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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi salah satunya ditandai dengan 

semakin berkembangnya dunia usaha di segala bidang.Bagi negara yang 

sedang berkembang seperti Indonesia, dituntut untuk bisa mengadakan serta 

mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada serta 

mampu menjalankan roda perekonomian sehingga bangsa Indonesia tidak 

tertinggal dari negara lain. Masalah yang dihadapi adalah semakin cepatnya 

laju pertumbuhanpenduduk, akan tetapi penyediaan lapangan pekerjaan dari 

pemerintah maupun swasta sangat terbatas.  

Masyarakat dituntut memiliki keahlian dan kemampuan untuk 

bersaing dalam dunia kerja.Dampak dari keterbatasan tersebut adalah 

semakin meningkatnya angka pengangguran,karena tidak mampu 

berkompetisi dan sebagai akibat terbatasnyalapangan pekerjaan yang 

tersedia.Salah satu usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan adalah 

dengan mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Pentingnya sektor UKM di Indonesia adalah untuk memeratakan 

perekonomian penduduk, dan untuk menunjang perkembangan sektor-sektor 

yang lain. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu unit usaha kecil 

yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam 

menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternatif penyaluran kredit, 
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maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja.Masalah utama dalam 

pengembangan UKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya 

tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan Akuntansi 

yang baik pula oleh pelaku bisnis UKM. Padahal dengan adanya laporan 

keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang 

tersusun secara sistematis. 

Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi 

pencapaian keberhasilan uaha, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan 

menengah. Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat menjadi 

modal dasar bagi usaha kecil dan menengah untuk pengambilan keputusan-

keputusan dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan 

pengembangan pasar, pengembangan harga, dan lain – lain serta bermanfaat 

untuk mengintegrasikan keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan 

proses administrasi dan keuangan yang terjadi kedalam suatu sistem 

informasi akuntansi, sehingga dapat memberikan peningkatan control 

terhadap data keuangan perusahaan dan perbaikan tingkat keandalan 

informasi akuntansi. 

Adanya laporan keuangan seorang pemilik usaha dapat 

memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan 

modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan 

hak dan kewajiban yang dimiliki. Keputusan yang diambil oleh pemilik 

dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret 

keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada 
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asumsi semata. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan agar pemilik 

usaha tetap bertahan, yaitu dengan menginterprestasikan atau menganalisa 

keuangan, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan 

keuangan dari tahun ke tahun, pada perusahaan yang bersangkutan. 

Menganalisa laporan keuangan dari perusahaannya, akan dapat 

diketahui perkembangan usaha  yang telah dicapai di waktu-waktu lalu dan 

waktu yang sedang berjalan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan 

dari perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hasil analisa 

dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk perbaikan penyusunan rencana 

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Mengetahui kelemahan-

kelemahannya laporan keuangan dapat diperbaiki, dan hasil yang cukup baik 

dapat dipertahankan di waktu yang akan datang.  

Kondisi kesehatan perusahaan juga sangat penting dilakukan oleh 

investor maupun kreditor dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi 

dan kreditnya. Mereka ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan  di 

masa mendatang, perkembangan perusahaan dan untuk mengetahui jaminan 

investasinya serta kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek 

perusahaan tersebut. Alat analisis yang dapat digunakan yaitu menggunakan 

analisis rasio keuangan sehingga dapat ditentukan pencapaian kinerja 

keuangan yang dihasilkan. 

Kinerja industri kecil dan menengah di Kota Malang semakin 

bertambah dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 ini, kucuran dana yang 

dialokasikan dalam APBD mencapai Rp 9,2 miliar, pertumbuhan alokasi dana 
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itu tak lepas dari makin maraknya pusat ekonomi informal berbasis home 

industry skala kecil dan menengah. Tingginya dana alokasi dari APBD untuk 

industri kecil dan menengah tak lepas dari pertumbuhan UKM itu sendiri di 

Kota Malang. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tersebar di seluruh 

penjuru daerah ini mencapai 273,091 unit, menyerap tenaga kerja, tepatnya 

469,274 orang pada tahun 2012.UKM pun cukup beragam, tergantung besar-

kecilnya industri, berkisar dari Rp 1 juta sampai Rp 100 juta (www.ukm.co.id) 

Kota Malang sebagai sentra dari industri keripik tempe, menunjukkan 

adanya perkembangan industri dengankondisiyang cukup pesat, sehingga 

perlu dilakukan kajian yang mendalam atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi pada sektor industri kecil tersebut dan terkait secara langsung 

dengan upaya untuk peningkatan hasil produksi. UKM merupakan bagian 

dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan penyokong 

utama perekonomian Kota Malang (36,85 persen) pada tahun 2012. Dua 

sektor utama lain adalah industri pengolahan (34,01 persen) dan jasa (12,04 

persen). Tiga sektor ini merupakan penunjang utama produk domestik 

regional bruto (PDRB) Kota Malang sebesar 34,226 triliun (2012).Dengan 

demikian nampak secara jelas peranan UKM usaha keripik tempe dalam 

peningkatan perekonomian di Kota Malang. 

Aktivitas produksi yang dilakukan industri keripik tempe di Kota 

Malang selama ini mengalami permasalahan, terkait dengan perkembangan 

usaha yang dijalankan yang terkait dengan pencapaian kinerja keuangan 

perusahaan. Kondisi ini menjadikan penurunan tingkat prosentase pencapaian 

keuntungan yang diperoleh pemilik keripik tempe di Kota Malang. Penurunan 

http://www.ukm.co.id/
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tersebut menjadikan aktivitas operasional pemilik usaha mengalami 

permasalahan. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu terjadi penurunan 

prosentase tingkat keuntungan atau laba yang dicapai tahun 2012 sampai 

2015 yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pencapaian Laba Pada UKM Keripik Tempe Lancar Jaya Sanan 

Kota Malang Tahun 2012 sampai 2015 

Tahun Jumlah Laba (Rp) Peningkatan 

2012 13.196.588 - 

2013 21.406.045 62,20% 

2014 35.169.918 64,29% 

2015 43.918.593 24,87% 

Sumber: UKM Keripik Tempe Lancar Jaya Sanan Kota Malang 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atas pencapaian 

laba selama empat tahun menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dimana 

pada tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 62,20% atau 

menjadi sebesar Rp. 21.406.045,- apabila dibandingkan tahun 2012. Tahun 

2014 menunjukkan adanya peningkatan pencapaian laba dimana peningkatan 

mencapai sebesar 64,29% atau sebesar Rp 35.169.918,- dibandingkan tahun 

2013.Permasalahan yang terjadi yaitu terjadi penurunan tingkat prosentase 

pencapaian jumlah laba pada tahun 2015, dimana pada tahun 2014 yaitu 

sebesar 64,29% dan mengalami penurunan  pada tahun 2015 menjadi sebesar 

24,87% dengan pencapaian laba sebesar Rp.43.918.593,-. Penurunan tingkat 

prosentase tersebut terjadi karena terjadinya penurunan tingkat penjualan baik 

secara tunai maupun kredit yang terjadi pada tahun 2015, dimana pada tahun 

2014 terjadi peningkatan penjualan sebesar 13,42% mengalami penurunan 

menjadi sebesar 12,08% pada tahun 2015. Kondisi ini menjadikan tingkat 

peosentase pencapaian jumlah laba pada tahun 2015 mengalami penurunan. 
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Pemilik UKM selama ini belum melakukan analisis secara sistematis 

terkait pencapaian kinerja keuangan perusahaan sehingga belum diketahui secara 

jelas unsur-unsur terkait dengan pencapaian kinerja keuangan keuangan tersebut. 

Berdasarkan realitas tersebut, maka untuk membantu memudahkan pelaku UKM 

dalam mencatat setiap kegiatan usaha maka penulis memberi judul pada 

penulisnnya: “Analisis Kinerja Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah 

Keripik Tempe Lancar Jaya Sanan Kota Malang” 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di 

rumuskan masalah penelitian yaitu:Bagaimana kinerja keuangan usaha kecil 

menengah keripik tempe Lancar Jaya Sanan Kota Malang ?” 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk lebih mengarahkan penelitian dan agar permasalahan lebih 

mengarah, maka peneliti membatasi data laporan keuangan pada tahun 2012-

2015 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan usaha kecil 

menengah tempe Lancar Jaya Sanan Kota Malang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemilik UKM 

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan masukan yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan, guna 

meningkatkan perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang 

b. Kreditur 

Sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur untuk memberikan 

pinjaman kredit kepada pemilik usaha. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, 

kajian, referensi, informasi, perbandingan dan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. 

 

 




