
I. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

penggerak perekonomian nasional yang terbukti tahan terhadap adanya krisis 

ekonomi. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam hal 

kuantitas maupun kualitas, selain itu UMKM selama ini telah menjadi sumber 

kehidupan dari sebagian besar rakyat Indonesia dan mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) 

nasional Indonesia. Pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat 

sebesar Rp 2.993 triliun. Sedangkan kontribusi terhadap total nilai ekspor 

mencapai Rp 162 triliun dari total ekspor Indonesia (http://www.depkop.go.id).  

 Usaha Mikro (UMI) merupakan bagian UMKM yang memberikan 

kontribusi PDB terbesar dengan kontribusi mencapai Rp. 1.761 triliun pada tahun 

2009. Saat ini jumlah usaha mikro di Indonesia lebih dari 52 juta unit usaha dan 

mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 90 juta orang,  yang membuktikan 

bahwa penciptaan lapangan kerja terbesar berasal dari usaha mikro 

(http://www.depkop.go.id). Perkembangan yang signifikan pada usaha mikro, 

menyebabkan banyak lembaga keuangan yang khusus untuk membiayai usaha 

mikro di Indonesia. Upaya pemberdayaan terhadap usaha mikro akan sangat 

membantu di dalam menanggulangi masalah kemiskinan, penganguran, dan 

penciptaan lapangan kerja.  

 Usaha mikro sebagai bagian dari UMKM terbukti mampu bertahan 

terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, selain itu usaha mikro telah 

menjadi tumpuan pembangunan nasional yang terintegrasi dari pusat ke daerah. 
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Adanya otonomi daerah saat ini menjadikan permasalahan di atas bukan lagi 

sekedar tugas pemerintah, namun diperlukan peran aktif dari pemerintah di 

daerah, salah satu caranya adalah melalui peningkatan kinerja usaha mikro yang 

terdapat di daerah tersebut.  

Usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai pengentas kemiskinan serta 

penyerapan tenaga kerja, melainkan dapat berfungsi sebagai wadah 

mempromosikan wisata suatu daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Sukabumi telah 

berhasil mengembangkan usaha mikro berupa jajanan moci kacang dan moci 

aneka rasa, kemudian Bandung dengan jajanan tape singkong (peyeum). Makanan 

atau jajanan tersebut dijalankan oleh individu atau kelompok usaha yang 

umumnya merupakan kelompok usaha mikro dan kecil, tetapi meski dengan skala 

usaha yang kecil justru mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan 

pariwisata daerah tersebut.  

Kota Bogor merupakan salah satu kota perdagangan dan jasa yang 

mendukung pengentasan kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan 

kerja bagi masyarakat Indonesia. Sejalan dengan kewajiban yang diamanahkan 

oleh pemerintah terhadap daerah-daerah di Indonesia, maka salah satu cara Kota 

Bogor untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan 

kinerja sektor UMKM termasuk usaha mikro di dalamnya secara kualitas maupun 

kuantitas.  

Tahun 2010 jumlah UMKM di Kota Bogor mencapai 32.901 unit dan 90% 

diantaranya merupakan usaha mikro serta 2.193 diantaranya telah masuk ke dalam 

pembinaan Pemerintah Kota Bogor (KKUMKM, 2011). Jumlah tenaga kerja yang 

diserap di sektor UMKM sampai tahun 2010 telah mencapai 58.249 orang. 
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Sedangkan dari jumlah asset atau investasi capaian UMKM ditahun 2010 berkisar 

pada angka Rp 575.397.110.000 (http://www.kotabogor.go.id). Kota Bogor 

menyadari dengan potensi pelaku UMKM dan usaha mikro yang banyak, dapat 

bersama-sama mewujudkan Kota Bogor menjadi kota perdagangan dan jasa 

dengan pelayanan yang prima. 

 Visi dan Misi Kota Bogor tersebut tentunya harus didukung oleh 

organisasi pemerintahan yang solid dan fokus kepada tujuan organisasi. Salah satu 

instansi pemerintahan Kota Bogor yang fokus terhadap sektor UMKM adalah 

Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KKUMKM) yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Derah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Jabatan 

Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan UMKM. KKUMKM menyadari 

pentingnya suatu pembinaan terhadap usaha mikro yang ada di Kota Bogor 

melalui koordinasi yang baik antar semua pihak yang terkait guna meningkatkan 

kinerja dari usaha mikro di Kota Bogor tersebut. Oleh karena itu, kekuatan yang 

terdapat pada internal KKUMKM harus digunakan secara terpadu sehingga 

pengelolaan dan pembinaan usaha mikro tidak saling berbenturan dengan 

peraturan dan kebijakan yang ada dalam lingkup pemerintahan Kota Bogor. 

Kekuatan tersebut diantaranya adalah kewenangan membina UMKM dan dengan 

dukungan struktur organisasi yang kuat dalam pengembangan UMKM. 

Kepedulian KKUMKM terhadap usaha mikro di Kota Bogor salah satunya 

direalisasikan melalui penyediaan zona usaha berdagang, sehingga diharapkan 



 

para pelaku usaha mikro 

nyaman dalam berniaga. 

 Jenis usaha mikro yang ada di Kota Bogor bergerak 

minuman, barang hasil pertanian hingga jasa

bubur, martabak, minuman

di Kota Bogor terdapat usaha

yang dibawa dalam usahanya

Sate Padang, Soto Lamongan

Tegal (Warteg) Potong Rambut 

yang dibawa salah satunya terlihat dari nama belakang usaha tersebut. Hal ini juga 

merupakan salah satu cara agar menarik perhatian para konsumen dan salah satu 

strategi pemasaran usaha yang dijalankan. 

Salah satu usaha mikro di 

makanan dan berada 

lele (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Warung Tenda Pecel Lele Lamongan
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usaha mikro dapat tertata rapih, mempunyai legalitas usaha 

berniaga.  

Jenis usaha mikro yang ada di Kota Bogor bergerak di bidang 

minuman, barang hasil pertanian hingga jasa, seperti pedagang nasi goreng, sate, 

bubur, martabak, minuman botol, buah-buahan, jasa tambal ban. Sering dijumpai 

terdapat usaha mikro yang memiliki ciri khas atau atribut 

dalam usahanya, seperti  usaha Bubur Kacang Madura

Lamongan, Bakso Malang, Bubur Ayam Cianjur

Potong Rambut Asgar (Asli Garut), dan lain sebagainya. 

yang dibawa salah satunya terlihat dari nama belakang usaha tersebut. Hal ini juga 

merupakan salah satu cara agar menarik perhatian para konsumen dan salah satu 

strategi pemasaran usaha yang dijalankan.  

Salah satu usaha mikro di Kota Bogor yang bergerak dalam 

berada dalam lingkup KKUMKM adalah usaha warung tenda pecel 

 
 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2011) 
Gambar 1. Warung Tenda Pecel Lele Lamongan di Jl. Universitas Pakuan Bogor

apih, mempunyai legalitas usaha dan 

di bidang makanan, 

pedagang nasi goreng, sate, 

buahan, jasa tambal ban. Sering dijumpai 

atau atribut daerah 

Madura, Sate Madura, 

Cianjur, Warung 

ebagainya. Ciri khas 

yang dibawa salah satunya terlihat dari nama belakang usaha tersebut. Hal ini juga 

merupakan salah satu cara agar menarik perhatian para konsumen dan salah satu 

bergerak dalam bidang 

adalah usaha warung tenda pecel 

di Jl. Universitas Pakuan Bogor 
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Usaha tersebut memiliki jumlah konsumen yang banyak, perputaran uang yang 

relatif besar, dan adanya ciri khas kedaerahan. Oleh karena itu banyak masyarakat 

yang menjadikan usaha tersebut sebagai mata pencarian utama untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya.  

  Pengamatan langsung di lapangan diketahui jumlah pedagang warung 

tenda pecel lele yang tersebar di enam Kecamatan Kota Bogor mencapai 148 

pedagang. Para pedagang tersebut umumnya tersebar di sepanjang jalan-jalan raya 

Kota Bogor. Usaha warung tenda pecel lele di Kota Bogor merupakan salah satu 

usaha mikro dengan omset yang relatif besar. Berdasarkan Tabel 1, omset usaha 

warung tenda pecel lele di Kota Bogor berkisar antara Rp.100.000-400. 000/Hari, 

yang lebih besar dibandingkan dengan usaha bubur ayam, bakso dan soto mie. 

Selain itu usaha ini mempunyai perputaran uang yang besar mencapai Rp. 90 

Miliar/Tahun di Jabodetabek (http://www.paguyubanpulukadang.forumotion.net). 

Pendapatan atau omset yang relatif besar pada usaha ini, memungkinkan usaha 

warung tenda pecel lele mampu menggerakan kegiatan ekonomi lain di 

masyarakat, seperti munculnya usahabudidaya ikan lele hingga usaha produk-

produk olahan ikan lele yang dijalankan oleh masyarakat.   

Tabel 1. Omset Per Hari Usaha Mikro Warung Tenda Pecel Lele, Bubur Ayam, 
Bakso, dan Soto Mie 

No. Usaha Mikro Jumlah (unit) Omset Per Hari 
1 Bubur Ayam 39 Rp. 50.000-100.000 
2 Warung Tenda Pecel Lele 29 Rp. 100.000-Rp. 400.000 
3 Bakso 30 Rp. 50.000-200.000 
4 Soto Mie 20 Rp. 20.000-50.000 

Sumber: KKUMKM (2011) 

  Apabila usaha warung tenda pecel lele di Kota Bogor tersebut 

dikembangkan secara fokus oleh KKUMKM dan pemerintah Kota Bogor, maka 

usaha tersebut mampu menjadi salah satu usaha mikro yang memberikan 
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kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah Kota Bogor dalam hal 

retribusi atau pajak. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah penyerapan 

tenaga kerja oleh usaha warung tenda  pecel lele tersebut. Jika masing-masing 

warung tenda memiliki minimal 3 pegawai, maka jumlah pegawai yang diserap 

bisa mencapai 450 orang, belum lagi penyerapan tenaga kerja untuk kegiatan hulu 

yaitu budidaya ikan lele dan hilirnya berupa pengolahan produk ikan lele.  

  Usaha warung tenda pecel lele juga memiliki potensi untuk menciptakan 

pasar yang baru yang tidak dimiliki oleh usaha mikro lainnya seperti bubur ayam, 

bakso dan soto mie. Potensi pasar yang baru tersebut di antaranya adalah berupa 

permintaan konsumen terhadap produk-produk turunan ikan lele, seperti abon 

ikan lele, nugget ikan lele, sosis ikan lele, hingga kerupuk kulit ikan lele. 

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa konsumen di lapangan, permintaan 

terhadap produk olahan lele cukup besar. Namun, produk-produk olahan tersebut 

masih terbatas secara kuantitas dan belum tersedia di tempat-tempat warung tenda 

pecel lele yang tersebar diseluruh Kota Bogor. Hal tersebut merupakan salah satu 

peluang bagi KKUMKM untuk ikut mengembangkan usaha warung tenda pecel 

lele melalui pengembangan produk olahan berbasis ikan lele. Adanya KKUMKM 

akan sangat membantu para pelaku usaha warung tenda pecel lele dalam hal 

pelatihan, teknis pembuatan atau produksi hingga pemasaran  produk-produk 

olahan ikan lele. Hal inilah yang menjadi nilai tambah usaha warung tenda pecel 

lele dibandingkan usaha mikro lain yang bergerak di bidang makanan, khususnya 

usaha mikro warung tenda makanan.   

  Usaha warung tenda pecel lele pada Gambar 1, apabila dicermati secara 

seksama, usaha tersebut memiliki suatu keunikan yang mencirikan asal masakan 
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ataupun asal daerah pedagang pecel lele tersebut. Keunikan tersebut berada pada 

nama, desain atau logo spanduk. Usaha warung tenda pecel lele hampir sama 

dengan usaha berbasis kedaerahan lainnya yang bermunculan di Kota Bogor. 

Karakteristik yang unik dari usaha-usaha tersebut, menandakan adanya identitas 

suatu daerah yang hendak dimunculkan sebagai kemenarikan usaha tersebut di 

mata konsumen atau masyarakat. 

  Keberadaan dan perkembangan usaha warung tenda pecel lele di Kota 

Bogor tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang mendukung 

keberlangsungan usaha tersebut mulai dari dukungan pemerintah, pasokan, 

konsumsi ikan masyarakat, hingga kestrategisan tempat. Dukungan pemerintah 

yaitu berupa kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan 

usaha mikro khusunya warung tenda pecel lele. Hal tersebut tercermin salah 

satunya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mencanangkan 

peningkatan produksi ikan lele dari 200.000 ton tahun 2009 ditargetkan menjadi 

900.000 ton di tahun 2014 (Warta Pasar Ikan, 2010).  

 Permintaan produk olahan ikan yang semakin meningkat menjadi faktor 

pendukung lain bagi pengembangan usaha warung tenda pecel lele. Seiring 

dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung menginginkan 

kepraktisan, maka nantinya usaha warung tenda pecel lele tidak hanya menjual 

menu ayam dan lele goreng, namun mampu menyediakan produk-produk olahan 

ikan lele. Ketersediaan produk olahan ikan lele tersebut merupakan salah satu 

daya tarik bagi masyarakat dan juga merupakan inovasi dalam usaha warung 

tenda pecel lele.  
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  Usaha warung tenda pecel lele tentunya tidak terlepas dari masalah 

pasokan bahan baku ikan lele. Keberadaan Parung yang relatif dekat dengan Kota 

Bogor menjadikan Parung sebagai pemasok ikan lele bagi Kota Bogor 

dikarenakan keterbatasan produksi sebesar 300 ton per tahun dibandingkan 

dengan tingginya kebutuhan ikan lele di Kota Bogor sebesar  635 ton per tahun 

(PT. Central Protein Prima, 2008) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Produksi Ikan Lele di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor 

Kabupaten/Kota 
Produksi (Ton) 

2006 2007 2008 
Kabupaten Bogor 6.472 6.355 7.200 
Kota Bogor 352 323,72 300 

Sumber: PT. Central Protein Prima (2008) 

  Sisi pemasaran suatu usaha tidak jarang ditentukan oleh salah satu aspek 

yaitu lokasi atau tempat. Begitu juga dengan pengembangan usaha warung tenda 

pecel lele. Letak Kota Bogor yang strategis dengan pasar Jabodetabek yaitu di 

tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor dan dekat dengan Jakarta sebagai Ibu 

Kota Negara, membuat Kota Bogor menjadi strategis dalam perkembangan dan 

pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kedudukan Bogor diantara jalur tujuan Puncak 

atau Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi warung 

tenda  pecel lele.  

 Usaha warung tenda pecel lele dapat dijadikan sebagai daya tarik 

masyarakat dalam hal pemenuhan protein. Harga produk ikan lele yang relatif 

terjangkau dalam usaha warung tenda pecel lele, tentunya juga  menjadi faktor 

pendukung bagi pengembangan usaha tersebut. Semakin banyak masyarakat yang 

mengkonsumsi menu pecel lele, maka dapat turut membantu dalam peningkatan 

konsumsi protein. Walaupun pecel lele memiliki harga yang relatif murah, namun 
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gizi yang terkandung sangat tinggi. Berikut adalah nilai kandungan gizi yang 

terdapat pada 100 gr ikan lele (Tabel 3). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Ikan Lele 

No. Jenis Zat Gizi Bagian ikan yang dapat dimakan Ikan segar utuh 
1 Kadar air (%) 78,5 47,1 
2 Sumber Energi (cal) 90 54 
3 Protein (gr) 18,7 11,2 
4 Lemak (gr) 1,1 0,7 
5 Kalsium (Ca) (mgr) 15 9 
6 Posfor (P) (mgr) 260 156 
7 Zat besi( Fe) (mgr) 2 1,2 
8 Natrium (mgr) 150 90 
9 Tiamin ( Vit B1) 0,1 0,06 

10 Riboflavin (Vit B2) (mgr) 0,05 0,03 
11 NiaSin (mgr) 2,0 1,2 

Sumber:  Ditjen Perikanan Budidaya (2010) 

 Faktor-faktor pendukung yang dipaparkan sebelumnya tersebut bukan hal 

mutlak yang harus menjadi fokus utama bagi pengembangan usaha warung tenda 

pecel lele di Kota Bogor. Masih terdapat hal lain yang perlu disikapi dengan bijak 

oleh KKUMKM terkait dengan pengembangan usaha warung tenda pecel lele 

tersebut. Permasalahan tata letak merupakan salah satu hal yang menghambat 

pengembangan usaha ini. Tata letak yang tidak teratur, tidak jarang membuat 

pemakai jalan raya dan trotoar merasa terganggu. Selain itu, kurangnya sosialisasi 

mengenai tata letak usaha kepada para pedagang oleh KKUMKM, semakin 

memperbesar kendala bagi pengembangan usaha warung tenda pecel lele. oleh 

karena itu, diperlukan solusi yang mampu memenuhi kepentingan semua pihak, 

baik itu para pedagang, konsumen dan KKUMKM selaku pihak Pemerintah Kota 

Bogor.   

Peningkatan konsumsi ikan lele tentunya akan berdampak positif kepada 

meningkatnya pendapatan para pedagang warung tenda pecel lele. Namun, 

kenyataan saat ini menunjukkan konsumsi ikan masyarakat Kota Bogor masih 



10 

 

relatif rendah sebesar 1,33 Kg/Kapita/Tahun, angka tersebut masih di bawah 

anjuran Pola Pangan Harapan yaitu 31,40 Kg/Kapita/Tahun 

(http://www.tempointeraktif.com). Rendahnya konsumsi ikan tersebut salah 

satunya disebabkan oleh kurangnya edukasi oleh Pemerintah Kota Bogor untuk 

mensosialisasikan gerakan makan ikan kepada masyarakat. Hal lainnya yaitu jika 

pemerintah Kota Bogor mampu meningkatkan konsumsi ikan lele warganya, 

maka dampak positif lain yang akan dirasakan adalah peningkatan pendapatan 

para pedagang warung tenda pecel lele. Pendapatan dan  uang yang diperoleh para 

pedagang tersebut tentunya dapat menggerakkan usaha lain, seperti usaha 

produksi produk olahan ikan lele maupun melakukan ekspansi usaha. Dengan 

demikian, pengembangan usaha warung tenda pecel lele tersebut, bukan hanya 

antara pedagang dengan masyarakat, namun perlu juga peran dari Pemerintah 

Kota Bogor.  

Munculnya waralaba pecel lele dengan konsep modern (Gambar 2) 

menjadi permasalahan lainnya dalam pengembangan usaha warung tenda pecel 

lele. Persaingan usaha yang semakin ketat dan inovasi yang dimiliki oleh 

waralaba pecel lele modern tentunya semakin menggerus keberadaan warung 

tenda pecel lele tradisional yang ada dijalan-jalan. Hal tersebut terlihat nyata dari 

sisi harga yang ditawarkan oleh pecel lele modern. Harga untuk menu pecel lele 

yang ditawarkan oleh waralaba pecel lele modern tidak terlalu berbeda dengan 

harga di warung tenda pecel lele tradisional yaitu sebesar Rp. 10.000-

11.000/porsi. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu ancaman bagi warung tenda 

pecel lele tradisional, karena konsumen akan lebih memilih waralaba tersebut 

ketimbang warung tenda pecel lele tradisional, dikarenakan harga yang relatif 



 

terjangkau, desain tempat yang nyaman, pelayanan oleh pegawainya yang khas, 

serta menu makanan yang beragam. KKUMKM tentunya per

mengatur permasalahan tersebut, sehingga adanya waralaba tersebut tidak 

mengganggu keberada

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

  Pengembangan usaha warung tenda pecel lele, bukan hanya kegiatan 

produksi, pasokan bahan baku, melainkan terdapat 

pentingnya adalah perbaik

sebagian kalangan masyarakat dapat mengancam pendapatan para pedagang dan 

mengancaam pengembangan usaha tersebut secara keseluruhan. Jeleknya citra 

ikan lele tersebut, tidak terlepas dari adanya cara budidaya ikan lele yang kurang 

baik. Cara budidaya ikan lele yang kurang b

psikologis dan persepsi m

mengkonsumsi ikan lele dan produk

pengembangan usaha warung tenda pecel lele adalah permodalan. 

permodalan yang dimiliki pedagang
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, desain tempat yang nyaman, pelayanan oleh pegawainya yang khas, 

serta menu makanan yang beragam. KKUMKM tentunya perlu mengatasi dan 

mengatur permasalahan tersebut, sehingga adanya waralaba tersebut tidak 

mengganggu keberadaan warung tenda pecel lele tradisional di Kota Bogor

 
 
 

Sumber: http://www.id.openrice.com 
Gambar 2. Waralaba Pecel Lele dengan Konsep Modern

 
 

Pengembangan usaha warung tenda pecel lele, bukan hanya kegiatan 

produksi, pasokan bahan baku, melainkan terdapat kegiatan lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah perbaikan citra ikan lele. Masih jeleknya citra ikan lele di 

masyarakat dapat mengancam pendapatan para pedagang dan 

mengancaam pengembangan usaha tersebut secara keseluruhan. Jeleknya citra 

ikan lele tersebut, tidak terlepas dari adanya cara budidaya ikan lele yang kurang 

baik. Cara budidaya ikan lele yang kurang baik tersebut dapat 

psikologis dan persepsi masyarakat, akibatnya masyarakat tidak mau 

n lele dan produk-produk olahannya. Permasalahan lain dalam 

pengembangan usaha warung tenda pecel lele adalah permodalan. 

permodalan yang dimiliki pedagang membuat para pedagang mengalami kesulitan 

, desain tempat yang nyaman, pelayanan oleh pegawainya yang khas, 

lu mengatasi dan 

mengatur permasalahan tersebut, sehingga adanya waralaba tersebut tidak 

di Kota Bogor.  

Modern 

Pengembangan usaha warung tenda pecel lele, bukan hanya kegiatan 

lain yang tidak kalah 

n citra ikan lele. Masih jeleknya citra ikan lele di 

masyarakat dapat mengancam pendapatan para pedagang dan 

mengancaam pengembangan usaha tersebut secara keseluruhan. Jeleknya citra 

ikan lele tersebut, tidak terlepas dari adanya cara budidaya ikan lele yang kurang 

dapat mempengaruhi 

tidak mau lagi untuk 

. Permasalahan lain dalam 

pengembangan usaha warung tenda pecel lele adalah permodalan. Lemahnya 

membuat para pedagang mengalami kesulitan 
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untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi, ekspansi usaha, dan 

pengembangan terhadap produk-produk olahan ikan lele.  

  Strategi yang dilakukan oleh KKUMKM terhadap keberadaan warung 

tenda pecel lele di Kota Bogor saat ini masih terbatas pada pembinaan UMKM 

dan belum secara khusus terfokus kepada pengembangan usaha warung tenda 

pecel lele. Namun, KKUMKM menyadari potensi dan kendala yang ada pada 

warung tenda pecel lele terebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kajian strategi 

pengembangan usaha warung tenda pecel lele di Kota Bogor, sehingga nantinya 

usaha warung tenda pecel lele yang ada di Kota Bogor dapat dijadikan sebagai 

salah satu usaha mikro yang mandiri dan menopang perekonomian Kota Bogor.   

 
 
1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Faktor internal-eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan 

usaha warung tenda pecel lele di Kota Bogor? 

b. Bagaimana alternatif strategi pengembangan usaha warung tenda pecel 

lele di Kota Bogor? 

c. Bagaimana prioritas strategi pengembangan usaha warung tenda pecel lele 

di Kota Bogor? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Menganalisis faktor internal-eksternal apa saja yang mempengaruhi 

pengembangan usaha warung tenda pecel lele di Kota Bogor. 

b. Menentukan alternatif strategi pengembangan usaha warung tenda pecel 

lele di Kota Bogor. 

c. Menentukan prioritas strategi pengembangan usaha warung tenda pecel 

lele di Kota Bogor. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KKUMKM 

terkait dengan pengembangan usaha usaha warung tenda pecel lele di Kota 

Bogor.  

b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana dalam mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan, serta untuk 

memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis permasalahan yang 

berkaitan dengan usaha warung tenda pecel lele.   

c. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai sumbangsih 

terhadap ilmu pengetahuan.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kerja Kantor Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (KKUMKM) Kota Bogor. Pihak internal dalam 

penelitian ini adalah KKUMKM. Sementara itu, konsumen, pedagang dan pihak 

di luar KKUMKM merupakan pihak eksternal. Penelitian ini mencangkup analisis 

tingkat kepentingan konsumen dan pedagang warung tenda pecel lele, identifikasi 

faktor  internal dan eksternal, formulasi strategi  dan penentuan strategi. Faktor 

internal dan eksternal dapat diketahui dan diperoleh dari sisi persepsi konsumen 

dan pedagang warung tenda pecel lele terhadap hal-hal yang dianggap penting 

bagi pengembangan usaha warung tenda pecel lele di Kota Bogor. Strategi yang 

didapat dalam kajian penelitian ini dibatasi sampai tahapan penentuan strategi 

prioritas. Tahap implementasi diserahkan kepada KKUMKM Kota Bogor sebagai 

pihak yang berwenang untuk melakukan pengembangan usaha mikro yang ada di 

Kota Bogor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




