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ABSTRAK  

 

Artikel ini menganalisis tentang efisiensi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di 

Indonesia tahun 2015. IMK merupakan salah satu  penggerak perekonomian dengan 

porsi 90% terhadap jumlah usaha di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan fenomena 

menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama tingkat efisiensi usahanya dalam 

memaksimalkan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional.  

Data penelitian terdiri atas input dan output usaha IMK yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Metode analisis yang digunakan adalah Data 

Envelopment Analysis (DEA). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar IMK di Indonesia tidak efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Kondisi ini diharapkan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah terutama terkait 

dengan rencana pengembangan UMKM Naik Kelas. 

 

Kata kunci: DEA, IMK, Efisiensi, UMKM Naik Kelas  

 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara yang berada di dalam arus globalisasi. Globalisasi 

merupakan suatu kondisi di mana seluruh sector dituntut untuk dapat meningkatkan 

kinerja untuk dapat bersaing di tingkat local, nasional, maupun internasional. Setiap 

tingkat memiliki level persaingan yang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kesiapan 

daerah/ wilayah dalam menanggapinya. Menurut (Lestari, 2010) dengan adanya 

globalisasi akan menyatukan pasar dan kompetisi investasi internasional serta akan 

mampu meningkatkan tantangan sekaligus peluang bagi semua perusahaan bik kecil, 

menengah, maupun besar. Untuk dapat mengahadapi globalisasi maka diperlukan daya 

saing yang kuat dan salah satunya adalah efisiensi usaha. Daya saing merupakan 

kemampuan untuk mengahsilkan faktor pendapatan yang berkesinambungan. 

Sektor industri merupakan sektor yang memimpin dalam perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sektor industri dijadikan sebagai sector kunci karena 
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beberapa alasan, antara lain (1) mampu memberikan nilai tambah yang paling besar 

dibandingkan sector lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa industri merupakan 

penyumbang terbesar dalam PDRB. (2) Sektor industri mampu menjadi penarik bagi 

keterkaitan produksi sebelumnya dan pendorong proses produksi setelahnya. Hal ini 

menyebabkan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan output sector ekonomi. (3) 

Sektor industri sangat penting dalam pengembangan teknologi yang selanjutnya akan 

disebarkan ke sektor-sektor lain yang terkait. Kondisi tersebut akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi dengan pesat. 

Industri Menengah Kecil (IMK) merupakan salah satu program andalan 

pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang mampu menjadi 

wadah bagi sumber daya manusia Indonesia. Program ini menjadi sangat penting 

terutama setelah masa krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu dan daya tahannya jauh 

lebih baik dibandingkan Industri Besar saat itu. Kontibusi sektor IMK terhadap PDB 

semakin meningkat dari tahun ke tahun, kondisi ini membuktikan bahwa perkembangan 

IMK semakin membaik. Sebagai gambaran, meskipun kontribusi sektor IMK terhadap 

pendapatan nasional hanya sekitar 55 % pada tahun 2015, namun proporsi IMK di 

Indonesia lebih dari 95% unit usaha dan memiliki andil yang besar dalam penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia.  

Menurut Berry, Rodriquez, Sandeem (2001), terdapat tiga alasan mengapa 

keberadaan IMK sangat penting. Pertama, kinerja IMK cenderung lebih baik dalam 

menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, IMK sering meningkatkan 

produktivitas melalui investasi dan mengikuti perubahan teknologi. Ketiga, IMK 

memiliki keunggulan dalam fleksibilitas. 

 IMK juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh industri besar. 

Pertama, modal yang relatif kecil akan memberikan  kepercayaan bagi setiap individu 

untuk memulai usahanya. Kedua, tidak melibatkan banyak orang sehingga memudahkan 

dalam improvisasi produk dan cara memperoleh pendapatan. Ketiga,IMK merupakan 

unit usaha yang sangat fleksibel sehingga mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih 

mudah dan mampu mendukung pendapatan rumah tangga. 

Berdasarkan hasil analisis Tri Wahyu (2011), Bahwa kinerja pembangunan 

sektor industri di jawa Tengah selama 2000 hingga 2005 masih kurang memenuhi 
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harapan dan memberikan kontribusi yang yang belum maksimal. Sedangkan untuk 

efisiensi sector industri besar dan sedang di Jawa Tengah belum efisien. 

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sector industri di Indonesia perlu 

mendapatkan perhatian khusus.  

 

METODE PENELITIAN  

Data Envelopment Analysis 

Menurut Muharram (2007), efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai 

perhitungan rasio output(keluaran) dan atau  input(masuk) atau jumlah keluaran yang 

dihasilkan dari suatu input yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis efisiensi adalah Data Envelopment Analysis (DEA). 

Adrian (2009) menyebutkan dalam tulisannya bahwa Data Envelopment 

Analysis (DEA) merupakan sebuah metode optimasi program matematika yang 

mengukur efisiensi teknik suatu  Dicision Making Unit (DMU) atau disebut juga dengan 

UKE, dan membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain. Teknik analisis DEA 

didesain khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu UKE dalam kondisi banyak input 

maupun output. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding 

dengan UKE lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan  output yang sama. 

DEA memformulasikan UKE sebagai program linear fraksional untuk mencari solusi, 

apabila model tersebut ditransformasikan ke dalam program linear dengan nilai bobot 

dariinputdan output.Efisiensi relatif UKE dalam DEA juga didefinisikan sebagai rasio 

dari total  output tertimbang dibagi total  input tertimbang (total weighted output/total 

weighted input).  

DEA adalah pengembangan programisasi linier yang didasarkan pada teknik 

pengukuran kinerja relative dan mampu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh 

analisis rasio parsial maupun regresi berganda. Adapun bobot DEA harus bersifat: 

1.  Bobot tidak boleh negatif  

2.  Bobot harus bersifat universal. 

Hal ini berarti setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot 

yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total weighted input) 

dan rasio tersebut tidak lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input≤ 1 ). 



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 
Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

 

265 

 

Huri (2004), DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memiliki bobot yang 

memaksimumkan rasio efisiensinya (maximize total weighted output/total weighted 

input). Asumsi maksimisasi rasio efisiensi ini menjadikan penelitian DEA ini 

menggunakan orientasi  output tdalam menghitung efisiensi teknik. Orientasi lainnya 

adalah meminimalisasi input, namun kedua asumsi tersebut akan diperoleh hasil yang 

sama.Suatu UKE dikatakan efisien secara relatif apabila nilai dualnya sama dengan 1 

(nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai dualnya kurang dari 1 maka DMU 

bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif atau mengalami inefisiensi. 

Istilah DEA sendiri diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978). 

Untuk sejumlah UKE , sampel input dan output dinotasikan dengan m dan n. Efisiensi 

dari setiap perusahaan diukur dengan persamaan berikut:  

 

es = ∑ui yis  / ∑vi xis      …… (1) 

 

dimana: 

 i= 1,….,m dan 

 j= 1,….,n, 

 

Dalam persamaan (1) di atas yis adalah jumlah output yang dihasilkan perusahaan, xis 

,adalah input yang digunakan oleh perusahaan. Rasio efisiensi (es) ini kemudian  

dimaksimisasi dengan menggunakan persamaan (2):  

 

 ∑ui yir / ∑vj xir ≤1,  ………. (2)  

 

 untuk r = 1,……N dan ui serta vj ≥0  

 

Persamaan ini memastikan bahwa rasio efisiensi harus lebih besar atau sama dengan 1 

dan bernilai positif. 

 

Data dan Variabel 

 

Data yang digunakan merupakan data input output BPS tahun 2015 yang terdiri 

dari 50 ribu IMK di dalamnya. IMK tersebut terdistribusi ke dalam 24 jenis IMK yang 

dikelompokkan berdasarkan KBLUI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 

tahun 2015. 
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Table 1.   Pengelompokkan IMK berdasarkan KBLUI 

 

 
 

Kelompok IMK 

1 10 Industri Makanan 

2 11 Industri Minuman 

3 12 Industri Tembakau 

4 13 Industri  Tekstil 

5 14 Industri  Pakaian Jadi 

6 15 Industri  Kulit dan alas kaki 

7 16 Industri Kayu, Bambu dan Rotan 

8 17 Industri  Kertas 

9 18 Industri  Pencetakan 

10 19 Industri  Produk dari Batubara 

11 20 Industri Bahan Kimia 

12 21 Industri Farmasi, Produk obat 

13 22 Industri Karet, barang 

14 23 Industri Barang Galian bukan 

logam 

15 24 Industri Logam Dasar 

16 25 Industri Barang Logam 

17 26 Industri  Komputer 

18 27 Industri Peralatan Listrik 

19 28 Industri Mesin dan Perlengkapan 

20 29 Industri Kendaraan bermotor 

21 30 Industri Alat Angkut lainnya 

22 31 Industri  Furnitur 

23 32 Industri  Pengolahan lainnya 

24 33 Reparasi dan Pemasangan 

 

Adapun variabel input yang digunakan adalah :  

1. Jumlah total upah pekerja masing-masing unit kelompok IMK, merupakan total 

upah pekerja baik itu pekerja wanita maupun laki-laki dari setiap IMK yang 

menjadi responden. 

2. Biaya pemakaian bahan baku industri, merupakan biaya yang dipergunakan 

dalam pembelian semua bahan baku yang digunakan dalam proses industri. 

3. Biaya operasional industri, merupakan biaya operasional dalam proses industri. 

 

Dan variabel output yang digunakan adalah: 

1. Pendapatan dari industri IMK, merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

proses industri yang dilakukan oleh IMK.  
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2. Pendapatan lain yang terkait industri IMK, merupakan pendapatan lain yang 

timbul akibat adanya proses industri oleh IMK. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Penelitian ini menganalisis 50.000 IMK yang merupakan responden BPS pada 

tahun 2015. IMK ini kemudian dikelompokkan menjadi 24 kelompok berdasarkan 

KBLUI 2015. Perhitungan Efisiensi dilakukan dalam ukuran yang besar dari setiap 

kelompoknya sehingga memiliki keterbatasan dalam analisis, karena selama ini analisis 

DEA yang dilakukan untuk jumlah responden yang tidak berjumlah banyak. 

 Berikut adalah hasil perhitungan efisiensi industri IMK pada tahun 2015 secara 

garis besar 

 

Tabel 2. Skor perhitungan Efisiensi Industri IMK 2015 

 

 

Kelompok IMK Nilai hitung skor Efisiensi   Kategori efisiensi 

kelompok IMK 

1 10 Industri Makanan Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

2 11 Industri Minuman Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

3 12 Industri Tembakau Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

4 13 Industri  Tekstil Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

5 14 Industri  Pakaian Jadi Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

6 15 Industri  Kulit dan alas kaki Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

7 16 Industri Kayu, Bambu dan Rotan Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

8 17 Industri  Kertas Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

9 18 Industri  Pencetakan Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

10 19 Industri  Produk dari Batubara 75 % sektor mencapai skor 100 % Efisien 

11 20 Industri Bahan Kimia Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

12 21 Industri Farmasi, Produk obat Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

13 22 Industri Karet, barang Efisiensi > 50 % hanya sebesar 25 

% 

Inefisien 

14 23 Industri Barang Galian bukan 

logam 

Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 
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15 24 Industri Logam Dasar Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

16 25 Industri Barang Logam Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

17 26 Industri  Komputer Keseluruhan mencapai skor 100 % Efisien 

18 27 Industri Peralatan Listrik Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

19 28 Industri Mesin dan Perlengkapan Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

20 29 Industri Kendaraan bermotor Keseluruhan mencapai skor 100 % Efisien 

21 30 In/./dustri Alat Angkut lainnya Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

22 31 Industri  Furnitur Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

23 32 Industri  Pengolahan lainnya Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

24 33 Reparasi dan Pemasangan Sebagian besar skor < 90% tanpa 

ada yang 100 % 

Inefisien 

Sumber : data diolah 2016 dengan WDEA 

 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengelompokkan bahwa kelompok industri 

yang lebih dari 75% kelompok memiliki skor 100% akan dikategorikan sebagai 

kelompok yang efisien . Hasil di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok 

industri IMK pada tahun 2015 berada pada kondisi yang tidak efisien. Kelompok 

industri yang efisien hanya  3 kelompok, yaitu industri kendaraan bermotor, industri  

komputer dan industri produk batubara. 

 Realita ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan input belum dipergunakan 

secara optimal sehingga belum mampu menghasilkan output yang maksimal. Secara 

umum jumlah input yang digunakan memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan hasil 

outputnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa IMK di Indonesia 

merupakan potensi besar dalam membangun perekonomian Indonesia karena IMK 

mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Penyerapan tenaga kerja yang besar 

merupakan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dan peningkatan 

kreativitas bangsa. 

Potensi yang besar ini sampai saat ini belum diimbangi dengan kualitas yang 

baik, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis dalam penelitian ini. Penelitian 
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ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok IMK berada pada kondisi tidak 

efisien dan hanya 3 kelompok IMK saja yang efisien yaitu industri kendaraan 

bermotor, industri  komputer dan industri produk batubara. 

Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan apabila tidak mendapat perhatian 

khusus dari para pelaku IMK dan juga seluruh pihak terkait. Pemerintah pun juga 

memegang peranan penting untuk mendukung penguatan IMK di Indonesia agar IMK 

bisa segera naik kelas. Naik kelas IMK menjadi sangat penting dalam upaya penguatan 

ekonomi bangsa sehingga IMK , industri menengah dan industri besar bisa berjalan 

bersama mendorong perekonomian Indonesia. 
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