
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi global beberapa tahun terakhir memberikan sinyal 

akan pentingnya peningkatan daya saing, sebagaimana diketahui di tingkat regional 

khususnya ASEAN, Indonesia telah dihadapkan dengan keberadaan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya telah dimulai pada tanggal 31 

Desember 2015.  MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia 

dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, 

sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. 

Pemberlakuan MEA  dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan 

peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, 

melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan  

terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. 

Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan 

dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri,  sebagai basis memperoleh 

keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan 

ekonomi. Keberadaan MEA perlu terus dikawal  dengan upaya-upaya terencana 

dalam meningkatkan dukungan serta menata ulang kelembagaan birokrasi, 

membangun infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, perubahan sikap 

mental serta meningkatkan akses modal terhadap sektor riil yang seluruhnya 

bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Bagi bangsa Indonesia 

sendiri, MEA akan menjadi peluang  karena hambatan perdagangan akan 
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cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada 

peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada 

sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya 

manusianya,  diharapkan  dapat menciptakan iklim pembangunan ekonomi di 

Indonesia. 

Menghadapi situasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, peran serta pemerintah, 

lembaga pendidikan, serta para entrepreneur itu sendiri diperlukan untuk 

mendorong tercipta dan berkembangnya bidang entrepreneurship yang inovatif. 

Entrepreneur atau wirausaha memiliki peran penting untuk mendukung 

perekonomian Indonesia. Wirausaha seakan menjadi harga mati bagi negara 

manapun di dunia ini yang ingin naik level yang lebih tinggi sebagai negara maju. 

Diketahui jumlah pelaku wirausaha di Indonesia yang belum kunjung menyentuh 

angka ideal yakni entrepreneur di Indonesia hanya menyentuh 1.6 % dari jumlah 

penduduk, yang mana masih sangat kurang untuk mendukung pembangunan 

ekonomi. Sedangkan untuk membangun ekonomi bangsa yang maju, menurut 

sosiolog David Mc Clelland dibutuhkan minimal 2% atau 4,8 juta  entrepreneur  

agar suatu negara bisa disebut sebagai negara maju dan dapat membangun 

perekonomian negaranya. Indonesia juga perlu menciptakan pengusaha baru yang 

berkualitas dan terdidik karena dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia belum 

mencapai batas yang telah ditetapkan (Investor Daily, 2011).  

Pembangunan perekonomian di Indonesia yang berbasis ekonomi 

kerakyatan sebetulnya dapat terlihat pada sektor UMKM. Sektor ini mempunyai 

peranan yang cukup besar dalam perekonomian sosial maupun daerah. Di 

Indonesia, UMKM mampu menyerap 88% tenaga kerja, serta memberikan 
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kontribusi terhadap domestik bruto sebesar 40% dan mempunyai potensi sebagai 

salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekspor. Dengan hal ini, kualitas 

UMKM perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan bisnis-bisnis asing dan 

usaha yang tergolong kepada jenis usaha berskala besar.  Indonesia Small Business 

Research Center (ISBRC,2014).   

UMKM di Indonesia di atur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Kecil dan Menengah. Kesimpulan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

UU No. 20 Tahun 2008. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008.  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung  dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU 

No. 20 Tahun 2008. 

Berdasarkan definisi tersebut, akan dijelaskan mengenai klasifikasi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 1. 1  
Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 

No. Jenis Usaha Kriteria 
Aset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks 50 juta Maks. 300 juta 

2 Usaha Kecil > 50 juta > 300 juta – 2,5 Miliar 
3 Usaha Menengah > 500 juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar 

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 

Pemahaman akan keuangan sangat diperlukan bagi setiap individu agar dapat 

mengelola dan merencanakan keuangannya. Begitu pula bagi para pelaku usaha 

khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia 

UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan sebagai penopang 

perekonomian negara yang tidak dapat dikesampingkan, hal ini karena UMKM 

memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis 

ekonomi pada tahun 1998 hingga krisis keuangan global pada tahun 2007-2008, 

UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap bertahan dalam 

menghadapi guncangan perekonomian dunia.  Perkembangan data UMKM dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Sumber: https://databoks.katadata.co.id 

Gambar 1. 1  
Perkembangan Data UMKM di Indonesia 1998-2013 

https://databoks.katadata.co.id/
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Berdasarkan data dari website databoks.katadata.co.id yang dirilis pada 

Kamis, 4 Agustus 2016 dari tahun ke tahun pertumbuhan UMKM di Indonesia 

cenderung meningkat. Data ini selaras dengan data perkembangan UMKM di  

Indonesia yang dirilis oleh Departemen Koperasi yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. 2 
 Data Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun  

2012-2013 
No. Indikator Tahun 

2012 
Tahun 
2013 

Perkembangan 
Tahun  

2012-2013 

(%) 

1 Unit Usaha:     
 Usaha Mikro 

Kecil & 
Menengah 

56.534.592 57.895.721 1.361.129 2.41 

 Usaha Mikro 55.856.176 57.189.393 1.133.217 2.39 
 Usaha Kecil 629.418 654.222 24.803 3.94 
 Usaha 

Menengah 
48.997 52.106 3.110 6.35 

2 Tenaga Kerja:     
 Usaha Mikro 

Kecil & 
Menengah 

107.657.509 114.144.082 6.873.090 6.38 

 Usaha Mikro 99.859.517 104.624.466 4.764.949 4.77 
 Usaha Kecil 4.535.970 5.570.231 1.034.262 22.8 
 Usaha 

Menengah 
3.262.023 3.949.385 687.363 21.07 

Sumber: Departemen Koperasi Indonesia (data diolah) 

Berdasarkan data Departemen Koperasi (Depkop) tahun 2012-2013 

menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 

56.534.592 unit dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 107.567.509 orang. 

Sedangkan pada tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia sebesar 57.589.721 unit 

dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 114.144.082 orang. Data tersebut 

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2012-2013 sebesar 

2,41% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,38%. 



6 
 

 
 

Mengacu pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pelaku ekonomi khususnya 

UMKM mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun hal ini tidak didukung 

dengan peningkatan kinerja UMKM yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 

pemasaran UMKM yang hanya berkutat di sektor lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Ekonomi dan Bisnis 2015 

Gambar 1. 2  
Perkembangan Data Jangkauan Penjualan UMKM di Jawa Barat 2015 

Menurut data ekonomi dan bisnis pada tahun 2015, di Jawa Barat UMKM 

yang telah menjualan produknya di sektor lokal mencapai 80%, kemudian diikuti  

sektor nasional hanya sekitar 18,2%, sedangkan yang terkecil yaitu usaha dengan 

area penjualan di luar negeri hanya sekitar 1,8% saja. Salah satu faktor dari 

lemahnya kinerja UMKM di Jawa Barat adalah kurangnya pengetahuan para pelaku 

usaha dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan, sehingga masih banyak 

UMKM yang kurang produktif dalam mengelola modal dan keuangan 

perusahaannya yang mengakibatkan kinerja UMKM pun kurang baik. Pengelolaan 

dan perencanaan keuangan yang efektif akan membantu UMKM dalam mengelola 

bisnis usahanya menjadi lebih berkembang. (Destiana, 2016:94) 

Lokal, 

Nasional, 18.20%

Luar Negeri; 
1.80%

Lokal Nasional Luar Negeri
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Perkembangan UMKM tidak lepas dari masalah pengelolaan keuangannya 

karena pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan ketrampilan akuntansi yang 

tidak semua pelaku UMKM dapat merealisasikan. Penelitian Lia (2015:2), 

terungkap bahwa pelaku UMKM seringkali tidak melakukan penilaian pada kinerja 

keuangan perusahaan, bahkan ada pula yang tidak perlu membuat laporan keuangan 

karena dianggap terlalu rumit dan membuang waktu. Asalkan yakin tidak 

mengalami kerugian, para pelaku UMKM menjalankan usahanya hanya dengan 

berpedoman pada laporan keuangannya saja tanpa mengetahui bagaimana 

perputaran keuangan yang dialami oleh perusahaan. Dampaknya pelaku bisnis 

UMKM tidak mengetahui kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya, berapa 

kontribusi penjualan terhadap laba, dan berapa kali perputaran UMKM dalam 

setahun. Masalah seperti inilah yang dapat diatasi dengan langkah penilaian kinerja 

keuangan perusahaan dan menganalisanya lebih lanjut.  

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kontribusi 

cukup besar pada pembentukan ekonomi Provinsi Jawa Barat salah satunya dari 

sektor UMKM dan industri kreatif. Perkembangan industri kreatif di Kota Bandung 

menunjukkan peningkatan yang cukup memuaskan. Sejauh ini, terdapat kawasan 

produksi strategis berdasarkan RT/RW Kota Bandung, diantaranya adalah 33 sentra 

industri kreatif dengan tujuh sentra kawasan industri utama. Untuk mengetahui 

perusahaan atau industri apa saja yang menjalankan usahanya di kota Bandung 

khususnya pada sektor UMKM, peneliti sajikan data secara rinci yang tercatat pada 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung  per tahun 2015 pada halaman 

berikutnya. 



8 
 

 
 

Tabel 1. 3  
Data Jumlah UMKM di Kota Bandung 

Bidang Usaha Unit 
Usaha 

Tenaga 
Kerja 

Industri Barang dari Logam, Komputer, Elektronik, 
Optik dan Peralatan Listrik 

44 276 

Industri Furnitur 100 400 
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 55 277 

Industri Kimia, Farmasi, dan Obat 38 192 
Industri Sepatu 337 3.564 

Industri Kulit, Barang dari Kulit 43 167 
Industri Makanan dan Minuman 10.458 32.172 
Industri Mesin dan Perlengkapan 150 450 

Industri Pengolahan Lainnya 70 70 
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 975 5.758 

Jumlah 12.270 43.326 
Sumber: Open Data Kota Bandung (Data diolah) 

Secara umum, UMKM sering mengalami keterlambatan, hal ini diakibatkan 

oleh beberapa faktor seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, 

pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan pertumbuhan 

UMKM. Salah satunya dengan cara memperkaya pengetahuan pelaku UMKM 

terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan keuangan usaha dapat 

berkembang dengan baik (Aribawa, 2016: 2).  

Kinerja Keuangan UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan 

,pemasaran, teknologi, akses kepada modal, dan kesiapan berwirausaha (Andalan, 

2013: 113). Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa kurangnya akses kepada 

modal dan skema kredit, juga sistem keuangan dipandang oleh para wirausahawan 

sebagai hambatan utama bagi inovasi bisnis dan kesuksesan terutama di negara-

negara berkembang seperti di Indonesia (Andalan, 2013: 106). Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadiwidjaja, 2017:138) yang menyatakan 
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bahwa kurangnya kinerja UMKM disebabkan oleh kurangnya permodalan, 

kesulitan dalam pemasaran, keterampilan manajerial kurang, serta pengetahuan 

akan manajemen keuangan yang kurang. 

Sumber: Bank Indonesia 2014 

Gambar 1. 3  
Data Kepemilikan laporan keuangan UMKM 2014 

Data Bank Indonesia yang di publikasikan pada bulan Maret 2014 mencatat 

bahwa hanya 22,5% pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan dan 87,8% 

pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan secara tidak layak. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta tidak adanya peraturan yang mewajibkan 

penyusunan laporan keuangan bagi UMKM, serta pelaku UMKM masih 

merangkap tugas dalam menjalankan usahanya di bidang pemasaran, kegiatan 

operasi, mengatur SDM dan keuangan serta dalam pecatatan keuangan transaksi 

sehari-hari juga masih terbilang sederhana. Hal ini secara langsung akan berdampak 

pada kinerja keuangan UMKM. 
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Laporan Keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha (apakah 

terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat 

waktu serta pertanggung jawaban pada manajemen serta yang terpenting secara 

mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil 

usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja 

keuangan usaha dan dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam 

menjalankan usaha khususnya UMKM. Sehingga untuk mencapai kinerja keuangan 

usaha yang berhasil, salah satu cara adalah dengan melakukan penyimpanan catatan 

bisnis, pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit baik pembayaran maupun 

penagihan dari Laporan Keuangan. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017) 

Kinerja berarti prestasi kerja, sedangkan prestasi kerja adalah hasil kerja, 

dengan demikian kinerja merupakan suatu prestasi yang dicapai oleh organisasi 

atau entitas dalam suatu periode tertentu (Rahmayani, 2012: 11). Dengan demikian 

kinerja adalah prestasi yang dicapai suatu organisasi atau entitas dalam periode 

tertentu yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan.  

Penilaian kinerja dapat menjadi alasan untuk menilai sejauh mana pekerjaan 

yang dilakukan oleh organisasi dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Kinerja 

merupakan  hasil  prestasi atau hasil kerja yang dapat diukur baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif, serta menggambarkan sejauh mana sebuah organisasi telah 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selain itu, kinerja juga 

menunjukkan seberapa baik perilaku para pengusaha dalam upaya menciptakan 

tujuan organisasi. Penilaian kinerja bukan hanya sekedar menilai, namun juga 

sebagai evaluasi untuk para pengusaha agar dapat memperbaiki kinerjanya sesuai 
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dengan yang diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan agar lebih baik 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun untuk mendapatkan 

kinerja yang optimal tidaklah mudah, karena disini dibutuhkan kesadaran dan 

tanggung jawab yang tinggi dari organisasi atau perusahaan tersebut. 

Peneliti melakukan pra survei yang dilakukan dengan cara membagikan 

kuesioner kepada 15 UMKM  yang ada di kota Bandung atau ≥ 10% dari sampel 

yang akan diteliti oleh peneliti untuk mengukur kinerja keuangan. Berikut adalah 

daftar identitas 15 UMKM pada saat peneliti melakukan pra survei:  

Tabel 1. 4  
Identitas 15 UMKM Pada Saat Prasurvey 

No. 
Responden 

Nama Perusahaan Alamat Bidang Usaha 

1 Leuvalle Jl. Cijerah 1 No. 17 Fashion 
2 Bandung Banana 

Crunch 
Jl. Dipatiukur No. 

96  
Kuliner 

3 CV. Nasi Uduk 88 
Brebes Berhias 

Jl. Abdul Rahman 
Saleh No. 43  

Kuliner 

4 Akaw Telur Jl. Meteor Utara 3 
No. 15  

Distributor 
Telur 

5 Sasatean Bandung Jl. Jurang No. 96 Kuliner 
6 Zhofira Bandung Jl. Inhoftank No. 17 Fashion dan 

Konveksi 
7 Kayacase.id Jl. Pelesiran No. 92 Accesoris HP 
8 TJ  Cell Jl. Raya Cijerah No. 

218 
Accesoris HP 

9 Mulyahara Collection Jl. Raya Cijerah No. 
243 

Fashion 

10 Es. Label Jl. Gunung Batu 
No. 203 

Fashion 

11 Kedai Mayan Jl. Jurang No. 96 Kuliner 
12 PD. Sari Jl. Bypass Sparepart Truck 
13 Kedai 711 Jl. Jend. Sudirman 

No. 711 
Kuliner 

14 Bakmie 88 Jl. H. Anwar No. 10 Kuliner 
15 Rajawali Juice Jl. Rajawali No. 1 Kuliner 

Sumber: survei pendahuluan 2018 
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Responden pra survei penelitian ini terdiri dari berbagai macam bidang usaha, 

dan skala ukuran usaha yang beragam tetapi masih pada cakupan wilayah  Kota 

Bandung. Berdasarkan pada Tabel 1.4 yang penulis sajikan dihalaman sebelumnya,  

untuk mengetahui lebih lanjut terdapat permasalahan pada Kinerja Keuangan yang 

terjadi pada UMKM di Kota Bandung. Berikut hasil pra survei mengenai Kinerja 

Keuangan UMKM yang peneliti sajikan pada Tabel 1.5 di bawah ini: 

Tabel 1. 5  
Survei Pendahuluan Mengenai Kinerja Keuangan UMKM 

Dilanjutkan... 

Variabel Pernyataan Frekuensi Rata-
Rata 

Kategori 

STS  SSS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Kinerja 
Keuangan 
UMKM 

Saya selalu 
melakukan 

perencanaan 
keuangan 

sebelum membuat 
keputusan di 

dalam usaha saya 

0 4 5 4 1 1 0 3,33 Cenderung 
Tidak Baik 

 Saya membuat 
program untuk 

mencegah 
kesalahan kerja di 
tempat usaha saya 

0 3 5 4 2 1 0 3,53 Cenderung 
Tidak Baik 

 Penjualan di 
usaha saya selalu 

mengalami 
peningkatan 

0 0 4 6 4 0 1 4,2 Kurang 
Baik 

 Saya mencatat 
biaya-biaya 

secara rinci yang 
dikeluarkan oleh 

usaha saya 

0 3 5 1 1 3 2 4,13 Kurang 
Baik 

 Saya selalu 
mengantisipasi 
biaya produksi 

apabila 
permintaan 

terhadap produk 
cenderung 
meningkat 

1 0 3 4 3 3 1 4,4 Kurang 
Baik 
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Lanjutan Tabel 1.5 

Sumber: survei pendahuluan 2018 

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan UMKM 

masih belum optimal, dimana hasil survei pendahuluan menunjukkan rata-rata 

responden atau dalam hal ini UMKM memiliki masalah yang hampir sama. 

Permasalahan tersebut berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pembagian 

kuesioner adalah: 

1. Kurangnya perencanaan keuangan UMKM sebelum pengambilan keputusan 

mengenai keuangan 

2. Tidak adanya program kerja yang tersusun pada UMKM 

3. Hampir seluruh UMKM yang di survei oleh peneliti tidak memperhitungkan 

biaya depresiasi dari aset tetap 

4. Beberapa UMKM membuat laporan dan pencatatan keuangan dengan kurang 

baik 

5. Penjualan UMKM yang tidak menentu 

6. Pegawai yang merangkap beberapa jobdesk 

7. Seringkali pembelian perlengkapan atau bahan baku secara spontan dan tidak 

diperhitungkan terlebih dahulu 

8. Omzet yang ditargetkan oleh sebagian besar UMKM pra survei tidak tercapai 

Dengan kondisi UMKM yang sekarang ini dibutuhkan kinerja keuangan yang 

baik untuk keberlangsungan dan pengambilan keputusan di masa depan UMKM itu 

 Omzet yang ditargetkan 
oleh perusahaan saya selalu 

tercapai 

1 3 5 2 3 1 0 3,4 Cenderung Tidak 
Baik 

F= Frekuensi, Nilai = Frekuensi x Skor 

Rata-Rata = Nilai x F : Jumlah Responden (15 orang) 



14 
 

 
 

sendiri. Pada saat ini UMKM hanya berkembang dari segi kuantitas namun belum 

diimbangi dengan segi kualitas yang baik. Hal ini berakibat kepada pendeknya 

keberlangsungan bisnis-bisnis baru. Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan 

Indonesia Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan 

merupakan permasalahan utama pada UMKM. (Sumber: pendamping-

kumkm.com). 

Berdasarkan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung. Berikut ini adalah hasil 

prasurvey penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

UMKM di Kota Bandung. 

 

Sumber: Hasil olah data kuesioner pendahuluan (2018) 

Gambar 1. 4  
Hasil Kuesioner Pendahuluan Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja Keuangan UMKM di Kota Bandung 
Berdasarkan pada Gambar 1.4 yang penulis sajikan di atas, menunjukkan 

bahwa dari beberapa faktor yang memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi dalam 

mempengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah pada variabel Literasi Keuangan 

dan Akses Permodalan yang sama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja 

keuangan usaha. Mengingat Literasi Keuangan dan Akses Permodalan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Kota 

24%

18%

22%

17%

19%

Literasi Keuangan

Pemasaran

Akses Terhadap Modal

Kemajuan Teknologi
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Bandung dan inilah yang akan menjadi upaya untuk menjadikan landasan 

penelitian.   

Bank Indonesia (2016) juga mengungkapkan bahwa UMKM di Indonesia 

memiliki pengetahuan tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan bisnis yang 

tergolong rendah. Otoritas Jasa Keuangan (2016) mengungkapkan dengan jumlah 

UMKM di Indonesia adalah yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara 

lain tetapi Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi keuangan yang 

tergolong rendah. (Dahmen & Rodriguez, 2014: 4) menyatakan literasi keuangan 

berpengaruh positif terhadap kesuksesan bisnis dan kinerja suatu perusahaan, untuk 

itu sangat diperlukannya pemahaman tingkat literasi keuangan untuk kelangsungan 

usaha bisnis.  

Penelitian Purwaningsih (2015) mengungkapkan bahwa akses pembiayaan 

yang sulit menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM 

dikarenakan Lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk memberikan 

pinjaman kepada UMKM. Kebanyakan dari lembaga keuangan menganggap 

jaminan yang dapat diberikan oleh UMKM terutama para usaha kecil tidak layak. 

Hal ini dikarenakan keadaan produksi yang tidak menentu serta tingginya risiko 

yang dapat berdampak pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal 

atau komersial cenderung lebih memilih memberikan pinjaman kepada perusahaan 

yang berskala besar dan berisiko rendah. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian 

tingkat bunga dan pemberian pinjaman oleh perantara-perantara keuangan di 

kebanyakan negara yang sedang berkembang. Ketika lembaga keuangan formal 

atau komersial memberikan pinjaman kredit ke pengusaha kecil maka keuntungan 

berupa intensif yang diterima tidak besar. Hal ini karena biaya administrasi dan 
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prosedural yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tidak sebanding dengan nilai 

kredit yang diberikan. (Arsyad, 2017: 36).   

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh 

kenyataan bahwa usaha-usaha kecil dikelola oleh orang-orang yang hanya 

mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Besar kemungkinan 

bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki keberanian 

untuk mengambil risiko dengan meminta bantuan keuangan kepada lembaga 

pemberi pinjaman (Arsyad, 2017: 37). 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya di bahas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan 

dan Akses Permodalan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota 

Bandung.” 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-

permasalahan yang akan diteliti untuk memudahkan dalam proses penelitian 

selanjutnya dan memudahkan memahami hasil penelitian. Rumusan masalah 

menggambarkan permasalahan yang tercakup dalam penelitian. 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

fenomena yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Semakin pesatnya perkembangan UMKM tidak dibarengi dengan pengetahuan 

dan pemahaman dasar keuangan para pemilik UMKM, 

2. Pendapatan UMKM yang cenderung tidak stabil, 
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3. Kebanyakan UMKM seringkali tidak melakukan penilaian pada kinerja 

keuangan perusahaanya, 

4. Kebanyakan UMKM tidak memperhitungkan biaya-biaya yang spesifik 

5. UMKM yang memiliki laporan keuangan, 87,8% dinyatakan tidak layak 

menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 

6. Tingkat literasi keuangan UMKM yang tergolong rendah, 

7. Prosedur dan skema akses modal dari lembaga keuangan formal yang sulit 

didapatkan oleh UMKM. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang 

lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana literasi keuangan pada UMKM di Kota Bandung. 

2. Bagaimana akses permodalan pada UMKM di Kota Bandung. 

3. Bagaimana kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung. 

4. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan akses permodalan terhadap 

kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung baik secara simultan maupun secara 

parsial. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian pada UMKM di Kota 

Bandung adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Tanggapan pemilik UMKM mengenai Literasi keuangan pada UMKM di Kota 

Bandung 



18 
 

 
 

2. Tanggapan pemilik UMKM mengenai Akses permodalan UMKM Kota 

Bandung 

3. Tanggapan pemilik UMKM mengenai Kinerja keuangan UMKM di  Kota 

Bandung 

4. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan akses permodalan terhadap 

kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung baik secara parsial maupun secara 

simultan 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini pada dasarnya mengandung 

dua kegunaan atau manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

untuk dipercaya dan memberikan kegunaan teoritis dan praktis bagi pihak-pihak 

yang khususnya berhubungan langsung dengan penelitian ini. Semua informasi 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan 

berupa : 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah guna mendukung pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan yang berkaitan dengan literasi 

keuangan dan akses permodalan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota 

Bandung.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan 

berbagai pihak seperti pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Berikut kegunaan praktis yang peneliti sajikan pada halaman 

berikutnya. 
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1. Bagi Penulis 

a. Sebagai ajang untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang diperoleh 

dari perkuliahan pada dunia bisnis dan keuangan 

b. Menggambarkan secara langsung pemahaman tentang literasi keuangan 

yang dapat memahami lebih jauh pengetahuan tentang keuangan secara 

umum 

c. Mempelajari secara langsung kemudahan dan kesulitan akses permodalan 

yang didapat oleh UMKM di Kota Bandung 

d. Dapat memahami bagaimana kinerja keuangan yang sebenarnya pada 

UMKM di Kota Bandung 

2. Bagi Pemerintah 

a. Dapat memberikan gambaran tentang literasi keuangan UMKM di Kota 

Bandung untuk mempermudah dalam memberikan edukasi keuangan 

khususnya pada UMKM 

b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah Kota Bandung 

tentang bagaimana akses permodalan UMKM di Kota Bandung sehingga 

dapat bermanfaat untuk merancang program dalam segi permodalan 

UMKM yang efektif di masa yang akan datang 

c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengetahui kualitas kinerja 

keuangan yang terdapat pada UMKM di Kota Bandung 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Diharapkan 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data pada UMKM di kota 

Bandung, dengan observasi dan wawancara. Selain itu penulis membagikan 

kuesioner dengan 100 kuesioner yang dibagikan kepada UMKM untuk mengetahui 

masalah yang ada di UMKM kota Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018.
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