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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan saat ini, peran sektor swasta mengalami peningkatan di 

berbagai negara berkembang. Tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis sangat 

besar, terlebih kondisi perekonomian yang tidak pasti karena adanya persaingan 

secara global, menguatnya nilai mata uang dollar terhadap nilai rupiah. Dengan 

adanya sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai potensi yang 

signifikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan 

pekerjaan baru sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk 

perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan peranan yang sangat penting 

disaat perekonomian di Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis global, 

karena tetap dapat bertahan disaat banyak perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan. 

Peran usaha kecil untuk perekonomian sangat besar dapat dilihat dari 

jumlah unit usaha, kontribusi dalam menyerap tenaga kerja yang berefek kepada 

penggangguran dan meningkatnya pendapatan nasional serta ekspor nasional. 

Jumlah pelaku usaha, kecil dan menengah pada tahun 2017 yang ada di 

Kabupaten Malang sebesar 419.882 dari pelaku perekonomian secara 

keseluruhan mampu menyerap tenaga kerja dan menjelaskan hampir 1,3 juta 

penduduk Kabupaten Malang bergerak di bidang UMKM. Dapat Memberikan 

Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku sebesar 60,32 persen. Namun 

peran usaha mikro kecil menengah bukannya tanpa ada masalah, terdapat 
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beberapa masalah yang dapat ditinjau dari dua faktor. Faktor internal yaitu 

lemahnya pemodalan, sumber daya manusia, pemasaran produk, dan 

produksinya. Faktor ekternal yaitu masalah yang muncul dari berbagai pihak 

pesaing, pemerintah, pelanggan dan tingkat perekonomian.  

Banyak usaha kecil menengah mengalami kesulitan untuk 

mengembalikan pinjaman kredit akibat naiknya suku bunga lokal, selain itu 

adanya kesulitan dalam proses produksi akibat harga bahan baku yang naik 

akibat berubahnya nilai tukar dollar terhadap nilai rupiah terhadap barang impor, 

dan sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya sehingga kalah 

bersaing terhadap perusahaan besar. Meskipun memiliki peran yang strategis 

untuk mengembangkan kinerja usaha tidaklah mudah. 

Beberapa waktu lalu hangatnya pembahasan mengenai literasi keuangan 

yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat, dari hasil survey yang telah 

dilakukan bahwa indeks literasi keuangan di provinsi Jawa Timur pada tahun 

2016 sebesar 35,58%. Yang artinya pengetahuan masyarakat tentang keuangan 

masih rendah. Mengakibatkan masih banyaknya orang yang tertipu oleh 

investasi bodong. OJK sedang gemparnya menggelar seminar dan sosialisasi 

terhadap masyarakat mengenai literasi keuangan agar masyarakat dan pemilik 

usaha makin paham terhadap hak sebagai konsumen ataupun mengetahui dan 

memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan. Menurut 

Arodi (2017), adanya pengaruh signifikan antara literasi keuangan terhadap 

kinerja UMKM. 
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Literasi keuangan diharapkan dapat mengubah atau memperbaiki 

perilaku masyarakat agar dapat mengelola keuangannya sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya sosialisasi kepada 

pelaku usaha salah satunya untuk mempermudah memperoleh pinjaman kredit 

karena semakin ketatnya peraturan lembaga keuangan. Rendahnya tingkat 

literasi keuangan terhadap usaha mikro kecil menengah berdampak kepada 

penyerapan pemberian kredit oleh perbankan. Kesulitan memperoleh modal 

alasan yang sering terjadi kepada pemilik usaha sehingga banyaknya alasan 

usaha tidak berkembang. 

Kebutuhan literasi keuangan untuk pemilik bisnis telah menjadi isu 

selanjutnya yang diminati oleh negara maju dan berkembang, meskipun itu 

bukan keadaan mutlak yang memungkinkan individu untuk dapat merespon 

secara efektif terhadap perubahan kepribadian, sosial, dan ekonomi yang selalu 

berubah. Literasi keuangan lebih tinggi diantara mereka yang bekerja, dan 

diantara beberapa negara antara orang yang berkerja wiraswasta lebih paham 

akan pengetahuan keuangan dibandingkan dengan orang yang belum bekerja. 

Salah satu bagian usaha mikro kecil menengah yang memiliki kontribusi 

penting terhadap perekonomian ialah Industri Kecil Menengah (IKM). Industri 

Kecil Menengah merupakan salah satu sektor UMKM yang bergerak pada 

industri pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi dan dilakukan tidak 

jauh dari tempat usahanya ataupun menyatu di rumah. Permasalahan yang sering 

terjadi pada pelaku usaha adalah minimnya pengetahuan tentang keuangan, yang 
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masih susah untuk membedakan uang untuk modal kembali dan keperluan 

pribadi.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Purwaningsih (2015), menyatakan 

bahwa akses pembiayaan sulit akan menjadikan hambatan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil menengah, dikarenakan lembaga 

keuangan formal masih ragu untuk memberikan kredit terhadap pelaku usaha. 

Keadaan produksi yang tidak menentu karena mengikuti permintaan pasar serta 

tingginya risiko sangat berdampak terhadap pelunasan kredit. Lembaga formal 

memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil keuntungan yang di terima tidak 

sebanyak jika dengan pinjaman yang diberikan kepada pengusaha besar. 

Keterbatasan penyaluran kredit dan permodalan dari perbankkan 

membuat pelaku usaha banyak yang menggantungkan pembiayaan usahanya, 

suku bank yang terus naik, tetapi modal yang didapat mengalami kemacetan 

sehingga membuat aksessibilitas dan partisipasi UMKM perlu dikaji kembali. 

Modal yang diberikan hanya 10 juta untuk menjalankan usahanya sangat sulit 

karena perputaran modal yang relatif lama, tetapi mereka harus tetap membayar 

suku bunga bank. Fasilitas yang diberikan oleh pelaku sektor keuangan formal 

harus memenuhi syarat pengajuan dana. Nilai bantuan yang diberikan maksimal 

50 juta dan berkala, awalnya dana pinjaman yang dicairkan sebesar 10 juta, 

selanjutnya 15 juta, terakhir 25 juta. Dengan ketentuan bahwa pelaku usaha 

sudah membayar pinjaman beserta suku bunga sebelumnya (Radar Malang) 

Menurut Asryad (2017: 37), masalah akses untuk memperoleh pinjaman 

kemungkinan besar hanya orang yang dengan tingkat pendidikan dasar yang 
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beberapa tahun saja sehingga tidak memiliki keberanian mengambil risiko 

dengan mengambil banyak pinjaman dan memberikan jaminan yang besar 

kepada lembaga pemberi pinjaman. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi 

pelaku usaha kecil menengah agar usaha dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan, jika sebuah usaha tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik 

membuat pemilik usaha bingung untuk mengambil keputusan karena keuangan 

yang buruk. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil judul Pengaruh 

Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Akses Permodalan terhadap 

Kinerja UMKM. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan masalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha? 

2. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha? 

3. Apakah terdapat pengaruh akses permodalan terhadap kinerja usaha? 

4. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja usaha? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha. 

c. Untuk mengetahui pengaruh akses permodalan terhadap kinerja usaha. 

d. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

usaha 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Bagi pemerintah: 

1) Dapat mengevaluasi kebijakan program kredit kemitraan BUMN yang 

telah diberikan. 

2) Memberikan gambaran mengenai literasi keuangan kepada pihak usaha 

kecil menengah di Kabupaten Malang 

3) Memberikan pengetahuan mengenai kualitas kinerja usaha mikro kecil 

menengah yang ada di Kabupaten Malang 

b. Bagi UMKM 

Sebagai bahan masukan agar dapat mengevaluasi pengelolaan 

keuangan usaha dan keuangan pribadi untuk meningkatkan sejahtera 

ekonomi UMKM sendiri. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Sebagai bahan acuan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya 

yang terkait dengan topik yang diangkat.  

 


