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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara berkembang di Asia Tenggara yang pernah mengalami 
krisis moneter pada tahun 1998. Pada masa itu, perekonomian Indonesia 
mengalami kehancuran dan sektor yang mampu bertahan adalah sektor Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM). Daya tahan UKM terhadap krisis menjadikan UKM 
menjadi sektor penting dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional.  

UKM sampai saat ini memiliki peran yang signifikan bagi 
pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan UKM dipercaya akan mampu 
berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemisikinan melalui penciptaan kerja. 
Atas dasar itu, melalui paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, pemerintah 
memberikan bantuan kredit permodalan bagi UKM yang berorientasi ekspor tau 
terlibat dalam kegiatan yang mendukung ekspor, dengan tingkat bunga yang lebih 
rendah dibandingkan tingkat bunga komersial secara umum (Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, 2015). 

Ketua Umum DPP HIMMI, Suryani Motik, mengatakan bahwa sektor 
UKM mampu memperkerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan 
mampu berkontribusi 60,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia. Ini artinya UKM menjadi kontibutor terbaik dalam menyumbang PDB 
nasional. Subsektor UKM yang paling besar dalam memberikan kontribusi yaitu 
subsektor kuliner, fashion dan kerajinan. Subsektor kuliner berkontribusi sebesar
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Rp 209 triliun atau 32,5%, fashion sebesar Rp 182 triliun atau 28,3% dan 
kerajinan sebesar Rp 93 triliun atau 14,4% (CNN Indonesia). 

Sebagai sektor yang memiliki kontribusi dominan dalam PDB, 
kebijakan-kebijakan dan regulasi dibuat dalam rangka pengembangan sektor 
UKM di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kebijakan itu salah satunya berupa 
perluasan askes pasar melalui pameran tingkat nasional maupun internasional dan 
pengembangan skema pembiayaan. Kebijakan ini dilakukan agar UKM mampu 
menghasilkan kinerja yang baik. 

Kinerja UKM yang baik tidak lepas dari kemampuan pengelola UKM. 
Kemampuan yang dimiliki pengelola UKM seperti pengetahuan keuangan atau 
financial literacy sangat diperlukan. Literasi keuangan dicerminkan oleh 
pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Pada 
penelitian ini literasi keuangan yang diukur digunakan sebagai indikator 
kemampuan pengelolaan UKM meliputi literasi pembukuan (bookkeeping 
literacy), literasi utang (debt literacy), dan literasi penganggaran (budgeting 
literacy). 

Kegiatan pembukuan dapat mengukur kinerja UKM secara akurat 
dengan melalui literasi pembukuan kita dapat melihat kinerja suatu perusahaan 
bisnis dari beberapa kegiatan pembukuan yang dilakukan seperti, kemampuan 
perusahaan mengelola kas, penggajian karyawan dan pengelolaan laporan 
keuangan untuk meningkatkan peluang pendanaan dari kreditur. Menurut Wood 
dan Sangster (2002), menjelaskan bookkeeping adalah proses mencatat data yang 
berhubungan dengan transaksi akun di dalam buku akuntansi. Suatu sistem 
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akuntansi mencatat, menyimpan, dan membuat informasi keuangan yang 
berkaitan dengan arus transaksi keuangan dan posisi keuangan. Arus transaksi 
mencakup pendapatan dan pengeluaran pada rekening biaya. Elemen posisi 
keuangan mencakup aset, kewajiban dan modal. Dari semua elemen keuangan 
tersebut diwakili dalam sebuah akun (Mutegi, Njeru dan Ongesa, 2015). Hasil 
penelitian yang dikemukakan oleh Iramani et al., (2018) menyebutkan bahwa 
literasi pembukuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UKM. 
Sedangkan menurut penelitian (Mutegi, Njeru dan Ongesa, 2015) literasi 
pembukuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UKM.  

Faktor lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 
yaitu literasi utang. Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015), menyebutkan bahwa credit 
management atau literasi utang berpengaruh siginifikan, sedangkan menurut 
penelitian Chepngetich (2016) dan Iramani et al., (2018) menyebutkan bahwa 
literasi utang berpengaruh signifikan negatif. Literasi utang dapat mengukur 
kinerja suatu perusahaan baik atau tidak. Suatu perusahaan yang baik dapat dilihat 
dari kemampuan mengelola dalam menghitung dana yang diajukan kepada 
kreditur dan bagaimana mereka menghitung dan mengelola laba mereka untuk 
membayar pinjaman.  

Kinerja suatu UKM perusahaan juga dipengaruhi dari literasi 
anggaran. Melalui literasi penganggaran dapat dilihat bagaimana UKM 
menyiapkan anggaran secara berkala, keterlibatan karyawan dalam menyusun 
anggaran dan pembuatan penyusunan anggaran yang dilakukan secara rutin dan 
periodik. Menurut Chepngetich (2016) ukuran dan kompleksitas perusahaan 
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beserta operasionalnya, umumnya mempengaruhi sifat proses penganggaran yang 
diadopsi dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin besar 
suatu perusahaan maka semakin tinggi kompleksitasnya maka proses 
penganggaran akan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sedangkan 
perusahaan yang masuk dalam ukuran kecil dan kompleksitas yang rendah maka 
semakin sederhana proses penganggaran yang dilakukan. Kaitannya dengan 
kinerja adalah tingkat tinggi maupun rendahnya perusahaan dapat dilihat dari 
kompleksitas pembuatan anggaran, akan tetapi tidak pasti perusahaan yang 
memiliki kompleksitas tinggi memiliki kinerja keuangan yang baik.  

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Mutegi, Njeru dan Ongesa 
(2015) dan Chepngetich (2016) menyebutkan bahwa literasi penganggaran 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan UKM. Sedangkan 
menurut penelitian Iramani et al. (2018) menyebutkan bahwa budgeting literacy 
atau literasi penganggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKM.  

Penerapan Good governance di UKM adalah upaya dalam 
meningkatkan pendapatan usaha dikarenakan sebagian besar UKM berpendapatan 
pada tingkat rata-rata. UKM perlu menerapkan Good governance untuk mencapai 
kinerja usaha yang sesuai dengan tujuan (Hanifah, 2015). Berdasarkan keterangan 
dari beberapa peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat penting suatu 
UKM menerapkan adanya good governance untuk membentuk tata kelola internal 
yang baik dan transparan. Selain itu, good governance membuat pengelola UKM 
lebih professional dalam proses kegiatan produktif dan pengembangan usaha. 
Menurut Audita and Uning (2008) dan Kurniawati, Sari dan Kartika (2018) 
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menyebutkan bahwa Good governance berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja UKM. 

Penelitian terdahulu  yang sudah dilakukan mengenai Literasi 
keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten satu sama lain dan juga belum 
adanya penelitian good governance terhadap kinerja UKM di Jawa Timur, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 
LITERASI KEUANGAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP 
KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI JAWA TIMUR” 

Penelitian ini penting dilakukan karena dari research gap terdapat 
variabel yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Oleh 
karena itu peneliti ingin membuktikan sendiri hasil yang telah dilakukan oleh 
peneliti terdahulu. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 
berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh literasi utang terhadap kinerja UKM di 
Jawa Timur? 

b. Apakah terdapat pengaruh literasi pembukuan terhadap kinerja UKM 
di Jawa Timur? 

c. Apakah terdapat pengaruh literasi penganggaran terhadap kinerja 
UKM di Jawa Timur? 

d. Apakah terdapat pengaruh good governance terhadap kinerja UKM di 
Jawa Timur? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 

a. Menguji adanya pengaruh literasi utang terhadap kinerja UKM di Jawa 
Timur 

b. Menguji adanya pengaruh literasi pembukuan terhadap kinerja UKM 
di Jawa Timur 

c. Menguji adanya pengaruh literasi penganggaran terhadap kinerja 
UKM di Jawa Timur 

d. Menguji adanya pengaruh good governance terhadap kinerja UKM di 
Jawa Timur 

1.4. Manfaat Penelitian 
Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini memberikan manfaat sebagai 
berikut : 

a. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 
bagi pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai literasi keuangan dan 
good governance serta pengaruhnya terhadap kinerja UKM 

b. Bagi UKM 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi dan 
masukan bagi pengelola UKM untuk perbaikan dan pengembangan 
usaha di masa depan sehingga UKM bisa lebih berkontribusi terhadap 
perekonomian nasional.  
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c. Bagi Pemerintah 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 
informasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan 
regulasi yang berkaitan dengan UKM. 

1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 
menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini 
diuraikan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 

BAB II:   LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi 
penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam 
penyusunan penelitian ini dan teori–teori yang menjadi 
landasan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, 
kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian 
yang antara lain adalah rancangan penelitian, batasan 
penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 
pengukuran variabel, populasi, sampel dan pengambilan 
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teknik sampel, data dan metode pengumpulan data, serta 
teknik analisis data yang digunakan dalam pemecahan 
masalah.  

BAB IV :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 
Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum 
subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis 
deskriptif dan analisis inferensial serta pembahasan atas hasil 
penelitian yanh telah dilakukan 

BAB V  :  PENUTUP 
Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan yang 
berisikan jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian 
hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak terkait 
dan peneliti selanjutnya. 


