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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terbukanya pasar bebas seperti MEA membuat sejumlah masyarakat 

Indonesia terancam atas semakin menipisnya lapangan pekerjaan yang tersedia 

diakibatkan tingginya persaingan yang muncul. Hal ini menimbulkan polemik 

tersendiri pada masyarakat Indonesia terutama pada penduduk dengan usia 

produktif, tidak dipungkiri bahwa menipisnya jumlah lapangan pekerjaan 

menjadikan penduduk diusia produktif memiliki kesadaran akan pentingnya 

pertumbuhan lapangan pekerjaan di Indonesia maka dari itu timbulah Usaha Kecil 

Menengah (UKM).  

Usaha Kecil Menengah adalah sebuah usaha produktif milik perorangan 

ataupun badan usaha. Sesuai dengan UU No.20 tahun 2008 bahwa, usaha yang 

mampu produktif secara ekonomi sehingga menghasilkan pendapatan dengan 

minimum omset Rp.300 Juta dan maksimum Rp.2,5 Milyar.Kriteria tersebut 

ditujukan untuk usaha mikro serta menengah. Perkembangan UKM saat ini di 

Indonesia sangat dibutuhkan sebagai pendongkrak perekonomian Indonesia. 

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini mencapai 6,4 persen (Bank 

Dunia 2011) sehingga menempatkan Indonesia pada urutan ketiga setelah China 

dan India. Target pada tahun 2015 ini menumbuhkan kegiatan eksport UKM 

sebesar 20 persen per tahun. Sementara itu perkembangan jumlah UKM menurut 

data BPS-2009 di Indonesia mencapai 99.9 persen atau 52,76Juta. Untuk data 

terbaru menurut BPS jumlah perusahaan industry mikro kecil menurut 2-digit 
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KBLI pada tahun 2014 menunjukkan bahwa usaha mikro 3220.563 sementara 

untuk usaha kecil 284.501. Sedangakan jumlah perusahaan pada tahun 2012 

menurut BPS untuk industri besar dan sedang adalah 23.257. 

Sementara itu ruang lingkup UKM di Indonesia memiliki berbagai faktor 

hambatan seperti, kurang kondusifnya iklim berusaha, keterbatasan akses pasar 

serta akses kredit dari Bank. Hal tersebut yang menjadikan alasan pemerintah 

untuk meningkatkan akses kredit terutama pada KUR sebesar Rp. 100 triliun, 

demi terciptanya perkembangan UKM yang lebih baik di Indonesia. Hal tersebut 

tidaklah cukup jika tidak adanya perbaikan SDM UKM terutama di dalam bidang 

pengelolaan keuangan.Terbukanya pasar bebas Asia menjadikan SDM diluar 

Indonesiayang mungkin lebih berpotensial datang, dan dengan mudahnya 

berinvestasi di Indonesia. Maka dari itu kesiapan secara mental serta ilmu 

pengetahuan sebagai pendukung, sangatlah penting saat ini. Tingkat kesadaran 

SDM UKM akan pentingnya pengelolaan keuangan dapat dikatakan kurang.  

Keahlian pengelolaan keuanganpada suatu asset dan liabilitas pada sebuah 

perusahaan merupakan hal terpenting di dalam suatu bisnis.Jika pengusaha 

mampu menghasilkan omset yang besar dengan penjualan yang tinggi serta 

diimbangi dengan rendahnya beban pengeluaran. Hal tersebut mampu 

meringankan beban perusaahaan, akan lebih baik apabila pengelola UKM 

memutuskan pengambilan hutang yang tidak melebihi 30 persen pendapatan.  

Pengelolaan aktifitas pengelolaan yang baik mampu menimbulkan kesehatan 

keuangan pada perusaahaan.Namun, jika ketidakseimbangan tersebut tidak 

mampu dipenuhi. Kemungkinan timbulnya permasalahan keuangan akan tinggi. 
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Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pada SDM UKM tetaplah harus 

diperkaya, karena perkembangan dunia keuangan terus maju.Hal ini harus disertai 

dengan SDM UKM yang senantiasa terus menerus mengikuti informasi tentang 

dunia keuangan. Ketidak pedulian akan perkembangan dunia keuangan 

menjadikan SDM UKM memiliki pengetahuan literasi yang rendah. Hal tersebut 

menjadikan ancaman tersendiri, mengingat pesaing SDM UKM Indonesia saat ini 

datang dari berbagai negara dengan potensi dan kemampuan yang mungkin 

melebihi SDM Indonesia. 

Rendahnya literasi keuangan menyebabkan para pengusaha UKM memiliki 

masalah dalam hal pencatatan pembukuan keuangan serta pengelolaan 

keuangan.Pengertian literasi keuangan menurut Lusardidan Mitchell(2010) 

adalah,literasi keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk 

mengaplikasikannya (knowledge and ability). Pada tingkat literasi keuanganyang 

rendah tidak jarang menjadikan pengusaha kecil dan menengah bingung harus 

menginvestasikan sebagian hasil dari laba bersihnya. 

Pada umumnya para pengusaha kecil dan menengah menginvestasikan 

sebagian penghasilannya pada modal kembali atau dapat dikatakan sebagai modal 

atas laba ditahan.Hal ini menjadikan ekspansi bisnis pada UKM tidak jarang 

stagnan pada setiap tahunnya.Aktiva yang di investasikan tidaklah memberikan 

return yang cukup tinggi melainkan hanya sebatas laba dari produk atau jasa yang 

dijual.   Hal ini sangat disayangkan,mengingat UKM (usaha kecil menegah) 

berperan penting terhadap perekonomian di Indonesia dimana UKM mampu 

menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran serta 
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meningkatkan produktifitas. Apabila UKM mampu mengelola kinerja keuangan 

dengan baik maka UKM dapat mengembangkan unit usaha yang dimiliki saat ini 

sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.Menurut Norma dan 

Melyza Silvy (2013) pengalaman keuangan dan pengetahuan keuangan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

Terkadang pengusaha kecil dan menengah hanya mengandalkan pengalaman 

saja di dalam mengelola keuangan. Pada pemilihan sumber pendanaan, pengelola 

UKM denganliterasi keuangan yang rendah dapat membuat keputusaan yang salah 

sehingga menimbulkan biaya bunga yang tinggi. Keadaan tersebut dapat 

dikatakan seseorang kelebihan mengambil dana pinjaman (excess borrowing) 

sehingga pengalokasian atas dana pinjaman tersebut menjadi kurang tepat. 

Dalam mengambil dana pinjaman, pengelola UKM lebih disarankan untuk 

memfokuskan pengalokasian dana pada perluasan bisnis, sehingga mampu 

menghasilkan pendapat yang lebih tinggi. Pengalokasian dana yang salah mampu 

memberi beban bunga yang memberatkan sirkulasi keuangan. 

Menurut Hilgret dan Jeanne (2013) kurangnya pengetahuan tentang prinsip-

prinsip manajemen keuangan dan masalah- masalah keuangan dapat menjelaskan 

mengapa seseorang tidak dianjurkan hanya mengandalkan pengalaman saja di 

dalam pengelolaan keuangan.Hal tersebut pula yang dapat menguatkan bahwa 

pentingnya literasi keuangan untuk mengembangkan SDM pada UKM di 

Indonesia. 
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Melalui perbaikan sistem literasi keungan, pengelola UKM akan mampu 

memperbaiki perilaku keuangan yang akan berdampak positif terhadap 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Di dalam penelitian Norma dan Melyza Silvy (2013) dikatakan bahwa 

pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perilaku 

prencanaan investasi sedangkan pada penelitian Naila dan Rr.Iramani(2013) 

mengatakan bahwa tidak ada efek langsung pada perilaku manajemen keuangan 

dengan pengetahuan keuangan dan pendapatan. Perbedaan pendapat inilah yang 

menjadikan dasar dari penelitian saat ini. Penelitiakan mengkaji tentang hubungan 

tingkat literasi di dalam pengelolaan keuangan, yang nantinya lebih diarahkan 

pada pengelolaan kredit pada suatu UKM. 

Pada penelitian saat ini, peneliti memilih pemilihan sumber pendanaan yang 

dibagi kedalam kategori Bank dan Non Bank sebagai variabel terikat dikarenakan 

mengingat adanya isu terbaru BI mengenai keuangan inklusif. Peneliti ingin 

mengakaji apakah pengelola UKM sudah tersentuh dunia perbankan atau belum 

dan apakah ada keterkaitan literasi keuangan yang dimiliki pengelola dengan 

pemilihan sumber pendanaan. 

Penelitian saat ini akan diterapkan di Jawa Timur terutama pada wilayahyang 

tercakup kedalam GERBANG KERTASUSILA. Peneliti memilih Pulau Jawa 

dikarenakan banyaknya perputaran bisnis yang dilakukan dan terpusat di Pulau 

Jawa.Pada setiap wilayah di Pulau Jawa khususnya diJawa Timur banyak 

ditemukan wilayah yang memiliki produk unggulan yang telah menjadiciri khas 

atas wilayah tersebut. Penelitian ini akan difokuskan ditiga wilayah yang tercakup 
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kedalam GERBANG KERTASUSILA, wilayah yang dipilih yaitu, Surabaya, 

Sidoarjo, Mojokerto.  

UKM yang dipilih adalah UKM dengan produk khas atau unggulan pada 

wilayah tersebut.Di Surabaya penelitian akan dilaksanakan didaerah kenjeran 

dimana terdapat sentra krupuk yang menjadiproduk unggulan kota Surabaya. Pada 

Kota Sidoarjo tepatnya didaerah Tanggulangin produk unggulan yang dimiliki 

yaitu tas kulit yang sudah menjadiciri khas daerah Tanggulangin, sedangkan 

diMojokerto produk unggulan yang dimiliki yaitu kerajinan perak yang telah 

terkenal hingga ke manca negara. 

 Kemampuan daya saing yang dimiliki UKM pada tiga wilayah tersebut 

dapat dilihat sangatlah berpotensi, namun akan disayangkan jika potensi tersebut 

tidak diiringi dengan literasi keuangan yang baik dan pemilihan sumber 

pendanaan yang baik pula. Maka dari itu peneliti termotivasi untuk menguji 

tingkat literasi yang dimiliki UKM ditiga wilayah yang tercakup kedalam wilayah 

GERBANG KERTASUSILA dan pengaruhnya terhadap pemilihan sumber 

pendanaan.Atas dasar motivasi tersebut serta timbulnya perbedaan hasil penelitian 

sebelumnya peneliti akan menyusun proposal dengan judul “Literasi Keuangan 

dan Dampaknya Pada Pemilihan Sumber Pendanaan UKM Pada Wilayah 

Gerbang Kertasusila”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pengelola UKM pada wilayah 

GERBANG KERTASUSILA? 

2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pemilihan sumber pendanaan 

UKM? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji tingkat literasi keuangan pengelola UKM pada wilayah 

GERBANG KERTASUSILA. 

2. Untuk mengkaji pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap pemilihan 

lembaga keuangan konvensional atau modern di dalam pemenuhan sumber 

pendanaan UKM pada wilayah GERBANG KERTASUSILA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atas penelitan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan tentang bagaimana 

perkembangan pengetahuan keuangan pada UKM dan pengaruh antara literasi 

keuangan serta pemilihan sumber pendanaanyangakandituju oleh seorang 

pengelola UKM. 
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2. Bagi pengusaha  

Agar mengetahui sejauh mana tingkat literasi keuanganyang dimiliki sehingga 

mampu mengukur pengetahuan yang dimiliki saat ini.Diharapakan pengelola 

UKM tergugah untuk mempelajari lebih jauh ilmu pengelolaan keuangan 

sehingga menghasilkan perilaku keuangan yang lebih baik dan mampu 

menentukan lembaga keuangan yang tepat di dalam pemenuhan kegiatan 

pendanaan sehingga meminimalisir timbulnya excess borrowing. 

3. Bagi STIE PERBANAS SURABAYA 

Selanjutnya dapat menjadi bahan rujukan untuk perkembangan penelitan 

selanjutnya yang sejenis. 

4. Bagipeneliti selanjutnya 

Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan yang dimiliki SDM UKM saat ini 

dan pengaruhnya di dalam pemilihan sumber pendanaan terutama. Diharapkan 

peneliti selanjutnya tertarik untuk mengembangkan penelitian sejenis sehingga 

informasi akan tingkat literasi keuangan SDM UKM serta pengelolaan 

keuangan terutama pada pemilihan sumber pendanaan pada SDM UKM terus 

berkembang. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai meliputi Penelitian Terdahulu yangakan 

menjadiacuan dalam penyusunan penelitian ini dan teori-teori yang 

menjadilandasan dalam menyelesaikan Permasalahan Penelitian, Kerangka 

Pemikiran Penelitian, Dan Hipotesis Penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini akan memberikan penguraian mengenai metode penelitian yang antara 

lain adalah Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis 

Data yang digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai data yang telah terkumpul dan pembahasan terkait 

analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini baik analisis deskriptif maupun 
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analisis statistik. Sub bab yang ada bab ini adalah gambaran subjek penelitian, 

analisis deskriptif dan analisis statistik. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini akan dilakukan pengambilan kesimpulan atas analisis yang  telah 

dilakukan. Bab ini juga membahas evaluasi terkait dengan keterbatasan pada 

penelitian kali ini beserta saran atas keterbatasan tersebut. Sub bab yang ada pada 

bab ini adalah kesimpulan, keterbatasan dan saran. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Sistematika Penulisan Skripsi




