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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam 

mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak 

berpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, 

hanya UMKM yang mampu berdiri kokoh. 

Berdasarkan Data BPS (2012), pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah 

UMKM tidak mengalami penurunan, bahkan terus bertambah hingga mencapai 59 

juta UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.  UMKM juga 

memberikan kontribusi sebesar 62,57% Produk Domestik Bruto. Data dari 

Departemen Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga 

menunjukkan adanya perkembangan UMKM di Indonesia 5 tahun seperti tabel 

berikut dimana setidaknya setiap tahun terdapat peningkatan jumlah UMKM sekitar 

2 persen hingga 2,5 persen. 

Sumber:  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2011-2013,    

dan 2016-2017 

Gambar 1  Perkembangan UMKM Tahun 2011 – 2013, dan 2016 – 2017 

Perkembangan UMKM yang semakin pesat di Indonesia ini membuat banyak 

masyarakat untuk ikut membuat usahanya sendiri. Untuk membangun usaha yang 

dapat bersaing dan bertahan dalam pasar, tentu diperlukan kecakapan atau 

pemahaman yang baik dari pelaku usaha tersebut seperti keuangan, manajemen 

sumber daya manusia, pemasaran, hingga produk.  

Dibalik tinggi dan terus bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia, juga 

terdapat permasalahan yang kerap dialami oleh pelaku usaha. Salah satunya 

produktifitas. Permasalahan ini dapat dilihat dari sumbangan produk domestik 
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bruto (PDB), porsi UMKM hanya memberikan kontribusi sebesar 62,57% dimana 

dengan porsi unit usaha sebesar 99,99% persen, dan porsi tenaga kerja sebesar 

97,3%, UMKM hanya bisa berkontribusi sebesar 62,57%. Berbanding terbalik 

dengan korporasi yang memiliki porsi usaha hanya sebesar 0,01%, dan porsi tenaga 

kerja sebesar 2,7 persen, korporasi bisa menyumbangkan PDB sebesar 37,43%. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa produktifitas UMKM 

rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi, efektifitas, kemampuan berusaha, 

dan lemahnya dukungan permodalan pelaku usaha. Meskipun kontribusi UMKM 

terhadap perkembangan ekonomi telah dianggap sangat besar, keberlangsungan 

UMKM sangat bergantung pada dua faktor yaitu kondisi eksternal dan sumber daya 

serta perilaku manajemen (Aragon-Sanchez dan Sanches-Marin 2005). Secara 

umum, kurangnya sumber daya manusia yang terkualifikasi telah teridentifikasi 

sebagai salah satu bottlenecks bagi UMKM dan juga sebagai salah satu aspek yang 

sebaiknya diterapkan pada manajemen UMKM (Lee 2006). 

Untuk menghadapi permasalahan ini, baik pemerintah maupun swasta 

berusaha membantu pelaku usaha untuk dapat membangun usahanya yang dapat 

bertahan dan mampu bersaing dalam pasar melalui berbagai program. Program-

program ini dapat berupa pembinaan, pengawasan, dan pelatihan yang ditujukan 

kepada pelaku usaha baru. Salah satunya melalui Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia dimana terdapat rencana atau program 

yang ditujukan khusus untuk pengembangan UMKM seperti Pelatihan 

Kewirausahaan, Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM, Wirausaha 

Pemula yang didukung Modal Awal Usaha, Pendampingan Usaha Mikro untuk 

mengakses dan mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain-lain. Melalui 

Depkop UMKM sendiri, hingga tahun 2018 telah tercatat sebanyak 22,190 UMKM 

yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, 11,393 UMKM baru mendapatkan 

dukungan modal awal usaha dan 64,273 usaha mikro mendapatkan akses untuk 

Kredit Usaha Rakyat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka 

memberdayakan pelaku UMKM agar mampu menjalankan perusahaannya dengan 

baik dan benar. Selain itu, tidak hanya pemerintah tapi juga pihak swasta ikut 

membantu pengembangan bisnis UMKM. Salah satunya Astra International 

melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra telah ikut membina UMKM dengan 

program pelatihan, bantuan pembiayaan dan lain-lain. Tercatat sebanyak 10,894 

UMKM binaan dan 68,030 orang serapan tenaga kerja yang telah dicapai oleh 

YDBA sejak didirikan tahun 1980. 

The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable 

Partnerships (AOTS) merupakan suatu organisasi yang didukung oleh Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI) Jepang yang bertujuan untuk membangun 

hubungan baik melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) di negara-

negara berkembang. Sebagai organisasi yang mendukung pengembangan sumber 

daya manusia, AOTS memiliki berbagai macam kegiatan untuk mencapai 

tujuannya yaitu melalui pelatihan khusus yang diadakan di Kepang, pelatihan di 

luar negeri selain di jepang, internship atau magang di perusahaan di Jepang, dan 

pengiriman tenaga ahli ke negera berkembang. Sejak didirikan dari tahun 1959, 

AOTS telah mengirimkan 186.010 peserta pelatihan hingga tahun 2016 dari seluruh 

negara ke negara Jepang untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan industri 

maupun perusahaan dan 199.630 peserta pelatihan yang diadakan oleh AOTS di 

negara luar Jepang. Terhitung dari tahun fiskal 2017, AOTS memiliki 220 program 
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pelatihan di Jepang, 44 kursus pelatihan di luar negara Jepang, 330 pengiriman ahli, 

dan 70 program magang.  

Program-program pelatihan yang diadakan oleh AOTS telah direncanakan 

sesuai dengan kebutuhan industri di negara-negara berkembang. Hal ini bertujuan 

agar anggaran yang diberikan pemerintah Jepang untuk AOTS dapat dipergunakan 

secara optimal dan tepat sasaran. Program pelatihan yang didesain dan dipilih 

dengan baik akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga akan meningkatkan nilai human capital di dalam organisasi 

(Stolovitch dan Maurice 1998). Salah satu program pelatihan yang diselenggarakan 

oleh AOTS bekerjasama dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra adalah manajemen 

perusahaan untuk Indonesia atau lebih dikenal dengan Corporate Management for 

Indonesia, program ini ditujukan kepada pelaku UMKM di YDBA yang ingin 

memahami cara mengatur perusahaannya dengan baik dan benar. 

Untuk implementasi program pelatihan yang baik membutuhkan investasi 

dari perusahaan terhadap karyawannya, yang membuat perusahaan berhati-hati 

dalam memilih program pelatihan yang cocok untuk karyawan tersebut, baik 

pelatihan secara internal ataupun mengikuti pelatihan eksternal karena biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengikuti program pelatihan tidak sedikit. 

Banyak organisasi melakukan investasi yang cukup besar pada pelatihan (Holton, 

et al. 2000) dengan antisipasi bahwa pelatihan akan mengarah kepada individu yang 

lebih baik seperti kinerja organisasi dan produktivitas saat bekerja, keuntungan 

lebih besar, penurunan turnover karyawan, kepuasan pelanggan yang lebih baik dan 

motivasi yang lebih tinggi (Velada et al. 2007). Oleh karena itu, perusahaan yang 

mengikutsertakan karyawannya dalam program pelatihan mengharapkan hasil yang 

setimpal dari investasi tersebut melalui asistensi dari AOTS selaku penyelenggara 

untuk melakukan evaluasi yang merupakan proses dari pelatihan itu sendiri. Karena 

menurut Jain dan Agrawal (2007) tahap terpenting dalam pelatihan adalah analisis, 

desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.  

Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi 

pelatihan, salah satu yang paling sering digunakan oleh praktisi pelatihan adalah 4 

level model evaluasi pelatihan Kirkpatrick. Metode evaluasi pelatihan Kirkpatrick 

telah dianggap sebagai metode yang paling bermanfaat dan praktis dalam 50 tahun 

belakangan ini oleh pelatih profesional (Bates 2004). Model ini memiliki 4 

tingkatan dari hasil pelatihan yaitu: reaction, learning, behavior, dan results. 

Perumusan Masalah 

AOTS telah mengadakan berbagai macam pelatihan manajemen, baik di 

Jepang maupun di negara-negara berkembang. Namun setelah selesai melakukan 

pelatihan, terutama program yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang 

belum dilakukan suatu evaluasi yang menyeluruh terhadap suatu program 

pelatihan. Evaluasi pelatihan merupakan bagian paling problematik dari fungsi 

pelatihan karena banyak organisasi memberikan sedikit perhatian untuk menilai 

efektivitas program pelatihan tersebut (Ogundeji 1991). Evaluasi program pelatihan 

hanya sampai pada tahap reaksi atau tanggapan peserta. Hal ini dapat dilihat dari 

angket evaluasi pelatihan yang diberikan pada peserta hanya terdapat beberapa poin 

seperti tingkat pemahaman materi kuliah, tingkat pencapaian keterpenuhan 

kebutuhan mengenai materi kuliah, tingkat penilaian instruktur, dan tanggapan 
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mengenai apa yang perlu diperbaiki mengenai materi kuliah. Menurut Kirkpatrick 

(2016), efektivitas pelatihan dapat diketahui secara menyeluruh apabila empat 

tahap evaluasi telah dilakukan. Yaitu evaluasi tahap pertama reaction, learning, 

behavior dan result. Pelatihan untuk UMKM di AOTS telah berjalan selama kurun 

waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Selama 

berlangsungnya pelatihan manajemen perusahaan untuk UMKM ini, selalu menarik 

perhatian UMKM dengan data jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebagai 

berikut: 

Tabel 1  Data Aplikasi Program Pelatihan Manajemen Perusahaan 2015 – 2018. 

Tahun Total Aplikasi diterima Jumlah Peserta diterima 

2015 40 33 

2016 35 31 

2017 38 30 

2018 35 30 

 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa YDBA telah mengirimkan total 

sebanyak 124 peserta dari berbagai UMKM kemitraan untuk mengikuti pelatihan 

manajemen perusahaan dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Selain itu jumlah 

peminatnya yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Serta belum ada 

tindak lanjut mengenai peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti 

pelatihan.  

Untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh terhadap evaluasi pelatihan, 

diperlukan adanya evaluasi tahap selanjutnya yaitu tahap learning, behavior, dan 

tahap result (Kirkpatrick 2006). Berbekal latar belakang dan uraian tersebut dan 

teori evaluasi kirkpatrick, dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh program pelatihan manajemen perusahaan terhadap 

kompetensi mitra UMKM YDBA? 

2. Bagaimana pengaruh program pelatihan manajemen perusahaan terhadap kinerja 

mitra UMKM YDBA? 

3. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja mitra UMKM YDBA? 

4. Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh AOTS agar program pelatihan 

manajemen perusahaan berjalan secara efektif untuk meningkatkan kinerja mitra 

UMKM YDBA? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Menganalisis pengaruh program pelatihan manajemen perusahaan terhadap 

kompetensi mitra UMKM YDBA. 

2 Menganalisis pengaruh program pelatihan manajemen perusahaan terhadap 

kinerja mitra UMKM YDBA. 

3 Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja mitra UMKM YDBA. 

4 Merumuskan alternatif strategi program pelatihan manajemen perusahaan 

yang efektif untuk meningkatkan kinerja mitra UMKM YDBA. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu bagi 

organisasi (perusahaan) dan bagi masyarakat ilmiah : 

1 Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada organisasi bagaimana pandangan peserta pelatihan terhadap pelatihan 

yang diselenggarakan. Serta sebagai salah satu metode yang dapat dilakukan 

secara terus menerus bagi organisasi untuk menjaga hubungan baik dengan 

perusahaan peserta pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

2 Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 

dalam menganalisis perusahaan peserta pelatihan bagaimana hasil dan 

dampak yang didapatkan terhadap perusahaan tersebut. 

3 Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di The Association for Overseas Technical 

Cooperation and Sustainable Partnership, yang merupakan organisasi yang 

bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia di Jepang. Penlitian ini 

difokuskan pada kegiatan evaluasi program pelatihan manajemen perusahaan, dan 

diarahkan bagi peserta program pelatihan manajemen perusahaan di AOTS yang 

berasal dari beberapa perusahaan yang merupakan mitra usaha mikro, kecil, dan 

menengah di Yayasan Dharma Bhakti Astra. Penelitian ini mengevaluasi pelatihan 

menurut teori Kirkpatrick (2016), yakni tahap learning, behavior dan result. 

Penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari pelatihan terhadap kompetensi dan 

kinerja serta memformulasikan strategi pelatihan yang efektif agar AOTS dapat 

meningkatkan kompetensi dan kinerja pelaku UMKM melalui pelatihan 

manajemen perusahaan. 

  


