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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penggerak perekonomian di banyak negara berkembang tidak hanya 

berasal dari pemerintah dan swasta dengan modal yang relatif besar saja, 

namun juga berasal dari para pelaku usaha dengan modal dan lingkup usaha 

yang kecil dan menengah atau yang biasa disebut sebagai Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia misalnya, keberadaan 

UMKM sangat diperhitungkan mengingat peranan penting serta kontribusi 

yang telah diberikan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. UMKM 

menjadi salah satu pilar perekonomian yang tangguh bagi Indonesia. 

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pidatonya saat 

pembukaan acara Bazar Ramadhan Dhawa Festival 2015 di Jakarta 

mengatakan bahwa hanya sektor UMKM yang mampu mempertahankan 

diri dari collapse-nya perekonomian pada saat terjadi krisis 1998.  

Seiring berjalannya waktu, jumlah UMKM di Indonesia setiap 

tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan data yang dicatat oleh 

Kementrian Koperasi dan UKM berikut adalah grafik pertumbuhan UMKM 

di Indonesia selama lima tahun. 
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Gambar 1.1. 
 

Grafik Pertumbuhan Jumlah UMKM 
 

 

 
                   Sumber : depkop.go.id 

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2009 jumlah UMKM tercatat 

sebanyak 52.764.750 unit, mengalami peningkatan sebesar 2,56% menjadi 

54.114.821 unit pada tahun 2010. Dari tahun 2010 kembali meningkat 

sebesar 2,02% menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011. Dari tahun 2011 

mengalami peningkatan sebesar 2,41% menjadi  56.534.592 unit pada tahun 

2012. Dan kembali mengalami peningkatan sebesar 2,41% menjadi 

57.895.721 unit pada tahun 2013.  

Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia juga diiringi dengan 

peningkatan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh UMKM. 

Berdasarkan data yang dicatat oleh Kementrian Koperasi dan UKM berikut 

grafik pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh UMKM 

selama lima tahun.  
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Gambar 1.2.  
 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM 

 

 

         Sumber : depkop.go.id  

Berdasarkan grafik di atas, tenaga kerja yang berhasil diserap oleh UMKM 

pada tahun 2009 tercatat sebanyak 96.193.623 orang dan meningkat sebesar 

2,13% menjadi 98.238.913 orang pada tahun 2010. Dari tahun 2010 kembali 

mengalami peningkatan sebesar 3,55% menjadi 101.722.458 orang pada 

tahun 2011. Dari tahun 2011 meningkat lagi sebesar 5,83% menjadi 

107.657.509 orang pada tahun 2012. Dan kembali mengalami peningkatan 

sebesar 6,03% menjadi 114.144.082 orang pada tahun 2013. 

Melihat fenomena peningkatan yang baik setiap tahunnya 

pemerintah semakin memberikan perhatian kepada sektor UMKM. Salah 

satunya adalah dengan memberikan pinjaman modal berupa kredit untuk 

usaha tanpa agunan. Seperti misalnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, 

Bank Jateng telah mengeluarkan kebijakan kredit tanpa agunan yang mana 

bunganya merupakan bunga kredit terendah di Indonesia. Bank Jateng 

memiliki dua program yakni Mitra-25 dengan bunga 7% dan Mitra-02 
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dengan bunga 2%. Program ini pada awalnya digagas oleh Gubernur Jawa 

Tengah, Ganjar Pranowo, di mana Beliau terinspirasi dari kebakaran Pasar 

Johar, bahwa pelaku UMKM seharusnya mendapatkan bantuan modal 

berupa kredit dengan bunga yang rendah. 

Sektor UMKM di Kota Semarang terdiri dari berbagai jenis, baik 

yang bergerak di bidang perdagangan, jasa maupun industri. Salah satu jenis 

UMKM yang menarik untuk dicermati adalah yang bergerak di bidang 

konveksi batik. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus 

dilestarikan. Saat ini batik merupakan salah satu produk UMKM unggulan 

Jawa Tengah yang pemasarannya sedang dioptimalkan (Antara News). 

UMKM batik di Kota Semarang terletak di Kampung Batik Semarang yang 

beralamat di Jalan Patimura, Bubakan, Semarang. Kampung Batik 

Semarang juga merupakan UMKM yang telah diberi perhatian oleh 

pemerintah. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, para pelaku UMKM 

mengaku bahwa mereka merupakan binaan dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang. Adapun UMKM batik yang ada 

di Kampung Batik hingga sekarang berjumlah sebanyak 10 unit. Dari 10 

unit tersebut ada yang hanya sebagai penjual batik serta penjual sekaligus 

pengrajin batik. Produk yang dihasilkan dan dijual mulai dari kain batik, 

pakaian jadi, tas, sandal sepatu, souvenir hingga aksesoris kecil dari 

berbagai motif.  

Walaupun sektor UMKM di Semarang telah mendapatkan perhatian 

dan kemudahan dalam melakukan kredit untuk modal usaha dan 
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memungkinkan para pelaku UMKM mendapatkan modal yang cukup, 

namun belum tentu sebanding dengan penerimaan atau arus kas (cash flow) 

di dalam usaha mereka. Seperti yang terjadi di Kampung Batik Semarang, 

melalui wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mereka mengatakan 

kerap mengalami keterlambatan menerima pembayaran dari konsumen, 

padahal harus memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan usahanya. Selain 

mengalami keterlambatan menerima pembayaran dari konsumen mereka 

juga bercerita bahwa memerlukan waktu yang cukup lama untuk memutar 

stok di dalam usahanya. Melihat hal yang sedemikian rupa maka kondisi 

arus kas (cash flow) yang ada di dalam UMKM serta bagaimana penerapan 

prinsip-prinsip manajemen oleh pelaku UMKM dalam menjaga 

keberlangsungan hidup usaha, terutama yang berhubungan dengan arus kas 

(cash flow) menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.  

Dalam ruang lingkup usaha, kas dianggap sebagai raja di mana arus 

kas (cash flow) adalah point utama dalam keberlangsungan hidup sebuah 

usaha. Apabila arus kas (cash flow) yang masuk lebih besar dari arus kas 

(cash flow) yang keluar maka rencana usaha yang telah disusun dapat 

dijalankan dengan baik. Arus kas (cash flow) yang masuk dan keluar 

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari sebuah usaha. Apabila usaha 

tersebut tidak mampu menghasilkan uang maka sudah pasti usaha tersebut 

memerlukan pinjaman uang dan modal yang telah dipersiapkan untuk 

investasi akan habis untuk memenuhi kewajiban. Jika kondisi seperti ini 

terus berlanjut selama periode waktu tertentu maka akan menyebabkan 
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usaha tersebut mengalami kebangkrutan (Peng dan Jihai, 2005) dalam 

(Uwonda, Okello, & Okello, 2013). Dalam perjalanan UMKM juga 

diperlukan adanya perencanaan anggaran sebagai alat untuk membantu 

UMKM menentukan apakah bisnis berada pada garis aman dan sesuai 

dengan tujuan keuangan yang telah dirancang. Dengan adanya anggaran 

maka pelaku UMKM akan dengan mudah untuk melakukan perbaikan jika 

terjadi masalah pada arus kas (cash flow) (Uwonda et al., 2013). Selain itu 

pentingnya manajemen arus kas (cash flow) dalam sebuah usaha adalah 

sebagai referensi bagi UMKM dalam berupaya meningkatkan kepercayaan 

dari investor sehingga akan lebih mudah dalam mendapatkan modal bagi 

usaha (Menon, 2011) dalam (Uwonda et al., 2013). 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini akan 

membahas tentang bagaimana manajemen arus kas (cash flow) yang 

dilakukan oleh UMKM, khususnya UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang. Penelitian ini diberikan judul “Manajemen Arus Kas (Cash 

Flow) Dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada UMKM 

Batik Di Kampung Batik Semarang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam akses modal berupa 

kredit tanpa agunan kepada UMKM, dan UMKM pun telah mendapatkan 

modal yang cukup. Walaupun telah mendapatkan modal yang cukup tetapi 

banyak yang belum sebanding dengan penerimaan arus kas (cash flow) 

dalam UMKM mereka. Padahal arus kas (cash flow) memegang peranan 
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yang penting dalam sebuah kehidupan usaha. Oleh karena  itu masalah yang 

ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pelaku UMKM batik di Kampung Batik Semarang sudah 

melakukan manajemen cash flow di dalam usahanya ? 

2. Apakah pelaku UMKM batik di Kampung Batik Semarang sudah 

mengimplementasikan manajemen cash flow dengan baik (sesuai 

dengan prinsip-prinsip manajemen cash flow) ? 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bahwa pelaku UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang sudah melakukan manajemen cash flow di dalam usahanya.  

2. Untuk mengetahui bahwa pelaku UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang sudah mengimplementasikan manajemen cash flow dengan 

baik (berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash flow). 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat mengetahui kondisi nyata dari arus kas (cash flow) dalam 

UMKM batik khususnya Kampung Batik Semarang. 

2. Bagi Pelaku UMKM 

Sebagai referensi untuk memperbaiki sistem pengelolaan arus kas 

(cash flow) didalam UMKM. 
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3. Bagi Pengembangan Ilmu 

Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian terkait arus kas 

(cash flow) dalam UMKM.  

 

 


