang diteliti adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 

membangun brand UMKM. 

3. Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber yang tidak memenuhi 

persyaratan waktu karena adanya kesulitan dalam menemukan penelitian-

penelitian pendukung terkini yang relevan dengan penelitian ini. 

  


