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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulida (2012) terkait 

faktor - faktor yang memperbesar peluang UMKM dalam penggunaan dana 

eksternal dan faktor - faktor yang mempengaruhi struktur modal UMKM 

dengan objek penelitian yaitu UMKM yang berada di Kota Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Analisis 

deskriptif dari data primer dan sekunder menghasilkan bahwa 40% 

responden menggunakan sumber dana dari modal sendiri, sedangkan 60% 

sumber dana dari modal pinjaman. 

Penelitian yang dilakukan Yuniar (2014) yang terkait dengan 

keputusan pembelanjaan pada Usaha Mikro dan Kecil Pada Sektor Makanan 

dan Minuman dengan objek penelitian yaitu UMK yang berada di Desa 

Mulyoagung DAU menyatakan sebesar 70 % responden menggunakan 

sumber pendanaan berasal dari modal milik sendiri dan 30% sumber 

pendanaan dari modal pinjaman. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Pembelanjaan 

Awat dan Muljadi (2003:28) menyatakan bahwa keputusan 

pembelanjaan merupakan keputusan yang mengenai sumber dana mana 



10 
 

yang akan digunakan untuk membiayai operasi usaha. Hal serupa 

ditambahkan oleh Sudana (2011: 6) yang menyatakan bahwa keputusan 

pembelanjaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang 

dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dari berbagai 

alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi 

pembelanjaan yang efisien. 

Bagus Wiksuana, dkk (2001:13) menyatakan keputusan 

pembelanjaan menjawab berbagai pertanyaan seperti cara memperoleh 

dana untuk investasi yang efisien, sumber modal usaha, pengaruh 

keputusan pembelanjaan terhadap nilai usaha, serta bentuk insentif 

terbaik untuk meningkatkan insentif manajemen. Peran menentukan 

keputusan pembelanjaan dilakukan oleh manajer keuangan, manajer 

keuangan menentukan perimbangan yang optimal setiap hutang yang 

digunakan usaha. 

Fungsi pembelanjaan atau manajemen keuangan pada dasarnya 

terdiri atas: (1) Fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana yang 

dalam pelaksanaanya manajer keuangan harus mengambil keputusan 

pemilihan alernatif investasi atau keputusan investasi, dan (2) Fungsi 

memperoleh dana atau fungsi pendanaan yang dalam pelaksanaannya 

manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif 

pendanaan atau keputusan pendanaan (Riyanto, 2013:6). 

Pada umumnya pemilik UMKM memperhitungkan keputusan 

pembelanjaan menggunakan rasio leverage. Rasio ini mengukur seberapa 
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banyak dana yang disediakan oleh pemilik usaha dalam proporsinya 

dengan dana yang diperoleh dari kreditur dengan beberapa implikasi. 

Pertama, para pemberi kredit akan melihat kepada modal sendiri, yang 

merupakan dana yang disediakan oleh pemilik usaha, untuk melihat batas 

keamanan pemberian kredit. Kedua, dengan menggunakan hutang 

pemilik dapat memanfaatkan pendanaan tanpa harus kehilangan kendali 

atas usaha. Ketiga, apabila pemilik usaha mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar daripada beban bunga atas proporsi dana yang dibelanjai 

dengan pinjaman, maka keuntungan bagi pemilik modal sendiri menjadi 

semakin besar (Husnan, 2004: 70). 

Awat dan Muljadi (2003: 28) juga menyatakan bahwa keputusan 

pembelanjaan dapat ditentukan menggunakan penentuan struktur modal 

yang optimal yang digambarkan melalui ratio antara hutang dengan 

modal sendiri (Debt-Equity ratio). Keputusan yang optimal itu 

dihubungkan dengan tujuan usaha. 

 

2. Struktur Modal 

Keputusan pembelanjaan dapat menentukan perimbangan yang 

optimal dari berbagai sumber dana yang akan digunakan. Dalam hal ini 

diperkenalkan apa yang disebut struktur modal (capital structure). 

Struktur modal (Capital Structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan jangka panjang yang ditunjukkan oleh perbandingan utama 

jangka panjang terhadap modal sendiri. (Martono dan Harjito, 2008:239) 
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Tujuan dari manajemen struktur modal atau capital structure 

management adalah menggabungkan sumber – sumber dana yang 

digunakan usaha untuk membiayai operasional. Dengan kata lain, tujuan 

ini dapat dilihat sebagai pencarian gabungan dana yang akan 

meminimumkan biaya modal. (Ahmad Rodoni dan Herni Ali, 2010).  

Warsono (2002:233) menyatakan bahwa pembahasan struktur 

modal (capital struture) berkaitan dengan penentuan bauran (mix) 

pembelanjaan jangka panjang usaha. Struktur modal mempunyai 

pengertian yang berbeda dengan struktur keuangan (financial structure). 

Struktur modal hanya merupakan bagian dari struktur keuangan. Struktur 

keuangan merupakan kombinasi atau bauran dari segenap pos yang 

termasuk dalam sisi kanan neraca keuangan usaha (sisi pasiva), 

sedangkan struktur modal merupakan bauran dari segenap sumber 

pembelanjaan jangka panjang yang digunakan usaha. 

 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Adapun kriteria UMKM 

menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut: 

a. Modal usaha dibawah 200 juta rupiah 

b. Total tenaga kerja kurang dari 7 orang 

c. Omset dibawah 250 juta/pertahun 
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Permasalahan yang terjadi pada kebanyakan UMKM di 

Indonesia adalah keterbatasan finansial dalam mendanai kegiatan 

operasionalnya (Tambunan, 2012:51). Permasalahan finansial dalam  hal 

ini adalah  masalah keputusan pembelanjaan yang menuntut agar suatu 

usaha harus baik dalam memperoleh maupun menggunakan dana yang 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.  

 

4. Sumber-Sumber Permodalan UMKM 

Berbisnis apapun pasti butuh modal, berapa pun jumlahnya itu. 

Permodalan sering menjadi kendala utama yang menghambat dalam 

membangun bisnis, baik itu kurang modal atau bahkan tidak punya 

modal sama sekali. Banyak sekali pengusaha yang tidak dapat 

mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Sebagai 

pengusaha, maka harus mencari sumber pembiayaan bagi usaha 

tersebut. 

Tidak mudah untuk menentukan sumber pembiayaan yang sesuai 

dengan kebutuhan usaha. Karena ada beberapa alternatif sumber 

pembiayaan usaha yang ada, namun yang perlu diketahui adalah 

bagaimana cara mendapatkan serta mengelolanya dengan baik. Sebelum 

berusaha mendapatkan dana, perlu diperhitungkan secara detil berapa 

kira-kira modal usaha yang dibutuhkan. Biasanya modal usaha 

dicadangkan untuk selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, berbeda-
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beda sesuai dengan besar kecil usahanya. Umumnya dana permodalan 

dapat diperoleh dalam 3 cara, antara lain: 

a. Dana Sendiri 

Menggunakan dana sendiri paling banyak dilakukan oleh 

pengusaha dalam memodali usahanya. Pemakaian dana ini 

dimungkinkan bila memiliki simpanan uang tunai di bank ataupun 

berupa reksadana. Dengan dana pribadi ini, UMKM bisa lebih 

fleksibel dalam pemakaian jumlah dana sewaktu-waktu, serta bebas 

mengalokasikan dana sesuai dengan keputusan sendiri. Sekaligus 

akan terbebas dari bunga, pemotongan keuntungan dan tidak perlu 

membagi hasil dengan pihak lain. 

Meskipun demikian terkadang menggunakan dana sendiri juga 

memiliki kelemahan seperti kurangnya kontrol dalam pemakaian 

dana, lalai dalam pencatatan keuangan, dan bila merugi maka harus 

menanggung kerugian sendiri. 

b. Dana pinjaman 

Jika UMKM tidak mempunyai simpanan dana pribadi dan 

kekurangan dana, maka alternatif lainnya adalah dana pinjaman. 

Berikut ini adalah berbagai macam alternatif dana pinjaman 

(terutama kredit perbankan): 

1) Kredit Usaha 

Kredit usaha pada berbagai Bank dikemas dengan nama yang 

berbeda. Kredit usaha diberikan sesuai dengan jenis usaha masing-
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masing. Biasanya kredit usaha perbankan dibedakan menjadi kredit 

investasi dan kredit modal kerja, atau mungkin juga gabungan 

keduanya. Bagi pengusaha yang hendak mengambil fasilitas kredit 

ini harus mempelajari dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

Dianjurkan untuk mencari kredit usaha pada bank yang mendukung 

UKM dan Bank pemerintah, mengingat suku bunga yang rendah. 

kelebihan dari Kredit Usaha adalah dana pinjaman relatif lebih 

banyak dibanding koperasi dengan jaminan yang sama. Sedangkan, 

kekurangannya ialah agak susah dibanding koperasi /BPR. 

2) Kredit Tanpa Agunan (KTA) 

Beberapa lembaga perbankan meluncurkan program Kredit 

Tanpa Agunan (KTA), yaitu kredit perorangan yang tidak 

menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif. 

Untuk para pemula usaha, kredit ini dapat menjadi salah satu 

sumber pendanaan bagi yang tidak memerlukan kredit dalam 

jumlah besar. Umumnya kredit yang diberikan berkisar 5 juta 

sampai maksimal 150 juta, dengan jangka waktu yang beragam.  

Bagi yang ingin mendirikan usaha baru mungkin akan 

kesulitan mendapatkannya. Namun jika pengusaha masih 

berprofesi sebagai karyawan, maka ia bisa menggunakan profesi 

tersebut untuk mendapatkan kredit ini guna membangun usaha. 

Kelebihan dari Kredit Tanpa Agunan ini adalah tanpa jaminan. 

Sedangkan, kekurangannya ialah suku bunga tinggi. 
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3) Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 

Fasilitas kredit dari BPR relatif lebih mudah persyaratan dan 

prosesnya dibandingkan di bank umum. BPR melayani orang-orang 

yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan 

persyaratan yang cenderung mudah. Tapi harus diingat tingkat 

bunganya cenderung lebih tinggi dari bank umum, dengan jangka 

waktu yang relatif lebih singkat. Kelebihan dari Kredit BPR ini 

adalah relatif lebih mudah cair. Sedangkan, kekurangannya ialah 

suku bunga relatif tinggi. 

4) Leasing atau Lease Back 

Leasing ialah program pendanaan yang diberikan oleh suatu 

lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, dimana 

pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa 

pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor. 

Sedangkan lease back adalah pinjaman yang diberikan pada usaha 

yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan 

bermotor yang dimiliki. Kelebihan Leasing adalah dapat modal 

kerja (barang) untuk peningkatan hasil. Sedangkan kekurangannya 

ialah jika tidak bisa memanfaat an barang itu, bisa jadi beban yang 

berat. 

5) Perum Pegadaian 

Suatu lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah untuk 

menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu, dengan 
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tingkat bunga yang relatif rendah dan dihitung per 2 mingguan. 

UMKM bisa memilih produk pegadaian yang ditawarkan sesuai 

dengan kebutuhan usaha, seperti KCA (Kredit Cepat Aman), 

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), ataupun Kreasi (Kredit 

Angsuran Sistem Fiducial). 

6) Koperasi 

Koperasi yang menyalurkan pendanaan adalah koperasi kredit 

(Kopdit) ataupun KSP (koperasi simpan pinjam). Umumnya 

persyaratan yang diperlukan adalah pemilik UMKM harus menjadi 

anggota dari koperasi tersebut. Dengan menjadi anggota dan 

melakukan simpanan, maka pengusaha tersebut berhak untuk 

mendapatkan fasilitas kredit. Sebab pada umumnya, koperasi hanya 

melayani kredit bagi anggotanya saja. Kelebihan dan kekurangan 

koperasi sama dengan Kredit BPR. 

7) Pinjaman BUMN 

Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah 

dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang 

disisihkan untuk pengusaha kecil. Program dana kemitraan ini 

disebut juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

BUMN. BUMN yang memiliki program kemitraan ini antara lain 

PT Jamsostek, Pertamina, PT GAs Negara, dan sebagainya. 

Kelebihan dari pinjaman BUMN (dana Hibah) yaitu plafond lebih 

banyak, suku bunga relatif rendah dan angsuran ringan. Sedangkan, 
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kekurangannya ialah sulit mendapatkannya dan sulit mendapatkan 

informasinya. 

8) Pinjaman Departemen 

Pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil 

melalui beberapa departemen. Ada tiga departemen yang 

mempunyai fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu Departemen 

Pertanian, Departemen Koperasi dan Departemen Perindustrian. 

Khusus untuk usaha rumah makan, departemen yang 

memungkinkan untuk memberikan pinjaman adalah Departemen 

Koperasi. 

 

c. Dana Gabungan Usaha (joint) 

Jika pemilik Usaha kekurangan modal dan memiliki teman 

atau kerabat yang berpotensi memiliki dana lebih besar dapat 

dinegosiasikan untuk ikut serta menjadi pemodal dalam jumlah 

besar ataupun sebagian kecil dari bisnis tersebut. Cara yang 

dilakukan yaitu membuat perencanaan konsep usaha yang matang 

lalu melakukan presentasi dan kemudian menegosiasi mengenai 

kebutuhan modal, jumlah, jangka waktu, dan pembagian hasil dari 

keuntungan usaha setiap bulannya. Jangan lupa untuk membuat 

daftar nama relasi yang potensial sebelumnya, untuk mendapatkan 

peluang pinjaman yang lebih besar. 
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Poin yang terpenting dan harus diingat adalah 

memperhitungkan secara matang jumlah modal yang dibutuhkan, 

dan kemudian mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan 

dalam memilih sumber pendanaan dari luar. Jangan canggung 

untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sumber 

pendanaan yang diinginkan. Jangan sampai usaha tersebut baru 

berjalan tetapi sudah terbebani dengan tingkat bunga yang tinggi. 

 

5. Keputusan Pembelanjaan UMKM 

Keputusan pembelanjaan merupakan keputusan keuangan tentang 

asal dana untuk membeli aktiva. Ada dua sumber dana pada UMKM: (1) 

sumber dana yang berasal dari luar usaha, seperti dana pinjaman (utang 

usaha) (2) sumber dana yang berasal dari dalam usaha, yaitu modal 

sendiri. Keputusan pembelanjaan ditinjau dari jangka waktunya dibagi 

menjadi dua macam: (1) jangka panjang, dan (2) jangka pendek. 

Keputusan pembelanjaan jangka panjang akan membaawa dampak pada 

struktur modal (capital structure). Struktur modal merupakan 

perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. 

Pemilihan sumber pendanaan yang dipilih baik menggunakan utang 

ataupun modal sendiri akan tercermin dalam kolom neraca keuangan. 

Hasil dari keputusan pembelanjaan tampak pada neraca sisi pasiva, yaitu 

berupa utang lancar, utang jangka panjang, modal-modal (Sudana, 

2011:6). Keputusan pembelanjaan yang dilakukan oleh UMKM 
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menggunakan dua variabel pengukur untuk menilai alternatif keputusan 

pembelanjaan yaitu melalui Debt Ratio (DR) dan Debt to Equity (DER). 

Penjelasan mengenai penggunaan dua varibel pengukuran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Debt Ratio (DR)

Debt Ratio merupakan rasio leverage yang akan menggambarkan

penggunaan total hutang usaha. Debt Ratio dapat digunakan sebagai

alat pengukuran keputusan pendanaan mengenai seberapa besar

sumber pendanaan yang berasal dari total hutang untuk membiayai

investasi atau aktiva usaha. Setiap usaha akan mempunyai pandangan

yang berbeda hubungannya dengan penggunaan hutang dan nilai

usaha. Sehingga keputusan pembelanjaan dapat diukur dengan

menghitung rasio DR. Rasio DR dirumuskan dengan:

Debt Ratio (DR) = x 100% 

b. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio keuangan yang menggambarkan

keadaan keuangan usaha hubungannya dengan hutang jangka panjang

yang dimiliki oleh usaha. Rasio DER dapat digunakan untuk

mengukur keputusan pembelanjaan yang dilakukan perusahan. Hal ini

karena keputusan pembelanjaan mengarah kepada pemilihan alternatif

sumber dana yang digunakan usaha dalam proyeksi keuangan usaha

untuk jangka panjang. Keputusan pembelanjaan dapat diproksikan

dengan Rasio DER. Dimana rasio ini menunjukkan perbandingan
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antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan 

melalui ekuitas. Rasio DER dirumuskan dengan: 

Debt to Equity Ratio =
            

      
x 100% 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian digunakan untuk menggambarkan aktivitas 

penelitian yang dilakukan untuk memudahkan peneliti mengerti proses atau 

alur pemikiran dalam melakukan penelitian. Berdasarkan toeri-teori yang 

telah dijelaskan, maka dapat dilihat Kerangka Pikir Penelitian Sumber 

Pembelanjaan UMKM pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1  Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat diketahui bagaimana langkah awal 

dalam dalam menganalisa sumber pembelanjaan yaitu harus mengetahui darimana 

Tujuan UMKM 

Sumber Pembelanjaan 

Struktur Permodalan 
Keputusan Pembelanjaan 

Hambatan Sumber Pembelanjaan 

Modal  
Sendiri 

Keterbatasan Modal 

Pemenuhan Dana 

Hutang 
Intern Ekstern 

DR DER 

Modal 
Campuran 
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sumber pembelanjaan berasal, kemudian melakukan analisa struktur modal 

pembelanjaan menggunakan dua variabel pengukur yaitu Debt Ratio (DR) dan 

Debt Equity Ratio (DER), dan menganalisa hambatan sumber pembelanjaan dari 

intern dan ekstern. 


