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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu aspek keuangan yang penting dalam perkembangan 

perusahaan adalah aktivitas pendanaan atau biasa disebut keputusan 

pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut 

keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan di`gunakan 

perusahaan. Keputusan pendanaan merupakan salah satu keputusan penting 

yang dihadapi oleh menajemen keuangan dalam usahanya untuk memperoleh 

dana guna memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang 

perusahaan.  

Keputusan pendanaan atau pembelanjaan (financing decision) yang 

menghasilkan kebijakan mengenai sumber pendanaan. Dalam kebijakan 

pendanaan, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi berbagai sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan, guna membelanjai berbagai kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. Hasil kebijakan sumber pendanaan, secara singkat dapat dilihat pada 

sisi pasiva neraca perusahaan.  

Sumber pendanaan atau pembelanjaan terdiri dari pinjaman atau 

hutang dan modal sendiri. Penggunaan dari masing-masing jenis modal 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. 

Penggunaan modal dari pinjaman akan menurunkan laba bersih, sebab harus 
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membayar bunga. Besarnya bunga dimanfaatkan sebagai pengurang pajak 

yang harus di tanggung perusahaan, sedangkan penggunaan modal sendiri yang 

kompensasinya berupa pembayaran dividen yang diambilkan dari laba bersih 

setelah pajak (tidak mengurangi pajak). Kombinasi dari berbagai sumber dana 

mencerminkan struktur keuangan dan struktur modal suatu perusahaan.  

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 seperti swalayan  yang 

merupakan sebuah toko dan menjual segala kebutuhan sehari-hari. Barang 

barang yang dijual di swalayan biasanya adalah barang barang kebutuhan sehari 

hari, seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tissue, alat 

buku tulis dan lain sebagainya. 

UMKM merupakan sebuah lembaga yang mampu bertahan meski 

dalam kondisi perekonomian negara yang tidak kondusif. UMKM bukan 

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 

http://id.wikipedia.org/wiki/Toko
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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. 

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.  

 Sumber anggaran pada Desa Mulyoagung DAU mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap penambahan dan pengurangan jumlah anggaran 

Desa. Jika dilihat menurut tabel dibawah ini maka,terlihat adanya jumlah 

pendapatan asli Desa sebesar Rp446.100.050, dan Sumber pendapatan lain yang 

sah dan tidak mengikat sebesar Rp19.750.000, sedangkan jumlah belanja 

publik/belanja pembangunan sebesar Rp181.684.000, dan jumlah belanja 

aparatur/pegawai sebesar Rp227.638.800 dari data tersebut maka potensi yang 

ada di desa Mulyoagung DAU harus dapat ditingkatkan untuk memberikan 

pemasukan yang lebih besar terhadap anggaran Desa. 
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Tabel 1.1 

Anggaran Pemerintah 
Uraian Jumlah (Rp.) 

APBD kabupaten kota  - 

Bantuan pemerintah kabupaten/kota 136.900.000 

Bantuan pemerintah provinsi  - 

Bantuan pemerintah pusat  - 

Pendapatan asli desa/kel 446.100.050 

Swadaya masyarakat desa/kel (Rp) 856.000.000 

Alokasi dana desa/blok grant (Rp) 136.900.000 

Sumber pendapatan dari perusahaan yang ada di desa/kel (Rp) - 

Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat 19.750.000 

Jumlah belanja public/belanja pembangunan (Rp) 181.684.000 

Jumlah belanja aparatur/pegawai (Rp) 227.638.800 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang 2012 

Beberapa swalayan yang berlokasi di kecamatan DAU kabupaten 

Malang termasuk kriteria umkm yakni usaha mikro dimana Aset maksimal 50 

Juta dan Omset Penjualan pertahun maksimal 300 juta apabila swalayan 

omsetnya melebihi dari 300 juta berarti sudah tidak termasuk kriteria usaha 

mikro, melainkan usaha kecil yang omsetya mencapai > 300 juta – 2,5 Miliar 

rupiah. Penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih 

banyak pinjaman dan menanggung beban tetap lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang penjualannya tidak stabil. Swalayan di Kecamatan DAU Desa 

MulyoAgung Malang mengenai keputusan pendanaan dapat dilihat melalui 

hasil omset penjualan per tahun dan dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 1.2 

Omset Penjualan Per Tahun 

Swalayan Kecamatan DAU Kabupaten Malang 
No. Swalayan Omset Penjualan Per Tahun 

1. Mentari Rp. 250.000.000 
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2. Sri Gading Rp. 200.000.000 

3. Hidayah Rp.   75.000.000 

4. Nusa Indah Rp.   95.000.000 

5. Barokah Rp.   85.000.000 

6. Indah Rp.   80.000.000 

7. Mulya Agung Rp. 125.000.000 

8. NKRI Rp.   85.000.000 

9. Sederhana Rp. 120.000.000 

10. Anugerah Rp.  80.000.000 

11. Syariah Rp. 400.000.000 

12. Lumayan Rp. 350.000.000 

13. Global Mart Rp. 360.000.000 

14. BSM Rp.500.000.000 

15. Sentosa Rp. 350.000.000 

Sumber: Data Penjualan dari Swalayan di Kecamatan DAU Jetis Malang 

Swalayan usaha tersebut termasuk dalam kriteria usaha mikro karena 

kriteria dari usaha mikro yakni rata – rata pada omset nya maksimal 300 juta. 

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Swalayan usaha tersebut termasuk dalam kriteria 

usaha mikro karena kriteria dari usaha mikro yakni rata – rata pada omset nya 

maksimal 300 juta. Omset pertahun dari 5 swalayan pada tabel 1.2 no. 11 – 15 

yakni termasuk usaha kecil dimana usaha kecil lebih dari 300 juta total omset 

setiap tahunnya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, 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 

menegah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam undang – undang. 

Penjualan per tahun pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Swalayan di Kecamatan DAU Kabupaten Malang memiliki omset penjualan 
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yang berbeda-beda. Omset adalah total penjualan kotor yang dihitung per 

satuan waktu seperti harian/ bulanan/ tahunan. Omset merupakan cara singkat 

menyebut total penjualan, karena hanya dua suku kata omset. Secara mudah 

menghitung omset yakni harga jual barang dikalikan jumlah barang yang sudah 

terjual.  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini mengambil 

judul tentang: “Keputusan Sumber Pembelanjaan Pada Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) Swalayan di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU 

Malang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian sebagai bahan untuk 

diteliti dan dianalisis, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah tentang:  

Bagaimana keputusan sumber pembelanjaan pada Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) Swalayan di Desa MulyoAgung Kecamatan DAU  

Malang? 

 

 

 

 

C. Batasan Masalah 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi masalah 

agar tidak terjadi pelebaran pembahasan tentang Keputusan Sumber 

Pembelanjaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber dana 

yang digunakan pada usaha mikro, kecil, danl menengah pada swalayan 

Desa MulyoAgung Kecamatan DAU 

2. Kegunaan penelitian  

a. Bagi Pemilik Swalayan UMKM Desa Mulyoagung Kecamatan 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 bersaing dengan produk non lokal. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan refrensi terhadap peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian, berkaitan dengan judul peneliti. 

 


