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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja perusahaan merupakan suatu istilah umum yang digunakan 

sebagian atau seluruh aktivitas suatu perusahaan pada periode tertentu. Hal ini 

kinerja menjadi suatu hal yang sangat penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

(Kusumadewi, 2017). 

Kinerja Usaha Kecil Mikro (UKM) menjadi suatu yang sangat penting 

untuk meningkatkan usaha dan daya saing bisnisnya, namun terdapat beberapa 

permasalahan bidang yang dihadapi oleh UKM saat ini seperti bidang 

pemasaran, keuangan, dan teknologi. Hal ini akan berdampak pada kinerja 

apabila pengusaha UKM tidak mampu mengelola bidang tersebut dengan baik. 

Hal ini didukung oleh penelitian Jati (2017), yang mengatakan kendala yang 

dialami oleh Usaha Kecil Mikro (UKM) saat ini yaitu, pemasaran, pendanaan 

usaha, manajemen keuangan, teknologi, manajemen bisnis, dan kewajiban 

keuangan pada pihak lain kurang lancar. 

Mencapai kinerja usaha yang berhasil salah satunya dengan melakukan 

penyimpanan catatan bisnis, pemahaman dan pengelolaan keuangan, 

pengelolaan kredit baik pembayaran maupun penagihan dari laporan keuangan. 

Namun kebanyakan pengusaha UKM tidak melakukan pencatatan atas 

pendapatan dan pengeluaran, pencatatan atas jumlah  barang  yang  dibeli  atau
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dijual, dan pencatatan atau laba yang diperoleh. Sehingga hal ini akan 

menyulitkan pengusaha UKM untuk membuktikan kinerja usahanya baik atau 

tidak (Harahap, 2014). 

Rendahnya kemampuan pengusaha UKM dalam mengelola keuangan 

karena pengetahuan mengenai literasi keuangannya juga rendah, sehingga akan 

mengakibatkan seseorang kurang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan 

dan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Hal ini didukung oleh penelitian 

Aribawa (2016), salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan yaitu 

dengan memperkaya pengetahuan pengusaha Usaha Kecil Mikro (UKM) 

terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya 

dapat dipertanggungjawabkan dan lebih baik lagi sebagaimana layaknya 

perusahaan besar. 

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) (2017), bahwa pemahaman literasi keuangan terhadap penduduk 

Indonesia hanya 22%. Bank Indonesia mengungkapkan bahwa UKM di 

Indonesia memiliki pengetahuan tingkat literasi keuangan terhadap 

pengelolaan bisnis tergolong rendah. OJK menyebutkan bahwa jumlah UKM 

yang ada di Indonesia lebih besar dari negara lain tetapi di Indonesia 

merupakan negara yang paling rendah tingkat literasi keuangannya (Rahayu, 

2017). 

Literasi keuangan merupakan suatu yang penting untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan individu untuk 

mengambil keputusan keuangan saat ini dan masa depan agar bisa hidup lebih 
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sejahtera di masa yang akan datang. Pemilik usaha perlu memiliki tingkat 

literasi keuangan yang tinggi dalam mengelola keuangan usahanya, karena 

semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan pengelolaan terhadap usaha 

yang dimiliki juga akan membaik. Tingkat literasi keuangan pemilik usaha 

dapat dilihat dari pengetahuan umum tentang perbankkan dan pengetahuan 

bunga tabungan dan pinjaman. Pengetahuan pemilik usaha tentang perbankkan 

dan bunga tabungan dan pinjaman dari bank pengelolaan keuangan terhadap 

usahanya akan terjamin karena pelaku usaha bisa memanfaatkan perbankan 

dengan baik untuk usahanya (Rahayu, 2017). 

Bonita (2018), mengatakan literasi keuangan menjadi hal yang sangat 

diperlukan dalam meningkatkan kinerja usaha, hal ini akan berdampak pada 

pengembangkan usahnya. Selain membantu dalam memudahkan akses ke 

lembaga keuangan, dengan literasi keuangan yang baik pengusaha mampu 

membuat keputusan keuangan yang sehat sehingga meningkatkan kemampuan 

bersaing dan terhindar dari masalah keuangan. 

Menurut Fatoki (2014), finacial literacy mempengaruhi kemampuan 

individu dalam pengambilan keputusan keuangan dan kesejahteraan kinerja 

perusahaan.  Finacial literacy menjadi hal yang sangat diperlukan oleh setiap 

organisasi bisnis, utamanya Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia guna 

meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing dalam persaingan global.  

Ratnawati (2016), tingkat pendidikan pemilik Usaha Kecil Mikro (UKM) 

dan pengetahuan mengenai literasi keuangan dalam pengelolaan usahanya 

sangat penting dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja manajemen 
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UKM. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik akan 

memiliki perilaku keuagan seperti membukukan pengeluaran setiap bulan, dan 

memiliki dana darurat.  

Braman (2008), menyampaikan bahwa pembangunan Usaha Kecil Mikro 

(UKM) di Jawa Timur terkendala oleh beberapa hal diantaranya, rendahnya 

manajemen usaha, daya saing produk, akses permodalan dan belum optimalnya 

jaringan kerja sama usaha. Adanya kendala tersebut maka manajemen usaha 

memanfaatkan peluang dengan menciptakan barang dan jasa yang baru 

sehingga produk dapat bersaing di pasar dan meningkatkan kualitas produk. 

Semakin baik tingkat literasi keuangan pelaku UKM maka akan 

mempengaruhi kinerja. Literasi keuangan yang baik pengusaha mampu untuk 

meningkatkan pengelolaan kinerja usahanya dengan baik yang dapat dilihat 

dari struktur rencana kerjanya, adanya pertumbuhan penjualan, kualitas produk 

yang mampu bersaing, kapasitas produksi, dan efisiensi atau efektifitas kerja 

dalam mencapai tujuan. Pengetahuan keuangan yang tinggi pemilik usaha juga 

dapat menggunakan kemampuan dibidang keuangannya dalam pengambilan 

keputusan yang tepat untuk usahanya. Pengambilan keputusan yang efektif dan 

strategis maka keberhasilan untuk mencapai tujuan juga akan ikut membaik 

(Rahayu, 2017). 

Menurut Bonita (2018), beberapa permasalahan yang dihadapi Usaha 

Kecil Mikro (UKM) saat ini yaitu sebagian besar pelaku atau pengusaha tidak 

banyak mengetahui dan kurang memahami dalam mengelola keuangan. 

Banyak pelaku UKM yang kurang memperhatikan dengan seksama tata cara 
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mengelola keuangannya dan mereka juga jarang melakukan investasi, 

tabungan dan mengasuransikan tempat usahanya. Sebagian besar pelaku UKM 

sering menggabungkan antara uang usaha dengan keuangan pribadi, sehingga 

hal ini akan berdampak kurang baik bagi kinerja usahanya. Rendahnya tingkat 

literasi keuangan menyebabkan para pelaku UKM mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan kinerja usahanya. 

Kecamatan Paiton memiliki jumlah UKM yang cukup banyak, dimana 

pada tahun 2018 jumlah UKM di kecamatan Paiton sebanyak 600 yang terbagi 

menjadi usaha mikro sebanyak 475, dan usaha kecil 125, (Dinas koperasi dan 

usaha mikro Probolinggo, 2017). Berdasarkan data Usaha Kecil Mikro (UKM) 

di Kecamatan Paiton jumlah UKM pada skala mikro dan kecil paling banyak, 

hal ini karena usaha kecil dan mikro tidak memerlukan modal yang terlalu 

besar untuk usahanya, dan perizinan usahnya tidak terlalu panjang. Banyaknya 

UKM di kecamatan Paiton memberikan peluang pekerjaan dan penghasilan 

yang menjanjikan, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai dengan 

penelitian Kusumdewi (2017), mengatakan bahawa UKM menjadi tulang 

punggung perekonomian desanya yang menjadi penyumbang terbesar 60% 

bagi pendapatan warganya dan menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang 

banyak memberdayakan masyarakat sekitarnya. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan pada Usaha Kecil 

Mikro (UKM) salah satunya terkait dengan literasi keuangan, hal ini 

menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap UKM yang berada 
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di kecamatan Paiton dengan topik tentang “Pengaruh Literasi Keuangan 

Terhadap Kinerja UKM Di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan Usaha Kecil Mikro (UKM) ? 

3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Mikro 

(UKM) ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya 

menfokuskan pada kinerja keuangan Usaha Kecil Mikro (UKM). Peneliti 

memberikan batasan agar penelitian ini tidak terlalu melebar dengan kata lain 

agar peneliti terfokus dan menjadi terarah. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

a. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pelaku Usaha Kecil Mikro 

(UKM). 

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan Usaha Kecil Mikro (UKM). 
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c. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja Usaha Kecil 

Mikro (UKM). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) 

Memberikan kemudahan dan pengetahuan bagi pengusaha Usaha 

Kecil Mikro (UKM) dalam mengelola keuangan dan meningkatkan 

kinerja usahanya. 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah pada kajian ilmu manajemen keuangan terutama pada studi 

tentang literasi keuangan terhadap kinerja Usaha Kecil Mikro (UKM). 

 

 

 

 


