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ABSTRACT 

The main point of this research is to understand the kinds of small 

business wich are able to be developed by people in kabupaten Sleman. 

There are 150 samples that are used to make this research, with two steps 

of sample’s determination.  Fisrt step is to determine the research area 

with sampling methode, Kecamatan Kalasan and Kecamatan Ngemplak 

have been chosen to do this methode. The second step is used purposive 

sampling by determining 150  samples on that two Kecamatans.  

Based on this research, there has been found that most of the 

people in Kabupaten Sleman want to develope small business  on  animal 

husbandry (40 %), after that small business in fish breed (28 %), shop for 

daily needs (12 %), food stall (10 %), and handicraft (10%).  Through Chy 

Kwadrat Analysis (X
2
) has been known that in marital status, in income 

level, and in ages level, there are similarity of interest of the Sleman’s 

society in small business orientation. In the other hand, there are 

nointerest similarity of the Sleman’s society in small business orientation 

based on level of education and gender. 
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PENDAHULUAN 

             Krisis keuangan global yang dimulai di Amerika Serikat (2007) 

ternyata mempunyai dampak ke seluruh dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia.  Perusahaan-perusahaan yang berorientasi eksport mulai 

merasakan dampaknya dengan berkurangnya volume penjualannya yang 
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cukup berarti. Perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi untuk bisa 

bertahan, termasuk pengurangan karyawannya atau PHK.  Nilai rupiah 

merosot tajam terhadap dolar.  Barang-barang yang dibuat dengan bahan 

baku import tentu saja mengalami kenaikan.  Meskipun harga minyak 

bumi agak menurun tetapi harga barang-barang secara riil ternyata tidak 

mengalami penurunan.  Lapangan kerja tidak bertambah, justru 

pengangguran semakin bertambah dengan begitu banyaknya karyawan 

yang di PHK oleh hampir semua jenis perusahaan besar.  Investasi sektor 

riil tidak atau sedikit bertambah.  

            Apa yang terjadi tahun 2009 di Indonesia sebenarnya pernah 

dialami sebelumnya yaitu ketika Indonesia mengalami krisis keuangan 

pada tahun 1997-1998.  Pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan besar 

yang berguguran baik sektor perbankan dan manufaktur.  Pendapatan 

masyarakat merosot tajam, penduduk miskin bertambah banyak. 

Pemerintah memberi jalan pintas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

bagi masyarakat miskin.  Kebijakan serupa juga dilakukan pemerintah saat 

ini yaitu dengan memberi Bantuan Lansung Tunai.  Pertanyaannya adalah 

apakah ‖BLT‖ dapat menyelesaikan permasalahan? Untuk sementara 

barangkali bisa menolong penduduk miskin, tetapi dalam jangka panjang 

‖BLT‖ tidak mungkin dilakukan karena kebijakan ini bisa berdampak 

menurunkan inisiatif masyarakat dalam bekerja. 

              Dari pengalaman krisis tahun 1997-1998 ternyata banyak 

perusahaan-perusahaan berskala kecil mempunyai daya tahan yang lebih 

kuat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.  Penyebabnya 

antara lain karena perusahaan-perusahaan besar hancur karena terjebak 

hutang dalam dolar pada masa krisis moneter, sedangkan perusahaan-

perusahaan kecil tentu saja tidak terjebak dalam hutang dolar, paling 

hutang pada perbankan nasional dalam rupiah dan dengan nominal tidak 

besar.   Justru pada masa krisis moneter terjadi di Indonesia perusahaan-

perusahaan kecil setelah diberi insentif keuangan oleh perbankan ternyata 

dapat berkembang lebih besar. 

              Keberhasilan usaha kecil dalam bertahan di tengah-tengah krisis 

masa lalu itu seharusnya menjadi pelajaran untuk mengatasi dampak krisis 

keuangan global yang terjadi sekarang ini di Indonesia.  Pengembangan 

usaha kecil menjadi alternatif mengatasi dampak krisis sekarang ini. 

Permasalahannya usaha-usaha kecil yang manakah yang diminati 

masyarakat, untuk itulah penelitian ini menjadi relevan diadakan. 
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LANDASAN TEORI 

            Beberapa bukti empiris telah menunjukkan, salah satunya adalah 

hasil penelitian dari David Mc Clelland (sumber: Dinamika Menjalankan 

Usaha Kecil) dikemukakan bahwa kesejahteraan penduduk di suatu negara 

dipengaruhi oleh perkembangan ekonominya. Sementara itu perkembangan 

ekonomi ditentukan oleh sejauh mana penduduk negara tersebut 

mempunyai spirit berwirausaha. 

            Nama-nama besar seperti Mooryati Soedibyo yang memproduksi 

komestik tradisional secara modern, Tirto Utomo dengan penemuan air 

mineral, dan Bill Gates dengan Microsoft. Nama-nama tersebut dikenal 

sebagai entrepreneur (pengusaha). Mengapa mereka menjadi pengusaha 

yang sukses? Mengapa ada entrepreneur yang sukses? Mengapa ada yang 

tidak sukses? (sumber: Dinamika Menjalankan Usaha Kecil) 

Kewirausahaan merupakan  seni dan ilmu.  Inilah uniknya.  Ada yang 

menjadi wirausahawan yang karena bakatnya menjadi sukses, tetapi pada 

sisi lain ada wirausahawan yang sukses karena ia mempelajari ilmu 

kewirausahaan. Ada juga yang sukses karena ia mempunyai bakat 

sekaligus ia mempelajari ilmu kewirausahaan.  Namun demikian ada faktor 

eksternal yang bisa membuat seseorang gagal dalam berwirausaha, 

misalnya kondisi politik, keamanan, pengaruh global. 

1.  Pengertian Usaha Kecil 

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang 

mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak sebesar  Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 

pengertian Usaha Kecil adalah: ―Kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 

persaingan usaha yang tidak sehat.‖ 

Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah 

dan usaha kecil, dapat dilihat dari: 

 usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan 

pengusaha kecil  tidak memiliki akses yang cukup menunjang 

terhadap jasa perbankan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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 pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, 

karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, 

bahkan masih dikerjakan secara tradisional. 

 terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan 

usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil 

produksinya 

 bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih 

relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.  

 Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat 

perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk 

koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para 

anggota, ketika menghadapi kendala usaha.   

Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di 

Indonesi adalah sebagai berikut (sumber: Tinjauan Umum tentang 

Usaha Kecil) 

 Usaha Perorangan.merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal 

dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada 

pihak ketiga/pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari 

kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. 

harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan 

usahanya. 

 Usaha Persekutuan. penggolongan usaha kecil yang berbentuk 

persekutu merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang 

bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam 

menjalankan bisnis. 

Sedangkan, pada hakekatnya penggolongan usaha kecil, terdiri dari:: 

 Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, 

industri logam, dan lain sebagainya 
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 Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba kecil, mini market, 

koperasi, dan sebagainya 

 Usaha informal, seperti: perdagangan kaki lima yang menjual 

barang-barang kebutuhan pokok, warung makan, dsb. 

Secara umum, kriteria pengusaha kecil diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yaitu: 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua 

ratus juta), tidak termasuk tanah dan bagunan tempat usaha. 

 Memiliki hasil penjualan tahunan, paling banyak Rp 1 Milyar 

 Milik Warga Negara Indonesia (WNI). 

 Berdiri sendiri, tidak memiliki anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi. 

 Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum 

atau badan usaha berbadan hukum dalam bentuk koperasi.  

 Dalam ayat (2)-nya, berbunyi: "kriteria sebagaimana yang 

disebutkan dalam huruf (a) dan (b), nilai nominalnya dapat diubah 

sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang ditetapkan oleh 

Peraturan Pemerintah". 

Beberapa kriteria usaha kecil diantaranya adalah sebagai berikut: 

(sumber: Tinjauan Umum tentang Usaha Kecil) 

1. Pemilik perusahaan sekaligus pengelola perusahaan tersebut. 

2. Modal disuplai oleh pemilik perusahaan atau gabungan dari 

beberapa orang. 

3. Area operasional bersifat lokal 

4. Usahanya masih relative kecil bila dibandingkan dengan 

kompetitornya yang berbentuk industri. 

5. Jumlah karyawannya dibawah 100 orang 

             Pengusaha kecil memiliki dan mengoperasikan usaha sendiri 

yang tidak dibatasi pada usaha tertentu saja. Pengusaha kecil 
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mengelola bisnisnya dengan mengharapkan penjualan berjalan normal, 

menguntungkan dan tumbuh berkem-bang. Mereka bebas untuk 

mengelola keuangannya sendiri. Secara umum pengelolaan usaha kecil 

dilakukan oleh keluarga sendiri sesuai dengan kemampuannya. 

  

2.  Memulai Suatu Usaha 

Tujuan dari suatu usaha alah untuk mendapatkan keuntungan melalui 

usaha tersebut.  Dalam mencapai keuntungan keuntungan ini perlu 

diterapkan apa yang disebut ―Prinsip Ekonomi‖, yaitu dengan 

pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang tertentu 

atau dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang 

sebesar-besarnya. 

Masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam memulai suatu usaha 

adalah, sbb.: 

 Masalah pemilihan lapangan usaha yang akan diusahakan.  Untuk 

menentukan hal ini perhatikan 10 hal berikut ini, yaitu: 

a. Apakah usaha itu akan mendatangkan keuntungan? 

b. Apakah usaha itu secara teknis dapat dikuasai? 

c. Apakah usaha itu mempunyai pemasaran yang baik? 

d. Apakah usaha itu cukup tersedia bahan mentahnya? 

e. Apakah usaha itu cukup tersedia tenaga kerjanya? 

f. Apakah usaha itu cukup tersedia modalnya? 

g. Apakah usaha itu mempunyai resiko yang kecil? 

h. Apakah usaha itu dapat mengatasi para pesaing yang ada? 

i. Apakah usaha itu cukup tersedia fasilitasnya? 

j. Apakah usaha itu mempunyai masa depan yang cerah? 

 Masalah Bentuk Badan Usaha: Perseorangan, Koperasi, Firma, CV, 

PT.  Biasanya  

Untuk untuk usaha kecil Bentuk Badan Usaha yang cocok adalah 

Perseorangan. 

 Masalah Tempat Usaha.  Masalah tempat usaha harus disesuaikan 

dengan jenis lapangan usaha yang akan dilaksanakan.   Untuk usaha 

kecil dalam bidang industri kecil/kerajinan biasanya tempat usaha 

adalah mendekati bahan baku dan tenaga trampil  

yang diperlukan.  Sedangkan untuk usaha dagang tempat usaha   

yang cocok adalah mendekati konsumen. 
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 Masalah Modal:  Dalam memulai usaha sebaiknya dimulai dengan 

modal sendiri Sete-lah berkembang menjadi besar barulah 

dipikirkan perluasan dengan menggunakan modal pinjaman dari 

perbankan: swasta/pemerintah. 

3.   Perkembangan Usaha Kecil 

Sangatlah menarik dan menantang untuk mempelajari manajemen 

usaha kecil. Karena memiliki dan mengoperasikan sebuah bisnis/usaha 

adalah menjadi impian banyak orang, dimana jalan untuk berhasil 

terbuka lebar. Berikut ini adalah beberapa alasan meningkatnya jumlah 

pengusaha kecil tertentu di seluruh negara di dunia, terutama di negara 

maju. 

 Perusahaan kecil mendorong pertumbuhan pekerja mandiri. 

 Masyarakat lebih menyukai usaha kecil 

 Meningkatnya peminat usaha kecil dari kalangan siswa menengah 

dan lulusan perguruan tinggi. 

 Meningkatnya tren untuk bekerja sendiri 

 Berwirausa menarik untuk dilakukan oleh semua orang baik 

kalangan anak muda maupun orang tua. 

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa usaha kecil 

memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi pengangguran 

dengan kreativitasnya men-ciptakan pekerjaan baru. 

 

4.   Masalah-Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil 

Usaha kecil sering menghadapi beberapa masalah yang akan 

mengganggu jalannya usaha mereka. Permasalahan ini akan 

menyebabkan rendahnya tingkat profitabilitas dan pertumbuhan dari 

usaha tersebut. Berikut ini beberapa masalah yang sering dihadapi oleh 

para pengusaha kecil (sumber: Dinamika Menjalankan Usaha Kecil) 

a. Keuangan 

Masalah terbesar yang dihadapi oleh perusahaan kecil adalah 

kekurangan modal. Dengan modal yang terbatas sebuah perusahaan 

tidak akan mampu untuk membeli dan menyediakan fasilitas yang 

memadai untuk perusahaannya, merekrut dan menggaji karyawan yang 

berkualitas, memproduksi dan memasarkan produknya, serta 

melakukan hal-hal yang penting untk menjalankan bisnisnya. 

b. Manajemen 

Masalah kedua yang sering dihadapi oleh perusahaan kecil adalah 
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terbatasnya pengetahuan tentang bisnis dan manajamen serta kurang 

berpengalaman dalam menjalankan bisnis. 

c. Peraturan pemerintah 

Seringkali peraturan pemerintah menjadi penghambat pertumbuhan 

usaha kecil karena begitu kompleksnya peraturan sehingga pengusaha 

tidak mampu menenuhi aturan yang ada, walaupun mereka juga tidak 

ingin melanggarnya. Bahkan muncul anggapan bahwa mereka tidak 

mengerti tentang peraturan yang ada. 

 

5.  Kunci Kesuksesan dalam Usaha Kecil  

   Kerja keras, semangat dan dedikasi. Pemilik usaha harus 

berkomitmen untuk sukses dan bersedia meluangkan waktu dan 

usaha untuk mewujudkan bisnisnya. 

 Tuntutan pasar belum banyak tersedia. Sebagai contoh bila di satu 

tempat hanya ada 1 toko roti, maka toko roti lain kemungkinan 

akan berhasil, dibandingkan dengan apabila di tempat tersebut 

sudah ada 20 toko roti. Disini pengusaha dituntut untuk jeli melihat 

pasar. 

   Kompetensi manajerial. Pengusaha kecil yang sukses biasanya 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa yg harus mereka 

lakukan. Mereka dapat memperoleh kompetensi melalui training2, 

pengalaman atau memanfaatkan keahlian orang lain. 

    Keberuntungan. Bagaimanapun keberuntungan tetap berperan 

menentukan kesuksesan suatu bisnis. 

   

6.  Penyebab Utama Kegagalan dalam Usaha Kecil 

Berdasarkan penelitian, 60% dari semua bisnis baru tidak mencapai 

usia 6 tahun (Business; Griffin & Ebert). Berikut beberapa hal yang 

mempengaruhi. 

 Kurang kemampuan manajerial atau pengalaman.  

Kebanyakan bisnis dimulai oleh orang-orang yang tidak memiliki 

pengalaman. Banyak orang berpendapat bahwa manajemen adalah 

―hal umum‖, padahal bila para pengusaha tidak tahu bagaimana 

mengambil keputusan bisnis, kemungkinan besar dalam jangka 

panjang mereka akan gagal. 

 Lalai. Setelah pembukaan, biasanya para enterprener mundur dan 
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tidak fokus pada bisnisnya. Memulai suatu bisnis membutuhkan 

suatu komitmen waktu dan kerja keras yang sungguh-sungguh.  

Kurang kontrol. Sistem kontrol membantu para pengusaha 

memonitor biaya, tingkat produksi, dll. Bila sistem kontrol tidak 

menunjukkan kontrol pada tingkat awal, mk para pengusaha akan 

kesulitan menghadapi masalah besar berikutnya 

 .Modal yang tidak cukup. Suatu bisnis harus memiliki cukup 

modal untuk dapat bertahan tanpa pemasukan selama 6 bulan. 

Pemilik bisnis baru hampir pasti akan gagal bila mereka berharap 

dapat membayar semua tagihan di bulan kedua dengan mengan-

dalkan kuntungan di bulan pertama.  

 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

           Daerah penelitian mencakup Kabupaten Sleman, DIY. Ada 17 

kecamatan, luas wilayah ada 574,82 KM
2
, jumlah seluruh penduduk ada 

1.026.596 orang (posisi tahun  2006).  Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 1 

Kependudukan di Kabupaten Sleman 

Kecamatan  
Luas Wilayah 

Km² 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk  

 Per Km² 

1. Moyudan 27,62 33.112 1.199 

2. Minggir 27,27 32.002 1.174 

3. Seyegan 26,63 44.649 1.677 

4. Godean 26,84 61.344 2.286 

5. Gamping 28,52 86.818 2.968 

6. Mlati 59,25 90.214 3.063 

7. Depok 35,55 180.243 5.070 

8. Berbah 22,99 43.536 1.894 

9. Prambanan 41,35 47.055 1.138 
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10. Kalasan 35,84 66.962 1.868 

11. Ngemplak 35,71 53.162 1.487 

12. Ngaglik 38,52 84.847 2.203 

13. Sleman 31,32 59.365 1.895 

14. Tempel 32,49 50.197 1.545 

15. Turi 43,09 33.164 770 

16. Pakem 43,84 31.905 728 

17. Cangkringan 47,99 28.081 585 

Jumlah  574,82 1.026.596 1.786 

Sumber: BPS Yogjakarta, 2006 

 

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Depok 

merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak 

dengan  rincian laki-laki berjumlah 95.301 jiwa dan perempuan 84.942 

jiwa. Sedangkan Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit 

adalah Kecamatan Cangkringan dengan rincian laki-laki 13.810 jiwa dan 

perempuan 14.271 jiwa. 

 

METODE PENELITIAN 

1.   Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Sleman yang sudah 

dewasa, yang sudah tidak mengikuti pendidikan baik pria maupun 

wanita.  Penelitian ini menggunakan metode sampling gugus bertahap 

dengan kombinasi random dan purposive sampling.   Dari 17 

kecamatan di kabupaten Sleman, secara random telah terpilih 

kecamatan Kalasan dan Kecamatan Ngemplak. Untuk wilayah 

menggunakan random sampling dan untuk responden digunakan 

purposive sampling. Ditentukan 150 orang sampel yang terdiri dari 100 

orang responden pria dan 50 orang responden wanita.   Sampel yang 

digunakan dengan purposive sampling. Dalam penelitian ini responden 

yang digunakan dikelompokkan dalam beberapa pengelompokan.  Usia 



 25 

sampel dikelompokkan dan dalam penelitian ini: 17  tahun s.d. 25 tahun 

sebanyak 20 orang, 26 tahun s.d. 35 tahun sebanyak 41 orang, 36 tahun 

s.d. 45 tahun sebanyak 45 orang dan di atas usia 45 tahun sebanyak 44 

orang. Pendidikan sampel dikelompokkan dan dalam penelitian ini: SD 

atau < SD sebanyak 17 orang, SLTP sebanyak 33 orang, SLTA 

sebanyak 84 orang, Sarjana atau > sebanyak 16 orang.  Status sampel 

dikelompokkan dan dalam penelitian ini yang sudah menikah sebanyak 

108 orang dan yang belum menikah sebanyak 42 orang.  Dari segi 

pendapatan sampel dikelompokkan dan dalam penelitian ini: 

penghasilan < Rp. 1.000.000,-- sebanyak 12 orang, Rp.1.000.000,- s.d. 

Rp. 2.000.000,-- sebanyak 33 orang, penghasilan Rp. 2.000.000,-- s.d. 

Rp.3.000.000,-- sebanyak 94 orang, dan penghasilan di atas Rp. 

3.000.000,-- 11 orang. 

2.   Teknik Analisis 

Menggunakan Analisis Persentase dan Kai Kuadrat Test (Chy Square 

Test).  Perhitungan secara manual dan program SPSS. 

3. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Data sekunder : dengan cara mencari langsung di perpustakaan 

dan instansi-instansi pemerintah 

2. Data Primer : dengan cara mendatangi responden melalui daftar 

pertanyaan. Pemilihan responden yang dipakai adalah dengan 

menggunakan metode sampel gugus bertahap. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

1.  Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

         Analisis karakteristik berdasarkan jenis kelamin dianalisis dengan 

analisis persentase mendapatkan hasil sebagai berikut: 
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                                                   Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase (%) 

1. Pria 100 66,66% 

2. Wanita 50 33,33% 

 Jumlah 100 100% 

 

   Sumber: primer dari penelitian 

 

b.Karakteristik Berdasarkan Status Perkawinan 

           Analisis karakteristik berdasarkan status perkawinan dianalisis 

dengan analisis persentasi mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

 
No Status Perkawinan Jumlah Responden Prosentase (%) 

1. Menikah 108 72% 

2. Belum Menikah 42 28% 

 Jumlah 150 100% 

 

                 Sumber: primer dari penelitian 

c.Karakteristik Berdasarkan Usia 

           Analisis karakteristik berdasarkan usia dianalisis dengan analisis 

persentasi mendapatkan hasil sebagai berikut: 

 

                                                                  Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

 
No Usia Jumlah Responden Prosentase (%) 

1. 17 – 25 tahun 20 13,33 % 

2. 26 – 35 tahun  41 27,33 % 

  3.    36 – 45 tahun                         45 30 % 

  4.      > 45 tahun 44 29,34 % 

 Jumlah 150 100% 

 

                    Sumber: primer dari penelitian 
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d. Karakteristik berdasarkan Pendidikan 

           Analisis karakteristik responden berdasarkan Ab dianalisis dengan 

frekuensi mendapatkan hasil berikut ini. 

 
Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan 
No Pendidikan Jumlah Responden Prosentase (%) 

1. SD < SD 17 11,33% 

2. SLTP 33 22 % 

3. SLTA 84 56 % 

4. S1 dan >S1 16 10,64 % 

 Jumlah 150 100% 

 

                   Sumber: primer dari penelitian 

e. Karakteristik Berdasarkan Pendapatan 
           Analisis karakteristik responden berdasarkan SN dianalisis dengan 

persentase men-dapatkan hasil berikut ini. 

                                                                           Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendapatan 

 
No Jml Pendapatan Jumlah 

Responden 

Prosentase (%) 

1. < Rp. 1.000.000,--        12 8 % 

2. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 33 22 % 

3. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 94 62,66 % 

4.    > Rp. 3.000.000 11 7,34 % 

 Jumlah 150 100% 

                  Sumber: primer dari penelitian 

BAHASAN PERMASALAHAN  

Bahasan Masalah 1: Jenis usaha kecil apa saja yang diminati untuk 

dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, DIY.  Dari hasil 

penelitian diperoleh hasil seperti tabel berikut ini. 
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                                                               Tabel 6 

Jenis Usaha Kecil yang Diminati Dikembangkan 

Oleh Masyarakat Kabupaten Sleman 

No Jenis Usaha Kecil Jumlah Sampel 

1 Peternakan  60 sampel = 40% 

2 Perikanan  42 sampel = 28 % 

3 Warung Makan  15 sampel = 10 % 

4 Warung Keperluan Sehari-hari  18 sampel = 12 % 

5 Membuat Kerajinan Tangan 15 sampel = 10 % 

Total 150 sampel = 100 % 

Sumber: primer dari penelitian 

          Ternyata bahwa 40 % (60 sampel dari total 150 sampel) masyarakat 

di Kabupaten Sleman berminat mengembangkan usaha kecil dalam bidang 

usaha peternakan disusul bidang usaha perikanan sebesar 28 % ( 42 sampel 

dari total 150 sampel), bidang usaha warung makan sebesar 10 % (15 

sampel dari total 150 sampel), bidang usaha warung keperluan sehari-hari 

12 % (18 sampel dari total 150 sampel), dan bidang usaha kerajinan tangan 

10 % (15 sampel dari 150 sampel). 

          Selanjutnya jenis usaha kecil yang diminati dikembangkan oleh 

masyarakat di Kabupaten Sleman seperti tampak dalam tabel 6 akan dirinci 

berdasarkan penggolongan dari sampel: status pernikahan, penghasilan, 

usia, pendidikan, dan jenis kelamin. Tiap-tiap jenis penggolongan akan 

diuji dengan menggunakan analisis Kuadrat Chi untuk mengetahui apakah 

ada kesamaan pendapat dari masing-masing penggolongan dalam 

mengembangkan jenis usaha kecil yang diminati oleh masyarakat di 

kabupaten Sleman.  Hipothesis kerjanya adalah Ho = ada kesamaan 

pendapat sedangkan H1 = tidak ada kesamaan pendapat.  Bila Kuadrat Chi 

(X
2
) hitung kurang dari Kuadrat Chi (X

2
) tabel maka Ho diterima dan H1 

ditolak, demikian sebaliknya. Dari penelitian  dalam tabel-tabel berikut ini 
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Tabel 7 

Jenis Usaha Kecil yang Diminati 

Sampel 

Status 

pernikahan 

 

 

Jenis Usaha yang Ingin Dikembangkan 

Total 
Peternakan 

Perikanan 

Darat 

Warung 

Makan 

Warung 

Keperluan 

Sehari-hari 

Membuat 

Kerajinan 

Tangan 

Menikah 40 30 12 16 10 108 

Belum 

Menikah 
20 12 3 2 5 42 

Total 60 42 15 18 15 150 

 Sumber: primer dari penelitian 

 

            Dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil Kuadrat Chi 

(X
2
) hitung dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 9,0137 kurang 

dibandingkan nilai Kuadrat Chi tabel sebesar 9,488. Taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05, df = 4.  Ini berarti Ho diterima dan H1 ditolak 

yang artinya ada kesamaan pendapat masyarakat di kabupaten Sleman 

yang sudah menikah maupun yang belum menikah dalam memilih jenis 

usaha kecil yang dikembangkan.  

Tabel 8 

Jenis Usaha Kecil yang Ingin Dikembangkan  

Sampel 

Penghasilan 

Jenis Usaha yang Diminati Dikembangkan Total  

Peternakan 
Perikanan 

Darat 

Warung 

Makan 

Warung 

Keperluan 
Sehari-hari 

Membuat 

Kerajinan 
Tangan 

< Rp 1.000.000 6 4 - 2 - 12 

1.000.000 s.d.  

2.000.000 
12 10 2 5 4 33 

2.000.000 s.d. 

3.000.000 
38 25 13 9 9 94 

> 3.000.000 4 3 - 2 2 11 

Total 60 42 15 18 15 150 

Sumber: primer dari penelitian   
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            Dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil Kuadrat Chi 

(X
2
) hitung dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 16,781 kurang 

dibandingkan nilai Kuadrat Chi tabel sebesar 21,026. Taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05, df = 12.  Ini berarti Ho diterima dan H1 

ditolak yang artinya ada kesamaan pendapat masyarakat di kabupaten 

Sleman yang berpenghasilan < Rp. 1.000.000,--,  yang berpenghasilan Rp. 

1.000.000,-- s.d. Rp. 2.000.000,--, yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,-- 

s.d. Rp.3.000.000,--, dan yang berpenghasilan > Rp. 3.000.000,-- dalam 

memilih jenis usaha kecil yang diminati untuk dikembangkan. Dari tabel di 

atas mayoritas masyarakat di kabupaten Sleman dalam semua tingkat 

penghasilan di atas memilih usaha kecil peternakan dan disusul usaha kecil 

perikanan darat, usaha kecil warung keperluan sehari-hari, usaha kecil 

warung makan dan usaha kecil kerajinan tangan.       

 

 

          

Tabel 9 

Jenis Usaha Kecil yang Ingin Dikembangkan 

 

Sampel 

Usia …… 
th 

Jenis Usaha yang Dikembangkan 

Total 
Peternakan 

Perikanan 

Darat 

Warung 

Makan 

Warung 

Keperluan 

Sehari-hari 

Membuat 

Kerajinan 

Tangan 

17 s.d. 25 10 8 - - 2 20 

26 s.d. 35 15 12 4 4 6 41 

36 s.d. 45 15 12 8 6 4 45 

Diatas 45 20 10 3 8 3 44 

Total 60 42 15 18 15 150 

 

Sumber: primer dari penelitian 

 

            Dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil Kuadrat Chi 

(X
2
) hitung dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 16,248 kurang 

dibandingkan nilai Kuadrat Chi tabel sebesar 21,026. Taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05, df = 12.  Ini berarti Ho diterima dan H1 
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ditolak yang artinya ada kesamaan pendapat masyarakat di kabupaten 

Sleman yang berusia 17 s.d 25, yang berusia 26 s.d. 35, yang berusia 36 

s.d. 45, dan yang berusia > 45, dalam memilih jenis usaha kecil yang 

diminati untuk dikembangkan. Dari tabel di atas mayoritas masyarakat di 

kabupaten Sleman dalam semua tingkat umur di atas memilih usaha kecil 

peternakan dan disusul usaha kecil perikanan darat, usaha kecil warung 

keperluan sehari-hari, usaha kecil warung makan dan usaha kecil kerajinan 

tangan. 

Tabel 10 

Jenis Usaha Kecil yang Ingin Dikembangkan 

 

Sampel 

Pendidikan 

Jenis Usaha yang Dikembangkan 

Total 
Peternakan Perikanan Darat 

Warung 

Makan 

Warung 

Keperluan 
Sehari-hari 

Membuat 

Kerajinan 
Tangan 

SD atau < SD 4 3 3 2 5 17 

SLTP 12 9 4 6 2 33 

SLTA 36 24 8 10 6 84 

Sarjana atau > 8 6 - - 2 16 

Total  60 42 15 18 15 150 

 

Sumber: Primer dari penelitian 

 

            Dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil Kuadrat Chi 

(X
2
) hitung dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 32,491 lebih besar 

dibandingkan nilai Kuadrat Chi tabel sebesar 21,026. Taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05, df = 12.  Ini berarti Ho ditolak dan H1 

diterima yang artinya ada tidak ada kesamaan pendapat masyarakat di 

kabupaten Sleman yang berpendidikan SD atau < SD , yang berpendidikan 

SLTP, yang berpendidikan SLTA, dan yang berpendidikan sarjana atau > 

dalam memilih jenis usaha kecil yang diminati untuk dikembangkan. Dari 

tabel di atas yang berpendidikan SLTA lebih memilih peternakan dan 

perikanan darat, sedang dalam tingkat pendikan lainnya tidak ada 

perbedaan yang signifikan dalam memilih usaha kecil. 
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Tabel 11 

Jenis Usaha Kecil yang Ingin Dikembangkan 

 

Sampel 

Jenis Kelamin 

Jenis Usaha yang Dikembangkan 

Total 
Peternakan 

Perikanan 

Darat 

Warung 

Makan 

Warung 

Keperluan 
Sehari-hari 

Membuat 

Kerajinan 
Tangan 

Pria 45 37 - 8 10 100 

Wanita 15 5 15 10 5 50 

Total 60 42 15 18 15 150 

Sumber: primer dari penelitian 

          Dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil Kuadrat Chi 

(X
2
) hitung dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar  44,553 lebih besar 

dibandingkan nilai Kuadrat Chi tabel sebesar 9,488. Taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05, df = 4.  Ini berarti Ho ditolak dan H1 diterima 

yang artinya ada tidak ada kesamaan pendapat masyarakat di kabupaten 

Sleman yang berjenis kelamin pria dan yang berjenis kelamin wanita 

dalam memilih jenis usaha kecil yang diminati untuk dikembangkan. Dari 

tabel di atas yang  berjenis kelamin pria lebih memilih peternakan dan 

perikanan darat, dan kerajinan tangan sedang yang berjenis kelamin wanita 

lebih dominan usaha kecil warung makan dan warung keperluan sehari-

hari.  

Bahasan Masalah 2: Jenis ternak apa saja yang diminati untuk 

dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, DIY. Dari hasil 

penelitian diperoleh hasil seperti dalam tabel berikut ini.  
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                                                  Tabel 12  

Jenis Ternak yang Diminati 

Dikembangkan Oleh Masyarakat Kabupaten Sleman 

 

No Jenis Ternak Jumlah Peminat 

1 Ayam Kampung  8 = 13,33 % 

2 Ayam Pedaging  6 = 10 % 

3 Kambing  18 = 30 % 

4 Sapi  26 = 43,33 % 

5 Itik  2 = 3,34 % 

Total 60 = 100 % 

Sumber: Primer dari penelitian 

          Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis ternak yang diminati 

dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Sleman yang terbesar adalah 

sapi sebesar 43,33 % (26 peminat dari 60 peminat), disusul kambing 

sebesar 30 % (18 peminat dari 60 peminat), ayam kampung sebesar 13,33 

% (8 peminat dari 60 peminat), ayam pedaging sebesar  

10 % ( 6 peminat dari 60 peminat) dan itik sebesar 3,34 % ( 2 peminat dari 

60 peminat). Bahasan Masalah 3: Jenis ikan apa saja yang diminati untuk 

dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, DIY. Dari hasil 

penelitian diperoleh hasil seperti tabel berikut ini. 

 

Tabel 13 

Jenis Usaha Perikanan yang Diminati 

Dikembangkan Oleh Masyarakat Kabupaten Sleman 

No Jenis Ikan  Jumlah Peminat 

1 Lele  12 = 28,57 % 

2 Gurameh  20 = 47,62 % 

3 Ikan Mas  4 = 9,52 % 

4 Ikan Nila  6 = 14.29 % 

Total 42 = 100 % 

Sumber: primer dari penelitian. 
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          Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis ikan yang diminati oleh 

masyarakat kabupaten Sleman yang terbesar adalah gurameh sebesar 47,62 

% (20 peminat dari 42 peminat), lele sebesar 28,57 % (12 peminat dari 42 

peminat), ikan nila sebesar 14,29 % (6 peminat dari 42 peminat) dan ikan 

mas sebesar 9,52 % (4 peminat dari 42 peminat). 

Bahasan Masalah 4: Jenis kerajinan tangan apa saja yang diminati untuk 

dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, DIY. Dari hasil 

penelitian diperoleh hasil seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 14 

Jenis Kerajinan TanganYang Diminati Dikembangkan 

Oleh Masyarakat Kabupaten Sleman 

 

No Jenis Kerajinan Tangan Jumlah Peminat 

1 Bambu 5 = 33,33 % 

2 Gerabah  2 = 13,33 % 

3 Kulit  2 = 13,33 % 

4 Kayu  6 = 40 % 

 Total  15 = 100 % 

Sumber: primer dari penelitian 

          Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis kerajinan tangan yang 

diminati dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Sleman yang terbesar 

adalah kerajinan kayu sebesar 40 %  (6 peminat dari 15 peminat), kerajinan 

bambu sebesar 33,33 % (5 peminat dari 15 peminat), kerajinan gerabah 

sebesar 13,33 % (2 peminat dari 15 peminat) dan kerjinan kulit sebesar 

13,33 % (2 peminat dari 15 peminat). 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

           Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebagian besar masyarakat 

di kabupaten Sleman berminat untuk mengembangkan usaha kecil dalam 

bidang peternakan (40%) di-susul usaha kecil bidang perikanan (28 %), 

warung keperluan sehari-hari (12%), warung makan (10%) dan kerajinan 

tangan (10%).  Dengan analisis Kuadrat Chi (X
2
) diketahui bahwa untuk 
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status pernikahan, tingkat penghasilan, dan tingkat usia ada kesamaan 

pendapat dari masyarakat di kabupaten Sleman dalam mengembangkan 

usaha kecil yang diminatinya.  Sedangkan untuk tingkat pendidikan dan 

jenis kelamin tidak ada kesamaan pendapat dari masyarakat di kabupaten 

Sleman dalam mengembangkan usaha kecil yang diminatinya. 

           Usaha kecil bidang peternakan yang paling diminati oleh 

masyarakat di kabupaten Sleman adalah sapi (43,33 %), disusul peternakan 

kambing (30 %), peternakan ayam kampung (13,33 %), peternakan ayam 

pedaging (10%) dan peternakan itik (3,34%). 

           Usaha kecil bidang perikanan yang paling diminati oleh masyarakat 

di kabupaten Sleman adalah ikan gurameh (47,62 %), disusul ikan lele 

(28,57 %), ikan nila (14,29%), ikan mas (9,52%). 

           Usaha kecil bidang kerajinan tangan yang paling diminati oleh 

masyarakat di kabupaten Sleman adalah kerajinan kayu (40%), disusul 

kerajinan bambu (33,33 %), kerajinan gerabah (13,33 %) dan kerajinan 

kulit (13,33 %). 

 

2. Saran 

           Hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi masukan bagi pemerintah 

daerah Sleman dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Sleman, 

khususnya dalam bidang pengembangan usaha kecil.   Usaha kecil bidang 

peternakan hendaknya menjadi prioritas untuk dikembangkan di kabupaten 

Sleman, disusul usaha kecil bidang perikanan. 

            Perlu diusahakan penyuluhan dalam usaha kecil peternakan 

khususnya ternak sapi dan kambing, penyuluhan dalam usaha kecil 

perikanan khususnya ikan gurameh dan lele, penyuluhan usaha kecil 

kerajinan tangan khususnya kerajinan kayu dan bambu. 

            Untuk pengembangan usaha kecil perlu pemerintah membantu 

dalam pembiayaan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil di kabupaten 

Sleman, misalnya dengan memberikan kredit dengan bunga yang ringan 

dan persyaratan yang mudah.                    
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