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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar  Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang 

dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha 

mikro. Seperti halnya Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha 

Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha 

yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil.  Adanya Gerakan dukung 

UMKM di Indonesia disambut baik oleh pelaku bisnis khususnya bagi para 

wirausaha muda atau indutri perumahan (home industry) yang terus tumbuh 

berkembang pesat dan berdikari, Pada tanggal 04 Juli 2008 Pemerintah Indonesia 

telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 yang berisikan mengenai 

pemberlakuan atas usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dengan adanya 

Undang-Undang tersebut maka UMKM memiliki landasan payung hukum yang kuat 

untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan 

dikembangkan untuk bisa memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi 

nasional (Lili Marlina, 2020).  

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan 

keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga 

pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik 

https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap
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beberapa faktor diantaranya adalah Literasi Keuangan, Financial Technology, 

dan Inklusi Keuangan dengan pengawasan OJK NTT . Tantangan bagi UMKM di 

Tahun 2021 ini tidak hanya karena terjadinya wabah Covid 19 saja, tapi Tantangan 

UMKM di tengah masifnya ekonomi digital yang semakin pesat menuntut para 

UMKM melek teknologi informasi karena para pelaku UMKM yang menggunakan 

jasa internet atau memiliki website masih belum banyak dan familiar sehingga produk 

atau layanan UMKM yang dipasarkan terkadang belum dapat menjangkau pasar-

pasar diluar daerah dan pelosok, serta belum bisa bersaing dengan usaha besar 

lainnya yang sudah memiliki marketplace dan mudah mendapatkan pelanggan karena 

telah dikenal melalui layanan jasa internet yang tanpa batas dan bisa go-Internasional. 

UMKM merupakan pelaku perekonomian tertinggi di Nusa Tenggara Timur 

yang mampu menyerap tenaga kerja Pada tahun 2017 jumlahnya UMKM tercatat 

mencapai 99,45% dari jumlah total usaha non pertanian (Badan Pusat Statistik 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019). Maka pada penelitian ini akan berfokus pada 

pertumbuhan ekonomi UMKM yang dinilai mampu untuk meningkatkan jumlah 

pertumbumbuhan tenaga kerja Kota Kupang. Lokasi yang diteliti berada di tempat 

objek wisata pantai Kota Kupang karena memiliki peluang pasar yang tinggi yaitu 

masyarakat domestik, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. 

Secara spesifik melihat perkembangan UMKM di Kota Kupang saat ini sudah 

mulai banyak yang hadir di dunia bisnis, terbukti bahwa sudah banyak UMKM yang 

terdaftar di Koperasi untuk mendapat bantuan dana modal, dan sudah banyak yang 

mau memulai berbisnis untuk menambah penghasilan mereka. UMKM di Kota 
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Kupang menjadi perhatian karena sudah banyak UMKM yang terdaftar untuk 

mendapatkan pembiayaan namun yang menarik adalah apakah dengan membuka 

UMKM ini mereka telah memiliki pengetahuan atau tidak, apakah mereka sudah tahu 

bagaimana mengelola keuangan UMKM, dan bagaimana UMKM akan mengelola 

usahanya, karena pada umumnya UMKM membuka usaha hanya ingin mendapatkan 

keuntungan tidak memikirkan bagaimana mengelola agar bisa mendapatkan 

keuntungan. Dengan begitu menguji pengetahuan mereka sangat dibutuhkan agar bisa 

mengembangkan usaha mereka.  The Association of Chartered Certified Accountants 

(2014) merumuskan bahwa konsep literasi keuangan mencakup pengetahuan 

mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep 

keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan dan kemampuan 

melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu. Lusardi (2012) menyatakan 

literasi keuangan adalah kemampuan dan pengetahuan terkait keuangan untuk mampu 

mengelola atau menggunakan uang sebagai upaya dalam meningkatkan taraf 

hidupnya. Literasi keuangan sangat terkait dengan perilaku, kebiasaan dan pen garuh 

dari faktor eksternal.  

Dikutip dari Fintech Weekly, financial technology yang kini lebih dikenal 

dengan istilah fintech adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan 

finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya 

untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan 

menyederhanakan proses transaksi. Fintech dan platform digital menawarkan model 

bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial 
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lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. 

Dengan begitu, banyak UMKM yang sudah disetujui dalam beberapa hari atau 

mungkin dalam hitungan jam. Word Economic Forum menjelaskan bahwa Fintech 

merupakan pemanfaatan teknologi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor 

keuangan. Inovasi keuangan ini berupa pemanfaatan teknologi untuk dapat 

menghasilkan cara baru seperti halnya dalam lembaga keuangan seperti simpanan 

pinjaman, investasi dan epayment. Menurut Wahid Wachyu Adi Winarto (2020) 

Hasil penelitian mengenai Financial Technology terhadap UMKM  diwilayah  

Kabupaten  Pekalongan,  Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang adalah Fintech 

memberikan dampak positif bagi pemberdayaan UMKM dapat dilihat  bahwa  29  %  

menyatakan  sangat  penting,  63% menyatakan  penting  dan  6%  menyatakan  

netral.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa terdapat pengaruh positif  Fintech dalam 

pemberdayaan dan pengembangan Kinerja UMKM.  

Sosialisasi OJK di sejumlah kota guna meningkatkan inklusi keuangan salah 

satunya melalui program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam 

Rangka Keuangan Inklusif) dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Program Laku 

Pandai dan LKD ini dinilai sebagai alternatif dan menjadi solusi agar UMKM di 

daerah terpencil, terdalam dan terluar dapat terlayani, serta membantu perbankan 

dalam menjangkau nasabah tanpa harus membuka kantor cabang baru.  

Istilah financial inclusion atau inklusi keuangan menjadi tren paska krisis 2008 

terutama didasari dampak krisis kepada kelompok  (pendapatan rendah dan tidak 

teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai 
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dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang 

tercatat sangat tinggi di luar negara maju.  

Pasalnya, rata-rata masyarakat miskin, pendapatan rendah, dan tinggal di 

daerah terpencil tidak memiliki akses keuangan (unbanked). Makanya inklusi 

keuangan dianggap mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan kemiskinan. Hal ini seperti 

diutarakan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim saat meluncurkan Database 

Global Findex yang dipublikasikan pada 2018. Selain  itu  dalam  Strategi  Nasional  

Keuangan     Inklusif     Bank     Indonesia     (2014),  keuangan  inklusif  

didefinisikan  sebagai  hak  setiap  orang  untuk  memiliki  akses  dan  layanan  penuh  

dari    lembaga    keuangan    secara    tepat waktu,  nyaman,    informatif,    dan    

terjangkau  biayanya,  dengan  penghormatan  penuh  kepada harkat  dan  

martabatnya.   Hasil Penelitian Wira Iko Putri Yanti (2019)  dapat disimpulkan bahwa  

Inklusi    keuangan    berpengaruh  positif    signifikan    terhadap    kinerja UMKM.  

Hal  ini  menunjukan  bahwa  inklusi keuangan  akan   meningkat   secara   signifikan 

maka Kinerja UMKM akan meningkat. 

Dalam hal ini Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik 

untuk mengkaji dalam bentuk sebuah judul “Pengaruh Literasi Keuangan, 

Financial Technology, dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota 

Kupang” Peneliti akan mengambil sampel yaitu para UMKM yang ada di Kota 

Kupang, NTT. Hal tersebut  karena Peneliti ingin mengetahui seberapa besar variabel 

tersebut berpengaruh di Kota Kupang dan UMKM di Kota Kupang menjadi perhatian 
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karena sudah banyak UMKM yang terdaftar untuk mendapatkan pembiayaan namun 

yang menarik adalah apakah dengan membuka UMKM ini mereka telah memiliki 

pengetahuan atau tidak. 

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang Sebanyak 

8.000 lebih pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Kupang telah 

mendaftar untuk mendapatkan bantuan pemerintah senilai Rp 2,4 juta per orang. Jadi 

dengan begitu sangat bagus untuk memulai penelitian karena dengan begitu bisa 

mengetahui apakah bisa bertahan dan bisa berkembang.  

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

UMKM di Kota Kupang? 

2. Apakah  Financial Technology berpengaruh Signifikan terhadap kinerja 

UMKM di Kota Kupang? 

3. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

UMKM di Kota Kupang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dengan mempertimbangkan pembatasan 

masalah di atas, rumusan masalah  yang  menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah : 
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1. Untuk menganalisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja 

UMKM di Kota Kupang 

2. Untuk menganalisis Pengaruh Financial Technology  terhadap Kinerja 

UMKM di Kota Kupang 

3. Untuk menganalisis Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM 

di Kota Kupang 

1.4  Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat baik  

secara empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a) Merupakan sarana belajar untuk menganalisis kondisi nyata, 

sehingga akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori 

diperkuliahan yang terkait bagaiman faktor-faktor yang di teliti 

peneliti ini mempengaruhi kinerja UMKM itu. 

b) Dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan dibidang 

keuangan,khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja UMKM 

 

2. Bagi UMKM 

Mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh literasi keuangan, 

Financial Technology, dan Inklusi keuangan terhadap kinerja  yang ada 

di kota kupang  
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3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Diharapkan penelitian ini dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah serta 

tambahan referensi yang berisi mengenai perencanaan keuangan, 

sehingga dapat memperkaya bidang manajemen, khususnya manajemen 

keuangan. 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

digunakan sebagai bahan refrensi bagi peneliti lainnya yang terkait 

dengan Kinerja UMKM  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penyusunan Skripsi secara umum mengikuti aturan 

dari panduan yang tercantum pada buku pedoman penulisan. Adapun penyusunan 

dari skripsi dibagi menjadi lima bab utama yakni : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari masalah penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari 

penyusunan proposal penelitian.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  



9 
 

 
 

Pada bab ini dijelaskan mengenai ringkasan dari penelitian terdahulu yang disertai 

dengan landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian saat ini. Beragam 

teori dari peneliti terdahulu akan dijelaskan secara sistematis dan memudahkan 

peneliti untuk menyusun kerangka penelitian yang nantinya akan digunakan untuk 

pengambilan hipotesis penelitian.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang akan diulas oleh peneliti. Adapun sub 

bab pada bab ini diantaranya adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, sumber data dan 

metode pengumpulan data, uji validitas, uji reliabilitas serta teknik analisis data yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, dan lama pendirian usaha. Selain itu pada bab ini akan 

dijelaskan hasil analisis data dari variabel penelitian yang telah diuji serta dibahas 

mengenai hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas. 

Adapun isi dari bab ini yaitu meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 


