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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Agar teruji dan terbukti kebenarannya, perlu dikemukakan tulisan – 

tulisan dalam karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Setelah diuji secara 

obyektif, terdapat beberapa kajian ilmiah yang telah dikemukakan oleh 

penulis, diantaranya:  

Dalam penelitian Jurnal yang telah disusun oleh Nugroho, (2017). 

Pasca-penutupan Dolly tidak lepas dari pro dan kontra yang muncul di 

komunitas mantan Dolly. Untuk mengatasi, Pemerintah Kota Surabaya 

meluncurkan berbagai program dari pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan kewirausahaan. Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama 

dengan KB Bapemas Surabaya, Departemen Koperasi dan UKM Surabaya 

dan Departemen Perdagangan dan Industri Surabaya sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, dari sosialisasi hingga pelatihan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

kewirausahaan di komunitas eks Dolly dilakukan oleh Bapemas KB Surabaya, 

Departemen Koperasi dan UKM Surabaya dan Departemen Perdagangan dan 

Industri, kota Surabaya telah berjalan sesuai untuk peran masing-masing. 

Namun terkendala akses pasar pada produk-produk UKM eks masyarakat 

Dolly. 

Jurnal yang telah disusun oleh Amiruddin, (2018). Dalam 

pemberdayaan UKM binaan dinas Perdangangan kota Surabaya telah 

mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini 

yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan 

yang dilakukan oleh layanan perdagangan kota surabaya dengan hubungannya 

dengan kesejahteraan UKM di kota surabaya. Penelitian ini dianggap penting 

karena UKM di Indonesia memiliki dampak positif pada kesejahteraan 
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masyarakat tetapi tantangannya besar mengingat bahwa UKM dalam 

persaingan pasar masih ada kekurangan seperti keterampilan pemasaran, 

jaringan informasi yang terbatas dan aspek modal. Jadi pemerintah perlu hadir 

untuk memberdayakan UKM dalam meningkatkan ekonomi terutama dalam 

ekonomi mikro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

teknik penentuan informan. Informan penelitian ini adalah 12 orang yang 

terdiri dari 4 dari birokrasi dan 8 dari UKM. Pengumpulan data yang 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa layanan perdagangan kota Surabaya telah 

meningkatkan keterlibatan UKM dalam kegiatan pertemuan dan pelatihan 

melalui media online dan offline. Karena itu, ada beberapa kendala seperti 

rendahnya tingkat pendampingan UKM, pemerintah masih belum responsif 

dan jauh dari lokasi implementasi. Dari UKM yang dibangun menunjukkan 

peningkatan pesanan yang diperoleh dari omset 3 juta menjadi 7 juta. 

Jurnal yang telah disusun oleh Taqiyah, (2019). Dengan ditutupnya 

lokasi prostitusi terbesar di asia Tenggara, pemerintah melakukan program 

yaknipengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Dolly. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional tentang perubahan dari 

Parsons yang menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat Dolly. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatifyang mana dari informan yang akan dipilih 

dengan sengaja, tujuan tidak lain adalah untuk melakukan penjelasan 

mengenai pemilihan pada informan yang mampu memberikan jawaban sesuai 

dengan pertanyaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini 

dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Lokasi 

peneliti dilakukan di Kelurahan Putat Jaya yang dahulu terkenal sebagai 

tempat lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Dalam proses 

pengembangan yang terjadi pada masyarakat berperan secara aktif didalam 

mendesain dan merancang bentuk pengembangan itu sendiri. Pengembangan 



9 

 

 
 

UKM berbasis ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian yang besar baik 

dari pemerintahatau dinas terkait maupun masyarakat agar dapat berkembang 

lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Diharapkan perkembangan 

bisnis UKM dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang stabil. 

Jurnal yang telah disusun oleh Amalia (2018). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses pengembangan kapasitas masyarakat yang terkena 

dampak dengan penutupan JarakDolly eks lokalisasi di Surabaya dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini didasarkan pada masalah yaitu 

menurunnya ekonomi masyarakat yang terkena dampak dari penutupan 

lokalisasi Jarak-Dolly yang merupakan prostitusi terbesar di Asia Tenggara 

sehinggamunculnya pro dan kontra. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah 

Kota Surabaya melalui kontrol masyarakat, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak (Dinas Pengendalian Penduduk Perempuan, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak / DP5A) Surabaya mengerahkan 

pengembangan kapasitas di masyarakat yang terkena dampak lokalisasi Jarak-

Dolly untuk bertahan dari pos - Penutupan pelokalan. Teori UNDP yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses pengembangan 

kapasitas yang terdiri dari 5 tahap adalah pemangku kepentingan Engange, 

menilai aset dan kebutuhan kapasitas, merumuskan pengembangan dan 

program kapasitas, melaksanakan, dan mengevaluasi. Kemudian untuk 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas digunakan 

kolaborasi teoritis Potter & Brough dan Riyadi yang terdiri dari kapasitas 

kinerja, kapasitas pengawasan dan komitmen kolektif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 

kapasitas masyarakat cukup baik. Dari 5 tahap proses yang mempengaruhi 

pengembangan kapasitas secara keseluruhan telah dilaksanakan tetapi masih 

memiliki hambatan dalam tahap Engake Stakeholder dan Implement karena 

kurangnya partisipasi publik danpenerapan pemasaran yang kurang cakap. 
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Dari 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas secara 

keseluruhan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari 3 tahapan yang telah 

dilaksanakan tetapi masih memiliki kendala pada tahap komitmen yang tidak 

ada antara Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak / DP5A Surabaya dengan masyarakat sehingga 

implementasi program kurang maksimal. 

Jurnal yang disusun oleh Sulistyowati; Prasetyono, (2018). Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat 

untuk pelokalan eks "Dolly", Surabaya untuk pengembangan model 

pemberdayaan yang efektif untuk masyarakat yang terkena dampak pelokalan. 

Penutupan lokalisasi di Surabaya (dan beberapa kota lain) meninggalkan 

masalah pada masyarakat yang terkena dampak (kenaikan harga bahan bakar 

mengkhawatirkan pelokalan investor untuk membebaskan seseorang yang 

memulai) yang termarginalisasi dari kehidupan ekonomi yang menyebabkan 

telah kehilangan kesempatan kerja. Diperlukan mampu menjembatani 

pemberdayaan profesi menengah yang terkena dampak masyarakat pada 

pekerjaan baru dalam kehidupan normal. Pemberdayaan adalah penyediaan 

kapasitas untuk menargetkan yang dapat dan mampu menyelesaikan masalah 

secara lebih mandiri. Pemberdayaan publik dapat berjalan dengan baik dan 

menjadi lebih sukses jika kelompok dipandang sebagai sasaran bersama 

masyarakat. Pada perspektif itu terkait dengan memperhatikan konteks 

ekologi komunitas, dimana keberhasilan pemberdayaan juga ditentukan oleh 

intervasi yang bersangkutan dengan karakter masyarakat. Perspektif ekologi 

institusional memungkinkan pengembangan partisipatori mata pelajaran dalam 

proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

dilakukan dalam kerangka paradigma positivis. Pendekatan yang digunakan 

adalah fenomenologi, bermaksud menangkap realitas dan makna, dan 

mengungkapkan bahwa ada di balik proses pemberdayaan kepada orang-orang 

yang terkena dampak komunitas yang ditutup-tutupi adalah lokalisasi "Dolly". 
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Hasil dari analisis data diharapkan dapat memodelkan pemberdayaan untuk 

berkembang secara efektif dalam masyarakat yang terkena dampak lokalisasi 

pada khususnya.  

Jurnal yang disusun oleh Ati, (2019).  Pemberdayaan perempuan 

dilakukan melalui peran perempuan dalam usaha kecil seperti perdagangan, 

pengolahan makanan, industri berteknologiseperti sepatu, batik,baju adalah 

jenis-jenis usaha yang banyak dijalankan perempuan secara mandiri maupun 

sebagai bagian dari sistem produksi keluarga. Usaha kecil sangat dekat dengan 

perempuan, ini memberikan peluang perempuan untuk menjalankan kegiatan 

produktif. Seiring dengan ini maka pasca penutupan lokalisasi Dolly kaum 

perempuan warga sekitar Dolly banyak mendapatankan pelatihan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara gratis berkelanjutan agar 

menjadi manusia berdaya dan mandiri, ini terbukti bahwa mayoritas pengikut 

pelatihan UMKM adalah kaum permpuan. Sebelum lokalisasi Dolly ditutup 

banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari bisnis prostitusi terbesar 

se Asia Tenggaradengan menyediakan wisma, tempat parkir dan berdagang. 

Tanggal 18 Juni 2014, lokalisasi Dolly ditutup, maka pasca penutupan, 

Pemerintah Kota Surabaya menghadapi masalah baru yang harus mencarikan 

solusi bagi warga terdampak yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan 

prostitusi denganmemberdayakan mereka agar bisa hidup mandiri. Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPEMAS KB) sebagai 

SKPD di Pemkot Surabaya bertanggung jawab memberdayakan mereka 

dengan pelatihan ketrampilan kerja, dengan harapan mereka mau berusaha dan 

dapat hidup mandiri. Program pelatihannya mendatangkan instruktur, 

memfasilitasi tempat pameran,tempat sentra UKM serta berkoordinasi dengan 

Kecamatan, Kelurahan, RT/RW hingga Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota 

(LKMK). Hambatan terbesar yang dihadapi adalah merubah pola pikir warga 

yang terbiasa mendapatkan penghasilan besar dengan mudah sekarang harus 

berjuang berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang tidak sebesar dahulu. 
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Jurnal yang disusun oleh Suci, (2017). Penelitian ini berkaitan dengan 

pengembangan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa literatur dirujuk 

untuk memecahkan permasalah yang terjadi dan pengunaan data skunder 

diperoleh berasal dari dinas-dinas terkait seperti : BPS,BI dan Kementrian 

Koperasi dan UMKM. Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam 

meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai 

indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara 

lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya 

kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan 

terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang 

kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup 

usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia 

akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Ketiaka itu terlaksana tuntutannya 

adalah UMKM harus mampu bersaing. Namun semua permasalah itu bisa 

terselesaikan dengan beberapa kebijakan yang membuka peluang bagi UMKM 

untuk dapat mengakses industri perbankan dengan mudah. Sebab 

pertumbuhan kredit yang dikucurkan sektor perbankan hanya 13,6%. Ini 

menujukan permasalah yang bersumber dari permodalan dapat dengan mudah 

terselesaikan dan berimbas kepada pengelolaan dan produk yang dihasilkan 

akan lebih kompetitif. Tantangan MEA yang dikawatirkan oleh Pemerintah 

dapat dihadapi dengan lebih baik. 

Jurnal yang disusun oleh Rankhumise; Letsoalo, (2019). Studi 

kualitatif cross-sectional ini bertujuan untuk mengeksplorasi/ mengetahui 

faktor-faktor yang terkait dengan kinerja usaha kecil, menengah dan mikro di 

Afrika Selatan dan Cina. Pengambilan sampel ini dilakukan guna untuk 

memilih 10 pemilik bisnis untuk mengambil bagian dalam penelitian. Data 

yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data 

Tesch tentang pengkodean terbuka. Studi ini mengungkapkan bahwa pelatihan 

dalam manajemen keuangan, keterampilan manajerial, dukungan pemerintah 
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dan akses ke pasar, penggunaan teknologi dan modal awal, yang semuanya 

penting untukkelangsungan hidup dan keberhasilan bisnis, penting untuk 

kinerja bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ke pembiayaan oleh 

usaha kecil, menengah dan mikro tetap menjadi tantangan penting. Disarankan 

agar pembuat kebijakan dan lembaga dukungan pemerintah memperbaiki 

strategi intervensi kebijakan mereka dan kebijakan untuk usaha kecil untuk 

berkembang. 

Jurnal yang disusun oleh Habiburahman; Alam; Dunan, (2018). Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi untuk Pemberdayaan dan 

pengembangan UMKM diperlukan untuk dapat menghasilkan lebih banyak 

pembangunan ekonomi sehingga percepatan pembangunan ekonomi dapat 

tercapai.Studi ini bertujuan untuk menemukan Model Strategi untuk 

memberdayakan dan kemajuan UMKM.Penelitian ini menggunakan data 

primer dari UMKM dan informan.Ini menggunakan analisis deskriptif, 

analisis regresi linier berganda, dan metode Ordinary Least Square. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemberdayaan dan pengembangan 

UMKM sebagian besar ditentukan oleh faktor internal, yaitu Manajemen, 

Keuangan, Pemasaran, dan faktor Eksternal, yaitu peran Pemerintah Daerah. 

Jurnal yang disusun dari Afridi;Muhammad; Khan Afridi, 

(2018).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keuangan 

mikro, pendidikan dan kesehatan dasar dalam kelompok penenun di Distrik 

Charsadda.Karena beberapa bank membiayai perusahaan-perusahaan yang 

terletak di cluster, dari waktu ke waktu tetapi kurang diketahui mengenai 

perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pembiayaan di 

daerah tersebut.Jadi alasan di balik studi yang dilakukan adalah untuk 

memahami bagaimana pembiayaan membantu membawa perubahan dalam 

kehidupan mereka dan meningkatkan mata pencaharian mereka.Data 

dikumpulkan dari perusahaan tingkat mikro untuk mengetahui dampak 
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keuangan mikro terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten 

Charsadda di provinsi KPK (Khyber Pakhtunkhwa).  
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Tabel 2.1 

Tabel Matriks Penelitian Terdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

1 Bagas 

Prasetyo 

Nugroho 

2017 

Universitas 

Airlangga 

 

Pemberda

yaan 

masyarak

at eks 

lokalisasi 

Dolly 

melalui 

pengemb

angan 

wirausah

a oleh 

pemerinta

h kota 

Surabaya. 

Penelitia

n ini 

dengan 

menggu

nakan 

pendeka

tan 

kualitati

f. 

penelitian 

ini 

menunjukka

n bahwa 

pemberdaya

an 

masyarakat 

dalam 

pengemban

gan 

kewirausaha

an di 

komunitas 

ex Dolly 

dilakukan 

oleh 

Bapemas 

KB 

Surabaya, 

Departemen 

Koperasi 

dan UKM 

Surabaya 

dan 

Departemen 

Perdaganga

n dan 

Industri, 

kota 

Surabaya 

telah 

berjalan 

sesuai untuk 

Dari dinas terkait sudah 

menjalankan peran dan 

tugas sesuai  masing – 

masing. Yang mana dari 

dinas Bapemas KB 

sudah memberikan 

sosialisasi dan pelatihan 

yang diharapkan 

masyarakat tertarik 

dengan adanya pameran 

yang diselenggaraka; 

Dinas koperasi dan 

UMKM dengan 

memberikan fasilitas 

bagi masyarakat yang 

mau terlibat dengan cara 

memberikan legalitas, 

memberikan 

pendampingan dengan 

pihak perbankan dan 

manajemen usaha serta 

memberikan produk 

yang bertujuan untuk 

dipromosikan; dan 

Dinas peredagangan 

industrialisasi 

memberikan fasilitas 

berupa sosialisasi 

mengenai aturandan 

kebijakan tentang 

umkm. 
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peran 

masing-

masing. 

 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 

Metode yang dilakukan oleh Bagas 

Presetyo Nugroho berisi 

tentang“Pemberdayaan masyarakat eks 

lokalisasi Dolly melalui pengembangan 

wirausaha oleh pemerintah kota 

Surabaya” dengan, penelitian yang berisi 

tentang “pengembangan ekonomi lokal 

melalui pemberdayaan masyarakat 

UMKM Dolly Surabaya” sama-sama 

menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. 

 

 

Pada penelitian terdahuluan tertuju 

pada focus penlitian di bagian dinas 

yang menaungi, yakni pada dinas 

Bapemas KB, Dinas koperasi dan 

UMKM, Dinas Perdagangan dan 

Industri ;sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan tertuju pada Dinas 

Koperasi dan UMKM, Dinas 

perdagangan kota Surabaya,masyarakat 

UMKM. 
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 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

2 Achmad 

Amirudd

in 

2018 

Universitas 

Airlangga 

 

 

 

Pemberdayaa

n Usaha 

Kecil 

Menengah 

( UKM ) 

binaan dinas 

perdagangan 

kota 

Surabaya 

dalam upaya 

meningkatka

n 

kesejahteraan 

Penelitia

n ini 

menggu

nakan 

deskripti

f 

kualitati

f metode 

deskripti

f, teknik 

untuk 

menentu

kan 

tujuan 

informa

n. Para 

informa

n dari 

penelitia

n ini 

adalah 

12 orang 

yang 

terdiri 

dari 4 

dari 

birokras

i dan 8 

dari 

UKM. 

Temuan 

penelitian 

ini 

menunjukk

an bahwa 

Dinas 

perdaganga

n kota 

Surabaya 

telah 

meningkatk

an 

keterlibatan 

UKM 

dalam 

kegiatan 

pertemuan 

dan 

pelatihan 

melalui 

media 

onlline dan 

media 

offline. 

Pada penelitian yang 

dilakukan oleh 

Achmad Amiruddin 

bahwa peran Dinas 

perdagangan dan 

industry sudah terlibat 

pada UKM Surabaya, 

hanya saja dari 

sebagian pelaku UKM 

di Surabaya masih 

menghiraukan dan 

beranggapan bahwa 

pelatihan yang 

dilakukan tidak 

berguna yang 

mengakibatkan adanya 

kendala  

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 

Metode yang dilakukan oleh penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

Dalam penelitian Achmad 

Amiruddin berfokus pada 
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sama-sama menggunakan kualitatif 

deskiptif. 

pemberdayaan pelaku UKM dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan;sedangkan peneliti 

yang akan dilakuka oleh peneliti 

berfokus pada pengembangan 

ekonomi lokal melalui pemberdayaan 

UMKM Dolly Surabaya 

 

 

 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

3 Barotut 

Taqiya

h 

2019 

Universit

as 

Airlangga 

 

Pengemban

gan Usaha 

Kecil 

Menengah 

Pasca 

Penutupan 

Dolly 

Surabaya. 

Peneliti 

ini 

menggu

nakan 

metode 

deskripti

fdengan 

pendekat

an 

kualitatif

. 

Pengembanga

n UKM 

berbasis 

ekonomi 

kreatif perlu 

mendapatkan 

perhatian yang 

besar baik dari 

pemerintah 

/dinas terkait 

maupun 

masyarakat 

agar dapat 

berkembang 

lebih 

kompetitif 

bersama 

pelaku 

ekonomi 

lainnya. 

Dengan adanya 

lokalisasi, maka 

masyarakat 

mendapatkan pengaruh 

yang sangat besar. 

Secara tidak sadar 

mayarakat juga 

terlibat/ terdampak. 

Oleh karena itu, perlu 

adanya peran 

pemerintah kota 

Surabaya secara 

langsung untuk 

melaksanakan program 

pemberdayaan yang 

bertujuan untuk 

terlibat dalam 

megembangan usaha 

kecil dan menengah. 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 
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Penelitian yang dilakukan oleh barotut 

Taqiyah dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ssama-sama   

menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Teori yang digunakan dalam penelitian 

Barotut taqiyah menggunakan teori  

fungsional tentang perubahan dari 

Talcott Parsons yang mengarah pada 

kesatuan yang harus dimiliki oleh 

kelompok; sedangkan teori yang 

digunakan oleh peneliti ini 

menggunakan teori pengembangan 

ekonomi local yang teltak pada 

kampong padat penduduk.  

 

 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

4 Novi 

Risca 

Amalia 

2018 

Universit

as 

Airlangga 

 

Pengemban

gan 

kapasitas 

masyarakat 

terdampak 

penutupan 

lokalisasi 

Jarak – 

Dolly oleh 

pemerintah 

Kota 

Surabaya 

Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan tipe 

penelitian 

deskriptif. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengembangan 

kapasitas 

masyarakat 

cukup baik. 

Dari 5 tahap 

proses yang 

mempengaruhi 

pengembangan 

kapasitas 

secara 

keseluruhan 

telah 

dilaksanakan 

tetapi masih 

memiliki 

hambatan 

dalam tahap 

Engake 

Stakeholder 

dan Implement 

Setelah dilakukan 

analisisis, maka 

peneliti 

menemukan adanya 

hambatan pada 

stakeholder dalam 

pengembangan 

masyarakat 

terdampak 

penutupan 

lokalisasi Jarak – 

Dolly 
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karena 

kurangnya 

partisipasi 

publik dan 

penerapan 

pemasaran 

yang kurang 

cakap. 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan sama-sama menggunakan 

kualitatif deskiptif. 

Dalam peneliti yang dilakukan oleh 

Novi Risca Amalia 

Menyebutkan pada focus kepada 

Dinas Pengendalian penduduk, 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP5A) kota 

Surabaya yaitu memberdayakan 

masyarakat dan menciptakan seluas-

luasnya kesempatan berusaha sendiri 

yaitu pegembangan kapasitas 

ekonomi keluarga yang bertugas 

mencetak embrio masyarakat 

terdampak; sedangkan peneliti yang 

akan dilakukan berfokus pada Dinas 

Koperasi dan UMKM, Dinas 

perdagangan yang sebagaimana 

UMKM sangat berkaitan dengan para 

aktor pelaku usaha , serta masyarakat 

UMKM. 
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No Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

5 Arini 

Sulist

yowat

i, Dwi 

Wahy

u 

Praset

yono 

2018 

Universi

tas 

Wijaya 

Putra 

Model 

pemberdaya

an 

masyarakat 

usaha kecil 

menengah 

( UKM ) di 

kawasan 

eks 

lokalisasi 

Dolly 

Surabaya 

Penelitian 

ini 

merupakan 

penelitian 

kualitatif 

yang 

dilakukan 

dalam 

kerangka 

paradigma 

positivis. 

Pendekatan 

yang 

digunakan 

adalah 

fenomenolo

gi, yang 

bermaksud 

menangkap 

realitas dan 

makna dan 

mengungka

pkan bahwa 

ada di balik 

proses 

pemberday

aan kepada 

orang-

orang yang 

terkena 

dampak 

komunitas 

yang 

Hasil dari 

analisis data 

diharapkan 

dapat 

memodelkan 

pemberdayaa

n untuk 

berkembang 

secara efektif 

dalam 

masyarakat 

yang terkena 

dampak 

lokalisasi 

pada 

khususnya. 

Dalam peneliti 

terdahulu yang 

berjudul  pada 

model 

pemberdayaan 

masyarakat 

UKM Dolly 

masih belum 

terlaksana, 

dikarenakan 

dari pemerintah 

kota Surabaya 

yang tertuju 

pada dinas 

perdagangan 

dan industri 

bersifat pasif 

yang dalam arti 

cenderung 

memberi 

kebebasan 

dalam 

mengembangka

n bisnis. Dalam 

hal ini, warga 

juga belum 

mempunyai 

kemandirian 

serta mentalitas 

yang kuat 

yamg 

mengakibatkan 

ingin kembali 
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ditutup-

tutupi yakni 

lokalisasi 

"Dolly". 

ke prostitusi. 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu menggunakan metode pendekatan 

kualitatif; sedangkan peneliti yang dilakukan 

oleh peneliti juga menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian terdahulu 

difokuskan pada halaman 

pelacuran atau prostitusi yang 

ada didalam tempat-tempat atau 

rumah – rumah PSK (Pekerja 

Seks Komersial); sedangkan 

peneliti difokuskan pada 

parapelaku UMKM. 
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 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

6 Nurul 

Umi Ati 

2019 

Universi

tas Islam 

Malang 

Perspektif 

pemberday

aan 

perempuan 

warga 

Dolly 

melalui 

inovasi 

pengemban

gan 

UMKM 

pasca 

penutupan 

lokalisasi 

prostitusi 

Peneliti

an ini 

menggu

nakan 

deskript

if 

kualitati

f 

pemkot pernah 

mengalami 

kesuli tan untuk 

menggandeng 

warga 

terdampak saat 

awal membuat 

pelatihan. Tetapi 

sekarang mereka 

mulai mau 

bersentuhan 

langsung dengan 

pemkot tanpa 

paksaan,  

mereka dengan 

kesadaran 

sendiri datang 

mengikuti 

pelatihan. 

Hampir tiap 

pekan ada 

pelatihan dengan 

peserta 10–30 

yang mayoritas 

kaum 

perempuan. 

Setelah 

pelatihan, 

mentor sudah 

berjanji tetap 

mendampingi 

bahkan, peserta 

pelatihan diberi 

Dilema 

kehidupan 

masyarakat pada 

Dolly saat itu, 

banyak 

masyarakat yang 

menggantungkan 

penghasilan 

dalam menjual 

aneka jasa yang 

ditawarkan. Saat 

penutupan di 

awal, banyak dari 

mereka sempat 

memprotes 

dengan berbagai 

aksi. Setelah 

ditutupnya 

lokalisasi Dolly, 

lambat laun 

pemerintah kota 

melakukan 

pelatian dari 

Dinas lembaga 

Baemas KB, 

Dinas Sosial, 

Dinas 

Pengendalian 

Kependuduk 

Pemberdayan 

Perempuan dan 

Perlndungan 

Anak (DP5A) 
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nomor telepon 

pendamping itu 

jika butuh 

bantuan diakui, 

persoalan warga 

terdampak 

penutupan 

lokalisasi Dolly-

Jarak itu masih 

perlu 

penanganan 

lebih lanjut. 

untuk 

selalumendampin

gi usaha yang 

digeluti. 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 

Peneliti terdahulu tertuju pada lokasi, 

perberdayaan masyarakat 

Peneliti terdahulu mengarah pada 

prospektif pembrdayaan masyarkat; 

sedangkan peneliti yang akan 

dilakukan mengarah pada 

pengembangan ekonomi local 
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 Nama dan 

Tahun 

Judul Penelitian Metode Hasil 

7 Yuli Rahmini 

Suci 

2017 

Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Ekonomi 

Balikpapan 

Perkembangan 

UMKM ( Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah ) di 

Indonesia 

Penelitian ini 

berkaitan dengan 

tema UMKM 

yang hanya 

mendiskripsikan 

dari permasalahan 

melalui solusi 

studi literature 

yang terkait yang 

telah terjadi di 

Indonesia. Data 

sekunder yang 

digunakan berasal 

dari dinas-dinas 

terkait seperti : 

BPS,BI dan 

Kementrian 

Koperasi dan 

UMKM. 

Usaha 

Mikro, 

Kecil, dan 

Menengah 

telah 

mampu 

membuktik

an 

eksistensiny

a dalam 

perekonomi

an di 

Indonesia. 

Ketika 

badai krisis 

moneter 

melanda 

Indonesia di 

tahun 1998 

usaha 

berskala 

kecil dan 

menengah 

yang relatif 

mampu 

bertahan 

dibandingk

an 

perusahaan 

besar. 

Karena 

mayoritas 

usaha 

berskala 
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kecil tidak 

terlalu 

tergantung 

pada modal 

besar atau 

pinjaman 

dari luar 

dalam mata 

uang asing. 

Sehingga, 

ketika ada 

fluktuasi 

nilai tukar, 

perusahaan 

berskala 

besar yang 

secara 

umum 

selalu 

berurusan 

dengan 

mata uang 

asing 

adalah yang 

paling 

berpotensi 

mengalami 

imbas 

krisis. 

 

 

 

 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 
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Penelitian terdahulu mendeskripsikan 

pada permasalahan yang dihadapi oleh 

UMKM di Indonesia; sedangkan peneliti 

mendiskripsikan permasalahan UMKM 

Dolly Surabaya. 

Penelitian terdahulu memilih judul 

perkembangan UMKM di Indonesia; 

sedangkan peneliti memilih 

pemberdayaan masyakat UMKM 

Dolly Surabaya. 

 

 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

8 E.M 

Rankh

umise, 

M.E 

Letsoal

o 

2019  

Tshwa

ne 

Univer

sitas of 

Techno

logy 

and 

Univer

sity of 

Limpo

po 

 

Perspektif 

Kepemili

kan 

Faktor-

Faktor 

Terkait 

dengan 

Kinerja 

Usaha 

Kecil, 

Menenga

h dan 

Mikro 

Penelitian 

ini 

menggunak

an sampel 

Purposive 

yang 

digunakan 

untuk 

memilih 10 

pemilik 

bisnis 

untuk 

mengambil 

bagian 

dalam 

penelitian. 

Data 

dikumpulka

n untuk 

dianalisis 

menggunak

an teknik 

reduksi 

data Tesch 

dari open 

coding. 

Hasilnya 

menunjuk

kan 

bahwa 

akses ke 

pembiaya

an oleh 

usaha 

kecil, 

menengah 

dan mikro 

tetap 

menjadi 

tantangan 

penting. 

Dalam tantangan yang 

dihadapi oleh UKM yag 

digeluti oleh perempuan, 

peminjaman finansial 

cenderung lebih kecil jika 

dibandingkan dengan 

peminjaman yang 

dilakukan oleh kaum laki-

laki, selain itu tantangan 

lain yang dihadapi yaitu 

akses pasar, akses 

teknologi, dukungan 

pemerintah 

Relevaansi 

Persamaan Perbedaan 

Peneliti terdahulu dengan penelitian yang Peneliti terdahulu merujuk pada 
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aakan dilakukan sama-sama 

menggunakkan metode melalui tahap 

wawancara  

Perspektif pememilian terhadap faktor  

kinerja UKM; sedangkan peneliti 

merujuk pada pengembangan ekonomi 

UMKM 

 

 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

9 Habibur

ahman, 

Iskandar 

Ali Ala, 

HendriD

unan 

2018 

Universit

y of 

Bandar 

Lampung 

Model 

strategi 

pemberda

yaan dan 

pengemb

angan 

UMKM 

Metode 

yang 

digunakan 

oleh 

penelitian 

ini adalah 

analisis 

deskriptif, 

analisis 

regresi 

linier 

berganda, 

dan metode 

Ordinary 

Least 

Square. 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

strategi 

Pemberday

aan dan 

pengemban

gan 

UMKM 

sangat 

ditentukan 

oleh faktor 

internal, 

yaitu 

Manajemen

, Keuangan, 

Pemasaran, 

dan faktor 

Eksternal, 

yaitu peran 

Pemerintah 

Daerah. 

Dalam dunia usaha 

yang digeluti pada 

UMKM, maka tidak 

terlepas dari adanya 

faktor internal dan 

eksternal. Yang mana 

dari keseluruhan pasti 

adanya saling 

keterkaitan mulai dari 

modal, pemasaran, 

peminjaman serta dari 

pemerintah pun  juga 

terlimbat  

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 
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Penelitian terdahulu dengan peneliti yang 

akan dilakukan juga menemukan hal yang 

sama, yakni ada beberapa factor yang 

menjadi kendala/ hambaatan dalam dunia 

UMKM 

Peneliti terdahulu merujuk pada 

model strategi pemberdayaan 

UMKM dan menggunakan  

penelitian model kuantitataif 

 

 Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Analisis 

1

0 

Waled 

Afrid, 

saeed 

Muham

mad, 

Fahad 

Khan 

Afridi 

2018  

Univer

sity Of 

Abdul 

Wali 

Khan 

 

Catatan 

tentang 

dampak 

keuangan 

mikro 

terhadap 

penguran

gan 

kemiskina

n: studi 

percontoh

an usaha 

mikro, 

kecil dan 

menengah 

di Kiber 

Pakhtunk

hwa 

Province. 

Pendekata

n 

penelitian 

adalah 

deduktif. 

Pilihan 

penelitian 

adalah 

metode 

kuantitatif 

dan 

Kuantitati

f telah 

digunakan 

dalam 

studi 

penelitian

. Metode 

survei 

telah 

digunakan 

sebagai 

strategi 

penelitian

. 

Cakrawal

a waktu 

penelitian 

Dengan 

keterampilan 

dan teknik 

ini yang 

dibutuhkan 

mungkin 

tidak dimiliki 

oleh semua 

orang dan 

oleh karena 

itu setiap 

orang bukan 

wirausaha 

dan mungkin 

tidak 

memerlukan 

keuangan 

mikro. 

Ketika kita 

sama-sama 

memenuhi 

syarat untuk 

skema kredit 

mikro, hanya 

individu 

yang sejalan 

dengan ide-

ide di atas 

Dalam catatan dampak 

mikro yang dihadapkan 

di Pakhtunkhwa 

Province terdapat 

adanya garis kemiskinan 

yang disebabkan oleh 

hubungan antara 

keuangan mikro, 

pendidikan dan 

kesehatan dasar dalam 

suatu kelompok 

penenun di daerah 

Distrik Charsadda yang 

sering diabaikan oleh 

penyedia keuangan 

mikro, yakni bank, 

dengan alasan mereka 

tidak mau memenuhi 

persyaratan standar 

pembiayaan mikro 
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ini adalah 

cross-

sectional. 

Data 

dikumpul

kan 

mengguna

kan skala 

Likert 

lima poin 

dengan 1 

mewakili 

(sangat 

tidak 

setuju) 

dan 5 

mewakili 

(sangat 

setuju). 

akan 

cenderung 

untuk 

memperbaiki 

diri mereka 

sendiri. , 

perusahaan 

dan pada 

akhirnya 

akan 

membantu 

mengurangi 

kemiskinan. 

Demikian 

juga, orang-

orang 

penyandang 

cacat, di 

bawah 

orang-orang 

yang 

terampil, 

buta huruf, 

dan bahkan 

sakit yang 

akhirnya 

membentuk 

minoritas 

dalam 

masyarakat 

dan terus 

hidup di 

bawah garis 

kemiskinan. 

 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 
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Penelitian terdahulu dengan peneliti yang 

akan dilakukan juga membahas 

mengenai permodalan. 

Peneliti terdahulu menggunakan 

metode kuantitatif, kemudian peneliti 

terdahulu juga membahas tentang 

dampak keuangan mikro terhadap 

pengentasan kemiskinan; sedangkan 

peneliti mengambil judul tentang 

pengembangan ekonomi lokal  

Sumber : Jurnal Terdahulu 

 

Dari critical review ke sepuluh jurnal penelitian diatas menjelaskan 

bahwa:  

Jurnal dariNugroho, (2017) Dalam pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pertahanan Kota Surabaya, Dinas 

Bapemas KB, Dinas perdagangan dan Industri, Dinas Koperasi dan UMKM 

telah berjalan sesuai dengan tugas dan peran masing – masing. Dalam 

pelaksanaannya, dinas telah berkontribusi penuh supaya masyarakat Dolly 

Surabaya bisa pulih pada perekonomian mengembangkan usaha setelah 

ditutupnya kampong eks lokalisasi prustitusi terbesar di Asia Tenggara. Dalam 

hal ini peran Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fsilitas berupa 

pendampingan terhadap pihak perbankan yang telah ditunjuk, memberikan 

legalitas / pengesahan terhadap produk yang di hasilkan oleh masyarakat; 

Dinas Bapemas KB memberikan pelatihan masyarakat melalui pelatihan, 

pemantauan dalam pelaksanaan; sedangkan dari Dinas Perdagangan dan 

Industri Kota Surabaya memberikan arahan berupa aturan mengenai legalitas 

terhadap hasil produksi. 

Jurnal dari Amiruddin, (2018)Dalam rangka pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya melalui pameran-pameran 

yang telah diselenggarakan di beberapa tempat yang tidak lain untuk 

memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat guna 

bertujuan untuk masyarakat terdampak. Dewasa ini sebagai dinas yang 

ditunjuk nantinya bisa membina dan menggandeng UKM lain dengan harapan 
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UKM yang ada di Dolly Surabaya bisa meniru (mengaplikasikan) UKM yang 

sudah berhasil dalam memasarkan produk-produk. 

Jurnal dari Taqiyah, (2019) Keberadaan UKM di Indonesia lebih 

khususnya pada kampong Dolly, dikarenakan daerah itubukan hanya sebagai 

penampungan bagi para masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetapi 

melainkan untuk meringankan masyarakat pada aspek ekonomi yang tidak 

lain adalah pengurangan jumlah pengangguran. Dengan kata lain masyarakat 

di sana diharuskan untuk hidup mandiri melalui pengembangan UKM pasca 

penutupan Dolly. Dengan hadirnya pengembangan UKM ini, peran dari 

pemerintah kota bisa menuntun masyarakat dalam menumbuhkan 

perekonomian. Dalam menumbuhkan pertumbuhan di sektor ekonomi, 

pemerintah kota memberikan berbagai cara melalui pelatihan, sosialisasi dan 

lain-lain. 

Jurnal dari Amalia, (2018) Dalam pengembangan kapaitas terdampak 

lokalisasi jarak- Dolly menyebutkan bahwa dari Dinas Pengendali Penduduk 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5AK); Dinas Koperasi 

dan UMKM; Dinas Perdagangan kota Surabaya telah melakukan berbagai 

cara melalui program pelatihan yang bertujuan untuk masyarakat yang bisa 

beralih profesi, berawal dari menggantungkan pengghasilan di tempat 

lokalisasi menjadi membuka usaha melalui UKM. 

Jurnal dari Sulistyowati; Prasetyono (2018)Pada tahap yang dilakukan 

dalam pemberdayaan masyarakat UKM di eks lokalisasi menggunakan tahap 

sosialisasi yang selanjutnya adanya pelatihan dan pendampingan terhadap 

masyarakat terdampak.Pada tahap ini mulanya masyarakat juga belum 

memiliki minsed / mentalitas terhadap usahanya. Hal ini terbukti dengan 

kurangnya keahlian dalam memasarkan produk dan masih bergantung kepada 

promosi dari pemerintah kota Surabaya, sehingga dalam pemberdayaan 

masyarakat  ini perlu didorong. Kendati demikian dalam pemberdayaan 



33 
 

 

 

masyarakat, pemerintah kota Surabaya juga dilakukan dengan menyesuaikan 

minat terhadap kemampuan yang dimiliki. 

Jurnal dari Ati (2019) Dalam perspektif yang digeluti oleh 

pemberdayaan masyarakat setelah penutupan kampong Dolly Surabaya 

dengan inovasi pengembangan UMKM ini, sebenarnya sangat bagus 

dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki di dalamnya sangat 

melimpah. Pada awal penutupan / pengalihfungsian di bebeberapatempat 

lokalisasi Dolly, banyak warga masyarakat yang memblokade / menolak 

dikarenakan banyak yang tidak setuju dengan adanya penutupan. Lambat laun 

dengan beragam cara yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, maka 

akhirnya dalam pelatihan bisa diterima. Dengan adanya inovasi yang digeluti 

masyarakat, masyarakat tersebut bisa menciptakan beragam produk cara 

diantara olahan makanan dan minuman diantaranya dari olahan tempe, rumput 

laut, dan lain-lain. 

Jurnal dari Suci, (2017) Dalam perkembangan UMKM yang ada di 

Indonesia membuktikan bahwa peran dari UMKM sangatlah penting 

dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap tenaga 

kerja. Selain itu UMKM mampu menyumbangkan PDB pada pertumbuhan 

ekonomi. Dengan hal ini menandakan bahwa perkembangan ekonomi 

bertambah meningkat. Kendati demikian dengan adanya perkembangan 

UMKM juga ada kelemahan yang dihadapi, diantaranya kurangnya modal, 

managemen keuangan, akses pemasaran, dan juga persaingan terhadap umkm 

yang semakin banyak serta mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak. 

Jurnal dari Rankhumise; Letsoalo, (2019) Dalam prospektif yang dihadapi 

oleh para pelaku UKM di Negara berkembang maupun Negara maju seperti 

Afrika dan China adalah kemampuan untuk tumbuh dalam memanagemen 

bisnis yang memerlukan modal, tujuanya adalah guna untuk menunjang akses 

ke keuangan. Dengan kata lain dalam proses ini juga berdampak pada 

terhambatnya dalam memajukan usaha yang digeluti, faktor tersebut 
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diakibatkan pada suatu perbedaan gender yang mana adanya status pria / 

wanita; kurangnya pelatihan dalam memanagemen keuangan yang diakibatkan 

oleh kependidikan; keterampilan manajemen yang disebabkan oleh faktor 

teknologi; kerja keras juga mempengaruhi, dimana dari kegigihan seseorang 

dapat menimbulkan keberhasilan.  

Jurnal dari Habiburahman; Alam; Dunan, (2018) Dalam dunia usaha 

yang digeluti oleh masyarakat, UMKM sangat penting peranannya dalam 

pertumbuhan ekonominya.Oleh sebab itu strategi pada pemberdayaan dan 

pengembangan UMKM menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah untuk 

mendukung UMKM dalam keberlangsungan. Pada upaya yang dilakukan 

untuk menunjang manajemen, keuangan / modal, pemasaran maka harus 

menyusun beragamcara dalam ketentuan secara terperinci. Dengan begitu 

akan menjadi mudah untuk memantaunya. Selain itu juga peran pemerintah 

daerah diperlukan untuk mendukung dalam keberlangsuan iklim yang 

kondusif. 

Jurnal dari Afridi; Muhammad; Khan Afridi, (2018)Studi ini 

menunjukkan bahwa adanya dampak perekonomian terhadap keuangan mikro 

di Distrik KPK (Kyber Parkhtunkhwa) yang menjelaskan bahwa 

perekonomian terhadap pendidikan dan kesehatan ada saling keterkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan keuangan mikro memainkan 

peran ganda dari pentingnya dalam meningkatkan tingkat pendidikan dan 

kesehatan dasar. Dalam hal ini memungkinkankeuangan mikro sangat 

mempengaruhi, yang mana keuangan ini selalu menjadikan faktor penentu dan 

menarik bagi para UMKM yang berada di sana.  
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini, teori yang digunakan oleh penelitian 

sangatlah penting.Selain untuk membantu peneliti untuk mengkaitkan 

masalah, teori ini sangat berhubungan sebagai faktor untuk mendukung dalam 

sebuah penelitian.Sehingga dalam penelitian di lapangan nantinya, teori – 

teori yang ada dapat digunakan sebagai pengembangan dalam penelitian 

masalah yang ditemui. 

 

2.2.1 Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang 

menyebabkan adanya perubahan pendapatan perkapita dari masyarakat 

dalam meningkatkan perubahan,baik dalam sebuah gagasan pola pikir 

ataupun sebuah ide dan  teknologi untuk mendukungnya. Dikatakan 

sebagai pembangunan ekonomi bila adanya kenaikan total untuk 

memperhitungkan penambahan sruktur ekonomi dalam sebuah negara. 

Pembangunan ekonomi ini sangat bergantung pada pertumbuhan 

ekonomi yang mana pembangunan ekonomi inilah sebagai pendorong 

dalam pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi menurut Siagian (Rahmadanik, 

Mardiyono, & Wachid, 2014), pembangunan ekonomi sendiri bisa 

diartikan sebagai “rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara 

sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ( nation 

building )”. Dengan adanya pembangunan ekonomi ini diharap dapat 

meningkatkan serta menumbuhkan jumlah hasil yang diperoleh pada 

suatu wilayah yang tidak lain adalah negara berkembang. 

Menurut (Suryono, 2010 : 30) Pembangunan merupakan suatu 

proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang diselenggarakan 

dengan jalan memberi kesempatan seluas – luasnya pada warga 
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masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik 

secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan 

mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik. Tujuan dari 

pembangunan menurut Tjokrowinoto (Tjokrowinoto, 1995 : 218) 

sebagai berikut pelaksanaan pembangunan menuju industrialisasi 

dengan pertumbuhan sebesar 6% pertahun. Dengan tujuan pemerataan 

pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan 

kewirausahaan, keamanan kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan 

penyelamatan lingkungan dari kerusakan. 

Berdasarkan definisi tentang pembangunan ekonomi, teori ini 

dapat diartikan sebagai proses dari adanya perubahan pendapatan dalam 

jangka panjang yang mempunyai ciri – ciri penting dengan adanya 

perubahan baik dari struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur 

kegiatan ekonominya. 

Konsep pembangunan ekonomi ini, perlu diketahui bahwa 

sebenarnya antara pertumbuhan dan pembangunan  ada suatu 

perbedaan yang berarti dua arti yang tidak bisa dipisahkan, 

dikarenakan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

Konsep pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses yang 

menentukan usaha yang berkelanjutan. Konsep ini sebenarnya 

bisa dikupas melalui teori pertumbuhan dan pembangunan, yang 

mana dari konteks tersebut bisa diartikan atau dianalisis secara 

kritikal tergantung kondisi dimana negara itu sendiri. Walaupun 

tidak semua model dapat digunakan, namun perbincangan 

mengenai peranan faktor seperti modal, usaha, kemampuan usaha 

bisa digunakan untuk menjelaskan sebab – akibat dari berlakunya 

pembangunan dalam suatu negara.  
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Kesimpulannya bahwa pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi sangat penting dan sangat erat kaitanya, dikarenakan 

dalam pembangunan itu bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk 

mengukur jumlah pendapatan perkapita (rata-rata) dalam sebuah 

negara.Dalam sebuah negara itu bisa diukur melalui pertambahan 

pendapatan yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan 

ekonomi dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka panjang. 

 

2.2.2 Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dalam suatu 

perubahan pada negara / wilayah tertentu dengan melihat kondisi 

dimana perekonomian didalamnya,dengan melihat secara 

berkesinambungan menuju pada keadaan yang lebih baik selama 

dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat 

dimaksudkan pada proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu 

perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan 

nasional. Terbentuknya pertumbuhan ekonomi ini adalah karena 

adanya sebuah indikator untuk melihat dimana keberhasilan pada 

pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di wilayah / 

negara. 

Menurut Todaro (Burhanuddin, 2015), “pertumbuhan 

ekonomi mempunyai faktor komponen utama yang berpengaruh 

dalam petumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah 

akumulasi modal; pertumbuhan penduduk; kemajuan 

teknologi.Akumulasi modal ini meliputi semua jenis investasi 

baru baik yang dilakukan oleh pemerintah/ swasta yang 
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ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik dan modal 

sumber daya”. 

Teori ini menyatakan bahwa di dalam sebuah wilayah / 

negara, proses pembentukan pada pertumbuhan ekonomi ditandai 

dengan adanya perkembangan suatu pendapatan perkapita (rata-

rata) yang diperoleh suatu wilayah maupun negara.Bilamana 

perkembangan pendapatan dalam pembangunan ekonomi yang 

diperoleh itu sangat tergantung dan dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk. Jika suatu negara tersebut terdapat jumlah penduduk 

sedikitmaka hasil/ output yang diperoleh sangat sedikit dan 

bilamana jumlah penduduk itu sangat banyak maka akan 

berpotensi akan semakin meningkatnya hasil yang diperoleh.Oleh 

sebab itu sebagai manusia di dalam suatu wilayah / negara sangat 

berpotensi dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan 

pendapatan. 

 

2.2.3 Pengembangan Ekonomi 

A. Pengembangan Ekonomi 

Pengembangan ekonomi adalah suatu indikator pada 

perubahan  pendapatan / income di suatu wilayah tertentu 

yang tidak lain dihasilkan oleh seseorang / kelompok 

masyarakat, yang mana dari pengembangan ekonomi ini 

adalah pertumbuhan secara berkesinambungan pada suatu 

perubahan demi kesejahteraan hidup perekonomian yang 

lebih baik. Dari perkembangan ini sendiri adalah proses 

pertumbuhan dalam jangka panjang. Sama halnya dengan 

pembangunan ekonomi yang merupakan sebuah proses 
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kenaikan perkapita pada pertambahan pendapatan bagi 

penduduk ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran 

bila pada wilayah tersebut bisa dikatakan akan berubah dan 

mengalami kemajuan tergantung pada beberapa kondisi 

dimana seorang individu / sekelompok masyarakat mau 

menerima dengan tangan terbuka, baik dari segi IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), SDM (Sumber Daya 

Manusia), SDA (Sumber Daya Alam), budaya, serta modal. 

Dengan demikian  adanya pengembangan ekonomi ini 

sumber daya manusia dapat dimaksudkan sebagai 

berpotensinya pendorongan pada sekelompok masyarakat 

yang berada di dalamnya, untuk sumber daya alam ini 

sebagai sumber daya yang terkandung pada suatu daerah 

yang bilamana adanya sumber-sumber alam maka bisa 

dimanfaatkan dengan maksimalkan demi kesejahteraan. 

Adanya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan 

modal adalah sebagai alat penunjang dalam keseharian yang 

dilakukan.Sedangkan budaya sangat mempengaruhi nilai-

nilai pada sifat perilaku masyarakat. 

  

 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur (2011 : 23), 

Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dilakukan melalui pemberian fasilitas bimbingan, 

pendampingan dan bantuan penguatan permodalan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya 

saing Usaha Mikro Kecil dan Menengengah. Sebagaimana 

yang telah dibuat maka Dinas menyusun petunjuk teknis 
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guna memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka 

meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing 

meliputi bidang : bahan baku; teknologi produksi; 

pengembangangan desain produk dan kemasan; pemasaran; 

sumber daya manusia.  

 

B. Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu 

program yang dilakukan atau dijalankan oleh pemangku 

kepentingan yang mana dari kelompok tersebut adalah 

masyarakat warga Dolly Surabaya untuk terlibat secara 

langsung dalam merangsang, mendorong demi terciptanya 

sesuatu hal yang berhubungan erat dengan sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia yang dimiliki.  

(Taqiyah, 2019) mengartikan bahwa pengembangan 

masyarakat adalah “usaha pembangunan masyarakat yang 

dilakukan sendiri oleh masyarakat, masyarakat berkumpul 

memusyawarahkan tentang kebutuhan, menginvestasikan 

sesuai dengan tingkat / derajat kebutuhan itu baik dari segi 

kepentingan umum maupun dari segi lainnya. Setelah 

memusyawarahkan identifikasi kebutuhan serta 

menginventarisasikan, maka dilanjutkan untuk membuat 

perencanaan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. 

Setelah perencanaan dan program selesai disusun maka 

barulah kemudian sampai kepada pelaksana, mengerjakan 

bersama dengan menggunakan teknik gotong royong”. 

Sedangkan dari (Supardi, 1987) mengartikan sebagai 
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pengembangan masyarakat adalah “suatu proses dimana 

anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan 

menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan 

mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan 

mereka. Pengembangan masyarakat juga merupakan suatu 

gerakan untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik 

bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan 

inisiatif masyarakat”. 

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan pada masyarakat dimana wilayah / daerah di 

suatu negara itu adalah pertama-tama sebelum melakukan 

suatu kegiatan, untuk itu mereka perlu merencanakan dari 

suatu program yang akan dijalankan, dengan tujuan 

pengembangan ini akan bisa terciptanya suatu ide / gagasan 

usaha kemudian dari pengembangan yang dilakukan akan 

berjalan serta terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan 

dari adanya pembangunan di sektor pengembangan ekonomi. 

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang 

berdasarkan pada ekonomi lokal merujuk untuk mengangkat 

ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. 

Pengembangan ekonomi lokal adalah upaya yang dilakukan 

dalam proses melibatkan dari pembentukan kelembagaan 

baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas 

pekerja untuk/ demi menghasilkan produk yang lebih 

bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha 

baru. Dalam teori pengembangan ekonomi lokal ini tidak 

terlepas dari adanya campur tangan antara pemerintah daerah 
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dan para stakeholder pemangku kepentingan warga 

kelompok di kawasan lokalisasai prostitusi. Dewasa ini untuk 

menumbuhkan ekonomi dalam suatu kelompok tidaklah 

muda, maka dari itu perlu adanya peran pemerintah daerah 

untuk menjalankan fungsi yang mana pemerintah sebagai 

penggagas, fasilitator pada masyarakat yang sedang 

membutuhkan. Peranan pemerintah daerah sangatlah 

berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat, selain dari 

peranan swasta dan kelompok masyarakat sekitar juga 

diperlukan sebagaimana pendukung dalam membantu dalam 

pengentasan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

stakeholder . 

Pengembangan ekonomi lokal ini bisa menjadi 

tonggak penting dari suatu wilayah maupun daerah yang 

mana dari perkembangannya tersebut bisa mendorong pada 

perekonomian di suatu kelompok masyarakat, yang mana 

masyarakat bisa bertindak melakukan kegiatan atau usaha 

yang tentunya bisa digeluti dengan keadaan yang lebih 

meningkat. Selain pemerintah daerah melalui dinas terkait 

juga diperlukan sebagai alat untuk penunjang alat bantu 

dalam kegiatan bisnis usaha. Dalam peran pemerintah untuk 

mengurusi pengembangan ekonomi masyarakat, peranan ini 

sangat penting dikarenakan pemerintahlah sebagai dalang 

utama untuk menggerakan suatu usaha yang dimiliki yaitu 

UMKM. Berdasarkan sebagai fungsinya pemerintah daerah 

melalui dinas terkait sebagai mitra publik, fasilitator, pelopor 

demi menggerakan pengembangan ekonomi lokal. 
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Konsep ini berawal dari berjalannya waktu yang mana 

dari konsep tersebut merupakan gambaran pada perencanaan 

pembangunan suatu wilayah yang dilaksanakan dengan 

adanya pembangunan ekonomi suatu negara untuk ditujukan 

kepada daerah / lokal. Gambaran tersebut inilah memberikan 

hasil yaitu pengembangan ekonomi lokal. Hakekatnya konsep 

/ gambaran dari pengembangan ekonomi ini adalah sebuah 

upaya yang dilakukan oleh segelintir orang baik itu 

perorangan / beberapa kelompok organisasi untuk melakukan 

pergerakan berkembang, sedangkan perkembangan ekonomi 

itu sendiri merupakan suatu proses yang sedang dilakukan 

oleh masyarakat.   

Dalam pengembangan ekonomi lokal ini merupakan 

pergerakan dari sejumlah orang maupun organisasi yang 

bertujuan untuk memberikan dorongan, kepercayaan, 

kemampuan yang dimiliki. Dengan tujuan kehidupan 

masyarakat akan meningkat dan berkembang, pembangunan 

ekonomi sangatlah penting bagi suatu wilayah tertentu 

dikarenakan pendapatan bisa dilihat dari seberapa besar 

jumlah perkapita (rata-rata).  

2.2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat menurut (Firmansyah, 2015) 

mengartikan bahwa “pemberdayaan masyarakat eks 

lokalisasi Dolly adalah membangunan jiwa kewirausahaan 

dalam para warga terdampak ini yang kemudian dengan 

pemberian pelatihan keterampilan (memasak, menjahit 
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bahkan membatik) dan akhirnya dapat membangun lagi 

perekonomiannya secara mandiri, yaitu dengan cara merubah 

pola pikir warga terdampak ini yang awalnya hanya 

bergantung dari adanya lokalisasi dolly menjadi mau bekerja 

dan berusaha untuk hidup”. Sedangkan dari Sulistiyani 

(Nugroho, 2017 : 2) menyebutkan mengenai pemberdayaan 

“secara etimologi berasal  dari daya yang bisa diartikan 

sebagai kekuatan / kemampuan yang dimaknai dengan proses 

untuk memperoleh daya, kekuatan / proses pemberian 

dorongan dari pihak yang mempunyai / memiliki daya 

kepada pihak yang kurang berdaya”.  

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 :19) pemberdayaan 

adalah “upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari 

luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut 

mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, 

pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud 

interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau 

upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen 

tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara 

mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan 

agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang 

memungkinkan untuk  membangun dirinya sendiri”.   

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005: 

25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah 

“membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan 

integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan 

kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok 
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masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka 

dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam 

pengembangan masyarakat”. 

Menurut kesimpulan diatas bahwa pengertian 

pemberdayaan adalah suatu proses dimana seseorang telah 

diberikan dorongan / kekuatan baik dari kelompok bersama / 

secara individual, tujuannya tidak lain adalah seorang 

individu / kelompok masyarakat nantinya bisa menentukan 

kebutuhan sendiri sesuai dengan potensi dengan masalah 

yang dihadapinya, dari kelompok / individu nantinya akan 

bisa menentukan langkah secara mandiri dan optimal. 

Ide utama dari adanya pemberdayaan masyarakat itu 

adalah untuk melakukan suatu tindakan yang bisa 

bersentuhan langsung dengan pelaku kepentingan yang tidak 

lain adalah mengenai modal sosial dan kekuasaan. 

Kekuasaan disini diartikan sebagai kemampuan dari individu 

untuk melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan 

kemampuan / berbuat apa saja, tujuannya tidak lain adalah 

untuk membuat individu / kelompok itu bisa mengubah 

kesejateraan dengan baik yang sesuai dengan keinginan dan 

minat mereka di bidang keahlian masing-masing. 

 

2. Tahapan-Tahapan Dalam Pemberdayaan  

Menurut Wrihatnolo (2017 : 2), Pemberdayaan adalah 

sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai 

proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahap yaitu : 
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“Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini 

target yang hendak diberdayakan diberikan pencerahan dalam 

bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak 

untuk mempunyai sesuatu. Misalnya target adalah 

masyarakat yang termarjinalisasi (terasing) agar bisa kembali 

pada kelompok masyarakat, maka diberikanlah pemahaman 

bahwa mereka mampu berada dengan cara tujuan yang telah 

direncanakan oleh suatu kelompok tertentu, agar mereka 

memiliki dan bisa keluar dari kemiskinan. Program ini dapat 

dilakukan misal memberikan pengetahuan yang bersifat 

kognisi dan belief. Prinsip dasar inilah yang membuat target 

seseorang mampu dan mengerti bahwa mereka perlu 

membangun dan memproses pada pemberdayaan yang di 

mulai dari dalam diri sendiri”.  

“Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang 

sering kita sebut capacity building. Dalam bahasa yang lebih 

sederhana memampukan. Untuk diberikan daya / kuasa, yang 

bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, 

sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah yang 

diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity 

building untuk membuat mereka cakap dalam mengelola 

otonom yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas 

tiga jenis yaitu manusia; organisasi; dan sistem nilai”. 

“Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau 

empowerment. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, 

kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai 

dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prosedur yang 
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ada pada tahap ketiga ini cukuplah sederhana, namun kita 

sering kali tidak cakap dalam menjalankan karena 

mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. 

Pokok dari gagasan ini adalah bahwa sebuah proses 

pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan 

kecakapan”. 

 

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu usaha yang 

digeluti / dimiliki oleh perorangan / badan usaha secara mandiri. 

Usaha ini sangat digandrungi oleh masyarakat kecil, dewasa ini 

jika melihat pemuda pemudi di lingkungan semua daerah sagatlah 

banyak bila dibandingkan dengan orang – orang tua. Dengan 

banyaknya pemuda pemudi bila tidak adanya dorongan dari luar 

misalnya dari pemerintah daerah untuk mendorong demi 

pertambahnya ekonomi di suatu daerah maka akan timbul adanya 

ketimpangan. Ketimpangan di sini yang dimaksud adalah 

banyaknya pengangguran. Jika di biarkan secara berangsung – 

angsur lamanya akan semakin terbebani, baik dari segi ekonomi 

dari individu maupun pemerintah daerah. Untuk 

menanggulanginya maka dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yang mana dari usaha tersebut sebenarnya cukup 

memerlukan modal yang tidak begitu besar. Dengan usaha ini 

seorang individu maupun badan usaha sebenarnya tidak perlu 

memiliki keahlian khusus, namun dalam usaha yang digeluti ini 

seseorang individu hanya perlu menggeluti secara terus menerus. 
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Usaha mikro kecil dan menengah ini juga memiliki kriteria, 

yang mana dari usaha masing – masing mempunyai 

pendapatan( penghasilan ) yang tidak sama, berbeda dengan 

UKM  (UsahaKecil Menengah) yang membutuhkan biaya sangat 

besar, dikarenakan sumber daya manusia yang dibutuhkan lebih 

besar bila dibandingkan UMKM ( UU No. 20 tahun 2008) : 

 

1. Usaha Mikro 

Usaha mikro dalam perekonomian produktif yang 

notabennya dimiliki oleh perorangan. Usaha ini memiliki usaha 

kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000.000,- dan tidak 

termasuk bangunan. 

2. Usaha Kecil. 

Usaha kecil dalam perekonomian produktif yang 

notabennya adalah sebagai bentukan sendiri, baik yang 

dibentuk atas dasar  individu maupun secara kelompok dan 

bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. 

Dalam usaha ini hanya dimiliki oleh perorangan dengan 

kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang 

dibutuhkan mencapai Rp 500.000.000,-  

3. Usaha Menengah. 

Usaha menengah dalam perekonomian produktif yang 

notabenya bukan merupakan suatu cabang / anak perusahaan. 

Usaha ini adalah bagian secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap suatu usaha kecil atau besar dengan total 

kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,- hingga Rp 

10.000.000.000,- usaha ini tidak termasuk tanah ataupun 

bangunan.  
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2.3 Kerangka Pikir Analisis Pemberdayaan Masyarakat 

Kerangka pemikiran ini, dibuat dengan dasar ingin mengetahui tentang 

penerapan pada“Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat UMKM Dolly Surabaya” dengan mengacu pada Studi Peraturan 

Gubernur No. 6 tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM. Berdasarkan 

analisis data yang di peroleh di lapangan yakni sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut 2.3 Gambar Kerangka Pikir Peneliti  

Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat UMKM 

Dolly Surabaya 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  

(Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2011) : 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan 

ekonomi Jawa Timur perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan 

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha 

seluas-luasnya, sehingga mampu  meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 

 

Segi Pemerintah , yaitu :  

Pemberian fasilitas , bimbingan, 

pendamping & bantuan perkuatan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan serta daya saing UMKM.  

Dalam perencanaan pasl (3) ayat 1  secara 

khusus diarahkan untuk memperbaiki : 

peningkatan modal; peningkatan laba; 

peningkatan kemampuan manajemen; 

peningkatan skala usaha; pertumbuhan 

jumlah usaha; pengembangan pasar. 

Sumber : Peraturan  Gubernur 

 

Para pelaku UMKM : 

Masalah : 

1. Terkendala akses biaya yang 

dijadikan sebagai modal awal. 

2. Kurangnya wawasan mengenai 

inovasi yang diciptakan.  

3. Tingkat keterampilan teknis dan 

manajemen rendah. 

4. Peralatan yang digunakan belum 

tersedia. 

Sumber : penelitian terdahulu  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


