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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok 

usaha yang paling banyak jumlahnya. Keberadaan UMKM memiliki peran 

penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dalam 

pembangunan perekonomian di Indonesia, hal ini didukung oleh pernyataan 

Gubenur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang menyatakan bahwa, 

UMKM dinilai mampu memberikan kontribusi hingga 99% untuk 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta mampu menyerap tenaga kerja 

sebesar 97% sehingga mampu menyumbang sekitar 56 % produk domestik 

bruto (http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2013/10/umkm-mendominasi-99-

pertumbuhan-ekonomi.html). 

Perkembangan UMKM di Indonesia juga dapat dilihat menurut data   

kementerian koperasi dan usaha kecil serta menengah Republic Indonesia  

dimana, pada sajian tabel tersebut menjelaskan bahwa, jumlah unit UMKM 

mengalami kenaikan sebesar 2,41% dari tahun 2011 s/d 2012, adanya kenaikan 

jumlah unit UMKM akan memberikan dampak kenaikan juga terhadap jumlah 

tenaga kerja, hal ini terlihat pada sajian tabel yang menunjukan bahwa adanya 

kenaikan jumlah tenaga kerja dari tahun 2011 s/d 2012 yang cukup signifikan 

sebesar 5,92%. Uraian tersebut dapat dilihat pada sajian tabel 1.1 sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Pertumbuhan UMKM di Indonesia 

(http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file

&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-

tahun-2011-2012&Itemid=93). 

Kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, 

masyarakat dan lembaga keuangan untuk lebih berpartisipasi dalam 

mengembangkan UMKM di Indonesia misalnya, pemerintah dengan kebijakan 

yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), 

masyarakat yang menggunakan barang dan/atau jasa hasil usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lembaga 

keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan 

permodalan.  

UMKM merupakan sebuah lembaga yang mampu bertahan meski 

dalam kondisi perekonomian negara yang tidak kondusif. UMKM bukan 
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sebuah usaha besar namun keberadaannya menjadi sangat penting dikarenakan 

kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja 

yang produktif, mampu mencapai peningkatan produktifitasnya melalui 

investasi dan perubahan teknologi, dan kepemilikan keunggulan dalam hal 

fleksibilitas dari pada usaha besar. 

Tujuan UMKM secara umum pertama, mewujudkan kondisi yang 

mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan 

perkembangannya. Kedua, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif pada 

berbagai tingkatan pemerintah.  Ketiga, meningkatkan produktivitas, daya 

saing dan kemandirian di pasar dan luar negeri. Keempat, mengembangkan 

sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaannya. 

Kelima, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, 

transparan dan akuntabel menurut Kementerian Koperasi dan UMKM. 

Pertumbuhan UMKM di beberapa kota-kota besar terus menunjukkan 

peningkatan, salah satunya di Kota Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota 

pendidikan yang menjadi salah satu kota tujuan para pelajar maupun 

mahasiswa dari berbagai daerah, hal ini menjadi potensi besar bagi para pelaku 

UMKM untuk mengembangkan usahanya di kota Malang, khususnya di sektor 

makanan dan minuman. Menurut Menteri koperasi dan UKM Sjarifuddin 

Hasan menyatakan bahwa, sektor makanan dan minuman akan tetap tumbuh 

dan menjadi andalan sektor industri pengolahan non migas hal ini didukung 

oleh kuatnya permintaan konsumen di pasar domestik. 

Banyak pelaku UMKM yang membidik pelajar dan mahasiswa 
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sebagai target konsumen untuk usahanya, sehingga tidak heran usaha di sektor 

makanan dan minuman kian menjamur di Kota Malang. Jika dilihat pada 

UMKM di kota Malang, maka perkembangannya cenderung stabil meskipun 

kurs rupiah terhadap dolar AS dalam keadaan melemah, tetapi melemahnya 

rupiah pada keadaan itu tidak memberikan pengaruh yang besar bagi 

masyarakat, hal ini diungkapkan oleh kepala dinas kota malang Hadi Santoso.  

Penawaran Universitas-universitas ternama di kota Malang menjadi 

tujuan para calon mahasiswa, sehingga daerah di sekitarnya memiliki potensi 

besar bagi para pelaku UMKM khususnya di sektor makanan dan minuman. 

Salah satu daerah yang juga banyak dipenuhi pelaku usaha tersebut yakni Desa 

Mulyoagung DAU. Daerah tersebut berdekatan dengan salah satu Universitas 

ternama di kota Malang, yakni Universitas Muhammadiyah Malang sehingga, 

banyak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendirikan usaha di sektor 

makanan dan minuman.  

Perkembangan UMKM tidak terlepas dari permasalahan-

permasalahan salah satunya adalah keterbatasan finansial untuk mendanai 

operasional UMKM (Tambunan:2002). Kondisi ini menghambat proses 

pengoptimalan UMKM, oleh karena itu perlu dukungan dalam penyedian dana, 

serta keputusan pembelanjaan yang tepat karena pembelanjaan yang tepat akan 

berpengaruh pada hasil yang diperoleh, oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian terhadap ”keputusan pembelanjaan pada usaha mikro dan kecil pada 

sektor makanan dan minuman di Desa Mulyoagung DAU”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk usaha mikro dan kecil pada 

sektor makanan dan minuman di Desa Mulyoagung DAU? 

2. Apa hambatan-hambatan akses sumber dana pada usaha mikro dan kecil 

pada sektor makanan dan minuman di Desa Mulyoagung DAU? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mendeskripsikan sumber dana yang digunakan pada usaha mikro 

dan kecil pada sektor makanan dan minuman di Desa Mulyoagung DAU 

b. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan akses sumber dana pada 

usaha mikro dan kecil pada sektor makanan dan minuman di Desa 

Mulyoagung DAU 

2. Kegunaan penelitian  

a. Bagi Pemilik UMKM Desa Mulyoagung DAU 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan 

informasi bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk 

mendukung perekonomian daerah sehingga diharapkan UMKM terus 

berkembang dengan pesat melalui inovasi-inovasi baru sehingga mampu 
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bersaing dengan produk non lokal. 

b. Bagi Kreditur UMKM Perbankan dan Non Perbankan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan 

informasi, agar kreditur tidak ragu serta mempermudah prosedur dan 

persyaratan dalam memberikan kredit pada usaha mikro dan kecil.  

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan 

informasi bahwa UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian Indonesia dan mampu melakukan penyerapan tenaga kerja 

yang signifikan serta mampu menyumbang produk domestik bruto. 

Sehingga UMKM perlu diberikan dukungan lebih untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

refrensi terhadap peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian, 

berkaitan dengan judul peneliti. 

 

 


