
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2016 Indonesia memasuki masyarakat ekonomi asia (ASEAN

Economic Community). MEA bagi bangsa ini bagai dua sisi mata pisau, MEA bisa

membantu  peningkatan  ekonomi  bangsa  dan  bisa  juga  menjatuhkan  tingkat

ekonomi  suatu  negara.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  para  pelaku  ekonomi  bisa

mendapatkan barang maupun jasa lebih mudah dan lebih murah. Tetapi, jika para

pelaku  ekonomi  tidak  bisa  berkompetisi  dalam  MEA,  bisa  dipastikan  usaha

tersebut  tidak  akan  bisa  berkembang.  Para  pelaku  ekonomi  seharusnya  bisa

mengambil keuntungan atas MEA. 

Banyak sekali alasan UMKM mampu bertahan dalam MEA. Rokhayati

(2015) menyebutkan bahwa UMKM adalah soko guru perekonomian nasional,

99% perekonomian nasional dipegang oleh UMKM dan bisa menyerap hampir

97%  angkatan  kerja.  Perusahaan  besar  hanya  bisa  menguasai  1%  dari

perekonomian nasional  dan hanya bisa menyerap 2% angkatan kerja.  Menurut

Kementrian Perdagangan (2013), UMKM adalah pengaman perekonomian bangsa

karena tidak bergantung pada fluktuasi kurs mata uang asing, modal besar, dan

pinjaman dari lembaga keuangan makro.

UMKM merupakan struktur konfigurasi ekonomi terbesar di Indonesia.

Menurut Worokinasih (2012), dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71

juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau UMKM. Kinerja UMKM

yang baik dapat menciptakan tumbuhnya ekonomi yang sehat, karena: pertama,
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UMKM telah  mempunyai  kegiatan  ekonomi  produktif  sehingga  kebutuhannya

adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga

lebih  mudah  dan  pasti;  kedua,  UMKM  yang  diberdayakan  secara  tepat  akan

mudah  berpindah  menjadi  sektor  usaha  kecil;  ketiga,  UMKM  secara  efektif

mengurangi  kemiskinan  yang  diderita  oleh  mereka  sendiri,  membantu

pemberdayaan rakyat kategori miskin, serta usia lanjut, dan muda.

UMKM dalam jumlah besar bisa membantu mengangkat perekonomian

bangsa.  Rindrayani  (2013) menyatakan bahwa UMKM memberikan kontribusi

yang  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  bangsa  melalui  penyerapan  tenaga

kerja, penghematan devisa, dan pengentasan kemiskinan. Semakin banyak para

pengusaha  UMKM  semakin  besar  pula  kemajuan  ekonomi  suatu  bangsa.

Kementrian  Perindustrian  (2016)  membuktikan  bahwa  konstribusi  UMKM

terhadap  PDB dan  serapan  tenaga  kerja  meningkat  secara  signifikan  di  tahun

2015. 

Melalui  Kementrian  Koperasi  dan  UMKM,  lembaga  ini  telah

membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM

(Wahyuningsih,  2009).  Kementrian ini  menangani  khusus  bidang UMKM agar

bisa berkembang dan diminati oleh angkatan kerja Indonesia. Kementrian ini juga

diharapkan  bisa  memberikan  pendampingan  dan  kemudahan  perizinan  agar

UMKM Indonesia semakin maju dan dapat bersaing di MEA. 

UMKM memegang peranan penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia,

namum perkembangan ekonomi belum terlalu besar. Rini  (2017) menyebutkan

bahwa dalam lima tahun terakhir pertumbuhan dan perkembangan UMKM hanya
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sebesar  9,08%.  Angka  tersebut  terlalu  kecil  untuk  UMKM  yang  memegang

peranan  penting  sektor  ekonomi  Indonesia.  Perkembangan  sektor  UMKM

membuktikan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal

ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan

usaha kecil yang tangguh (Medias, dkk 2017). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rokhayati (2015) menyebutkan

bahwa kinerja UMKM dapat diukur melalui beberapa hal: 1) tingkat pertumbuhan

penjualan atau omset penjualan yang meningkat. 2) tingkat pertumbuhan modal

atau finansial yang meningkat. 3) tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi.

4)  tingkat  pertumbuhan  pasar  yang  luas.  5)  tingkat  pertumbuhan  profit  atau

keuntungan yang meningkat. 

Perkembangan UMKM sangat penting, para pelaku perlu memperhatikan

beberapa  faktor  penting.  Susilo  (2010)  mengidentifikasi  faktor  penting  dari

sebuah UMKM adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal

dari  dalam diri  UMKM tersebut.  Ada tiga faktor  internal  yang mempengaruhi

kinerja  UMKM.  Faktor  pertama  adalah  inklusi  keuangan  (Nurjannah,  2017).

Faktor kedua adalah kemampuan wirausaha (Pujiastuti, 2013). Sedangkan faktor

terakhir adalah peranan lembaga keuangan mikro (Awami, 2009). 

Fahmy,  dkk  (2016)  menyebutkan  bahwa  inklusi  keuangan  sangat

berpengaruh terhadap UMKM karena dalam perkembangannya mampu membantu

mengatasi masalah keuangan. Akses perbankan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM. Semakin banyak jaringan

kantor  bank,  maka  semakin  besar  kredit  yang  terserap  pada  sektor  tersebut.
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Penggunaan  layanan  perbankan  juga  berpengaruh  terhadap  perkembangan

UMKM. Semakin banyak penggunaan layanan bank oleh UMKM, maka semakin

besar juga pertumbuhan UMKM. 

Nurjannah  (2017)  menemukan  juga  bahwa  aksesibilitas  terhadap

lembaga keuangan berpengaruh besar terhadap perkembangan UMKM. Ada dua

poin  penting  dalam  aksesibilitas.  Pertama,  kemudahan  dalam  mendapatkan

pinjaman modal.  Semakin mudah UMKM mendapat pinjaman modal,  semakin

berkembang  pula  UMKM  tersebut.  Kedua,  UMKM  bisa  maju  karena  adanya

pendampingan  dari  lembaga  keuangan.  Pendampingan  ini  bisa  berupa

pendampingan  dalam  melakukan  proses  pemasaran  dan  keikutsertaan  dalam

pameran skala besar. 

Akses menuju inklusi keuangan tidak hanya melalui satu atau beberapa

lembaga keuangan. Banyak sekali cara untuk bisa mengakses inklusi keuangan,

apalagi dalam skala UMKM yang sudah di dukung oleh pemerintah. Hal ini tentu

telah membuka jalan bagi pemilik UMKM untuk bisa mengajukan pinjaman atau

bisa mendapatkan akses ke banyak lembaga keuangan baik itu kecil, besar, formal

maupun non formal untuk bisa mendapatkan kredit, simpanan, asuransi, fasilitas

pembayaran,  fasilitas pengiriman dan penerimaan uang. Tentu saja bentuk dari

inklusi yang diinginkan pemerintah tidak hanya dari satu lembaga, namun semua

lembaga yang sudah ada untuk bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Tahap akhir dari

tercapainya  keuangan  inklusif  adalah  semua  layanan  lembaga  keuangan  bisa

diakses, tanpa terpaku pada satu layanan keuangan.
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Faktor selanjutnya adalah kemampuan berwirausaha. Kemajuan UMKM

sangat  bergantung  terhadap  kemampuan  pemiliknya.  Jika  kemampuan

wirausahawan  sangat  terbatas,  maka  bisa  jadi  sebuah  UMKM  sangat  sulit

berkembang  dan  bahkan  bisa  merugi.  Pujiastuti  (2013)  menyebutkan  bahwa

pengusaha  seharusnya  memiliki  keterampilan  teknis,  pengetahuan  tentang

pemasaran,  dan  jiwa  kewirausahaan.  Dengan  jiwa  kewirausahaan,  pengusaha

tidak akan takut  menghadapi  resiko,  mampu membuat  keputusan penting,  dan

mempunyai  motivasi  untuk  menghasilkan  yang  terbaik.  Semua  aspek  tersebut

akan membuat sebuah UMKM berkembang. 

Kompetensi  atau  kemampuan  wirausaha  secara  statistik  terbukti

berpengaruh  terhadap  perkembangan  UMKM.  Christiana,  dkk  (2014)

membuktikan bahwa kemampuan wirausaha memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap perkembangan usaha.  Semakin kompeten seorang wirausaha,  semakin

berkembang pula usahanya. Ada beberapa kompetensi wirausaha yang berguna

untuk  perkembangan  UMKM,  yaitu technical  competence,  marketing

competence, finance competence, dan  public relation competence. Temuan yang

sama juga diungkapkan oleh Utami dan Mulyaningsih (2017), penelitian mereka

menyebutkan  bahwa  sebesar  61,7%  perkembangan  UMKM  dipengaruhi  oleh

kemampuan wirausaha. Sedangkan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

Faktor lain ini yaitu pendampingan, motivasi, dan sumber daya manusia. 

Faktor  terakhir  adalah peran lembaga keuangan mikro.  Awami (2009)

menemukan bahwa ada peningkatan pendapatan sebesar 9,07% perbulan setelah

sebuah  UMKM  menerima  bantuan  dari  lembaga  keuanga  mikro.  Bantuan  ini
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dapat berupa rendahnya suku bunga, dekatnya lokasi lembaga keuangan mikro,

dan persyaratan yang lebih mudah, selain itu juga menyebutkan bahwa sebanyak

33% responden menyatakan bahwa prosedur peminjaman di lembaga keuangan

mikro sangat mudah. Bahkan, tidak ada satu responden yang menyatakan bahwa

prosedur peminjaman di lembaga keuangan mikro sangat sulit. 

Eksistensi  lembaga  keuangan  membantu  perkembangan  UMKM yang

ada di Indonesia. Muslimin (2015) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro

menawarkan  pembiayaan  pada  UMKM  yang  kekurangan  modal.  Adanya

tambahan modal, maka UMKM akan maju dan berkembang karena peningkatan

pendapatan,  kinerja,  dan  produksi.  Lembaga  keuangan  mikro  islami  berani

memberikan  pinjaman  tanpa  bunga.  Dasar  kepercayaan,  kesepakatan,  jangka

waktu,  resiko,  dan  balas  jasa  lembaga  keuangan  islami  mampu  memberikan

bantuan pada UMKM. 

Sementara  itu,  Rofiah  (2011)  memaparkan  bahwa  lembaga  keuangan

mikro  berperan  dalam  pengembangan  UMKM  yang  menggerakkan  ekonomi

kerakyatan.  Pemberdayaan  ini  berupa  penghimpunan  kelompok  UMKM  dan

penyaluran  dana.  Lembaga  keuangan  mikro  juga  berperan  sebagai  inisiator,

fasilitator,  dan  pendamping.  Pendamping  ini  dilakukan  karena  banyak  dari

UMKM masih mempunyai  masalah  dalam teknik  produksi,  manajemen usaha,

kemampuan sumber daya manusia, sistem pembukuan keuangan, dan pemasaran.

Prosedur pembiayaan bagi UMKM sangat mudah dan cepat. 

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Malang

Kecamatan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Sukun 156 unit 290 unit 428 unit
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Kedungkandang 110 unit 254 unit 342 unit
Klojen 769 unit 1.121 unit 1.622 unit
Blimbing 211 unit 487 unit 608 unit
Lowokwaru 724 unit 1.140 unit 1.722 unit
Jumlah 1.970 unit 3.292 unit 3.711 unit
Sumber: malangkota.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pemilihan objek penelitian yang digunakan

yaitu di UMKM Kota Malang. Hal ini dikarenakan, jumlah UMKM yang berdiri

berdasarkan tiga tahun terakhir  mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Mudahnya  dalam mendirikan  UMKM, tidak  membutuhkan  modal  yang besar,

serta perizinan usaha yang tidak membutuhkan banyak waktu menjadikan para

pelaku usaha memanfaatkan peluang yang ada. Apalagi Kota Malang untuk saat

ini jumlah penduduknya semakin meningkat, sehingga usaha yang dirintis dapat

dikenal oleh masyarakat sekitar. 

Usaha-usaha  yang  berdiri  dari  tahun  ke  tahun,  semakin  merebak  dan

banyak. Ada beberapa kedai yang dalam tempo kurang dari satu tahun sudah bisa

membuka anak cabang. Hal inilah yang menjadi semacam pemantik bagi orang-

orang awam maupun pelaku UMKM untuk ikut mendirikan dan mengembangkan

usahanya. Para pelaku tersebut akhirnya akan saling bersaing untuk mendapatkan

pasar yang sebanyak-banyaknya. 

Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  pengusaha  UMKM  tidak  hanya

memikirkan  pendapatan  atau  keuntungan  yang  dimilikinya  saja.  Selain  itu,

pengusaha  UMKM  juga  harus  mampu  memberikan  perkembangan  serta

kemampuan  yang  dapat  menjadikan  daya  tarik  dan  mampu  bersaing  dengan

usaha-usaha  yang  ada  di  Kota  Malang  itu  sendiri.  Berdasarkan  uraian  dan

fenomena diatas yang telah dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian tentang
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“Pengaruh  Inklusi  Keuangan,  Kemampuan  Berwirausaha,  dan  Peran

Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, peneliti merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  pengaruh  variabel  inklusi  keuangan,  kemampuan

berwirausaha,  dan  peran  lembaga  keuangan  secara  simultan  terhadap

kinerja UMKM Kota Malang? 

C. Batasan Masalah

Agar  penelitian  ini  menjadi  fokus  dan  tidak  bias,  maka  peneliti

menentukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya terfokus pada inklusi

keuangan,  kemampuan  berwirausaha,  dan  peran  lembaga  keuangan  mikro

terhadap perkembangan UMKM. Peneliti tidak mempertimbangkan aspek lain

dan diluar keempat variabel yang telah disebutkan. 

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini  adalah untuk menguji  pengaruh inklusi  keuangan,

kemampuan berwirausaha, dan peran lembaga mikro secara simultan terhadap

kinerja UMKM. 

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Manfaat penelitian ini adalah sebagai dasar penelitian selanjutnya

di  masa  depan.  Penelitian  ini  juga  bisa  menjadi  kajian  pustaka  untuk
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penelitian di masa depan. Peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian

ini sebagai dasar untuk meneliti variabel yang sama nantinya. 

2. Bagi UMKM 

Penelitian  ini  bisa  menjadi  rujukan  para  pelaku  UMKM  dalam

menjalankan  bisnisnya.  Para  pelaku  UMKM  akan  menjadikan  tiga

variabel  independen  sebagai  tolok  ukur  dan  parameter  keberhasilan

UMKM mereka.


