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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang di kawasan Asia yang pernah 

mengalami krisis moneter pada tahun 1998, dan sektor yang tetap bertahan adalah 

sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM saat ini menjadi 

penyokong gerak perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM juga memiliki peran 

penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara dalam mendorong pertumbuhan 

perekonomian Indonesia.Secara umum, UMKM sering mengalami keterlambatan, 

hal ini disebabkan masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas, 

seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan 

berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga 

UMKM sulit bersaing dengan perusahaan besar.  

Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif beranggapan bahwa ekonomi 

kreatif secara substantif bisa menjadi wujud dari upaya pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. Peran besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah 

optimalisasi sumber daya yang bukan hanya terbarukan dan tak terbatas, namun 

juga ide, talenta dan kreativitas. Presiden Jokowi mengumumkan penurunan tarif 

Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) menjadi 0,5% pada acara di JX International Jatim Expo 

2018.  Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal ini dilakukan untuk para pelaku usaha 

melakukan ekspansi usaha karena pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil. 

Presiden juga membuat suatu kebijakan serta web resmi yaitu online single 

submition yaitu pengusaha UMKM yang akan membuat perizinan tidak harus 

mengurusnya ketempat pengurusan secara offline yang membutuhkan waktu 

berminggu-minggu tapi dengan adanya online single submition maka waktu yang 

dibutuhkan akan lebih cepat dan efisien. Pemerintah membuat kebijakan karena 

UMKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, mulai 

dari penyerapan tenaga kerja, sumbangan PDB sampai investasi. 
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Tabel 1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Periode 2011-2017 

Tahun 

Jumlah Tenaga 

Kerja UMKM 
Pertum 

Buhan 

(%) 

Sumbangan PDB 

UMKM Harga 

Berlaku 

Pertum 

Buhan 

(%) 

Investasi Atas Dasar 

Harga Berlaku 
Pertum 

Buhan 

(%) 
Orang 

Pangsa 

(%) 
Rp Miliar 

Pangsa 

(%) 
Rp Miliar 

Pangsa 

(%) 

2011   98.238.913 97,27    2,13 3.     411.575     56,22 14,89    927.118 48,2 18,05 

2012 101.722.458 97,24    3,55 4.321.830     58,05 26,68    992.205 50,04   7,02 

2013 107.657.509 97,16    5,83 4.869.568     59,08 12,67 1.250.801 54,77 26,06 

2014 114.144.082 96,99    6,03 5.440.008     60,34 11,71 1.655.234 63,42 32,33 

2015 123.229.386 96,71    7,96 6.228.285     61,41 14,49 1.818.749 61,28   9,89 

2016 112.828.610 97,04   -8,44 7.009.283     57,17 12,54 2.057.972 57,87 13,15 

2017 116.673.416 97,02    3,41 7.704.635     57,08   9,92 2.236.794 58,17   8,69 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS 

Tabel 1 menampilkan bahwa tenaga kerja dari UMKM dari tahun 2011-

2015 mengalami peningkatan walaupun ada penurunan yang terjadi yaitu dari 

tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar -8,44% dan naik kembali pada tahun 2017 

sebesar 3,41%, untuk PDB selalu mengalami peningkatan dalam segi jumlah 

walaupun dalam persentase mengalami fluktuasi pada tahun 2011 sampai tahun 

2017, sedangkan untuk investasi dari tahun 2011-2017 mengalami peningkatan 

dalam segi jumlah walaupun untuk persentase mengalami fluktuasi. Hal tersebut 

yang menjadikan UMKM terus digencarkan oleh pemerintah.  

Pemilik UMKM adalah pemegang kekuasaan penuh dalam pengambilan 

keputusan. Setiap keputusan yang diambil diperoleh dari informasi keuangan 

yang tepat dan akurat. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan khusus sebagai 

acuan dalam pemanfaatan informasi keuangan. UMKM seringkali mengabaikan 

pentingnya pemanfaatan informasi keuangan karena kurangnya pengetahuan 

mengenai manfaat dari informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, literasi menjadi penentu dalam pemanfaatan informasi 

keuangan dalam usahanya.  

Tabel 2. Tingkat Literasi Kuangan Survei Otoritas Jasa Keuangan 

No Tahun Literasi Keuangan 

1 2013 21,8% 

2 2016 29,7% 

3 2019 30,03% 

Sumber : Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 
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Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tiap 3 

tahun yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, 2016 dan 2019. Tingkat literasi 

keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 21,8% 

menjadi 29,7% pada tahun 2016 dan meningkat sebesar 30,03% pada tahun 2019. 

Otoritas Jasa Keuangan (2014) Literasi keuangan yakni suatu keterampilan, 

pengetahuan, dan kepercayaan yang bisa dipengaruhi oleh perilaku dan sikap 

seseorang dalam peningkatan kualitas untuk membuat keputusan dan melakukan 

pengelolaan dalam keuangan agar tercapai kesejahteraan.  

 Hasil survei “Penelitian Profi l UMKM di Indonesia” yang dilakukan 

Bank Indonesia pada tahun 2017 antara lain teridentifikasi bahwa salah satu 

kendala perbankan dalam menyalurkan kredit ke UMKM adalah keterbatasan 

informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial dan kelayakan (eligibility) 

UMKM tersebut. Rendahnya tingkat literasi keuangan pada UMKM berdampak 

terhadap penyerapan kredit oleh sektor perbankan. Ada 4 kendala besar yang 

harus dihadapi para pelaku UMKM yaitu keterbatasan modal kerja, SDM, Inovasi 

produk dan teknologi serta pemasaran. Namun yang sangat banyak terjadi di 

lapangan masalah permodalan adalah alasan  banyak UMKM tidak berkembang. 

Tidak semua golongan masyarakat, khususnya golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. 

Literasi keuangan akan membantu bagi pelaku usaha terkait pengelolaan usaha 

dimulai dari anggaran, perencanaan simpan dana usaha, serta pengetahuan dasar 

atas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha. 

Individu dengan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak 

dalam perilaku keuangannya bila dibandingkan dengan responden yang memiliki 

literasi keuangan yang lebih rendah (Birawani Dwi Anggraeni 2016). Dari 

penelitian terdahulu, bisa dikatakan tingkat literasi keuangan yang tinggi memiliki 

pengaruh positif bagi perilaku pengelolaan keuangan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa literasi keuangan yang mencukupi akan memberikan 

pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang (Ari Susanti, Ismunawan, 

Pardi, Ella Ardyan 2017). Pengetahuan mengenai literasi keuangan sangat penting 

bagi pelaku UMKM selain menjadi tolak ukur keuangan untuk kedepannya dapat 

menjadi alternatif solusi apabila dalam usaha terdapat kendala masalah keuangan. 
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Paham literasi keuangan membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan masalah 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Sikap keuangan yaitu diartikan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta 

penilaian tentang keuangan (Klontz dkk 2011).  Sikap keuangan adalah 

kecenderungan psikologis yang diekspresikan ketika mengevaluasi praktik 

manajemen keuangan yang direkomendasikan dengan beberapa tingkatan 

kesepakatan dan ketidaksepakatan (Rajna et al., 2011). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sikap keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku 

keuangan (Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao 2015).  

Kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki sikap yang buruk mengenai 

keuangan, ditandai dengan rendahnya motivasi untuk terus meningkatkan 

kemampuannya dalam  mengelola keuangan usahanya, padahal motivasi untuk 

terus meningkatkan kemampuan dalam manajemen keuangan sangat penting. 

Buruknya sikap keuangan yang dimiliki para pelaku UMKM juga ditandai dengan 

pemikiran yang mudah merasa puas dengan kinerja yang ada dan belum berfikir 

untuk melakukan peningkatan kemampuan dibidang manajemen keuangan karena 

sebagian pelaku usaha merasa kinerjanya sudah cukup baik dan usahanya tetap 

berjalan dengan lancar dan tanpa kendala meskipun pelaku UMKM tidak 

membuat perencanaan anggaran dan pengendalian terhadap keuangan. Sikap 

tersebut apabila dibiarkan akan membuat kinerja UMKM menurun dan tidak 

mampu bersaing secara kompetitif di pasar. 

Berbagai permasalahan yang dialami para pelaku UMKM mencerminkan 

buruknya literasi atau pengetahuan keuangan dan sikap keuangan yang dimiliki 

para pelaku UMKM yang nantinya akan mempengaruhi perilaku manajemen 

keuangan yang dimiliki. Perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Beji 

Kota Depok menjadi indikasi permasalahan mengapa usaha UMKM tidak 

berkembang. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Kecamatan Beji Kota 

Depok sementara yang dapat diprediksi adalah tingkat literasi keuangan atau 

kemampuan pelaku UMKM mendapat pengetahuan tentang keuangan dari 

pengalaman usaha yang selama ini didapat. Pengetahuan mengenai literasi 

keuangan yang didapat dari pengalaman usaha yang dijalani serta pengetahuan 

mulut ke mulut dari sesama pelaku usaha. Selain itu, hampir semua usaha 
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dikawasan ini adalah UMKM yang mempunyai potensi besar dalam usahanya. 

Namun banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki pengetahuan 

keuangan dan sikap keuangan yang baik sehingga menimbulkan perilaku 

keuangan yang buruk. 

Dari uraian di atas telihat bahwa terdapat beberapa permasalahan 

mengenai usaha kecil, mikro dan menengah yang terjadi dan perlu ada penelitian 

mengapa hal tersebut dapat terjadi. Serta terdapat beberapa perbedaan hasil 

penelitian tentang pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap 

perilaku keuangan. Karena hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang Perilaku Keuangan pada UMKM di Kota Depok khususnya Kecamatan 

Beji. Melalui penelitian ini peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Analisis 

Perilaku Keuangan pada UMKM Depok”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan 

pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Beji Kota 

Depok  

b. Apakah terdapat pengaruh  Sikap Keuangan terhadap Perilaku Keuangan 

pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Beji Kota 

Depok  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan 

pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Beji Kota 

Depok. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Keuangan 

pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Beji Kota 

Depok. 
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1.4. Manfaat Hasil Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya : 

a. Aspek Teotitis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

informasi bagi pembaca serta menjadi referensi dan masukan bagi 

pekembangan perilaku keuangan untuk mengetahui literasi keuangan dan 

sikap keuangan serta untuk menyempurnakan penelitian terdahulu dan untuk 

dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi UMKM  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku 

UMKM dalam manajemen keuangan dengan membuat perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan 

penyimpanan keuangan yang kemudian bisa digunakan sebagai alat dalam 

melakukan pengembangan usaha. 

2) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh Dinas UMKM Kota 

Depok, Forum UMKM Kota Depok serta oleh Kepala UMKM Kecamatan 

Beji sebagai referensi dalam membuat suatu kebijakan. 

3) Bagi Pihak-Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak 

lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan 

teori bagi penelitian yang akan datang. 

 


