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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh perekonomian 

daerah, pada umumnya perekonomian daerah bertumpu pada aktivitas ekonomi 

skala kecil dan menengah. Unit-unit usaha yang termasuk di dalam kategori skala 

kecil dan menengah adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor 

UMKM ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap stabilitas pembangunan 

ekonomi, dapat disebut juga sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. 

Selain itu peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan adanya penyerapan tenaga kerja untuk dapat 

menghidupi keluarga masyarakat kecil dan tentunya mengurangi jumlah 

pengangguran di masyarakat. Pengembangan terhadap sektor swasta yang telah 

dilakukan merupakan suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Di Indonesia, 

UMKM sendiri memegang peranan yang penting dalam pengembangan suatu 

usaha.UMKM adalah cikal bakal dari pertumbuhan usaha besar. Hampir seluruh 

usaha besar awal mulanya dari UMKM. Maka, Usaha kecil menengah (UMKM) 

perlu untuk bergerak aktif  dan terus ditingkatkan (up grade) agar dapat  bergerak 

maju dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.Apabila tidak dilakukan 

demikian, UMKM yang merupakan jantung perekonomian Indonesia ini tidak akan  

dapat berkembang dan maju. Satu hal penting yang perlu diingat dalam 

pengembangan UMKM yaitu bahwa tindakan ini bukan semata-mata merupakan 
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tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab 

Pemerintah saja.Pelaku UMKM sebagai pihak yang dikembangkan pun dapat ikut 

serta melangkah dan bertindak bersama-sama dengan Pemerintah. Selain dari pihak 

Pemerintah dan UMKM, peran dari sektor Perbankan juga tidak kalah penting 

terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendanaan, terutama pada aspek 

pemberian pinjaman dan mengenai kebijakan perbankan. Selanjutnya yaitu peran 

dari para investor baik dari dalam maupun luar negeri tidak dapat dikesampingkan 

pula hal ini terkait dengan ketersediaan modal atau dana. Pada intinya pemerintah 

memiliki kewajiban untuk memecahkan tiga hal klasik yang sering kali menjadi 

masalah bagi UMKM, yaitu keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi yang 

selama ini selalu diperbincangkan. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, 

antara lain akses informasi, akses pasar, akses pembiayaan, kondisi kerja, promosi 

usaha baru, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan 

pengembangan usaha, jaringan bisnis, dan daya kompetisi. 

UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, 

upaya mengembangkan UMKM tidak akan berpengaruh apa-apa apabila tidak 

mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) secara luas. Konsep 

pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk peraturan bagi pelaku usaha 

(termasuk UMKM) sehingga upaya pengembangan UMKM tidak hanya 

dilaksanakan secara parsial, tetapi juga harus terintegrasi dengan pembangunan 

ekonomi nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebijakan ekonomi 

dalam pengembangan usaha yang dibentuk selama ini belum mampu menciptakan  
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keterkaitan antara usaha besar dan UMKM. Maka, Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah 

baru pada tahun 2020. Tahun 2020 adalah waktu yang menjanjikan karena terdapat 

banyak peluang di tahun tersebut akan tercipta apa yang dimimpikan para 

pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi 

ASEAN, yang peredaran produk barang dan jasanya tidak lagi dibatasi dengan 

batas negara akan terwujud. Kondisi ini tentu membawa sisi positif sekaligus 

negatif bagi UMKM. Menjadi sisi positif apabila produk dan jasa UMKM mampu 

bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan 

menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah 

membentuk program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 

20 juta UMKM sebagai program nasional 

Di Indonesia perkembangan UMKM sangat pesat per tahunnya, ini terlihat 

dari jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada akhir tahun 2013 

tercatat sebesar 57.895.721, atau naik 2,41% dari 56.534.592 pada tahun 2012 

(harian Ekonomi Neraca). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat setiap 

tahunnya. UMKM pun ikut andil dalam memberikan kontribusi terhadap PDB, 

Ekspor, dan Investasi. 

Berikut merupakan tabel kontribusi UMKM terhadap PDB, Ekspor, dan Investasi 

dari tahun 2011-2013 : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Data Usaha Mikro,Kecil,Menengah(Umkm) dan Usaha Besar(Ub) 

Tahun 2011 - 2013 
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Sumber : (depkop.go.id) 

 

INDIKATOR 

2011 2012 2013 

Jumlah Pangsa  Jumlah Pangsa  Jumlah Pangsa  

(dalam miliar rupiah) (%) (dalam miliar rupiah) (%) (dalam miliar rupiah) (%) 

PDB Atas Dasar 

Harga Berlaku 

(A+B) 

7.445.344,60   8.241.864,30   9.014.951,20   

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

4.321.830,00 58,05 4.869.568,10 59,08 5.440.007,90 60,34 

Mikro 2.579.388,40 34,64 2.951.120,60 35,81 3.326.564,80 36,9 

Kecil 740.271,30 9,94 798.122,20 9,68 876.385,30 9,72 

Menengah 1.002.170,30 13,46 1.120.325,30 13,59 1.237.057,80 13,72 

Usaha Besar 

(UB) 
3.123.514,60 41,95 3.372.296,10 40,92 3.574.943,30 39,66 

Total Ekspor 

Non Migas 

(A+B) 

1.140.451,10   1.185.391,00   1.161.327,50   

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

187.441,80 16,44 166.626,50 14,06 182.112,70 15,68 

Mikro 17.249,30 1,51 15.235,20 1,29 15.989,50 1,38 

Kecil 39.311,70 3,45 32.508,80 2,74 32.051,80 2,76 

Menengah 130.880,80 11,48 118.882,40 10,03 134.071,40 11,54 

Usaha Besar 

(UB) 
953.009,30 83,56 1.018.764,50 85,94 979.214,80 84,32 

Investasi Atas 

Dasar Harga 

Berlaku (A+B) 

1.982.721,20   2.283.872,90   2.609.778,80   

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

992.205,20 50,04 1.250.801,10 54,77 1.655.233,50 63,42 

Mikro 155.182,60 7,83 175.529,10 7,69 185.717,20 7,12 

Kecil 355.305,90 17,92 452.790,00 19,83 620.216,00 23,77 

Menengah 481.716,70 24,3 622.482,00 27,26 849.300,30 32,54 

Usaha Besar 

(UB) 
990.516,00 49,96 

1.033.071,90 
45,23 954.545,20 36,58 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB dan 

Investasi terus meningkat tiap tahunnya. Kontribusi terhadap PDB yakni pada tahun 

2011 sebesar 58,05 % meningkat menjadi 59,08 % pada tahun 2012 dan kembali 

meningkat menjadi 60,34 % pada tahun 2013. Sedangkan untuk kontribusi terhadap 

Investasi yaitu pada tahun 2011 sebesar 50,04 % meningkat menjadi sebesar 54,77 

% di tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat cukup tinggi yakni menjadi 

sebesar 63,42 %. 

Melihat besarnya jumlah dan peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 

makro di Indonesia, maka muncul kebijakan pemerintah untuk mendukung usaha 

kecil dan menengah. Salah satunya yaitu melalui Undang-Undang No 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa, usaha ini 

perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui 

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 

perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya (Haryadi, 2010). Disamping 

melalui undang-undang, upaya-upaya pemerintah yang dapat dilakukan yaitu 

melalui penyediaan modal dan akses kepada sumber lembaga keuangan dengan 

prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit, meningkatkan kualitas dan 

kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang sudah 

disediakan, meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM, meningkatkan akses 

informasi pasar bagi UMKM. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan 

daya saing bukan hanya di dalam pasar lokal tetapi juga dapat mendorong aktivitas 

ekspor, sehingga pada akhirnya akan lebih mendorong pertumbuhan perekonomian 

daerah. 
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Jumlah UMKM yang terus meningkat ini juga dialami di provinsi Jawa 

Tengah. Data pemprov Jateng meyebutkan bahwa total jumlah UMKM di Jawa 

Tengah kini sudah mencapai angka 3,7 juta. Pada Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Jawa Tengah tercatat UMKM binaan yang meningkat setiap tahunnya dari 

tahun 2012-2015 seperti di dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Time Series Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 

DESKRIPSI DATA SATUAN 2013 2014 2015 

Jumlah UMKM Unit 90.339 99.681 108.937 

Produksi / Non Pertanian Unit 30.103 34.309 38.084 

Pertanian Unit 15.819 17.738 19.010 

Perdagangan Unit 33.958 35.829 38.243 

Jasa Unit 10.459 11.805 13.600 

     
Penyerapan Tenaga Kerja Orang 480.508 608.893 714.740 

     
Asset Rp Milyar 9.634 13.947 19.046 

     
Omzet Rp Milyar 20.345 24.587 29.113 

  

     

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus meningkat dari 

tahun ke tahun dan mampu menyerap banyak tenaga kerja hingga mencapai 

714.740orang pada tahun 2015. Sektor-sektor yang paling dominan dalam 

menghasilkan satuan unit terbanyak yaitu terletak pada sektor perdagangan dan 

 Sumber : (dinkop umkm.jatengprov.go.id) 
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produksi. Jumlah UMKM pada sektor perdagangan dan produksi per tahunnya 

mencapai 30.000 unit ke atas dan terus meningkat setiap tahunnya. 

Dalam provinsi Jawa Tengah khususnya di kota Semarang, iklim usaha 

mikro, kecil dan menengah sudah sangat banyak merambah di kalangan 

masyarakat. Hal ini karena kota Semarang memiliki potensi industri dan 

perdagangan yang cukup tinggi, potensi yang tinggi tersebut mampu memberikan 

gambaran kepada penduduk kota Semarang untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kearifan masyarakat lokal melalui usaha-usaha dalam komoditi 

perdagangan dan industri. Salah satu komoditi perdagangan sebagian besar 

disumbang oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha 

mikro, kecil, dan menengah yang berada di tengah-tengah masyarakat ini perlu 

dijaga eksistensinya, ini dikarenakan selain memberikan pendapatan ekonomi yang 

besar bagi negara, juga sebagian besar masyarakat kecil memperoleh 

pendapatannya melalui usaha tersebut. Masyarakat kecil yang menjadi pelaku 

UMKM biasanya terdapat pada pelaku UMKM yang berada di pasar tradisional. 

Pasar tradisional sebagai wadah utama penjualan produk kebutuhan pokok yang 

dihasilkan oleh pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah ini sangat dibutuhkan 

untuk sarana penjualan produk hasil pertanian. Selain itu juga pasar tradisional 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan selain bagi para pedagang itu sendiri, juga 

kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memasarkan hasil 

produk pertaniannya dan memperoleh pendapatan melalui perantara agen atau 

pemasok yang nantinya akan dijual di pasar tradisional. 
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Mengingat peran pasar tradisional yang penting bagi perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat lokal, permasalahan-permasalahan yang sering menjadi 

kendala bagi para pelaku UMKM pasar tradisional adalah keterbatasan modal. Para 

pelaku pasar sering mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya karena 

kurangnya modal usaha yang dimiliki. Tercatat di dalam data per UPTD wilayah, 

jumlah pedagang Pasar Bulu sebesar 1.105 orang, namun kenyataan di lapangan 

data yang diperoleh yaitu hanya sebesar 800 pedagang saja yang aktif. 

Selisih jumlah yang sangat banyak ini tentu menjadi pertanyaan besar mengenai 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pedagang Pasar Bulu. Kepala Pasar 

Bulu yakni Bapak Suwarni meyakini bahwa hilangnya para pedagang Pasar Bulu 

dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki pedagang untuk menjalani usahanya 

terlebih dalam hal perputaran modal yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan 

memasok bahan-bahan keperluan penjualan.  

Maka, untuk dapat membantu pertumbuhan perekonomian para pelaku 

UMKM di pasar tradisional ini perlu adanya pinjaman permodalan terutama bagi 

pasar-pasar yang melakukan relokasi maupun renovasi tempat, karena pasca 

relokasi atau renovasi tersebut tentu akan mempengaruhi dari segi biaya modal 

kerja, hasil penjualan, dan laba. Pinjaman modal dianggap perlu baik dari 

pemerintah, lembaga keuangan formal maupun informal agar para pelaku pasar 

dapat terus melaksanakan kegiatan usahanya dengan lancar. Karena tanpa adanya 

permodalan yang baik kegiatan UMKM tidak akan dapat berkembang. Maka dalam 

penelitian ini akan dibahas mengenai aktivitas pembiayaan dan pinjaman modal 

yang didapat para pelaku pasar khususnya di Pasar Bulu, Semarang. 
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1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan hasil pemaparan mengenai latar belakang masalah di 

atas maka dalam penelitian ini pertanyaan yang diajukan adalah: 

1. Apakah para pedagang mikro di pasar Bulu memiliki akses permodalan 

dalam skim pembiayaan mikro dari perbankan maupun non perbankan?  

2. Apakah para pedagang mikro pasar Bulu menggunakan  fasilitas 

pembiayaan mikro dalam menjalankan usahanya?  

3. Apakah pembiayaan mikro berdampak pada kinerja usaha pedagang 

mikro pasar Bulu? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah para pedagang mikro pasar Bulu memiliki 

akses terhadap pinjaman modal dalam skim pembiayaan mikro dari 

lembaga perbankan maupun non perbankan. 

2. Untuk mengetahui apakah para pedagang mikro  pasar  Bulu 

memanfaatkan pinjaman modal dalam skim pembiayaan mikro dalam 

menjalankan usahanya. 

3. Untuk mengetahui apakahpinjaman modal dalam pembiayaan mikro 

berdampak pada kinerja usaha pedagang mikro pasar Bulu. 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Dinas Pasar Kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk penyusunan kebijakan yang tepat dalam 

pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM khususnya di pasar. 

 

 

2.  Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi penelitian terkait mengenai pembiayaan mikro dan 

pinjaman modal pada pelaku UMKM pasar serta mengetahui pengaruh 

pinjaman modal kinerja terhadap usaha UMKM. 

 

 

3. Bagi para pelaku UMKM khususnya pedagang mikro,melalui hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, manfaat, dan 

pemahaman akan peranan lembaga pembiayaan mikro, sehingga 

pedagang mikro menjadi lebih yakin untuk memutuskan menggunakan 

pinjaman modal dalam mengembangkan usahanya. 

 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan 

bagi pemerintah kota Semarang dalam menjaga eksistensi dan 

mengembangkan pasar tradisional di kota Semarang dan mampu 

menyampaikan suara aspirasi pelaku UMKM pasar kepada Dinas Pasar 

Kota Semarang. 

 

 




