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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Responden 

Penelitian mengenai manajemen arus kas (cash flow) dalam UMKM 

ini dilakukan pada usaha-usaha batik di Kampung Batik Semarang. 

Kampung Batik Semarang beralamat di Jalan Patimura, Bubakan, 

Semarang. Kampung Batik Semarang dulunya sudah pernah mencapai 

masa keemasan dalam sejarah sejak pertama kali terbentuk, namun pada 

tahun 1942 pada saat penjajahan Jepang, Kampung Batik mengalami mati 

suri. Berbagai upaya untuk membangkitkan kembali Kampung Batik 

dilakukan tetapi belum menuai hasil yang baik.akhirnya tahun 2006 

Kampung Batik Semarang dikembangkan kembali oleh Dewan Kerajinan 

Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Semarang di bawah pimpinan Ny. 

Sinto Sukawi yang ingin mengembangkan batik khas Semarangan. Hingga 

saat ini jumlah UMKM batik yang ada di Kampung Batik Semarang 

berjumlah 10 UMKM. Berikut adalah foto-foto yang menunjukkan kondisi 

sekitar UMKM Kampung Batik Semarang. 
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Gambar 4.1.1. 

Kampung Batik Semarang 
 

 

Gambar di atas merupakan gambaran lokasi UMKM batik di Kampung 

Batik yang berada di dalam satu kawasan. 

 

Gambar 4.1.2. 

Outlet Batik di Kampung Batik Semarang 

 

Gambar di atas merupakan salah satu outlet batik yang ada di Kampung 

Batik Semarang, yang juga menjadi salah satu responden. 
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Gambar 4.1.3. 

Display Produk 
 

 
 

Gambar tersebut merupakan produk berupa kain batik tulis dari salah satu 

UMKM di Kampung Batik Semarang. 

Gambar 4.1.4. 

Proses Pembatikan 

 
 

Gambar di atas merupakan bagian dari proses pembatikan yaitu menutup 

motif dengan malam agar pada saat pewarnaan dengan beberapa macam 

warna tidak tercampur jadi satu antara satu dengan yang lain. 
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Dalam penelitian ini semua UMKM batik di Kampung Batik yang 

berjumlah 10 UMKM dijadikan responden. Adapun responden tersebut 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1. 

Profil Responden UMKM Batik 

 

No. 

 

Nama UMKM 

 

Produk Lama Usaha 

1. Ngesti Pandawa 2 Kain dan pakaian jadi 3 tahun 

2. Batik Handayani 

Kain, pakaian jadi, 

souvenir, dan 

peralatan membatik 

6 tahun 

3. 
Rusyda Batik 

Semarangan 

Kain, pakaian jadi, 

aksesoris, dan tas 
4 tahun 

4. Batik Temawon Kain dan pakaian jadi 4 tahun 

5. Batik Balqis 
Kain, pakaian jadi, 

tas, dan sepatu 
10 tahun 

6. 
Omah Batik Ngesti 

Pandowo 
Kain dan pakaian jadi 8 tahun 

7. 
Rumah Batik 

Kurnia 
Kain dan pakaian jadi 2,5 tahun 

8. Batik Nurayumi Kain dan pakaian jadi 5 tahun 

9. Batik Arjuna 

Kain, pakaian jadi, 

peralatan membatik, 

dan pelatihan 

membatik 

1 tahun 

10. 
Cinta Batik 

Semarangan 

Kain, pakaian jadi, 

aksesoris, dan sepatu 
10 tahun 

 

 Sumber : data primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut, pada dasarnya semua toko memiliki produk 

yang sama, yaitu kain dan pakaian jadi yang terdiri dari batik cap, batik 

printing, dan batik tulis, namun ada beberapa yang menambah item 



40 
 

produknya dengan tas, sepatu, aksesoris, souvenir, peralatan membatik, 

dan pelatihan membatik. Produk-produk yang mereka jual diperoleh 

dengan cara memproduksi sendiri dan mengambil barang dari supplier 

lain. Proses produsi batik tidak semua toko yang melakukannya setiap hari, 

ada yang membuat batik jika sedang memiliki waktu senggang sambil 

mengisi waktu menjaga toko. Produksi batik pun nyatanya tidak semudah 

yang dibayangkan, berdasarkan pengalaman mereka, produksi batik akan 

jadi kurang bagus apabila sedang musim hujan karena memengaruhi 

proses penjemuran. Sedangkan untuk mengambil barang, mereka biasanya 

mengambil dari Solo dan Pekalongan dengan alasan harga yang diberikan 

lebih murah sehingga memungkinkan mereka untuk menjual dengan harga 

yang sedikit lebih tinggi dari supplier. Produk-produk yang dijual sudah 

menjangkau ke daerah di luar Semarang, seperti Jakarta, Aceh, Medan, 

Palembang, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Harga produk yang 

diberikan bervariasi tergantung dari jenis batiknya. Batik tulis akan lebih 

mahal dibandingkan dengan batik cap dan batik printing karena proses 

produksinya yang memakan waktu lebih lama.  

4.2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

UMKM batik di Kampung Batik Semarang pemiliknya tidak hanya 

kaum perempuan saja namun juga kaum pria. Berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan, berikut profil responden yang behasil dihimpun 

menurut jenis kelamin.  
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Tabel 4.2. 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Perempuan 7 70 

Laki-laki 3 30 

TOTAL 10 100 
                                Sumber data : data primer tahun 2017 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang sebanyak 7 UMKM dimiliki oleh perempuan dan 3 UMKM 

lainnya dimiliki oleh laki-laki. 

4.3. Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Para pemilik UMKM batik di Kampung Batik Semarang memiliki 

jenjang pendidikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari data yang 

telah diperoleh di lapangan, berikut profil responden berdasarkan tingkat 

pendidikan mereka. 

Tabel 4.3. 

Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMA/Sederajat 7 70 

Diploma/Strata 3 30 

TOTAL 10 100 
                                Sumber : data primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut sebanyak 7 UMKM latar belakang pemiliknya 

adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebagai berikut.  

1. Ngesti Pandawa 2 

2. Batik Handayani 

3. Rusyda Batik Semarangan 

4. Batik Temawon 
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5. Rumah Batik Kurnia 

6. Batik Nurayumi 

7. Cinta Batik Semarangan 

Kemudian 3 UMKM lainnya sang pemilik berlatar belakang pendidikan 

diploma/strata, yaitu sebagai berikut. 

1. Batik Balqis 

2. Omah Batik Ngesti Pandowo 

3. Batik Arjuna 

4.4. Jumlah Modal Awal  

 

Dalam pendirian sebuah usaha, modal memiliki peranan yang 

penting bagi usaha tersebut. Berdasarkan data yang telah diperoleh di 

lapangan, berikut jumlah modal awal yang dimiliki oleh masing-masing 

usaha batik. 

Tabel 4.4. 

Jumlah Modal Awal UMKM Batik 
 

Jumlah Modal Awal Frekuensi Persentase 

< Rp 5.000.000,00 1 10 

Rp 5.000.000,00 - Rp 

10.000.000,00 
7 70 

 > Rp 10.000.000,00 2 20 

TOTAL 10 100 
 

                           Sumber : data primer tahun 2017 

Menurut tabel di atas ada 1 responden yaitu Rusyda Batik Semarangan 

yang hanya memiliki modal awal sebesar Rp 3.000.000,00. Sedangkan 
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yang memiliki modal awal berkisar antara Rp 5.000.000,00 – Rp 

10.000.000,00 ada 7 responden, yaitu sebagai berikut.  

1. Ngesti Pandawa 2, sebesar Rp 10.000.000,00 

2. Batik Temawon, sebesar Rp 10.000.000,00 

3. Batik Balqis, sebesar Rp 5.000.000,00 

4. Omah Batik Ngesti Pandowo, sebesar Rp 5.000.000,00 

5. Rumah Batik Kurnia, sebesar Rp 5.000.000,00 

6. Batik Nurayumi, sebesar Rp 5.000.000,00 

7. Cinta Batik Semarangan, sebesar Rp 10.000.000,00 

 

Dan yang memiliki modal awal di atas Rp 10.000.000,00 ada 2 responden, 

yaitu sebagai berikut.  

1. Batik Handayani, sebesar Rp 15.000.000,00 

2. Batik Arjuna, sebesar Rp 15.000.000,00 

 

Beberapa usaha di atas membuka usaha batik berawal dari kecintaan dan 

hobi mereka terhadap batik. Kampung Batik mulai hidup kembali pada 

tahun 2006 silam. Cinta Batik Semarangan dan Batik Balqis merupakan 

yang terlama menjalankan usaha batik di Kampung Batik Semarang, 

barulah kemudian bermunculan para pelaku usaha batik yang lain. Selain 

berawal dari kecintaan dan hobi mereka terhadap batik, mereka membuka 

usaha batik juga bertujuan untuk melestarikan batik sebagai salah satu 

warisan budaya Indonesia. Mayoritas, usaha batik ini merupakan mata 

pencaharian utama bagi para pemilik usaha, hanya Batik Arjuna yang 
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menjadikan usaha batik ini sebagai usaha sampingan karena pemiliknya 

telah memiliki pekerjaan tetap. Modal awal yang mereka gunakan pertama 

kali digunakan untuk membuat dan membeli beberapa produk batik 

sebagai percobaan pasar yang berawal dari mulut ke mulut yang sekarang 

sudah berkembang dengan teknologi yang lebih modern seperti Website, 

Facebook, Instagram, dan Whatsapp. 

4.5. Sumber Modal Awal 
 

Modal awal yang diperoleh para pelaku usaha batik di Kampung 

Batik Semarang saat pertama kali mendirikan usaha, terdiri dari beberapa 

sumber. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5. 

Sumber Modal Awal UMKM Batik 

 

Sumber Modal 

Awal 
Frekuensi Persentase 

Modal Sendiri 9 90 

Modal Sendiri + 

Pinjaman 
1 10 

TOTAL 10 100 
 

                               Sumber : data primer tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 9 responden 

membuka usaha pertama kali dengan menggunakan modal sendiri tanpa 

menggunakan pinjaman dari bank atau lainnya. Pada awal membuka 

usaha, kebanyakan dari pemilik tidak mau mencari modal pinjaman dari 

bank atau pihak lainnya karena malas berutang dan mereka takut jika 
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kemungkinan terburuk usaha tidak berjalan dengan lancar maka mereka 

tidak bisa membayar pinjaman hingga lunas.  

4.6. Jumlah Modal Kerja 
 

Supaya usaha berjalan dengan lancar seperti yang diimpikan, maka 

membutuhkan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup usaha. 

Berikut adalah jumlah modal kerja yang dimiliki oleh masing-masing 

usaha batik di Kampung Batik Semarang.  

Tabel 4.6. 

Jumlah Modal Kerja UMKM Batik 

 

Jumlah Modal Kerja Frekuensi Persentase 

< Rp 10.000.000,00 2 20 

Rp 10.000.000,00-Rp 

50.000.000,00 
6 60 

> Rp 50.000.000,00 2 20 

TOTAL 10 100 
 

  Sumber : data primer tahun 2017 
 

Menurut tabel tersebut sebanyak 2 responden memiliki modal kerja di 

bawah Rp 10.000.000,00, yaitu sebagai berikut. 

1. Rumah Batik Kurnia, Rp 5.000.000,00  

2. Batik Arjuna Rp 4.000.000,00 

Kemudian ada 6 responden yang memiliki modal kerja berkisar di antara 

Rp 10.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 yaitu sebagai berikut. 

1. Ngesti Pandawa 2, Rp 20.000.000,00 

2. Batik Handayani, Rp 20.000.000,00 

3. Rusyda Batik Semarangan, Rp 25.000.000,00 
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4. Batik Temawon Rp 10.000.000,00 

5. Batik Nurayumi, Rp 15.000.000,00 

6. Cinta Batik Semarangan, Rp 30.000.00,00 

Dan ada 2 responden yang memiliki modal kerja di atas Rp 50.000.000,00 

yaitu sebagai berikut. 

1. Batik Balqis, Rp 100.000.000,00 

2. Omah Batik Ngesti Pandowo, Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 

Nominal uang yang digunakan sebagai modal kerja pada pelaksanaannya 

dipakai untuk berbelanja bahan baku dan membeli barang jadi dari 

supplier, adapun sisanya disimpan sebagai cadangan jika terjadi sesuatu 

yang diluar perhitungan.  

4.7. Sumber Modal Kerja 
 

Modal kerja untuk kegiatan operasional usaha oleh para pelaku 

usaha batik di Kampung Batik Semarang diperoleh dari beberapa sumber, 

yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4.7. 

Sumber Modal Kerja UMKM Batik 

Sumber Modal Kerja Frekuensi Persentase 

Pendapatan Usaha 3 30 

Pendapatan Usaha + 

Pinjaman 
7 70 

TOTAL 10 100 
                             

                          Sumber : data primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut ada 3 responden yang modal kerjanya hanya 

bersumber dari pendapatan usaha saja, yaitu sebagai berikut. 
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1. Ngesti Pandawa 2 

2. Omah Batik Ngesti Pandowo 

3. Batik Nurayumi 

Ketiga responden ini memilih untuk tidak melakukan pinjaman dalam 

menjalankan usahanya hingga saat ini. Alasan mereka tidak melakukan 

pinjaman karena malas berutang dan harus membayar setiap bulan, dan 

mereka merasa bahwa pendapatan dari usahanya saja sudah mencukupi 

untuk modal kerja dalam sebulan.  Dan ada 7 responden yang mendapat 

modal kerja dari pendapatan usaha dan ditambah dengan pinjaman, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Batik Handayani 

2. Rusyda Batik Semarangan 

3. Batik Temawon 

4. Batik Balqis 

5. Rumah Batik Kurnia 

6. Batik Arjuna 

7. Cinta Batik Semarangan 

Para pelaku usaha ini menerima pinjaman modal dari beberapa lembaga 

seperti bank (BRI, BTPN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan koperasi sekolah. Semua pelaku 

usaha batik di Kampung Batik Semarang mencari pinjaman dengan bunga 

yang rendah. 

4.8. Sistem Pembukuan 
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Bagi sebuah usaha, membuat pembukuan atau mencatat pemasukan 

dan pengeluaran secara sederhana merupakan salah satu hal yang penting 

karena dari pencatatan sebuah usaha dapat melihat bagaimana aliran arus 

kas di dalam usahanya. Berikut adalah daftar pencatatan usaha batik di 

Kampung Batik Semarang. 

Tabel 4.8.1. 

Pencatatan Pemasukan UMKM Batik 

Pencatatan Pemasukan Frekuensi Persentase 

Dicatat dan disimpan 6 60 

Hanya catat nota dan 

tidak disimpan. 
2 20 

Tidak pernah dicatat 2 20 

TOTAL 10 100 
 

   Sumber : data primer 2017 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 6 responden yang telah melakukan 

pencatatan dan di simpan sebagai arsip, yaitu sebagai berikut. 

1. Batik Handayani 

Pencatatan dibuat di buku dan mencatat di nota ketika konsumen 

berbelanja, notanya dua rangkap, satu untuk konsumen satu untuk 

disimpan. 

2. Rusyda Batik Semarangan 

Pencatatan dilakukan dalam bentuk nota, notanya untuk konsumen 

dan untuk disimpan. 

3. Batik Balqis 

Pencatatan masih dilakukan berupa nota, notanya untuk konsumen 

dan untuk disimpan.  
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Namun kadang tidak dilakukan pencatatan karena lupa.  

4. Omah Batik Ngesti Pandowo 

Pencatatan dibuat di buku dan nota, nota untuk diberikan ke 

konsumen dan untuk disimpan. 

5. Batik Arjuna 

Pencatatan dibuat di buku sendiri. 

6. Cinta Batik Semarangan 

Pencatatan dalam bentuk nota, untuk konsumen dan untuk disimpan. 

Kemudian ada 2 responden yang hanya membuat catatan namun tidak 

untuk disimpan sebagai arsip, yaitu sebagai berikut. 

1. Ngesti Pandawa 2 

Hanya membuat nota untuk diberikan ke konsumen, namun tidak 

disimpan.  

2. Batik Temawon 

Hanya mencatat kalau ada yang pesan supaya tidak lupa, pencatatan 

pun di mana saja yang bisa ditulis, kalau sudah selesai di buang. 

Pencatatan rasanya tidak perlu dibuat karena harga sudah hafal di luar 

kepala. 

Dan terakhir ada 2 responden yang tidak pernah membuat pencatatan sama 

sekali, yaitu Rumah Batik Kurnia dan Batik Nurayumi. Alasan mereka 

tidak melakukan pencatatan karena merasa tidak perlu untuk mencatat 

karena usaha milik sendiri, selain itu mereka sudah hafal betul dengan 

harga produk yang mereka jual. Selain pemasukan, pengeluaran yang 
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terjadi selama berlangsungnya usaha juga harus dicatat agar pada saat 

melakukan review mengetahui untung atau rugi yang yang diterima. 

Berikut tabel yang menunjukkan pencatatan pengeluaran oleh seluruh 

responden. 

Tabel 4.8.2. 

Pencatatan Pengeluaran UMKM Batik 

Pencatatan Pengeluaran Frekuensi Persentase 

Iya 9 90 

Tidak 1 10 

TOTAL 10 100 
 

      Sumber : data primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut 9 responden telah mencatat pengeluaran setiap 

hendak berbelanja, hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang sudah 

habis dan harus dibeli untuk melengkapi kebutuhan usaha. Namun ternyata 

pengeluaran mereka tidak bisa dipastikan untuk periode waktu per bulan, 

bisa jadi sekali berbelanja cukup untuk waktu beberapa bulan.  

4.9. Harga Produk  
 

Berdasarkan hasil wawancara, berikut harga dari produk-produk 

yang dijual oleh 10 responden di Kampung Batik Semarang. 

Tabel 4.9. 

Harga Produk UMKM Batik 

No. Nama UMKM Kain Pakaian 

1. 
Ngesti 

Pandawa 2 

mulai dari Rp 

100.000,00 

mulai dari Rp 

70.000,00 

2. 
Batik 

Handayani 

mulai dari Rp 

100.000,00 

mulai dari Rp 

50.000,00 
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No. Nama UMKM Kain Pakaian 

 3. 

Rusyda Batik 

Semarangan 

 

mulai dari Rp 

100.000,00 

 

mulai dari Rp 

75.000,00 

 

4. 

Batik 

Temawon 

 

mulai dari Rp 

50.000,00 

 

mulai dari Rp 

50.000,00-Rp 

900.000,00 

 

5. Batik Balqis 

mulai dari Rp 

150.000,00-

Rp 

2.000.000,00 

mulai dari Rp 

50.000,00-Rp 

1.500.000,00 

6. 

Omah Batik 

Ngesti 

Pandowo 

mulai dari Rp 

300.000,00 

mulai dari Rp 

70.000,00 

7. 
Rumah Batik 

Kurnia 

mulai dari Rp 

50.000,00-Rp 

400.000,00 

mulai dari Rp 

50.000,00 

8. 
Batik 

Nurayumi 

mulai dari Rp 

75.000,00 

mulai dari Rp 

50.000,00 

9. Batik Arjuna 
mulai dari Rp 

100.000,00 

mulai dari Rp 

50.000,00 

10. 
Cinta Batik 

Semarangan 

mulai dari Rp 

70.000,00 

mulai dari Rp 

75.000,00 

 

    Sumber : data primer tahun 2017 

Harga produk-produk dari 10 toko batik tersebut bermacam-macam, harga 

ini tergantung dari jenis batiknya. Apabila batiknya merupakan batik tulis 

maka harganya akan lebih tinggi. Harga produk ini merupakan harga yang 

dipatok lebih tinggi dari harga supplier dan harga yang lebih tinggi dari 
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biaya produksi tentunya. Agar biaya produksi lebih rendah para pemilik 

melakukan beberapa cara, umumnya dengan mencari supplier yang 

memberikan harga murah dan jika mendapat pesanan baju dalam jumlah 

yang lebih banyak maka untuk proses menjahit mereka akan melakukan 

join dengan penjahit yang lain.   

4.10. Omset Usaha 

 

Omset menjadi hal yang patut dipertanyakan mengingat omset 

berhubungan dengan penerimaan arus kas yang terjadi dalam sebuah 

usaha. Berikut adalah omset per bulan yang diterima para pelaku usaha 

batik di Kampung Batik Semarang. 

Tabel 4.10. 

Omset Per Bulan UMKM Batik 

Omset Frekuensi Persentase 

< Rp 20.000.000,00 2 20 

Rp 20.000.000,00-Rp 

50.000.000,00 
6 60 

> Rp 50.000.000,00 2 20 

TOTAL 10 100 
                               

                            Sumber : data primer tahun 2017 
 

Menurut tabel di atas ada 2 responden yang memiliki omset di bawah Rp 

20.000.000,00, yaitu sebagai berikut.  

1. Rumah Batik Kurnia, Rp 5.000.000,00 

2. Batik Arjuna, Rp 5.000.000,00 

Sedangkan yang memiliki omset yang berkisar diantara Rp 20.000.000,00 

– Rp 50.000.000,00 ada 6 responden, yaitu sebagai berikut. 

1. Ngesti Pandawa 2, Rp 25.000.000,00 
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2. Batik Handayani, Rp 30.000.000,00 

3. Rusyda Batik Semarangan, Rp 40.000.000,00 

4. Batik Temawon, Rp 40.000.000,00 

5. Batik Nurayumi, Rp 20.000.000,00 

6. Cinta Batik Semarangan, Rp 50.000.00,00 

Dan yang memiliki omset di atas Rp 50.000.000,00 per bulan adalah 

sebagai berikut.  

1. Batik Balqis, Rp 200.000.000,00 

2. Omah Batik Ngesti Pandowo, Rp 200.000.000,00 

Omset yang diterima oleh usaha tiap bulan tidak selalu konstan, namun 

bisa mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. Omset yang 

diterima cenderung menurun ketika toko sepi pada saat tahun ajaran baru 

masuk sekolah, di mana orang-orang akan lebih banyak membeli seragam 

sekolah daripada batik. Agar omset yang diterima lebih besar setiap bulan, 

para pelaku usaha memiliki cara tersendiri, cara yang paling umum 

dilakukan adalah mencari untung yang lebih dari penjualan batik tulis. Hal 

ini dilakukan karena proses produksi batik tulis lebih memakan waktu 

yang lama serta memungkinkan untuk membuat motif request dari 

konsumen.  

4.11. Penanggulangan Terhadap Piutang 

 

Proses penjualan produk kepada konsumen oleh UMKM batik di 

Kampung Batik Semarang tidak hanya dilakukan secara tunai saja, namun 

mereka juga memberikan kredit. Kredit umumnya diberikan kepada 
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konsumen yang memesan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan 

memberikan kredit berarti menyebabkan piutang sehingga pendapatan atas 

transaksi menjadi tertunda. Berikut adalah cara UMKM batik di Kampung 

Batik Semarang menanggapi piutang di dalam usahanya.  

Tabel 4.11. 

Penanggulangan Terhadap Piutang 

Keterang

an 

Nama UMKM 

Ngesti Handayani Rusyda 
Temawo

n 
Balqis 

Cara 

Menyikapi 

Piutang 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas bisa 

diambil/di

kirim. 

Kalau kredit 

di DP dulu, 

baru setelah 

lunas bisa 

diambil/diki

rim. 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas bisa 

diambil/di

kirim. 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas 

bisa 

diambil/

dikirim. 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas bisa 

diambil/di

kirim. 

Keterang

an 

Nama UMKM 

Omah Kurnia Nurayumi Arjuna Cinta 

Cara 

Menyikapi 

Piutang 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas bisa 

diambil/di

kirim. 

Kalau kredit 

di DP dulu, 

baru setelah 

lunas bisa 

diambil/diki

rim. 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas bisa 

diambil/di

kirim. 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas 

bisa 

diambil/

dikirim. 

Kalau 

kredit di 

DP dulu, 

baru 

setelah 

lunas bisa 

diambil/di

kirim. 

  

  Sumber : data primer tahun 2017 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang memiliki cara yang sama dalam menyikapi piutang yakni 

memberlakukan sistem pembayaran uang muka sebagai tanda pengikat dan 

ketika sudah lunas baru bisa dilakukan pengambilan atau pengiriman. 
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4.12. Tenaga Kerja 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, berikut gambaran dari jumlah 

tenaga kerja yang dimiliki oleh masing-masing usaha batik di Kampung 

Batik Semarang hingga saat ini. 

Tabel 4.12. 

Jumlah Tenaga Kerja UMKM Batik 

Tenaga Kerja Frekuensi Persentase 

< 5 karyawan 3 30 

5-10 karyawan 3 30 

Tidak Ada 4 40 

TOTAL 10 100 
 

           Sumber : data primer tahun 2017 

 

Dari tabel tersebut diketahui ada 3 responden yang memiliki karyawan 

kurang dari 5 orang, yaitu sebagai berikut. 

1. Rusyda Batik Semarangan, 2 orang karyawan tetap. 

2. Batik Arjuna, 1 orang karyawan tetap, 2 orang freelance. 

3. Cinta Batik Semarangan, 2 orang karyawan tetap.  

Kemudian ada 3 responden yang memiliki karyawan di atas 5 orang, yaitu 

sebagai berikut.  

1. Batik Balqis, 3 orang karyawan tetap, 4 orang freelance. 

2. Omah Batik Ngesti Pandowo, 5 orang karyawan tetap. 

3. Batik Nurayumi, 5 orang karyawan tetap. 

Dan ada 4 responden yang tidak memiliki karyawan sama sekali karena 

kalau membatik tidak dalam jumlah banyak dan masih bisa dikerjakan 

sendiri atau dibantu anak, mereka lebih banyak mengambil dari supplier 
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daripada membuat sendiri. Keempat responden tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Ngesti Pandawa 2 

2. Batik Handayani 

3. Batik Temawon 

4. Rumah Batik Kurnia 

Seiring berjalannya usaha selama beberapa tahun, para pemilik usaha yang 

memiliki tenaga kerja mengungkapkan bahwa sulit untuk mencari 

karyawan yang bisa membatik dan jujur untuk bekerja dengan mereka. 

Seperti yang dialami oleh Batik Arjuna dan Cinta Batik Semarangan, 

dulunya mereka mempunyai beberapa karyawan namun sekarang tinggal 

sedikit karena karyawannya tidak berlaku jujur dan justru bisa merugikan 

usaha tersebut. 

4.13. Penerapan Manajemen Arus Kas (Cash Flow) UMKM Batik Di 

Kampung Batik Semarang 

Melakukan manajemen arus kas (cash flow) yang tertata dengan baik 

merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan 

adanya manajemen arus kas (cash flow) yang baik maka pemilik usaha 

akan mampu untuk melihat kondisi usaha terutama kondisi keuangannya. 

Arus kas (cash flow) memegang peranan yang sangat penting di dalam 

sebuah usaha, di mana jika tidak ada arus kas (cash flow) maka usaha 

tersebut akan sulit untuk melakukan kegiatan operasinya. Sebuah usaha 

dikatakan menerapkan manajemen cash flow jika memenuhi prinsip-
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prinsip dalam manajemen yaitu perencanaan, pemantauan, 

pengorganisasian, dan pengontrolan. Penerapan manajemen cash flow oleh 

UMKM batik di Kampung Batik Semarang tercermin dalam tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 4.13. 

Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan  Manajemen Cash Flow 

UMKM Batik 

No. 
Nama 

UMKM 
Pendidikan 

Melakukan Pencatatan Menyimpan 

Catatan 
Pemasukan Pengeluaran 

1. 
Ngesti 

Pandawa 2 
SMA Iya Iya Tidak 

2. 
Batik 

Handayani 
SMA Iya Iya Iya 

3. 

Rusyda 

Batik 

Semarangan 

SMA Iya Iya Iya 

4. 
Batik 

Temawon 
SMA Iya Iya Tidak 

5. 
Batik 

Balqis 
D3 Iya Iya Iya 

6. 

Omah Batik 

Ngesti 

Pandowo 

S1 Iya Iya Iya 

7. 

Rumah 

Batik 

Kurnia 

SMA Tidak Iya Tidak 

8. 
Batik 

Nurayumi 
SMA Tidak Tidak Tidak 

9. 
Batik 

Arjuna 
S1 Iya Iya Iya 

10. 
Cinta Batik 

Semarangan 
S1 Iya Iya Iya 

  Sumber : data primer tahun 2017 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

manajemen arus kas (cash flow) yang dilakukan oleh UMKM batik di 

Kampung Batik Semarang baru pada tahapan pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran yang berlangsung dalam proses berjalannya usaha sehari-hari. 

Bentuk pencatatan yang dilakukan juga masih sangat sederhana dan belum 

sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya. Pencatatan yang 

dilakukan oleh UMKM batik di Kampung Batik Semarang masih berupa 

menulis di nota, buku, dan kertas biasa.  

Penyebab UMKM batik di Kampung Batik Semarang baru 

menerapkan manajemen cash flow pada tahap pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran serta masih dalam bentuk yang sederhana salah satunya 

adalah pendidikan. Mayoritas pemilik UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang mengenyam pendidikan hanya sampai pada Sekolah Menengah 

Atas (SMA) saja, yang artinya untuk membuat pencatatan dan pembukuan 

yang terstruktur sebagaimana berdasarkan standar akuntansi yang baik 

mereka belum memahami tahapan-tahapannya. Sebagai contoh, pada tabel 

sebelumnya dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran 

yang latar belakang pendidikan diploma/strata lebih rapi dan teliti karena 

rata-rata mereka menyimpan catatan tersebut sebagai arsip. Sedangkan 

yang latar belakang pendidikan SMA mayoritas hanya mencatat saja akan 

tetapi tidak disimpan untuk keperluan review catatan nantinya. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman akan 

pengelolaan arus kas yang baik dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan. 
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4.14. Implementasi Manajemen Arus Kas (Cash Flow) UMKM Batik Di 

Kampung Batik Semarang 

Manajemen arus kas (cash flow) yang baik dan sesuai prinsip-prinsip 

manajemen cash flow adalah apabila arus kas (cash flow) selalu dilakukan 

perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan dalam perjalanannya. Adapun 

komponen yang diteliti untuk masing-masing prinsip di dalam penelitian 

ini berdasarkan wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Perencanaan arus kas 

- Pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga 

- Memiliki target pendapatan 

- Memiliki pencatatan pemasukan dan menyimpannya 

- Memiliki pencatatan pengeluaran 

2. Pemantauan arus kas 

- Kesamaan antara rincian pengeluaran dan realita 

- Melakukan review dari pemasukan dan pengeluaran yang telah 

dicatat 

- Mengetahui hasil review 

3. Pengontrolan arus kas 

- Memiliki stok barang yang cukup 

- Tidak memberikan kredit berlebih kepada konsumen 

- Melakukan tindakan setelah mengetahui hasil review 

- Memiliki cadangan modal dalam menjalankan usaha 

- Melakukan tindakan saat arus kas kurang lancar ketika toko sepi 
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4.14.1. Perencanaan Arus Kas 

Manajemen arus kas (cash flow) diterapkan dengan tujuan agar 

usaha berjalan lancar dan memiliki performa yang bagus. Agar tujuan 

dapat dicapai maka sebuah usaha harus merencanakan apa yang hendak 

dicapai. Berikut perencanaan yang telah dilakukan oleh 10 responden di 

Kampung Batik Semarang. 

4.14.1.1. Ngesti Pandawa 2  

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan, berikut 

perencanaan arus kas yang dilakukan oleh Ngesti Pandawa 2.  

Tabel 4.14.1.1. 

Perencanaan Arus Kas Ngesti Pandawa 2 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga   √ 
Supaya tidak 

bingung 

Memiliki target 

pendapatan 
  √ 

Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan 

dan menyimpannya 
  √ 

Mencatat, tapi tidak 

untuk disimpan, 

karena tidak perlu, 

sudah hafal harga 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang 

habis dan berapa 

nominal yang akan 

dikeluarkan 

 

           Sumber : data primer tahun 2017 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Ngesti Pandawa 2 belum melakukan 

perencanaan arus kas secara maksimal. Usaha ini masih memiliki 

kendala dalam pemisahan keuangan, belum memiliki target pendapatan, 

dan mencatat pemasukan serta menyimpannya. Usaha ini cenderung 
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masih merasa kebingungan dalam memisahkan keuangan rumah tangga 

dan usaha karena sudah terbiasa disatukan. Ngesti Pandawa 2 juga masih 

merasa tidak penting untuk membuat target pendapatan dan merasa tidak 

perlu untuk menyimpan catatan dari pemasukan yang dierima.  

4.14.1.2. Batik Handayani 

Hasil survei di lapangan mengenai perencanaan arus kas yang 

dilakukan oleh Batik Handayani tercermin dalam tabel berikut. 

Tabel 4.14.1.2. 

Perencanaan Arus Kas Batik Handayani 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga 
  √ 

Supaya tidak bingung 

Memiliki target 

pendapatan 
  √ 

Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan dan 

menyimpannya √ 
  

Supaya tahu apa saja 

yang terjual 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang 

habis dan berapa 

nominal yang akan 

dikeluarkan 
 

            Sumber : data primer tahun 2017 

Batik Handayani sudah melakukan pencatatan pemasukan serta 

menyimpannya dan merinci pengeluaran dengan baik, namun tidak 

dengan pemisahan keuangan dan target pendapatan. Usaha ini masih 

merasa bingung jika harus memisahkan keuangannya, oleh karena itu 

beliau memilih menyatukan saja keuangan usaha dan rumah tangganya. 

Usaha ini pun berjalan tanpa memiliki target pendapatan, karena pemilik 

merasa tanpa ditarget pun akan mendapatkan pendapatan. Melihat hal 
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yang demikian maka Batik Handayani belum melakukan perencanaan 

secara maksimal.  

4.14.1.3. Rusyda Batik Semarangan 

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada Rusyda Batik 

Semarangan, pemilik mengungkapkan perencanaan arus kas yang telah 

dilakukan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.14.1.3. 

Perencanaan Arus Kas Rusyda Batik Semarangan 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah 

tangga 

√ 

  

Supaya mudah 

membedakan belanja 

usaha dan rumah tangga 

Memiliki target 

pendapatan 
√ 

  

Supaya memiliki sesuatu 

yang harus dicapai guna 

meningkatkan 

keberhasilan usaha 

Mencatat pemasukan 

dan menyimpannya 
√ 

 

Supaya tahu apa saja 

yang laku terjual 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang habis 

dan berapa nominal yang 

akan dikeluarkan 
 

            Sumber : data primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut, Rusyda Batik Semarangan sudah melakukan 

semua perencanaan arus kas dengan baik. Pemilik sudah membedakan 

keuangan agar tidak tercampur saat ingin berbelanja, sudah memiliki 

target pendapatan agar usahanya terus meningkat, serta sudah mencatat 

pemasukan serta menyimpannya dan merincikan pengeluaran usaha agar 

bisa mengetahui apa yang sudah terjual dan berapa uang yang harus 

dikeluarkan untuk berbelanja. 



63 
 

4.14.1.4. Batik Temawon 

Berdasarkan survei di lapangan, berikut uraian mengenai 

perencanaan arus kas yang dilakukan oleh Batik Temawon.  

Tabel 4.14.1.4. 

Perencanaan Arus Kas Batik Temawon 

  

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga 
  √ 

Supaya tidak bingung 

Memiliki target 

pendapatan 
  √ 

Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan 

dan menyimpannya 

 

√ 

Hanya mencatat sebagai 

pengingat kalau ada yang 

memesan dan sudah 

memberikan DP, setelah 

itu dibuang. 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu yang habis apa 

saja, agar saat berbelanja 

tidak bingung. 
 

         Sumber : data primer tahun 2017 

Batik Temawon masih menjadikan satu antara keuangan usaha dan 

rumah tangga, karena jika dipisah pemilik akan merasa kebingungan. 

Usaha ini juga belum memiliki target pendapatan, karena pemilik juga 

merasa tanpa ditarget pun usaha akan mendapat keuntungan. Batik 

Temawon sudah mencatat pemasukan namun belum menyimpannya 

sebagai arsip, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Batik 

Temawon belum melakukan perencanaan arus kas dengan baik. 

4.14.1.5. Batik Balqis 

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan, berikut 

perencanaan arus kas yang dilakukan oleh Batik Balqis. 
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Tabel 4.14.1.5. 

Perencanaan Arus Kas Batik Balqis 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah 

tangga 
√ 

  

Supaya keuangan lebih 

tertata dan tidak 

bercampur aduk 

Memiliki target 

pendapatan 
  √ 

Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan 

dan menyimpannya √ 

 

Biar tahu dapat untung 

berapa 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang habis 

dan berapa nominal yang 

akan dikeluarkan 
 

         Sumber : data primer tahun 2017 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Batik Balqis sudah melakukan 

perencanaan arus kas akan tetapi belum maksimal, karena masih 

memiliki kendala di mana usaha ini tidak menargetkan pendapatan yang 

akan diterima, cenderung berjalan mengikuti arus yang terjadi dan 

percaya akan tetap mendapat keuntungan. 

4.14.1.6. Omah Batik Ngesti Pandowo 

Dalam keberlangsungan usaha selama mengelola UMKM batik, 

Omah Batik Ngesti Pandowo mulai merencanakan bagaimana arus kas 

usahanya akan berjalan, perencanaan yang dilakukan Omah Batik Ngesti 

Pandowo tercermin dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.14.1.6. 

Perencanaan Arus Kas Omah Batik Ngesti Pandowo 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga √ 

  

Supaya mudah 

membedakan belanja 

usaha dan rumah tangga 

Memiliki target pendapatan 
√ 

  

Biar ada pemacu semangat 

dalam menjalankan usaha 

Mencatat pemasukan dan 

menyimpannya 
√ 

  

Biar tahu untung berapa, 

dan mana yang paling laku 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang habis 

dan berapa nominal yang 

akan dikeluarkan 
 

      Sumber : data primer tahun 2017 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Omah Batik Ngesti Pandowo 

sudah melakukan perencanaan arus kas dengan baik. Usaha ini telah 

memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, sudah memiliki target 

pendapatan, serta sudah mencatat pemasukan dan pengeluaran. 

4.14.1.7. Rumah Batik Kurnia 

Rumah Batik Kurnia yang terhitung baru mengoperasikan UMKM 

batik  di Kampung Batik Semarang, walau bukan berarti usahanya tidak 

dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara perencanaan arus kas 

yang dilakukan oleh Rumah Batik Kurnia ditunjukkan dalam tabel 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.14.1.7. 

Perencanaan Arus Kas Rumah Batik Kurnia 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan usaha 

dan rumah tangga   √ 
Supaya tidak bingung 

Memiliki target pendapatan   √ Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan dan 

menyimpannya   
√ 

Tidak perlu, sudah 

hafal harga 

Mencatat pengeluaran 
√   

Biar tahu apa yang 

habis 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 

Perencanaan arus kas yang dilakukan oleh Rumah Batik Kurnia baru 

mencatat rincian pengeluaran, selebihnya belum dilaksanakan. Rumah 

Batik Kurnia masih mengalami kendala dalam memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga, belum memiliki target pendapatan, serta 

pencatatan pemasukan. Jadi dapat dikatakan bahwa usaha ini belum 

melakukan perencanaan arus kas dengan baik. 

4.14.1.8. Batik Nurayumi 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh di lapangan, Batik 

Nurayumi menceritakan perencanaan arus kas di dalam usahanya yang 

telah berjalan selama lima tahun yang disajikan dalam tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.14.1.8 

Perencanaan Arus Kas Batik Nurayumi 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga 
  √ 

Supaya tidak bingung 

Memiliki target pendapatan   √ Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan dan 

menyimpannya 

  

√ 

Tidak perlu dicatat, 

usaha milik sesndiri 

sudah hafal harga 

Mencatat pengeluaran 

  

√ 

Tidak perlu dicatat, 

sudah tahu akan 

membeli apa 
 

         Sumber : data primer tahun 2017 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Batik Nurayumi belum melakukan 

perencanaan arus kas yang baik. Usaha ini mengalami kendala dari 

semua komponen perencanaan arus kas. Penyebab usaha ini tidak 

memerhatikan perencanaannya karena faktor usia, di mana pemilik sudah 

berumur 60 tahun dan tidak mampu untuk merencanakan sedetail 

mungkin, serta tidak pernah menyuruh karyawannya melakukan 

pencatatan karena pemilik merasa tidak penting. 

4.14.1.9. Batik Arjuna 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama pemilik 

usaha, perencanaan arus kas yang dijalankan Batik Arjuna dapat dilihat 

dari tabel berikut. 
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Tabel 4.14.1.9. 

Perencanaan Arus Kas Batik Arjuna 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan Keuangan 

usaha dan rumah tangga 
√ 

  

Supaya lebih mudah 

untuk mengelolanya 

Memiliki target 

pendapatan 
√ 

  

Supaya usaha berjalan 

ada kepastian 

Mencatat pemasukan 

dan menyimpannya 
√ 

  

Biar tahu mana yang 

sudah terjual 

Mencatat Pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang habis 

dan berapa nominal yang 

akan dikeluarkan 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Batik Arjuna telah melakukan 

perencanaan arus kas dengan baik, di mana keuangan sudah dilakukan 

pemisahan, sudah ada target pendapatan agar usaha berjalan dengan 

pasti, dan sudah membuat pencatatan. 

4.14.1.10. Cinta Batik Semarangan 

Cinta Batik Semarangan merupakan salah satu UMKM yang telah 

lama berdiri di Kampung Batik Semarang yakni telah berjalan selama 

lima tahun. Dari hasil survei di lapangan perencanaan arus kas yang 

dijalankan oleh Cinta Batik Semarangan ditunjukkan oleh tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.14.1.10 

Perencanaan Arus Kas Cinta Batik Semarangan 

 

Perencanaan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Memisahkan keuangan 

usaha dan rumah tangga 
  √ 

Supaya tidak bingung 

Memiliki target 

pendapatan 
  √ 

Berjalan apa adanya 

Mencatat pemasukan 

dan menyimpannya 
√ 

  

Supaya tahu apa yang 

sudah terjual 

Mencatat pengeluaran 

√   

Biar tahu apa yang habis 

dan berapa nominal yang 

akan dikeluarkan 
 

         Sumber : data primer tahun 2017 

Dari tabel di atas di ketahu bahwa Cinta Batik Semarangan masih 

memiliki kendala  dari segi pemisahan keuangan usaha dan rumah 

tangga serta tidak membuat target pendapatan untuk usahanya. 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen 

arus kas (cash flow) yang baik. Dari uraian sebelumnya, dari 10 responden, 

jumlah usaha yang sudah melakukan perencanaan arus kas dengan baik 

hanya ada 3 responden, yakni Rusyda Batik Semarangan, Omah Batik 

Ngesti Pandowo, dan Batik Arjuna, sedangkan 7 responden lainnya belum 

melakukan perencanaan arus kas dengan baik. Kendala yang paling 

banyak dihadapi dalam menyusun perencanaan arus kas yang pertama 

adalah tidak adanya target pendapatan dalam usaha. Para pemilik merasa 

bahwa tanpa ditarget pun akan mendapat keuntungan jadi tetap dijalani 

seperti biasa. Kendala yang kedua adalah sulitnya melakukan pemisahan 

keuangan usaha dan keuangan rumah tangga karena mencampur menjadi 
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satu sudah menjadi kebiasaan, membuat terpisah justru akan 

membingungkan para pemilik. Kemudian terakhir masih ada yang belum 

membuat pencatatan dan menyimpannya karena masih merasa sudah hafal 

harga produk di luar kepala jadi tidak perlu dicatat. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa UMKM batik di Kampung Batik Semarang 

belum mengimplementasikan manajemen arus kas (cash flow) dari segi 

perencanaan dengan baik (berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash 

flow). 

4.14.2. Pemantauan Arus Kas 

Dalam rangka mencapai tujuan usaha dan menerapkan manajemen 

arus kas (cash flow) yang baik, setelah merencanakan maka selanjutnya 

adalah memantau apakah rencana-rencana tersebut berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan. Berikut adalah pemantauan arus kas yang dijalankan oleh 

usaha-usaha batik di Kampung Batik Semarang. 

4.14.2.1. Ngesti Pandawa 2 

Tahap berikutnya untuk mencapai manajemen cash flow yang baik 

setelah perencanaan arus kas adalah pemantauan arus kas. Berdasarkan 

data yang dihimpun di lapangan, berikut pemantauan arus kas yang 

dijalankan Ngesti Pandawa 2. 
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Tabel 4.14.2.1. 

Pemantauan Arus Kas Ngesti Pandawa 2 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran 

dengan realita 
  √ 

Ketika melihat barang yang 

bagus akan dibeli walaupun 

tidak ada di rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
  √ 

Catatan tidak disimpan jadi 

tidak bisa melakukan 

review 

Mengetahui hasil 

dari review 
  √ 

Tidak pernah melakukan 

review 
 

              Sumber : data primer tahun 2017 

Dari tabel tersebut tampak jelas bahwa Ngesti Pandawa 2 belum 

melakukan pemantauan arus kas sama sekali. UMKM ini masih belum 

konsisten saat berbelanja, di mana masih sering menambah item belanja 

selain yang benar-benar dibutuhkan. Review juga tidak bisa dilakukan 

karena catatan tidak disimpan, dan tidak mengetahui kondisi riil 

usahanya karena memang tidak pernah melakukan review.  

4.14.2.2. Batik Handayani 

Berdasarkan diskusi bersama pemilik UMKM Batik Handayani, 

beliau menjelaskan pemantauan arus kas yang dilakukan oleh usahanya 

dari awal berdiri usaha hingga saat ini yang ditunjukkan dalam tabel 

sebagai berikut.  
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Tabel 4.14.2.2. 

Pemantauan Arus Kas Batik Handayani 

 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita 
  √ 

Ketika melihat barang yang 

bagus akan dibeli walaupun 

tidak ada di rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
  √ 

Malas untuk melakukan 

review karena usaha milik 

sendiri dan masih untung 

Mengetahui hasil 

dari review 
  √ 

Tidak pernah melakukan 

review 
 

            Sumber : data primer 2017 

Sama seperti UMKM sebelumnya, Batik Handayani belum melakukan 

pemantauan arus kas sama sekali, dan kendala yang dialami pun sama, 

berbelanja tidak sesuai antara rincian dan realita, review tidak pernah 

dilakukan maka tidak mengetahui kondisi nyata usaha. 

4.14.2.3. Rusyda Batik Semarangan 

Rusyda Batik Semarangan diketahui telah melaksanakan 

perencanaan arus kas berdasarkan prinsip manajemen cash flow. Oleh 

karena itu tabel berikut akan menunjukkan apakah Rusyda Batik 

Semarangan juga melakukan pemantauan arus kas berdasarkan prinsip 

manajemen cash flow. 
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Tabel 4.14.2.3. 

Pemantauan Arus Kas Rusyda Batik Semarangan 

 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita 

√ 

  

Apa yang telah dicatat itu 

yang harus dibeli 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
√ 

  

Agar tahu berapa yang 

diterima dan berapa yang 

dikeluarkan dalam waktu 

tertentu 

Mengetahui hasil dari 

review √ 
  

Tahu setelah melihat 

kembali catatan  

 

         Sumber : data primer tahun 2017 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa UMKM Rusyda Batik 

Semarangan telah konsisten dalam berbelanja, telah melakukan review 

terhadap catatan-catatan, dan mengetahui kondisi riil usaha setelah 

melakukan review. Oleh karena itu dapat disimpulkan Rusyda Batik 

Semarangan telah melakukan pemantauan arus kas dengan baik. 

4.14.2.4. Batik Temawon 

Berdasarkan wawancara bersama pemilik mengenai pemantauan 

arus kas yang dilaksanakan oleh Batik Temawon, beliau mengungkapkan 

pemantauan arus kas yang biasa dilakukan selama menjalankan usaha 

dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.14.2.4. 

Pemantauan Arus Kas Batik Temawon 

 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita   √ 

Ketika melihat barang 

yang bagus akan dibeli 

walaupun tidak ada di 

rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
  √ 

Tidak ada catatan yang 

bisa di review, karena 

kalau sudah selesai catatan 

dibuang 

Mengetahui hasil dari 

review 
  √ 

Tidak pernah melakukan 

review 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 

Berbelanja tidak sesuai rincian, tidak melakukan review dan tidak tahu 

hasilnya masih menjadi kendala bagi Batik Temawon. Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa Batik Temawon belum melakukan pemantauan arus 

kas dengan baik. 

4.14.2.5. Batik Balqis 

Dari data yang telah diperoleh di lapangan saat melakukan 

wawancara, pemantauan arus kas dalam usaha Batik Balqis ditunjukkan 

dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.14.2.5. 

Pemantauan Arus Kas Batik Balqis 

 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita   √ 

Ketika melihat barang 

yang bagus akan dibeli 

walaupun tidak ada di 

rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
√ 

  

Supaya tahu berapa 

keuntungan yang 

diperoleh 

Mengetahui hasil dari 

review 
√ 

  

Tahu setelah melihat 

catatan kembali 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 

Batik Balqis telah melakukan review catatan-catatan dan mengetahui 

hasilnya. Namun Batik Balqis masih memiliki kendala dalam berbelanja, 

yang mana apa yang telah dirincikan nyatanya tidak akan sesuai pada 

saat berbelanja, menambah item yang di luar rincian masih sering terjadi. 

Maka dapat disimpulkan Batik Balqis belum melakukan pemantauan arus 

kas dengan baik. 

4.14.2.6. Omah Batik Ngesti Pandowo 

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh saat melakukan survei 

pemantauan arus kas yang dijalankan oleh Omah Batik Ngesti Pandowo 

ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.  

 

 

 

 



76 
 

Tabel 4.14.2.6. 

Pemantauan Arus Kas Omah Batik Ngesti Pandowo 
 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita 
  √ 

Ketika melihat barang 

yang bagus akan dibeli 

walaupun tidak ada di 

rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  

√ 

  

Supaya tahu untung atau 

rugi 

Mengetahui hasil dari 

review 
√ 

  

Tahu setelah me review 

catatan 
 

       Sumber : data primer tahun 2017 

Kondisi pemantauan arus kas Omah Batik Ngesti Pandowo mirip dengan 

tetangganya Batik Balqis, di mana masih menghadapi kendala tidak 

konsisten dalam berbelanja. Sedangkan untuk melakukan review dan 

mengetahui hasilnya usaha ini sudah menjalankan dengan baik. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Omah Batik Ngesti Pandowo belum 

melakukan pemantauan arus kas dengan baik. 

4.14.2.7. Rumah Batik Kurnia 

Berdasarkan diskusi bersama pemilik UMKM Rumah Batik 

Kurnia, beliau menuturkan pemantauan arus kas yang dijalankan oleh 

Rumah Batik Kurnia yang dikemas dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.14.2.7. 

Pemantauan Arus Kas Rumah Batik Kurnia 
 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan realita 
  √ 

Ketika melihat barang 

yang bagus akan dibeli 

walaupun tidak ada di 

rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  

  √ 

Tidak ada catatan jadi 

tidak ada yang di 

review 

Mengetahui hasil dari 

review 
  √ 

Tidak pernah 

melakukan review 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rumah Batik Kurnia belum melakukan 

pemantauan arus kas dengan baik, di mana ketidaksesuaian rincian dan 

realita belanja, tidak melakukan review sehingga tidak mengetahui riil 

hasilnya masih menjadi kendala bagi UMKM ini. 

4.14.2.8. Batik Nurayumi 

Dari data yang berhasil dihimpun di lapangan berikut pemantauan 

arus kas yang dijalankan oleh Batik Nurayumi selama 6 tahun mengelola 

usaha batiknya di Kampung Batik Semarang. 
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Tabel 4.14.2.8. 

Pemantauan Arus Kas Batik Nurayumi 
 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita   √ 

Ketika melihat barang 

yang bagus akan dibeli 

walaupun tidak ada di 

rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
  √ 

Tiidak ada catatan 

untuk melakukan 

review 

Mengetahui hasil dari 

review 
  √ 

Tidak pernah 

melakukan review 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 

Sama seperti rekannya Rumah Batik Kurnia, Batik Nurayumi juga belum 

melakukan pemantauan arus kas yang baik di dalam usahanya. Kendala 

yang dihadapi juga sama yaitu ketidaksesuaian antara rincian dan relita 

belanja, tidak pernah melakukan review sehingga tidak tahu hasil riilnya.  

4.14.2.9. Batik Arjuna 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama pemilik 

UMKM Batik Arjuna, beliau menceritakan pemantauan arus kas yang 

dijalankan oleh Batik Arjuna yang telah ditampilkan dalam tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.14.2.9. 

Pemantauan Arus Kas Batik Arjuna 
 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita 

√ 

  

Apa yang semestinya 

dibeli itullah yang harus 

dibeli 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  

√ 

  

Supaya tahu berapa yang 

diterima dan dikeluarkan 

usaha 

Mengetahui hasil dari 

review 
√ 

  

Tahu setelah melakukan 

review 
 

         Sumber : data primer tahun 2017 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Batik Arjuna tidak memiliki 

kendala dalam memantau arus kas usahanya. Hal ini menunjukkan Batik 

Arjuna telah melakukan pemantauan arus kas dengan baik.  

4.14.2.10. Cinta Batik Semarangan 

Pemantauan arus kas oleh Cinta Batik Semarangan ditunjukkan 

dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.14.2.10. 

Pemantauan Arus Kas Cinta Batik Semarangan 
 

Pemantauan Arus Kas 

Keterangan Iya Tidak Alasan 

Kesamaan rincian 

pengeluaran dengan 

realita 
  √ 

Ketika melihat barang 

yang bagus akan dibeli 

walaupun tidak ada di 

rincian 

Melakukan review 

pemasukan dan 

pengeluaran  
  √ 

Malas untuk melakukan 

review karena tidak 

punya waktu 

Mengetahui hasil dari 

review 
  √ 

Tidak pernah melakukan 

review 
 

        Sumber : data primer tahun 2017 
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Cinta Batik Semarangan masih memiliki kendala dalam melakukan 

pemantauan arus kas. Adapun kendala yang dihadapi yakni belanja masih 

belum konsisten serta tidak pernah melakukan review sehingga tidak tahu 

hasil dari kondisi riil usaha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

Cinta Batik Semarangan belum melakukan pemantauan arus kas dengan 

baik.  

Pemantauan arus kas merupakan langkah berikutnya setelah 

melakukan perencanaan dalam usaha. Dari uraian-uraian tersebut, UMKM 

batik di Kampung Batik Semarang yang sudah melakukan pemantauan 

arus kas dengan baik hanya ada 2 responden, yaitu Rusyda Batik 

Semarangan dan Batik Arjuna, 8 responden sisanya belum melakukan 

pemantauan arus kas dengan baik. Kendala yang paling banyak dihadapi 

dalam pemantauan arus kas adalah yang pertama tidak konsisten, di mana 

rincian pengeluaran yang sudah dibuat ternyata ketika melakukan proses 

belanja akan menambah item baru yang tidak termasuk dalam rincian. Hal 

ini terjadi karena ketika berbelanja ada barang yang bagus dan menarik 

maka akan dibeli walaupun itu bukan suatu kebutuhan. Kendala berikutnya 

adalah tidak melakukan review atas catatan-catatan yang ada sehingga 

tidak mengetahui kondisi riil dari usahanya. Penyebab dari hal ini adalah 

yang pertama memang dari usaha-usaha tersebut tidak memiliki catatan 

untuk dilakukan review. Yang kedua, memiliki catatan namun merasa 

tidak mempunyai waktu untuk melakukan review, karena terlalu sibuk. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM batik di Kampung 

Batik Semarang belum melakukan pemantauan arus kas dengan baik. 

4.14.3. Pengontrolan Arus Kas 

Tahapan terakhir dalam mengimplementasikan manajemen arus kas 

(cash flow) yang baik setelah merencanakan dan memantau adalah 

mengontrol arus kas. Dari hasil wawancara bersama dengan seluruh 

responden mengenai pengontrolan arus kas yang dijalankan oleh usaha 

batik di Kampung Batik Semarang didapatkan hasil keseluruhan yang 

ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.14.3. 

Pengontrolan Arus Kas UMKM Batik 

Pengontrolan Arus Kas 

Keterangan 
Ngest

i 

Handayan

i 

Rusyd

a 

Temawo

n 

Balqi

s 
Alasan 

Memiliki 

stok barang 

yang cukup 

Iya Iya Iya Iya Iya Stok 

selalu ada 

Tidak 

memberikan 

kredit 

berlebih 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Memberi

kan kredit 

bagi yang 

melakuka

n 

pemesana

n 

Melakukan 

tindakan 

setelah 

review 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

melakuka

n review 

dan tidak 

punya 

waktu 

untuk 

melakuka

n review 

Memiliki 

cadangan 

modal 

Iya Iya Iya Iya Iya Untuk 

berjaga-

jaga bila 

terjadi 

sesuatu 

diluar 

dugaan 

Melakukan 

tindakan saat 

arus kas 

kurang 

lancar ketika 

toko sepi 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

tahu akan 

melakuka

n apa 
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Pengontrolan Arus Kas 

Keterangan 
Oma

h 
Kurnia 

Nuray

umi 
Arjuna Cinta Alasan 

Memiliki 

stok barang 

yang cukup 

Iya Iya Iya Iya Iya Stok 

selalu ada 

Tidak 

memberikan 

kredit 

berlebih 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Memberi

kan kredit 

bagi yang 

melakuka

n 

pemesana

n 

Melakukan 

tindakan 

setelah 

review 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

melakuka

n review 

dan tidak 

punya 

waktu 

untuk 

melakuka

n review 

Memiliki 

cadangan 

modal 

Iya Iya Iya Iya Iya Untuk 

berjaga-

jaga bila 

terjadi 

sesuatu 

diluar 

dugaan 

Melakukan 

tindakan saat 

arus kas 

kurang 

lancar ketika 

toko sepi 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

tahu akan 

melakuka

n apa 

 

 Sumber : data primer tahun 2017 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua UMKM batik di Kampung 

Batik Semarang selalu memiliki stok barang yang cukup dan sudah 

memiliki cadangan modal sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu di luar 

perkiraan. Namun, semua UMKM tersebut masih memberikan kredit 



84 
 

berlebih bagi konsumen dengan alasan supaya tidak kehilangan konsumen. 

Kemudian UMKM batik di Kampung Batik Semarang tidak melakukan 

tindakan apapun guna meningkatkan performa usahanya walau sudah 

melakukan review. Hal ini karena beberapa usaha tersebut memang tidak 

pernah melakukan review karena  tidak memiliki catatan, memiliki catatan 

tetapi malas untuk melakukan review, dan melakukan review tapi merasa 

tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Selain itu, ketika arus kas kurang 

saat kondisi sedang sepi, UMKM ini juga tidak melakukan tindakan 

apapun karena tidak tahu apa yang harus diperbuat jadi tetap beraktivitas 

seperti biasa saja.  

Hasil dari uraian mengenai implementasi manajemen arus kas (cash 

flow) berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash flow di Kampung Batik 

Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perencanaan Arus Kas 

Perencanaan arus kas UMKM batik di Kampung Batik Semarang 

belum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash flow, 

karena masih memiliki beberapa kendala yang terjadi. 

Masalah-masalah yang masih dihadapi : 

- Belum memiliki target pendapatan 

- Belum melakukan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga 

- Belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta 

menyimpannya sebagai arsip. 
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               Adapun penyebab dari masalah tersebut adalah : 

- Mindset yang sudah tertanam di benak para pemilik yang belum 

memiliki target pendapatan bahwa tanpa ditarget tetap akan 

menerima pendapatan, jadi dijalani saja seperti biasa. 

- Kebiasaan sejak awal pendirian usaha tidak pernah memisahkan 

keuangan usaha dan rumah tangga karena usaha milik sendiri jadi 

uang milik sendiri, jika dipisahkan akan membingungkan bagi para 

pemilik yang belum melakukan pemisahan keuangan usaha dan 

rumah tangga. 

- Bagi pemilik usaha yang belum melakukan pencatatan pemasukan 

dan membuat rincian pengeluaran serta menyimpannya, mereka 

merasa tidak perlu untuk dicatat karena akan memperbanyak 

pekerjaan, sedangkan mereka sudah hafal betul harga-harga produk 

yang dijual serta sudah paham apa yang harus dibelanjakan tanpa 

dirinci sekalipun. 

2. Pemantauan Arus Kas 

Seirama dengan perencanaan, pemantauan arus kas UMKM batik 

di Kampung Batik Semarang juga belum dilaksanakan dengan baik, 

karena masih menghadapi beberapa kendala di dalam pelaksanaannya.  

 Masalah-masalah yang masih dihadapi : 

- Tidak konsisten dalam berbelanja (realita tidak sesuai dengan 

rincian). 
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- Belum melakukan review terhadap catatan-catatan pemasukan dan 

pengeluaran. 

- Tidak mengetahui hasil dari review. 

 Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu : 

- Ketidaksesuaian antara realita belanja dengan rincian yang telah 

dibuat sebelumnya terjadi karena ketika di tempat kejadian, para 

pemilik usaha yang sedang berbelanja melihat barang yang bagus 

dan menarik untuk dijadikan display di toko atau untuk bahan baku 

produksi akan dibeli walaupun barang tersebut tidak termasuk di 

dalam rincian yang telah dibuat. 

- Penyebab dari tidak dilakukannya review atas catatan-catatan 

pemasukan dan pengeluaran karena pemilik tidak memiliki catatan 

yang masih disimpan untuk di review, malas karena usaha milik 

sendiri dan masih mendapat laba, serta merasa tidak punya waktu 

yang cukup untuk melakukan review jadi dibiarkan saja.  

- Penyebab beberapa pemilik usaha yang tidak mengetahui hasil riil 

usaha setelah review karena mereka memang tidak melakukan 

review.  

3. Pengontrolan Arus Kas 

Kontrol arus kas oleh UMKM batik di Kampung Batik Semarang 

pun belum dilakukan dengan baik karena masih memiliki kendala-

kendala yang dialami dalam pelaksanaannya. 

                Masalah-masalah yang masih dihadapi : 
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- Masih memberikan kredit berlebih kepada konsumen 

- Belum melakukan tindakan guna meningkatkan performa usaha 

setelah melakukan review catatan. 

- Belum melakukan tindakan untuk meningkatkan arus kas ketika 

kondisi sedang sepi. 

 Penyebab dari masalah-masalah tersebut yakni : 

- UMKM batik masih dengan mudah memberikan kredit bagi 

konsumen terutama yang melakukan pemesanan karena sebagai 

salah satu cara untuk mempertahankan konsumen, karena bagi 

mereka konsumen merupakan hal paling berharga dalam 

keberlangsungan hidup usahanya. 

- Penyebab tidak melakukan tindakan apa-apa bagi pemilik usaha 

yang sudah melakukan review atas catatan-catatan karena dirasa 

tidak perlu dilakukan tindakan karena usaha masih baik-baik saja. 

Sedangkan bagi para pemilik yang tidak melakukan tindakan guna 

meningkatkan performa usaha karena mereka tidak melakukan 

review jadi tidak tahu kondisi riil usahanya. 

- Ketika kondisi toko sedang sepi seperti saat tahun ajaran baru 

masuk sekolah, arus kas di UMKM batik sedikit menurun. Namun 

para pemilik tidak melakukan apapun untuk mendongkrak arus kas 

tersebut. Hal ini terjadi karena mereka bingung dan tidak tahu sama 

sekali apa yang harus dilakukan. 
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Dengan demikian berdasarkan penelitian menggunakan metode 

kualitatif melalui pendekatan fenomenologi maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan manajemen cash flow oleh UMKM batik di Kampung 

Batik Semarang baru hanya pada tahapan pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran yang sederhana saja, belum terstruktur sesuai dengan standar 

akuntansi yang seharusnya dikarenakan latar belakang pendidikan yang 

mayoritas hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga belum 

memahami tahapan-tahapan manajemen cash flow yang baik dalam 

berwirausaha. Karena penerapan manajemen cash flow baru dilakukan 

hanya sebatas  pada tahapan pencatatan pemasukan dan pengeluaran maka 

UMKM batik di Kampung Batik Semarang belum mengimplementasikan 

manajemen cash flow berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash flow. 

Selain dikarenakan oleh jenjang pendidikan yang menyebabkan kurangnya 

pengetahuan akan manajemen cash flow yang baik, hal ini juga disebabkan 

oleh kurangnya kesadaran dan kepekaan dari para pemilik UMKM batik di 

Kampung Batik Semarang akan pentingnya manajemen cash flow yang 

baik (berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash flow), terutama dalam 

perencanaan, pemantauan, serta pengontrolan arus kas.  

 


