
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting suatu bangsa dan 

negara. Jika pembangunan ekonomi berhasil, maka bidang bidang lainnya seperti 

bidang hukum, bidang politik, bidang pertanian, bidang industri dan lain lain juga 

akan sangat terbantu. Pembangunan ekonomi ini sangat penting terutama dalam 

meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka 

waktu yang panjang hingga datangnya krisis yang dimulai sejak 1997, dan Ketika 

terjadi krisis ekonomi tersebut hanya sektor IKM yang bertahan dari kolapsnya 

ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini 

telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar 

satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan 

utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun 

dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor 

industri dari sisi permodalan. Banyak pengusaha yang tidak mampu lagi meneruskan 

usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan IKM yang sebagian besar 

tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. 

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, IKM hadir 

sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. IKM merupakan salah satu 

sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global 

yang melanda dunia. dengan bukti ini, jelas bahwa IKM dapat diperhitungkan dalam 

meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilitas sistem ekonomi yang ada. Adapun 

alasan-alasan IKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa 

krisis yaitu karena: pertama; sebagian besar IKM memproduksi barang konsumsi dan 

jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua; 

sebagian besar IKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari 
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bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan 

naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap IKM. Ketiga; dengan adanya krisis 

ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan 

pekerjanya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan 

melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah IKM mengalami 

peningkatan (Partomo dan Soejodono dalam Raselawati, 2013 : 3). 

Saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa memiliki 

sekitar 117,68 juta tenaga kerja. Sebanyak 11,67 persen diantaranya bekerja disektor 

Usaha mikro, kecil dan menengah, hal ini membuktikan bahwa perkembangan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia cukup baik. Hal tersebut juga dapat 

dilihat dari jumlah unit IKM di dalam negeri yang terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, pada tahun 2013 jumlah IKM sebanyak 3,43 juta IKM, naik menjadi 

3, 52 juta IKM pada tahun 2014. Kemudian mampu mencapai 3,68 juta IKM ditahun 

2015, dan bertambah lagi hingga 4,41 juta tahun 2016. Pada triwulan II tahun 2017 

jumlah IKM berada diangka 4,59 juta unit usaha. Dengan mencapai 4,4 juta unit 

usaha IKM ditahun 2016, tenaga yang terserap sebanyak 10,1 juta orang. Jumlah 

tersebut mendominasi dari populasi dan tenaga kerja industri di Indonesia 

(Kemenperin, 2018). 

Industri kecil menengah (IKM) menurut kementerian perindustrian (2018) 

terbagi dalam beberapa sektor industri, salah satunya adalah industri pengolahan 

pangan. Industri pengolahan pangan ini merupakan penyumbang utama pada sektor 

industri di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya 

dan pemasok kebutuhan pasar domestik. Pertumbuhan industri pengolahan pangan 

tahun 2018 sebesar 5.06 persen dan ini merupakan angka terbesar jika dibandingkan 

dengan industri sektor lain, dengan kontribusi sektor ini sebesar 0.97 persen, diikuti 

konstruksi sebesar 0.72 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil/sepeda 

motor sebesar 0.66 persen, informasi dan komunikasi sebesar 0.44 persen. Hal ini 

membuktikan bahwa industri pengolahan pangan harus lebih mendapat sentuhan agar 
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pengembangannya tetap eksis dalam memberikan kontribusi untuk pertumbuhan 

ekomomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya. 

Industri kecil dan menengah sektor pengolahan pangan memiliki prospek yang 

positif untuk terus dikembangkan, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat 

pengangguran. Dari segi penyerapan tenaga kerja IKM pengolahan pangan juga 

mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Data dari 

Direktorat Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (2017) 

menargetkan jumlah tenaga kerja yang diserap IKM dapat terus naik setidaknya tiga 

persen setiap tahun. Penyerapan tenaga kerja ini berkaitan erat dengan peningkatan 

jumlah unit usaha IKM. Sektor industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja 

yaitu sektor industri pengolahan pangan dimana sektor industri makanan sebagai 

penyumbang terbesar tenaga kerja yaitu sebesar 4,73 orang  

Kontribusi IKM terhadap pertumbuhan ekonomi, IKM memiliki peran penting 

dalam pengembangan usaha di Indonesia. IKM juga merupakan cikal bakal dari 

tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari IKM. Industri kecil 

menengah (IKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan 

bersaing dengan industri-industri besar. Jika tidak, IKM di Indonesia yang merupakan 

jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang 

perlu diingat dalam pengembangan IKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata 

merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah. Pihak IKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat 

mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan 

IKM, peran dari sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal 

mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan 

kebijakan perbankan. 

Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, investasi juga 

sangat penting untuk pengembangan usaha. Adanya investasi disuatu usaha dapat 

mempermudah masalah modal dalam usaha. Peran dari para investor baik itu dari 

dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan, karena yang menjadi 
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masalah utama dari pengembangan industri kecil menengah khususnya IKM disektor 

pengolahan pangan adalah ketersediaan modal usaha. Sama halnya dengan pemasaran 

dan kelembagaan dalam IKM yang merupakan faktor penting suatu usaha dalam 

meningkatkan usahanya dan menjaga kelangsungan hidup usahanya. Pemasaran 

merupakan nyawa untuk meningkatkan penjualan dan menambah nilai jual suatu 

produk olahan. Hal ini sangat penting dimana persaingan disegala bidang semakin 

ketat terutama pada pelaku IKM yang memaksa untuk harus berbenah diri untuk 

menyikapinya, jika tidak dilakukan maka produk bagus akan kalah saing dengan 

produk yang biasa saja, hal ini di disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 

informasi pasar bagi pelaku IKM. 

Bukan hanya masalah modal dan pemasaran yang dihadapi dalam 

pengembangan industri kecil menengah, teknolgi juga merupakan hal yang sangat 

penting untuk mendorong pengembangan IKM pengolahan. Penggunaan teknologi 

dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan, dan efisiensi 

pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Arif Rahman (2014 : 142) 

mengatakan bahwa lebih dari 50 persen produktifitas dicapai melalui investasi 

dibidang teknologi. IKM dikatakan memiliki daya saing global apabila mampu 

menjalankan operasi bisnisnya secara reliable, seimbang dan berstandar tinggi. 

Sebagai sebuah entitas bisnis, menurut Nur Rokhman dan Adi Trisusanto 

(2011 : 39) IKM banyak menghadapi kondisi ketidakpastian yang bisa dilihat dari 

aspek ekonomi, seperti keterbatasan informasi pasar, perubahan sikap konsumen, 

perubahan harga, perubahan teknologi dalam berproduksi dan sebagainya. Hal ini 

yang seharusnya menjadi perhatian semua kalangan terutama pelaku bisnis itu sendiri 

yaitu dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IKM itu 

sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Chuthamas Chittithaworn (2011 : 180) 

dimana faktor yang mempengaruhi keberhasilan IKM diantaranya adalah karakteristik 

dari IKM, manajememn dan pengetahuan, produk dan layanan, pelanggan dan pasar, 

bisnis dan kerjasama, sumber daya dan keuangan, serta strategi dan lingkungan 

eksternal.  
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Industri kecil menengah (IKM) sektor pengolahan pangan juga merupakan 

salah satu sektor ekonomi yang harus dikembangkan di Provinsi Gorontalo, karena 

merupakan penggerak kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perananannya dinilai 

sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja. IKM sektor pengolahan 

pangan juga merupakan salah satu kekuatan besar dan terdepan dalam pembangunan 

ekonomi daerah, dimana IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi 

dengan pasang surutnya permintaan pasar. Dalam era pasar bebas saat ini IKM 

pengolahan pangan dapat memanfaatkan peluang yang semakin besar, yaitu IKM 

tersebut dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk berkualitas yang memiliki 

daya saing tinggi dengan memanfaatkan teknologi dan investasi sehingga produk 

yang dihasilkan dapat diserap pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.  

Perkembangan IKM berbasis pangan khususnya bidang pengolahan di 

Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan yang dilihat dari jumlahnya terus 

bertambah dari tahun ke tahun yaitu dilihat dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami 

peningkatan hingga 20 %, dimana pada tahun 2013 jumlah IKM berbasis pangan 

sebanyak 5780 unit usaha meningkat disetiap tahunnya hingga 2017 peningkatannya 

sebanyak 6740 unit usaha, sama halnya dengan tenaga kerja serta nilai investasi yang 

terus meningkat hingga 2017 tenaga kerja sebanyak 5679 orang laki laki dan 9107 

orang perempuan, nilai investasi pada tahun 2017 sebesar 84.233.353 rupiah, hal ini 

membuktikan bahwa eksistensi IKM berbasis pangan dapat diperhitungkan untuk 

pertumbuhan ekonomi daerah (Diskoperindag Provinsi Gorontalo, 2018). 

Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo yang ditetapkan pada 

tanggal 16 Februari 2001 sesuai dengan UU Nomor 38 tahun 2000 pasal 7 dan 

menjadi pusat kegiatan perekonomian dimana tersedianya berbagai jenis industri, 

baik industri besar maupun industri kecil dan menengah. Adapun berbagai macam 

IKM di Kota Gorontalo, antara lain IKM sandang, pangan, kimia dan bangunan, IKM 

logam dan elektronika, IKM kerajianan dan sebagainya. Data yang diperolah dari 

Disperindag Provinsi Gorontalo tahun 2018 menunjukan bahwa jumlah unit IKM 

terbanyak masih didominasi oleh cabang industri pangan. Dimana kota Gorontalo 
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sejak 2013 sampai dengan saat ini jumlah unit industri terus mengalami peningkatan. 

Tahun 2013 jumlah unit IKM pangan sebanyak 559 unit IKM, meningkat menjadi 

683 unit pada tahun 2014, 779 unit pada tahun 2015 dan mencapai hingga angka 

1464 pada tahun 2017, serta pada tahun 2018 menjadi 1628 IKM. Penyerapan tenaga 

kerja oleh industri kecil menengah sektor pangan juga mencapai angka terbesar jika 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya, dimana tenaga kerja yang terserap sebanyak 

2745 orang yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Sedangkan untuk nilai investasi 

IKM bidang pangan di Kota Gorontalo sebesar 16.728.319 Rupiah. 

Industri Kecil Menengah sektor pangan di Kota Gorontalo juga terdiri dari 

beberapa jenis industri antara lain industri kue basah, makanan ringan, pembekuan 

dan pengolahan ikan, penggilingan dan pembersihan padi-padian, air minum dan air 

mineral, tahu kedelai, Es yang dapat dimakan, mi basah, minyak goreng kepala dan 

produk makanan lainnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa berbagai macam industri 

pangan yang ada di Kota Gorontalo lebih didominasi oleh industri pangan bergerak 

dibidang pengolahan dengan skala usaha kecil yang jumlah pekerja menurut 

ketentuan BPS antara 5 sampai 19 orang, serta aset dan omsetnya menurut ketentuan 

UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Adapun data yang diperoleh dari 

Disperindag Provinsi Gorontalo tahun 2017 tentang jumlah industri menurut 

komoditi adalah untuk industri kue basah berjumlah 821 unit, industri makanan 

ringan sebanyak 451 unit, industri pengolahan ikan sebanyak 17 unit, industri tahu 

dan tempe kedelai 19 unit, industri penggilingan dan pembersihan padi-padian 18 

unit, industri es krim dan es yang dapat dimakan 4 unit IKM, industri mie basah 2 

unit IKM, serta industri minyak goreng kepala, industri tepung beras dan tepung 

pisang yang masing-masing sebanyak 1 unit IKM. Data tersebut menunjukan bahwa 

angka terbesar untuk jumlah unit industri yang ada di Kota Gorontalo adalah industri 

Kue Basah. 

Berdasarkan data diatas berbagai IKM tersebut menjadi sumber ekonomi 

masyarakat Kota Gorontalo, lebih khususnya industri pengolahan pangan kue basah 

yang mempunyai jumlah industri terbanyak di Kota Gorontalo. Dimana industri 
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pengolahan kue basah tersebut banyak yang menggunakan bahan baku lokal yang di 

hasilkan oleh petani petani Gorontalo, komoditas pertanian yang digunakan seperti 

jagung, singkong, kelapa, nenas dan pepaya yang diolah menjadi selai tradisional, 

pisang, kacang hijau, gula aren, kentang, talas, ubi jalar, labu kuning, sagu, kacang 

tanah, dan lain sebagainya. Komoditas pertanian ini secara umum dihasilkan sebagai 

bahan mentah dan produk pertanian mempunyai sifat mudah rusak, sehingga perlu 

segera dikonsumsi atau secepatnya mengalami proses pengolahan. Pengolahannya 

antara lain pembuatan kue basah yang merupakan komponen dalam kegiatan 

agribisnis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kualitas 

hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan produsen, hal ini disebabkan oleh 

semakin banyak industri memproduksi kue basah maka akan semakin banyak 

komoditas pertanian khususnya pangan lokal yang dihasilkan oleh petani yang akan 

diserap oleh industri tersebut. Dengan demikian pengembangan IKM pengolahan kue 

basah dapat meningkatkan pendapatan petani. 

Permasalahannya adalah sektor ini lebih didominasi oleh sektor informal 

yang belum dapat dikategorikan sebagai sektor formal. Oleh karena itu persoalan 

yang mendasar adalah bagaimana mendorong sektor informal ini menjadi sektor 

formal yang memiliki hubungan baik dalam mengakses peningkatan mutu produksi 

(melalui pelatihan, inovasi produksi), peningkatan kapasitas kelembagaan (sistem 

manajemen), akses pembiayaan (perbankan), akses pasar (informasi pasar dan 

pemasaran produksi), dan transformasi tekologi yang berbasis industri. Jika beberapa 

indikator ini terpenuhi, dengan sangat mudah pengembangan industri kecil menengah 

berbasis pangan dapat dilakukan yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya. 

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat besarnya peran Industri Kecil 

Menengah (IKM) dalam perekonomian Indonesia pada umumnya dan Gorontalo pada 

khususnya serta permasalahan yang dihadapi IKM maka perlu dilakukan penelitian 

“Pengembangan Industri Kecil Menengah Berbasis Pangan Di Kota Gorontalo” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan dilatar belakang, maka rumusan 

masalah yang hendak ingin diteliti adalah : 

1. Bagaimana trend pengembangan industri kecil menengah berbasis pangan di 

Kota Gorontalo ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan industri kecil 

menengah berbasis pangan di Kota Gorontalo? 

3. Bagaimana strategi pengembangan industri kecil menengah berbasis pangan di 

Kota Gorontalo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji trend pengembangan industri kecil menengah berbasis pangan di Kota 

Gorontalo. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri kecil 

menengah berbasis pangan di Kota Gorontalo 

3. Merumuskan strategi pengembangan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

kapasitas industri kecil menengah berbasis pangan di Kota Gorontalo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Rencana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu 

manfaat secara praktis maupun teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca khususnya 

dalam bidang pengaruh IKM berbasis komoditas pangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada sektor industry kecil menengah. 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi ilmiah bagi para akademisi 

tentang pengaruh IKM berbasis komoditas pangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada sektor industry kecil menengah. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat terutama bagi 

pemerintah daerah dalam mengembangkan dan peningkatkan pendapatan 

pada industri kecil menengah berbasis komoditas pangan, sehingga dapat 

pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


