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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pelaku bisnis di Indonesia sebagian besar adalah pelaku usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM). Peranan UMKM di Indonesia sangat penting sebagai 

penggerak ekonomi yang dapat menanggulangi kemiskinan dan mengurangi 

tingkat pengangguran. Karena dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah 

dapat memperluas kesempatan kerja. Dari kemampuannya yang dapat menyerap 

lebih banyak tenaga kerja daripada usaha besar, aktifitas UMKM dapat 

memberikan kesejahteraan ekonomi yang sangat berperan dalam menciptakan 

lingkungan ekonomi yang positif bagi suatu negara. 

Sebesar 97% jumlah tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM. 

Hal ini menunjukkan sebagian besar aktifitas ekonomi mengandalkan dari usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM dapat memberikan 

lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat ekonomi terutama 

masyarakat ekonomi menengah. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah 

ini juga dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Tercatat dalam 

Laporan Tahunan Kementrian Koperasi dan UKM 2015, pada tahun 2011 jumlah 

usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah sebesar 54.595.017 unit. 

Kemudian pada tahun 2012 yaitu sebanyak 55.851.208 unit UMKM. Jumlah ini 

terus meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 yang tercatat jumlah UMKM 
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sebanyak 57.895.721 unit. Perkembangan jumlah UMKM ini tentu juga terjadi di 

Provinsi di Jawa Tengah. Di bawah ini adalah tabel jumlah UMKM binaan di 

Jawa Tengah yang pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. 

Tabel 1.1 

Perkembangan UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 

No Deskripsi Data Satuan 2013 2014 2015 

1 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 

      

2 Penyerapan Tenaga Kerja Orang 480.508 608.893 740.740 

      

3 Asset Rp. Milyar 9.634 13.947 19.046 

      

4 Omzet Rp. Milyar 20.345 24.587 29.113 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 

Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 108.937 unit UMKM di Jawa Tengah. 

Peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah ini juga dapat memperluas 

lapangan kerja. Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas terjadi peningkatan jumlah 

penyerapan tenaga kerja, yang tentu saja dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

Dari perkembangannya dapat terlihat bahwa UMKM memiliki perananan yang 
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penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu jumlah UMKM 

Kota Semarang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata - rata 

pertumbuhannya sebesar 1.97% per tahun. Pada tahun 2016, berdasarkan UMKM 

yang terdaftar berjumlah 11.692 unit (sindonews.com, 2016). Sektor UMKM 

dapat menopang pertumbuhan ekonomi dengan baik.  

Bagi pengusaha UMKM, terdapat berbagai masalah yang dihadapi antara 

lain masalah permodalan, sumber daya manusia, hingga pemasaran. Namun 

masalah utama yang sering dihadapi adalah masalah permodalan. Untuk dapat 

mengembangkan suatu usaha hal penting yang dibutuhkan adalah modal 

pendanaan usaha. Mereka membutuhkan modal dana untuk menjalankan dan 

mengembangkan usahanya. Modal tersebut dapat berasal dari modal sendiri atau 

modal pinjaman dari pihak lain seperti lembaga keuangan. Seperti yang 

diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah bernama Heru Sudjatmoko, masalah 

permodalan masih menjadi kendala utama bagi UMKM di Jawa Tengah. Beliau 

mengatakan bahwa banyak kesulitan UMKM dalam mengajukan pinjaman ke 

lembaga keuangan karena dianggap belum bankable, meskipun dari sisi usahanya 

yang sebenarnya sudah layak. Dari sekitar 3 juta pelaku UMKM di Jawa Tengah, 

yang memiliki akses pinjaman ke perbankan tidak lebih dari 24 persen 

(economy.okezone.com, 2016). 

Pembiayaan usaha pelaku UMKM sebagian besar berasal dari modal 

sendiri yang jumlahnya relatif terbatas. Mereka tidak mempunyai permodalan 

yang cukup untuk memenuhi kegiatan usahanya. Mereka membutuhkan sumber 

pembiayaan yang dapat membantu pengusaha UMKM memperoleh bantuan 
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modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam hal ini lembaga keuangan 

seperti bank tidak dapat mereka jangkau untuk mengatasi masalah tersebut. 

Karena seperti yang diketahui, pada umumnya para pengusaha UMKM masih 

sulit untuk mengakses sumber permodalan atau pembiayaan dari lembaga 

keuangan perbankan. Masih ada sebagian pengusaha UMKM khususnya pelaku 

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang kesulitan mendapat bantuan permodalan dari 

bank dikarenakan persyaratan dari lembaga keuangan (perbankan) yang tidak 

mudah. Para pengusaha UKM yang ingin mengajukan bantuan ke lembaga 

keuangan formal harus memenuhi ketentuan yang diberikan. Ketentuan yang 

dapat menghambatnya adalah ketentuan mengenai agunan, sebagian dari pelaku 

UKM tidak mempunyai asset berharga yang dapat dijadikan jaminan. Selain itu 

biaya administrasi serta tingkat suku bunga yang juga cukup tinggi. Dalam 

mengajukan pembiayaan, perbankan memiliki persyaratan yang sama untuk 

seluruh usaha baik usaha kecil, menengah maupun besar. Dalam kasus ini, para 

pelaku UMKM dianggap tidak bankable. Hal inilah yang dapat mempersulit para 

pengusaha kecil dan mikro untuk mengakses sumber permodalan sehingga 

menyebabkan usaha mereka tidak dapat maju dan berkembang. Masalahnya yaitu 

akses terhadap sumber permodalan atau pembiayaan, padahal ini merupakan 

aspek terpenting untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. 

Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut, berkembanglah Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) khusus untuk usaha mikro. LKM dapat berperan sebagai 

penyalur kredit bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan. 

Sehingga para pedagang yang tidak dapat mengakses permodalan dari bank ini 
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dapat mencari sumber dana dari pihak lain. Pembiayaan dari pihak lain tersebut 

yaitu dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro 

merupakan lembaga keuangan yang dikhususkan untuk usaha mikro yang 

bertugas menyalurkan pembiayaan berskala kecil (mikro). Dengan adanya akses 

pembiayaan dari lembaga keuangan mikro tersebut diharapkan mereka dapat 

memudahkan mereka dalam mendapatkan pinjaman kredit untuk keperluan 

usahanya serta menjadi lebih produktif. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari 

berbagai macam bidang usaha, antara lain pertanian, pertambangan, bangunan, 

industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan lain – lain, termasuk juga di 

dalamnya terdapat usaha kuliner. Banyaknya bisnis kuliner yang ada di Semarang 

menunjukkan usaha di kota Semarang didominasi oleh usaha mikro dan kecil. 

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang selalu bertambah dari 

tahun ke tahun menunjukkan bahwa UMKM dapat menggerakkan perekonomian 

Kota Semarang. Namun untuk dapat membangun suatu usaha tentu saja 

dipengaruhi dengan permodalan yang cukup agar usaha dapat terus berkembang. 

Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui akses permodalan pelaku 

UMKM di Kota Semarang, dengan memilih salah satu bentuk UMKM yang 

berada di Semarang sebagai responden yaitu pedagang kuliner yang berlokasi di 

Waroeng Semawis, Kawasan Pecinan Kota Semarang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah para pedagang kuliner Semawis telah mengenal dan memiliki 

akses terhadap pembiayaan mikro? 

2. Pembiayaan mikro apa saja yang dikenal dan dapat diakses para 

pedagang kuliner Semawis?  

3. Faktor - faktor apa yang mendukung dan menghambat para pedagang 

kuliner Semawis dalam mengakses pembiayaan mikro? 

4. Apakah pembiayaan mikro mampu menstimulasi usaha yang sedang 

dijalankan pedagang kuliner Semawis? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka, tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah pedagang kuliner Semawis telah mengenal 

dan mengakses pembiayaan mikro. 

2. Untuk mengetahui  lembaga pembiayaan mikro manakah yang dikenal 

dan dapat diakses oleh para pedagang kuliner Semawis. 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

pedagang kuliner Semawis dalam mengakses pembiayaan mikro. 

4. Untuk mengetahui apakah pembiayaan mikro mampu menstimulasi 

usaha yang dijalankan oleh pedagang kuliner Semawis. 
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Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan serta pengetahuan mengenai pembiayaan mikro bagi usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) di Semarang. 

2. Bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

mengenai lembaga pembiayaan mikro serta akses permodalan. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk bahan pertimbangan dalam perumusan dan pengambilan 

kebijakan khususnya mengenai pembiayaan mikro bagi usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM). 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

berguna sebagai pengetahuan dan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi pengertian akses, permodalan, pembiayaan mikro, definisi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kerangka pikir dan definisi 

operasional variabel, penelitian terdahulu. 

BAB III berisi metode penelitian yaitu obyek penelitian, populasi, sampel, 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV berisi hasil analisis data dan pembahasan yang menguraikan hasil 

penelitian dan menjawab perumusan masalah penelitian. 

BAB V berisi kesimpulan dan saran yang diberikan kepada peneliti 

selanjutnya, pelaku UMKM, pemerintah, dan lembaga keuangan mikro. 

 


