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Abstract 
This study aimed to determine the significance aspect of improving management capacity of additional capital at the level of 

empowerment of micro economic business in the District of Sumenep. Poverty in developing countries is a difficult problem 

to be solved. The efforts should be really oriented to people as the center of the empowerment. Empowerment is one of the 

ways to increase economic development. One way is through micro economic business. It became the demand because most 

of Sumenep people are in poverty rate. Limited access to get the capital  was problem that must be solved. The government's 

presence by issuing  program related to the problem and microfinance institutions that concern to the problem became the 

best way to overcome this condition. The method used in this research was descriptive qualitative. The result showed the 

additional capital that should beused for business capital was allocated to the other needs due to the demand that could not 

be predicted. It could happen because most of Sumenep people were in poverty rate.  

           

Keywords: Significance of the increasing management capacity, the additional capital, business empowerment, micro 

economic business 

Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit 

untuk dipecahkan. Masalah kemiskinan seolah 

menjadi masalah yang sangat serius untuk segera 

diatasi. Berbagaip upaya telah dilakukan oleh 

semua pihak utamanya pemerintah yang 

mendapatkan mandat dan legitimasi penuh dari 

rakyat untuk mengatur semua hal yang berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Isu 

kemiskinan ini tidak hanya menjadi agenda di 

dalam negeri saja, bahkan dunia internasionalpun 

juga menyoroti permasalahan tentang kemiskinan. 

Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan kepala-

kepala Negara yang bertempat di Negara  New 

York. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada bulan 

September 2000, pemerintah Indonesia 

menandatangani Millenium Development Goals 

(MDGs) bersama 189 negara lainnya dalam 

pertemuan Puncak Millenium di New York. 

Deklarasi ini membuktikan pernyataan Juan 

Somavia, United Nations World Summit for Social 

Development, 1995 bahwa urusan yang belum 

terselesaikan pada abad ke-21 adalah 

pemberantasan kemiskinan.
1
 

Dalam bahasa Indonesia, MDGs disebut 

dengan istilah tujuan pembangunan millennium. 

Pertemuan yang sebagian besar diwakili oleh 

kepala pemerintahan tersebut sepakat untuk 

mengadopsi MDGs yang berisikan tentang 8 tujuan 

yang mana pada point tertentu membahas mengenai 

masalah kemiskinan. Berikut merupakan 8 tujuan 

yang ada dalam MDGs: 

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 

                                                           
1
 Todaro, Michael P. dkk. 2006 Pembangunan 

Ekonomi. Edisi kesembilan Erlangga:Jakarta. H. 

231 

 

2. Mencapai pendidikan dasar 

3. Mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan  

4. Menurunkan angka kematian balita 

5. Meningkatkan kesehatan ibu 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan 

penyakit menular lainnya 

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 

8. Membangun kemitraan global untuk 

pembangunan 

Deklarasi Millenium Development Goals 

(MDGs) dilatar belakangi oleh keinginan setiap 

Negara yang ingin menciptakan kehidupan yang 

layak dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap 

warganya. Namun point utama dalam MDGs adalah 

mengenai maslah kemiskinan dan kelaparan yang 

parah. Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan 

kelaparan tersebut maka setiap orang yang hidup di 

bumi ini minimal harus memilki pendapatan 

sekurang-kurangnya $1 perhari dan juga 

mengupayakan agar setengah penduduk tidak ada 

dibawah garis kemiskinan dan kelaparan ditahun 

2015. 
Untuk mencapai itu semua maka pintu 

gerbang utama untuk masuk ke dalam ranah cita-

cita tersebut melalui pemberdayaan masyarakat 

yang mana ditandai dengan keberdayaan ekonomi 

masyarakat itu sendiri. Menurut Kartasasmita 

memberdayakan masyarakat adalah upaya 

memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu, untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang berada dalam kondisi tidak 

mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri 

sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan 
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memandirikan masyarakat.
2
 Sejalan dengan 

Chambers bahwa masalah kemiskinan terletak pada 

apa yang disebut dengan deprivation trap atau 

perangkap kemiskinan. Selanjutnya dia 

menjelaskan bahwa perangkat kemiskinan itu ada 5 

unsur diantaranya adalah:
3
 

1. Kemiskinan itu sendiri. 

2. Kelemahan fisik. 

3. Keterasingan atau kadar isolasi. 

4. Kerentanan. 

5. Ketidakberdayaan. 

Kelima unsur tersebut merupakan 

perangkap kemiskinan yang berbahaya karena pada 

biasanya saling memilki keterkaitan satu sama lain, 

namun hal yang harus segera mungkin 

dilaksanakan adalah ketidakberdayaan. Hal ini 

dikarenakan pintu gerbang dalam memutus mata 

rantai kemiskinan yang disebabkan oleh kelima 

unsur tersebut. Jika dilihat dari perkembangan 

jumlah penduduk di desa dan kota maka jumlah 

penduduk miskin di daerah pedesaan cukup tinggi. 

Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan untuk 

mengentaskan kemiskinan di desa masih relatif 

sedikit terlambat dibanding upaya pengentasan 

kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan. 

Berikut merupakan tabel yang dapat menunjukkan 

perkembangan angka kemiskinan pada tahun 2009-

2013 yang terjadi di Indonesia. 

Grafik I.1. Perkembangan angka kemiskinan 

Indonesia tahun 2009-2013 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) dikutip dari 

laporan akuntabilitas kinerja pemeritah Kemenko 

Kesra 2013 

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa 

persentase penduduk miskin di Indonesia 

menagalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu 

turun sekitar 2.5% dari tahun 2009 hingga tahun 

2013. Meski demikian pemerintah maupun pihak 

lain diluar pemerintah tidak boleh merasa puas 
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dengan angka tersebut karena di balik itu semua 

tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling 

banyak masih disumbang oleh daerah pedesaan 

yang notabennya daerah tersebut merupakan daerah 

yang paling banyak yang ada di Indonesia. 

Penurunan angka kemiskinan tersebut disumbang 

oleh berbagai upaya pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia 

melalui berbagai progam yang dikeluarkan. 

Salah satu progam pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan pedesaan adalah dengan 

adanya progam PNPM mandiri Pedesaan yang saat 

ini sudah berakhir, dengan progam tersebut maka 

kemiskinan di desa mengalami penurunan 

meskipun angkanya masih cukup tinggi dibanding 

daerah perkotaan. Berikut merupakan tabel yang 

menunjukkan masih tinggi angka kemiskinan yang 

terjadi di daerah pedesaan. 

Diagram I.1. Jumlah penduduk miskin desa-kota 

2009-2013 

Dikutip dari laporan akuntabilitas pemerintah 

Kemenko Kesra 2013 

Dari tabel 1.3 diatas kita dapat mengetahui 

perkembangan persentase antara penduduk miskin 

di desa dan di kota dan yang memprihatinkan 

bahwa kesenjangannya masih cukup signifikan 

(tabung biru persentase miskin penduduk desa). 

Data lain menyebutkan bahwa persentase angka 

kemiskinan pada September 2014 mencapai 27,73 

juta orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari 

periode yang sama pada tahun sebelumnya yang 

tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen. 

Persentase jumlah penurunan angka penduduk 

miskin ini berkurang signifikan dengan berbagai 

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

(dikutip dari kompas.com). Oleh karena itu, 

masalah kemiskinan harus segera diatasi karena 

dari angka persentase yang ditunjukkan masih 

sangat tinggi. Jika permasalahan tersebut tidak 

segera diatasi maka besar kemungkinan akan terjadi 

masalah kesenjangan yang akan terus melebar 

antara wilayah perkotaan dan pedesaan utamanya 

dalam hal kemiskinan. 

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah 

rendahnya tingkat pemberdayaan yang dimiliki 

seseorang ataupun kelompok. Konsep 

pemberdayaan juga bisa merujuk pada pengertian 
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perluasan kebebasan memilih dan bertindak. 

Pemberdayaan masyarakat akan lebih menarik jika 

perempuan yang selama ini dipandang sebagai 

mahluk yang lemah dibanding dengan kaum pria 

mendapatkan perhatian yang lebih khusus apalagi 

dengan melihat jumlah persentasenya yang lebih 

tinggi. Upaya pemberdayaan perempuan juga harus 

mendapatkan sentuhan dan dapat ditingkatkan. 

Pandangan lemah terhadap kaum perempuan yang 

terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia 

tidak luput dari sejarah panjang keberadaan kaum 

perempuan Indonesia. Kondisi ini juga didukung 

dengan adanya kepercayaan masyarakat khususnya 

masyarakat pedesaan yang masih tradisional yang 

menganggap bahwa perempuan merupakan kaum 

yang lemah dan bahkan tidak akan mampu 

menyaingi kaum pria. Namun seiring berjalannya 

waktu stigma tersebut sedikit demi sedikit hilang 

dari pemikiran masayarakat. Apalagi jika kita 

melihat persentase jumlah penduduk penduduk 

perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan 

penduduk laki-laki maka hal ini dapat dijadikan 

potensi tersebut dalam hal pembangunan ekonomi 

maka secara kuantitas akan terjadi pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi lagi. Contohnya saja 

yang terjadi di kecamatan kota sumenep, persentase 

antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 

yang cenderung lebih banyak jumlah penduduk 

perempuannya, seperti yang terlihat dalam tabel I.2 

keadaan demografi (kependudukan) Kecamatan 

Kota Sumenep di bawah ini. 
Tabel I.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Sumenep 
Desa/Keluran

n 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

 Kolor 5600 5630 11.238 

Pabian 2753 2926 5679 

Marengan 

Daya 

924 979 1903 

Kacongan 

 

 

736 830 1566 

Paberasan 1919 2061 3980 

Parsanga 2287 2462 4749 

Bangkal 1028 1143 2171 

Pangarangan 2557 2707 5264 

Kepanjin 1613 2074 3687 

Pajagalan 1875 2182 4057 

Bangselok 2781 2879 5660 

Karangduak 1928 2145 4073 

Pandian 2578 2862 5440 

Pamolokan 3747 3911 7658 

Kebunan 1440 1479 2919 

Kebonagung 1119 1146 2265 

Jumlah 34.885 37.424 72.309 

Sumber: Kecamatan Kota Sumenep dalam angka 

2014, BPS kab. Sumenep 

Tabel I.2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

persentase penduduk laki-laki lebih rendah 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. 

Kondisi semacam ini akan menjadi peluang untuk 

mengurangi angka kemiskinan di tingkat lokal yang 

juga pasti akan berdampak pada kesejaraan 

masayarakat secara luas. Jika setiap daerah mampu 

memanfaatkan potensi tersebut maka tentu 

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya 

akan semakin tinggi.  

Salah satu progam yang ada di Kecamatan 

Kota Sumenep yang mampu memanfaatkan kondisi 

tersebut adalah progam UEP (Usaha Ekonomi 

Produktif) yang mana sasaran dari progam ini 

adalah masyarakat yang memiliki usaha namun 

masih kurang mampu dalam hal permodalan. 

Tentunya tambahan permodalan dalam progam ini 

menyasar masyarakat miskin yang produktif. 

Miskin produktif disini artinya adalah masyarakat 

yang memiliki usaha mikro yang modalnya belum 

cukup. Dengan adanya progam ini maka diharapkan 

akan dapat membantu mengurangi beban mereka di 

bidang permodalan.  

Progam UEP ini, merupakan salah satu cara 

yang dilakukan pemerintah melalui UPK 

Kecamatan Kota Sumenep untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, apalagi salah satu faktor 

penghambat usaha yang mereka tekuni adalah 

mengenai permodalan. Tata cara atau prosedur  

dalam menjalankan progam semacam ini juga 

diharapkan dapat dilaksanakan di wilayah lain agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara menyeluruh apalagi dengan persentase 

jumlah penduduk miskin di Indonesia yang banyak 

terjadi di daerah pedesaan. Semakin berkurangnya 

jumlah penduduk miskin yang ada di daerah 

pedesaan maka tentu akan berdampak pada 

pemerataan pembangunan khususnya dalam bidang 

ekonomi yang nantinya juga akan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia 

yang notabennya selama ini pembangunan hanya 

dapat dirasakan di daerah sekitar perkotaan saja.  

UPK Kecamatan Kota Sumenep sebagai 

lembaga pengelola keuangan mikro dapat berjalan 

dengan cukup baik meskipun telah phased out lebih 

awal dibanding kecamatan lain di Kabupaten 

Sumenep yaitu pada tahun 2007. Berikut 

merupakan tabel pemberian hibah yang diterima 

UPK Kecamatan Kota Sumenep. 

Tabel 1.3 

Jumlah pemberian hibah yang diterima 

UPK Kecamatan Kota Sumenep tahun 2000-2006 

Tahun Jumlah (Rp) 

1999/2000 95.348.000 

2001 497.850.000 

2002 168.600.000 

2005 104.500.000 

2006 178.250.000 

Jumlah 1.044.548.000 

Sumber: diolah dari lapaoran pertanggung jawabak 

UPK Kecamatn Kota Sumenep 2014 

Dari data tersebut terlihat bahwa pemberian 

dana hibah yang diberikan pemerintah pusat kepada 

UPK Kecamatan Kota Sumenep untuk dikelola 
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sangat besar. Namun pihak UPK sendiri mampu 

untuk mengelola tersebut dengan baik. Hal tersebut 

ditandai dengan aset tambahan kodal yang dikelola 

UPK yang semakin bertambah setiap tahunnya, 

hingga tahun 2014 UPK Kecamatan kota Sumenep 

mampu menegelola dana tersebut sebesar 2,3M 

atau meningkat sebesar 136,3%.
4
 

Kehadiran UPK sangat dirasakan manfaatnya 

oleh pengusaha ekonomi mikro yang ada di 

kecamatan Kota Sumenep. Semakin banyak 

progam pemerintah yang memihak pada 

masyarakat berperekonomian lemah seperti halnya 

pelaku usaha mikro dan juga disertai dengan 

progam berbasis gender maka tingkat kemiskinan 

yang ada di Indonesia khususnya yang terjadi di 

daerah pedesaan akan semakin berkurang, karena 

para pelaku usaha mikro dan masalah yang berbasis 

gender banyak kita temui di dearah pedesaan.   

Progam semacam ini membuat perempuan 

akan lebih mendapat akses dan akan meningkatkan 

partispasi mereka dalam pembangunan terlebih lagi 

peranan mereka di dalam keluarga. Perempuan 

yang dilibatkan dalam proses pembangunan 

ekonomi melalui usaha ekonomi mikro yang 

dimilkinya tentu akan mempercepat 

penanggulangan kemiskinan yang memang menjadi 

tujuan utama progam ini yang pada awalnya 

diamanahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor.10 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan.  Progam semacam ini 

juga dapat membantu merealisasikan rencana 

pembangunan nasional baik itu RPJM 1 (2005-

2009), RPJM 2 (2010-2014), RPJM 3 (2015-2019), 

dan juga RPJM 4 (2020-2024).  

Penelitian kali ini peneliti akan lebih fokus 

pada pentingnya pengelolaan tambahan modal 

setelah pihak UPK memberikan pinjaman. Apakah 

tambahan modal tersebut dapat dikelola dengan 

baik oleh para peminjam. Hal ini diperlukan agar 

pemberian pinjaman modal yang diberikan tidak 

menjadi sia-sia dan dapat dikelola dengan baik agar 

tujuan pemberian pinjaman yang diberikan dapat 

tercapai. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang 

dapat dikembalikan oleh peminjam kepada pihak 

UPK kecamatan Kota Sumenep menandakan bahwa 

pelaku usaha mikro mampu untuk mengelola dana 

pinjaman dengan baik. Oleh sebab itu, dalam 

penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat 

seberapa besar tingkat signifikansi peningkatan 

kapasitas pengelolaan tambahan modal dana UEP 

(Usaha Ekonomi Produktif) pada peningkatan 

keberdayaan usaha mikro perempuan di Kecamatan 

Kota Sumenep. 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro 

Dewasa ini keterlibatan usaha ekonomi mikro 

dalam dunia kerja sudah semakin diakui 
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keberadaannya. Hal ini ditandai dengan 

menjamurnya usaha kecil yang semakin meluas di 

setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro tentu akan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan langsung pada para 

pelaku usaha yang nanti juga akan berdampak pada 

PDB dari suatu Negara. Oleh karena itu, 

keberadaan usaha ekonomi mikro tidak boleh 

diremehkan, justru harus mendapat perhatian yang 

lebih karena pada dasarnya para pelaku usaha ini 

masih memerlukan sentuhan pemberdayaan demi 

keberlangsungan usahanya. 

 

Karakterististik Lembaga Usaha Ekonomi 

Mikro 

Untuk mengetahui karakteristik lembaga 

usaha ekonomi mikro kita harus terlebih dahulu 

mengetahuan pengetian dari usaha ekonomi mikro 

itu sendiri. Menurut UU No. 20 tahun 2008 usaha 

mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang. UU ini menjelaskan bahwa 

kriteria usaha ekonomi mikro memilki seperti 

berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

Kriteria usaha kecil di Negara-negara asing 

didasarkan pada aspek sebagai berikut: 

1.  jumlah tenaga kerja 

2.  pendapatan 

3.  jumlah asset 

Berdasarkan UU tersebut, Rahmana (2008) 

mengelompokkan UMKM dalam beberapa criteria, 

yaitu:
5
 

1. Livelihood Activities, merupakan usaha kecil 

dan menegah yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, 

yang umum kita kenal sebagai sector 

informal. Contohnya adalah pedagang kaki 

lima. 

2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil 

Menengah yang memiliki sifat pengrajin 

tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.  

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan 

Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

                                                           
5
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pada tanggal 15 desember 2015 pukul 12.53 
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4. Fast Moving Enterprise, usaha kecil dan 

menengah yang memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan 

tranformasi menjadi usaha besar (UB). 

Menurut world bank yang termasuk dalam 

usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang 

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 

ribu 

3. Jumlah asset tidak melebihi $ 100 ribu 

Karakteristik usaha mikro menurut ilo adalah 

sebagai berikut, usaha mikro di negara berkembang 

mempunyai karakteristik, antara lain usaha dengan 

maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, 

menggunakan teknologi sederhana, aset minim, 

kemampuan manajerial rendah, dan tidak 

membayar pajak. Farbman dan Lessik menjelaskan 

bahwa  karakteristik usaha ekonomi mikro antara 

lain mempekerjakan paling banyak 10 orang 

pekerja, merupakan usaha keluarga dan 

menggunakan tenaga kerja keluarga, lokasi kerja 

biasanya di rumah, menggunakan teknologi 

tradisional, dan berorientasi pasar lokal.
6
 

Untuk itu ada tiga jenis usaha mikro dalam 

mengahsilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut 

adalah: 
7
 

1. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business), 

yaitu usaha yang mengubah input dasar 

menjadi produk yang bisa dijual kepada 

konsumen. Kalau anda bingung, contohnya 

adalah konveksi yang menghasilkan pakaian 

jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan 

mebel, hiasan rumah, souvenir dan 

sebagainya. 

2. Usaha Dagang (Merchandising 

Business) Adalah usaha yang menjual produk 

kepada konsumen. Contohnya adalah pusat 

jajanan tradisional yang menjual segala 

macam jajanan tradisional atau toko kelontong 

yang menjual semua kebutuhan sehari-hari. 

3. Usaha Jasa (Service Business) Yakni usaha 

yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan 

produk atau barang untuk konsumen. Sebagai 

contoh adalah jasa pengiriman barang atau 

warung internet (warnet) yang menyediakan 

alat dan layanan kepada konsumen agar 

                                                           
6
 Dewanti, IS. Pemberdayaan usaha kecil dan 

mikro: kendala dan alternatif solusi jurnal 

administrasi bisnis. Volume 6. No. 2 Januari 2010 
7
https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/04/1

5/usaha-kecil-dan-menengah/ diakses pada tanggal 

25 mei 2015 pukul 04.45 

 

mereka bisa browsing, searching, 

blogging atau yang lainnya. 

 

Prinsip Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro 

Menurut Undang-undang republik Indonesia 

No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan 

menengah, prinsip pemberdayaan usaha ekonomi 

mikro diantaranya adalah: 

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, 

dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk berkarya dengan 

prakarya sendiri. 

2. Perwujudan kebijakan publik yang 

transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 

3. Pengembangan usaha berbasis potensi 

daerah dan berorientasi pasar sesuai 

dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan 

menengah; 

4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil 

dan menengah; 

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara terpadu. 

 

Manajemen Pemberdayaan Usaha Mikro 

Peningkatan pemberdayaan usaha mikro 

tentunya juga dapat dipengaruhi oleh manajemen 

yang baik. Menurut beberapa ahli diantara adalah 

Terry  menyatakan bahwa manajemen sebagai 

sebuah proses yang khas, dilakukan untuk 

menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber yang lainnya.
8
 

Siagian mengartikan manajemen sebagai 

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam 

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan 

orang lain.
9
 

Sudjana menyebut konsep manajemen 

diartikan sebagai serangkaian kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 

mengendalikan dan mengembangkan terhadap 

segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan 

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana secara 

efisien dan efektif untuk tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Berikut merupakan bagan 

komponen-komponen manajemen.
 10

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Anwar. Ibid. h.31 

9
 Anwar. Ibid. h.31 

10
 Anwar. Ibid. h.31-50 

https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/04/15/usaha-kecil-dan-menengah/
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Bagan 1.3 

Komponen manajemen pemberdayaan (diadaptasi 

dari : Anwar, 2010;35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen manajemen pemberdayaan: 

a. Proses penyadaran, oleh Freire 

digambarkan sebagai proses yang selaras 

dengan kebutuhan manusia, sebagai suatu 

proses pengembangan yang dibagi 

menjadi tiga tingkatan: magis (gaib), naïve 

(naïf/tidak dibuat-buat), critical 

consciousness (kesadaran kritikal).
11

 

b. Perencanaan, menurut Terry meliputi 

tindakan memilih dan menghubungkan 

fakta-fakta serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang datang dalam 

hal memvisualisasi serta merumuskan 

aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan 

dianggap perlu untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 

c. Pengorganisasian, menurut Terry adalah 

tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara 

orang-orang, hingga mereka dapat bekerja 

sama secara efisien sehingga memperoleh 

kepuasan pribadi dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu pada kondisi 

lingkungan tertertu guna mencapai tujuan 

atau sasaran. 

d. Penggerakan, menurut siagian keseluruhan 

proses pemberian motif bekerja kepada 

bawahan sedemikian rupa sehingga 

mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 

tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien dan ekonomis. 

e. Penilaian atau evaluasi adalah penelitian 

yang sistematik atau yang teratur tentang 

manfaat beberapa objek (Tayibnapis), 

sedangkan Sudjana mengartikan sebagai 

kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, 

mengolah dan menyajikan data atau 

informasi yang diperlukan sebagai 

masukan untuk pengambilan keputusan  

Pengembangan, berasal dari bahasa inggris 

development. Morris mengemukakan bahwa 

pengembangan adalah upaya memperluas atau 

                                                           
 

mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu 

keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, lebih baik, 

memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada 

yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada 

tahapan perubahan yang lebih kompleks.  

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Usaha Mikro 

Perempuan 

Peran usaha mikro dalam dunia usaha 

memiliki peranan yang strategis baik secara 

ekonomi, sosial dan politis. Usaha kecil memiliki 

fungsi untuk dapat menyediakan barang ataupun 

jasa bagi para konsumen yang berdaya beli rendah 

hingga memberikan kontribusi yang besar bagi 

perolehan devisa Negara. Secara sosial politis usaha 

ekonomi mikro dapat memberikan kontribusi dalam 

hal penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk 

membantu beban pemerintah untuk mengentaskan 

angka kemiskinan dan pengangguran.
12

 

Pemberdayaan usaha ekonomi mikro erat kaitannya 

dengan suatu pembangunan ekonomi di suatu 

Negara berkembang seperti halnya Indonesia. 

Secara luas pembangunan dapat diartikan sebagai 

sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan 

dari suatu masyarakat secara keseluruhan kearah 

yang lebih baik atau manusiawi.
13

 Dari pernyataan 

tersebut dapat kita ketahui bahwa ekonomi tidak 

luput dari proses pembangunan dalam rangka 

memperbaiki kehidupan masyarakat. Menurut 

Todaro, ada tiga nilai utama yang diharapkan dalam 

proses pembangunan utamanya dalam rangka 

pembangunan ekonomi, yaitu:
14

 

1. Kecukupan 

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar, yang dimaksud kebutuhan 

dasar disini adalah terpenuhinya pangan, 

sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. 

Tingkat kemajuan ekonomi secara 

berkesinambungan maka akan berpengaruh 

pada penigkatan potensi manusia menjadi 

lebih baik baik itu ditingkat individu 

maupun masyarakat. dengan demikian 

pengentasan kemiskinan absolute harus 

dapat dihapuskan. 

2. Harga diri, Menjadi manusia seutuhnya 

Untuk menjadi manusia yang lebih baik, 

diperlukan dorongan dari diri sendiri untuk 

maju. hal ini diperulkan agar kita dapat 

mengahargai diri sendiri, untuk menjadikan 

diri kita pantas dan layak baik itu dalam 

mengejar sesuatu yang diinginkan ataupun 

dalam hal lainnya.  

Berbicara mengenai harga diri maka ukuran 

harga diri memilki nilai yang berbeda di setiap 

tempat. Hal semacam ini dipengaruhi oleh kondisi 

                                                           
12

 Dewanti. 2010. Pemberdayaan usaha ekonomi 

mikro: kendala dan alternatif solusinya. Jurnal 

Administrasi Bisnis. Volume 6. No. 2 Januari 2010 
13

 Todaro, Michael P. dkk. Ibid   
14

 ibid 

Keterampilan: 

produktif 

pemasaran 

produksi 

penegemban

gan 

keuangan 

keluarga 

penyadaran 

perencanaan 

pengorganisasian 

pelaksanaan 

penilaian 

pengembangan 
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nilai sosial dan juga budaya yang tertanam di 

masing-masing tempat. Namun akhir-akhir ini 

makna harga diri mulai mengalami kesamaan 

akibat dari menyebarnya nilai-nilai modern di 

tengah masyarakat.  

Menurut Prof. Goulet dalam Todaro, 2006:27, 

pembangunann itu harus diabsahkan sebagai suatu 

tujuan karena hal itu merupakan kunci untuk 

meraih sesuatu yang sangat penting, dan itu bukan 

kekayaan melainkan penghargaan.  

3. Kebebasan dari sikap menghamba  

Makna kebebasan dapat juga diartikan 

sebagai kemerdekaan manusia. Secara luas 

kemerdekaan dapat disamakan dengan 

kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga 

tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-

aspek materiil dalam kehidupan ini.  

Selama ini usaha mikro masih tergolong usaha 

yang termarginalkan dibanding usaha yang lainnya, 

padahal usaha mikro memiliki peranan yang sangat 

penting dalam perekonmian di Indonesia.  

Guntur mengemukakan bahwa usaha kecil 

sangat penting untuk didukung, dikembangkan 

bahkan harus diprioritaskan. Hal ini dikarenakan 

oleh beberapa hal diantaranya adalah:
15

 

a. Masalah fleksibelitas dan adaptabilitas 

dalam memperoleh bahan mentah dan 

peralatan. 

b. Relevansinya dengan proses desentralisasi 

kegiatan ekonomi. 

c. Menunjang terciptanya integrasi pada 

sector ekonomi lain. 

d. Memilki potensi dalam menciptakan dan 

memperluas kesempatan kerja. 

e. Dalam jangka panjang akan berdampak 

pada kemandirian ekonomi nasional 

karena pada umumnya usaha ekonomi 

kecil dikerjakan oleh pengusaha dalam 

negeri dan mengandalkan bahan dari 

dalam negeri sendiri. 

Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan 

yang tepat bagi para pelaku usaha ekonomi mikro 

karena pada dasarnya pemberdayaan usaha mikro 

sejalan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

Selain itu peran usaha kecil yang semakin baik 

akan berdampak pula pada kukuhnya perekonomian 

nasional.
16

 

Pemberdayaan ekonomi mikro juga 

merupakan bagian dari proses pembangunan 

ekonomi suatu bangsa. Hal ini ditandai dengan tiga 

tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu: 

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan 

distribusi berbagai barang kebutuhan 

hidup yang pokok. 

                                                           
15

 Guntur. 2009. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: 

Transformasi Perekonomiian Rakyat Menuju 

Kemandirian dan Berkeadilan. Sagung Seto. h. 43 
16

 Guntur. Ibid 

2. Peningkatan standar hidup, dalam hal ini 

standar hidup manusia tidak hanya dilihat 

dari kesejahteraan materiil saja melaikan 

juga menumbuhkan harga diri pada 

individu maupun masyarakat.  

3. Perluasan pilihan-pilahan ekonomis dan 

sosial, hal ini diperlukan agar manusia 

dapat memilki potensi sebagai manusia 

secara utuh sehingga dapat membebaskan 

diri mereka dari kekuatan-kekuatan yang 

dapat merendahkan nilai-nilai 

kemanusiaan dari mereka.  

Priyono dalam jurnal Sriyana, pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan 

ekonomi. Yang merangkum nilai-nilai social.
17

 

Menurutnya dalam memberdayakan masyarakat 

kita dapat melihat dari tiga sisi yaitu: 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling). Dari sini kita dapat 

mengetahui bahwa setiap individu yang ada 

didalam masyarakat memiliki potensi untuk 

dapat mengembangkan dirinya menjadi 

lebih baik. dengan kata lain pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk membangun 

potensi atau daya yang dimiliki individu. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat (empowering). Dalam hal 

ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih 

responsive yang menyangkut penyediaan 

berbagai masukan (input), serta pembukaan 

akses ke dalam berbagai peluang 

(oppurtunities) agar semakin berdaya. Untuk 

itu diperlukan progam khusu agar mampu 

menangani masalah ketidak berdayaaan 

tersebut. 

c. Memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi. Dalam hal ini pemberdayaan 

merupakan suatu upaya untuk mencegah 

yang lemah semakin terpuruk dan juga 

melindungi ketidakberdayaan dalam 

menghadapi situasi yang lebih kuat. 

Melindungi disini bukan berarti kita 

menjauhkan kaum yang lemah atau bahkan 

mengisolasi mereka dari dunia luar. 

Melindungi disini lebih mengarah pada 

mencegah mereka dari persaingan yang 

tidak seimbang.  

Dari ketiga sisi diatas maka pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan, 

memampukan, dan melindungi masyarakat untuk 

memajukan diri mereka kearah yang lebih baik 

secara berkenjutan.  

                                                           
17

 Sriyana, Jaka. Strategi Pengembangan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM):studi Kasus di 

Kabupeten Bantul. Simposium Nasional 2010: 

Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif 
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Signifikansi Peningkatan kapasitas pengelolaan 

tambahan modal usaha 

Tambahan Modal yang diterima 

pengusaha ekonomi mikro melalui pinjaman modal 

yang diberikan oleh pihak lain harus dapat dikelola 

dengan baik. Pengelola yang dalam hal ini adalah 

pelaku usaha ekonomi mikro harus mampu 

mengelola tambahan mengingat minimnya pihak 

yang dapat memberi pinjaman pada mereka. Pelaku 

usaha ekonomi mikro harus memiliki kemampuan 

yang cukup baik mengingat dana tersebut harus 

mampu dikembalikan pada pihak pemberi 

pinjaman. Selain itu Usaha ekonomi mikro juga 

harus mampu menentukan faktor apa saja yang 

tepat dalam mengelola tambahan modal sebagai 

upaya menghasilkan modal-modal berikutnya untuk 

kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pentingnya 

aspek peningkatan kapasitas pengelolan sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan usaha ekonomi mikro.  

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Modal 
Morison capacity building (pengembangan 

kapasitas) merupakan suatu proses untuk 

melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-

level di dalam individu, kelompok organisasi dan 

sistem dalam rangka untuk memperkuat 

penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat 

tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.
18

 

Pengelolaan modal usaha merupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan 

manajemen current account usaha yaitu aktiva 

lancar dan hutang lancar (Syamsuddin).
19

 

Pengelolaan aktiva dan hutang lancar secara efektif 

dengan menggunakan kebijakan yang tepat akan 

menghasilkan laba yang telah ditargetkan.
20

  

Melihat kondisi usaha mikro yang 

memang memilki keterbatasan modal, hadairnya 

aspek tambahan modal akan sangat berarti bagi 

usaha mikro untuk merangsang pertumbuhan 

usahanya. Penambahan modal bagi para pelaku 

usaha ekonomi mikro akan sangat bermanfaat 

mengingat akan terbatasnya maupun akses untuk 

mendapatkan modal. Menurut Ismawan 

meyebutkan beberapa kelemahan yang dimilki 

usaha mikro diantaranya adalah:
21

 

                                                           
18

Damayanti, Erlin, dkk. Strategi Capacity Building 

Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi 

Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal. 

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, 

Hal. 464-470 
19

 Sukoco, Abu R. Pengelolaan Modal Kerja 

Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas. 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 22 No. 1 

Mei 2015 
20

 Sukoco. Ibid 
21

 Jumhur. 2009. Analisis permintaan Kredit Modal 

Kerja Usaha Kecil di Kota Pontianak. Jurnal Bisnis 

dan Ekonomi (JBE) ISSN: 1412-3126. Hal 85-96 

1. kemampuan mempertahankan konsistensi 

usaha mikro yang rendah sebagai lembaga 

ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. 

2. Terbatasnya kapasitas yang dimilki. 

3. Akses yang terbatas. 

Widiyanto menyebutkan bahwa salah satu 

kesulitan yang dimiliki oleh usaha ekonomi mikro 

dalam mengembangkan usahanya adalah sulitnya 

permodalan.
22

 Widiyanto menambahkan bahwa 

masalah tersebut disebabkan karena pihak 

pengusaha mikro kesulitan untuk mendapat dana 

pinjaman dari lembaga keuangan seperti halnya 

lembaga perbankan.
23

 Hadirnya tambahan modal 

yang diberikan pihak lain harus dapat dikelola 

dengan baik oleh pelaku usaha ekonomi mikro itu 

sendiri.  

Oleh karena itu diperlukan adannya 

manajemen permodalan yang baik agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Merujuk pada 

pendapat Sudjana bahwa manajemen dapat 

diartikan sebagai serangkaian kegiatan 

merencanakan, mengendalikan dan 

mengembangkan terhadap segala sumber daya yang 

ada termasuk dalam hal ini adalah adanya 

tambahan modal.
24

 

 

Tingkat keberdayaan usaha mikro perempuan 

Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang ada 

mulai memperhatikan keberadaan perempuan. 

kebijakan tersebut dilaksanakan melalui progam 

yang khusus diperuntukan bagi perempuan untuk 

mengejar ketertinggalannya, pengintegrasian 

peranan, kepentingan dan aspirasi perempuan 

dalam progam umum.
25

 

Menurut achmad bahwa kebijaksanaan umum 

tentang peningkatan kedudukan dan peranan 

perempuan perempuan dalam pembangunan, yaitu: 

perlu memperhatikan keanekaragaman perempuan 

Indonesia serta kebutuhan, kepentingan dan 

aspirasinya.
26

 Wood menganggap analisis gender 

terkait dengan budaya dan komunikasi.
27

 Tidak 

dapat dipungkiri bahwa keberadaan perempun di 

sektor ekonomi tidak dapat dianggap remeh. Hal ini 

dikarenakan perempuan juga bisa menjadi 

penggerak perekonomian baik itu ditingkat yang 

lebih luas maupun hanya bergerak dalam 

perekonomian mikro dalam membantu 

perekonomian keluarga. Berikut merupakan hal 

yang dapat melihat sejauh mana tingkat 

                                                           
22

 Jumhur. Ibid 
23

 Jumhur. Ibid 
24

 Anwar. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. 

2007. Alfabeta:Bandung. h.31 
25

 Anwar. 2007. Manajemen pemberdayaan 

perempuan.  alfabeta: bandung  
26

 Anwar. Ibid. h.49 
27

 Anwar. Ibid. h.93 
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keberdayaan perempuandi dalam sector ekonomi 

terlebih dalam hal usaha ekonomi mikro. 

Peningkatan Motivasi Diri pengusaha 

perempuan 

Kuswadi dalam Riniwati, 2011:39 bahwa 

motivasi adalah kebutuhan yang mendorong 

perbuatan ke arah tujuan. Riniwati, 2011:40 juga 

menambahkan bahwa ada beberapa definisi dari 

motivasi diantara adalah: 

1. Motivasi merupakan instrument yang 

mendorong seseorang kearah tujuan. 

2. Motivasi adalah keadaan internal individu 

yang melahirkan kekuatan, kegairahan dan 

dinamika serta mengarahkan tingkah laku 

pada tujuan  

3. Motivasi merupakan istilah dorongan, 

keinginan, kekuatan dan dorongan. 

4. Motivasi adalah kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

kearah tujuan organisasi, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu 

untuk memebuhi sesuatu yang akan 

kebutuhan individu itu sendiri. 

Adapun teori-teori motivasi yang berkaitan 

dengan pemberdayaan menurut beberapa ahli dalam 

Riniwati, 2011 antara lain:
28

 

1. Pengembangan personal 

teori pengembangan personal merupakan 

sebuah teori yang berhubngan dengan motivasi 

intrinsik. Paut dalam Riniwati, 2011:41 mengatakan 

bahwa teori yang berhubungan dengan psikologi 

dan sosial modern mendukung pengembangan 

personal dalam bekerja. Penlitian yang dilakukan 

DeVoe pada para manager di Amerika Latin dan 

Iyengar dalam Riniwati  (2011:41) menyebut 

bahwa pada budaya Amerika Latin, manager 

merasaan pegawainya lebih termotivasi secara 

intrinsic daripada ekstrinsik. 

2. Teori Maslow dan ERG (existence-

reletedness-growth) 

Maslow membahas tentang tingkat kebutuhan 

manusia mulai dari hal yang memilki level rendah 

hingga tinggi yaitu, psychological needs, safety 

needs, esteem needs dan self actualization need.  

Sedangkan teori ERG yang dikemukakan 

Alderfer mengelompokkan kebutuhan manusia 

dalam 3 kelompok yaitu kebutuhan hidup 

(E=existence need), kebutuhan hubungan sosial 

(R=reletedness needs) dan kebutuhan pertumbuhan 

(G=growth need) 

George and Jones mengatakan bahwa teori 

ERG merupakan teori kebutuhan dari motivasi 

kerja. Ia juga menambhkan bahwa ada 3 tpe 

kebutuhan manusia berdasar pada teori ERG. 

Pertama kebutuhan dasar manusia untuk hidup, 

seperti sandang, papan dan keamanan. Kedua 

                                                           
28

Harsuko, Riniwati. 2011. Mendongkrak Motivasi 

dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM. 

Malang: UB Press. h. 40-48 

kebutuhan berhubungan dengan orang lain sperti 

halnya sharing dengan orang lain. Ketiga yaitu 

kebutuhan pertumbuhan yaitu kebutuhan untuk 

mengembangkan diri dan bekerja secara produktif.  

3. Teori Keadilan (Equity theory) 

Adalah ide tentang perubahan sosial dan 

konteks hubungan yang memberikan pemahaman 

tentang keadilan, persamaan dan ketidakadilan 

dalam hubungan kerja. Paul dalam Riniwati 

2011:43 mengatakan bahwa individu akan 

membandingkan rasio input dan output mereka 

dengan yang lain. Dengan kondisi semacam itu 

maka individu akan termotivasi untuk memperbaiki 

atau memulihkan atau mengembalikan keadilan. 

Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP Pada 

Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro 

Perempuan 
Penambahan modal yang diberikan pada para 

pelaku usah mikro tentu akan berdampak pada 

peningkatan mereka dalam berusaha. Hal ini 

dikrenakan sebagian besar masalah yang membuat 

usaha mereka terhambat akibat kurangnya 

pendanaan. Jika aspek yang palin mendasar 

mendapatkan dukungan maka secara tidak langsung 

tingkat keberdayaan usaha meraka akan semakin 

meningkat. Hal inilah yang akan meningkatkan 

peran perempuan dalam keluarga akan semakin 

memiliki nilai tambah baik itu bagi dirinya sendiri 

atau bahkan bagi keluarganya. Selain itu, factor lain 

yang ada pada usaha mikro perempuan tersebut 

mengalami peningkatan dalam hal berikut ini. 

Bauran Pemasaran Yang Semakin Meluas 

Menurut Rachmawati salah satu strategi yang 

diperlukan untuk bauran pemasaran adalah dengan 

mengevaluasi pasar, hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui potensi yang dimilki konsumen.
 29

 

Menurut Pawitra (1993), Salah satu bentuk strategi 

pemasaran yang mampu mendukung dalam 

memasarkan produk untuk menciptakan kepuasan 

konsumen adalah penggunaan marketing mix 

(bauran pemasaran) yang meliputi product, price, 

promotion, dan physical evidence atau place.
30

 

Dengan menggunakan strategi ini maka kepuasan 

pelanggan akan semakin tinggi.  

Menurut Rachmawti Strategi pemasaran 

(marketing strategy) adalah sebuah rencana yang 

memungkinkan perusahaan mengoptimalkan 

penggunaan sumber dayanya untuk mencapati 

tujuan pemasaran dan perusahaan. Menurutnya ada 

dua isu strategi pemasaran diantaranya:
31

 

                                                           
29

Racmawati, Rina. Peranan Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) terhadap Peningkatan Penjualan 

(Sebuah Kajian terhadap Bisnis Restoran). Jurnal 

Kompetensi Teknik Vol. 2, No. 2, Mei 2011 
30

 Rachmawati, Rina. Ibid  
31

 Rachmawati, Rina. Ibid 
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1. Seleksi dan evaluasi pasar, dalam hal ini 

sasaran atau target kelompok yang 

menjadi target penjualan barang dan jasa 

yang ditawarkan oleh usaha yang 

dijalankan. 

2. Merancang atau menyusun bauran 

pemasaran (Marketing Mix), adalah 

sekumpulan alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan pemasaran pada pasar sasaran. 

Philip Kotler mendefenisikan marketing mix 

atau bauran pemasaran sebagai serangkaian 

variabel yang dapat dikontrol dan tingkat variabel 

yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi pasaran yang menjadi sasaran.
32

 

Adapun empat unsur yang dapat mempengaruhi 

pasar adalah:
33

 

1. Strategi Produk 

2. Strategi Harga 

3. Strategi Penyaluran Atau Distrubusi 

4. Strategi Promosi 

Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang 

cukup penting untuk menjaga dan membina 

terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Hal 

tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan 

kecemburuan social yang dapat menyebabkan 

konflik di kalangan masayarakat. Menurut Spiker 

(1995), konsep walfare juga membantu 

mempertegas substansi pembangunan kesejahteraan 

sosial dengan menyatakan bahwa walfare 

(kesejahteraan) dapat diartikan sebagai “well-

being” atau “kondisi sejahtera”.
34

 Menurut 

Anggraeni pengembangan kesejakteraan sosial 

menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang 

dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan 

tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan 

bagi orang miskin.
35

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

diskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan 

daampak signifikansi peningkatan kapsitas 

pengeolaan tambahan modal dana UEP pada 

peningkatan keberdayaan usaha eknomi mikro di 

Kecamatan Kota Sumenep. Teknik penentuan 

                                                           
32

 Rachmawati, Rina. Ibid 
33

 Rachmawati, Rina. Ibid 
34

 Anggraeni, Feni Dwi. Dkk. Pengembangan 

Usaha Mikro, Keci,l dan Menengah (UMKM) 

melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi 

Internal: Studi Kasus pada Kelompok Usaha 

“Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Jurnal 

Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 

1286-1295 
35

 Anggraeni, Feni Dwi. Ibid  

informan menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan peneliti dengan 

reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan serta teknik keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi. 

 

Dampak Signifikansi Tambahan Modal Dana 

UEP Pada Peningkatan Keberdayaan Usaha 

Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep 

Penambahan modal yang diberikan pada para 

pelaku usah mikro tentu akan berdampak pada 

peningkatan mereka dalam berusaha. Hal ini 

dikrenakan sebagian besar masalah yang membuat 

usaha mereka terhambat akibat kurangnya 

pendanaan. Jika aspek yang paling mendasar 

mendapatkan dukungan maka secara tidak langsung 

tingkat keberdayaan usaha meraka akan semakin 

meningkat. Hal inilah yang akan meningkatkan 

peran perempuan dalam keluarga dan akan semakin 

memiliki nilai tambah baik itu bagi dirinya sendiri 

atau bahkan bagi keluarganya. 

Pentingnya pengelolaan tambaha modal juga 

bisa dilihat dari bauran pemasaran yang dimilki 

pelaku usaha ekonomi mikro. Aktifitas dalam 

melakukan usaha dapat diartikan sebagai upaya 

yang dilkukan agar barang yang semula ada di 

tangan produsen dapat dipindah tangankan kepada 

konsumen. Semakin tinggi tingkat aktifitas 

pemindahan semakin tinggi pula perolehan yang 

kita dapatkan. Untuk menghasilkan itu semua kita 

harus mengatahui terlebih dahulu karakter 

konsumen yang kita incar. Usaha ekonomi mikro 

yang notabennya hanya memilki konsumen 

dilingkungan sekitarnya akan lebih mudah 

mengetahui karakter dari konsumen. Kondisi usaha 

ekonomi mikro yang cukup fleksibel akan lebih 

diuntungkan karena mereka akan cepat beradaptasi 

dengan keinginan konsumen. Kegiatan semacam ini 

juga bagian dari usaha untuk mampu bersain 

dengan competitor dikelasnya apalagi dengan 

pinjaman modal yang diberikan pihak lain maka 

mereka akan lebih berusaha untuk dapat 

mengembalikan pinjaman tersebut dengan terus 

meningkatkan usaha yang mereka jalankan. 

Hal pertama yang dapat ditimbulkan oleh 

pengelolaan tambhan modal yang baik adalah 

kelangsungan usaha ekonomi mikro itu sendiri. 

Berbicara mengenai usaha ekonomi mikro maka 

masalah utama yang dihadapi adalah modal. Modal 

yang cenderung kecil menyebabkan rentannya 

usaha ekonomi mikro tidak berjalan dengan baik. 

Seperti yang dijelaskan pada penjelasan 

sebelumnya bahwa keterbatasan modal akibat dari 

sempitnya akses usaha ekonomi mikro untuk 

mendapatkannya juga menjadi hal yang wajar. 

Ketakutan akan pemilik modal baik itu yang berasal 

dari perorangan maupun lembaga bank maupun non 

bank lainya akan ketidakmampuan pengusaha 
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ekonomi mikro mengembalikan pinjamna tersebut. 

Adapun yang dimaksud dengan keberlanjutan usaha 

ekonomi mikro itu sendiri adalah bagaimana 

kegiatan usaha baik itu dalam hal penjualan, 

produksi barang dll yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha terus berlanjut dari waktu ke waktu oleh 

karena itu ketersediaan modal dalam menjalankan 

usaha ekonomi mikro sangat dibutuhkan agar 

tercipta keberlanjutan usaha ekonmi mikro itu 

sendiri. Oleh sebab itu dengan pemberian pinjaman 

maka akan menjamin bagi keberlanjutan usaha 

yang mereka jalankan. 

Dampak itu dari pengelolaan yang baik adalah 

kesejahteraan bagi pelaku usaha ekonomi mikro. 

Untuk mencapai kesejahteraan tentu bukanlah hal 

yang mudah. Dilihat dari ukurannyapun kita akan 

sulit membedakan mana orang yang telah hidup 

sejahtera dan mana yang belum. Untuk melihat itu 

semua kita dapat merujuk pendapat dari Albert dan 

Hanel bahwasanya ukuran kesejahteraan seseorang 

dapat dilihat dari tingkat kesenangan atau kepuasan 

yang dirasakan oleh seseorang. Jika kita 

mengkaitnya dengan usaha ekonomi mikro yang 

memang memilki keterbatasan dalam permodalan 

maka dengan pemberian pinjaman untuk 

kelangsuangan usahanya merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Terbukti dengan hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa sebagian besar dari mereka merasa tidak 

hanya usahanya saja yang dapat berjalan melainkan 

juga aspek lain dalam kehidupan mereka seperti 

pemenuhan kebutuhan seperti makan, tempat 

tinggal dan juga bahkan dapat membantu 

melancarkan proses pendidikan bagi anak-anak 

mereka yang akan menjadi investasi dimasa yang 

akan datang. 

 

Kesimpulan  

Usaha mikro merupakan suatu bentuk 

organisasi kecil yang menjalankan kegiatan 

ekonomi produktif dengan tingkat kemampuan 

menghasilkan laba yang juga relatif kecil. Pada 

umumnya masalah yang dihadapi oleh usaha mikro 

adalah permodalan yaitu ditandai dengan jumlah 

modal yang terbatas dan juga sulitnya untuk 

mendapatkan pinjaman permodalan. Hadirnya 

tambahan modal yang berasal dari pihak lain yang 

dalam hal ini adalah UPK Kecamatan Kota 

Sumenep tentu akan mempersempit masalah yang 

dihadapi pelaku usaha ekonmi mikro.  

Tambahan modal yang diberikan kepada pelaku 

usaha ekonomi mikro juga harus diimbangi dengan 

tingkat kemampuan pengelolan yang baik agar dana 

tersebut tidak terbuang sia-sia. Aspek pengelolaan 

tersebut harus dilakukan dengan baik mengingat 

akan tanggung jawab yang hadir seiring dengan 

ditambahnya modal yang diberikan pada pelaku 

usaha ekonomi mikro. Selain itu pelaku usaha 

ekonomi mikro juga harus menjaga kepercayaan 

UPK kecamatan Kota Sumenep untuk dapat 

mengelola tambahan modal yang diberikan 

mengikat dana tersebut bukanlah dana yang 

diberikan secara cuma-cuma melainkan harus 

dikembalikan pada rentang waktu yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

 Dari hasil yang ditemukan, tambahan modal 

yang diberikan pihak UPK Kecamatan Kota 

Sumenep kepada pelaku usaha mikro menunjukkan 

bahwa dana tersebut dapat membantu kegiatan 

usaha yang dijalankan oleh para ibu-ibu peminjam. 

Namun untuk mencapai tingkat keberdayaan usaha 

yag sebenarnya masih cukup jauh. Hal ini 

dikarenakan masih tingginya angka ketergantungan 

para pelaku usaha mikro terhadap tambahan 

pinjaman modal yang diberikan pihak UPK. 

Tingginya angka ketergantungan akan tambahan 

modal dikeranakan pelaku usaha mikro kurang 

tepat dalam mengelola dana hasil pinjaman yang 

mereka dapatkan. Hal ini dikarenakana pelaku 

usaha mikro belum mampu memisahkan antara 

keuangan usaha dan kebutuhan rumahtangganya. 

Dana pinjaman yang seharusnya hanya dikelola 

untuk modal usaha tapi mereka juga gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan lain yang memang harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. Kondisi ini 

wajar terjadi karena sebagian besar penerima 

pinjaman berasal dari golongan ekonomi lemah. 

Oleh karena itu, tambahan modal yang diberikan 

UPK hanya dapat sekedar membantu usaha yang 

mereka jalankan tanpa disertai dengan tingkat 

keberdayaan usaha yang seharusnya mereka 

dapatkan. Faktor pengelolan yang hanya asal-asal 

juga menjadi rendahnya tingkat keberdayaan yang 

dimiliki pelaku usaha mikro dalam menerima 

pinjaman tambahan modal yang diberikan pihak 

UPK Kecamatan Kota Sumenep. 
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