
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Indonesia di tahun 2016 memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa 

dan sebagian besar terdiri dari penduduk usia produktif. Hal ini menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia 

Tenggara (Survei Ekonomi OECD Indonesia 2015). Di sisi lain pertumbuhan 

penduduk yang diiringi dengan pertambahan angkatan kerja telah menimbulkan 

permasalahan tersendiri yaitu usaha sektor formal tidak dapat menyerap angkatan 

kerja secara maksimal sehingga menimbulkan permasalahan pengangguran. 

Sektor informal seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering disingkat 

UMKM menjadi jawaban atas permasalahan pengangguran. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah mendefiniskan UMKM adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha lainnya. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 

2015-2019 ada tertuang bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu 

prioritas pembangunan ekonomi nasional. UMKM merupakan tulang punggung 

sistem ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi berbagai masalah 

perekonomian dan sosial suatu negara. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM 

dapat mengurangi masalah kesenjangan pendapatan, membantu mengentaskan 

kemiskinan dan juga akan berdampak terhadap meningkatnya keamanan dan 

stabilitas sosial di Indonesia. 

UMKM berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. 

UMKM juga cenderung dapat bertahan dalam krisis ekonomi karena sebagian 

besar UMKM tidak menggunakan modal usaha dari bank sehingga apabila sektor 

perbankan mengalami keterpurukan dan suku bunga mengalami kenaikan, tidak 

akan banyak berpengaruh terhadap UMKM (Partomo dan Soejoedono 2002). Di 

tahun 2013, UMKM di Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 99%, menyerap 

97% tenaga kerja, serta berkontribusi 60% terhadap PDB (Perkembangan Data 

UMKM dan Usaha Besar Tahun 2012-2013, Kementerian Koperasi dan UKM). 

UMKM yang memiliki banyak peran penting sudah selayaknya untuk 

dikembangkan dan diberdayakan. Strategi dan dukungan dari para stakeholder 

sangat diperlukan untuk mengembangkan UMKM. Dukungan tersebut diharapkan 

datang dari lembaga keuangan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, 

dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. 

Dukungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan keterampilan, 

adanya forum diskusi, adanya asosiasi pengusaha UMKM, pengurusan ijin usaha 

yang mudah, bantuan pemasaran produk oleh pemerintah, pengenalan terhadap 

teknologi dan akses terhadap bantuan dana yang mudah. Dengan adanya 
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dukungan dari berbagai pihak, diharapkan bahwa UMKM dapat bersaing di pasar 

bebas. 

Dukungan dan strategi tersebut dibutuhkan oleh UMKM karena UMKM 

memiliki beberapa kendala yang menghambatnya untuk meningkatkan kinerja 

mereka. Tingkat produktivitas UMKM yang terbilang masih rendah terkendala 

dari segi internal dan eksternal. Dari segi internal, pelaku UMKM memiliki 

kendala terbatasnya kemampuan mereka untuk berkreasi, berinovasi dan 

mengembangkan usahanya karena kurangnya pengetahuan manajerial dan sumber 

daya manusia yang kurang berkualitas sehingga mereka tidak dapat menjalankan 

usahanya dengan baik (Setyanto et al. 2015). Maka bantuan dari para pemberi 

dana dalam hal pembinaan dan pelatihan kepada para pemilik UMKM sangat 

penting bagi perkembangan UMKM. Dari segi eksternal, UMKM juga mengalami 

kesulitan untuk memiliki akses ke sumber daya produktif seperti halnya 

permodalan, pemasaran, penggunaan teknologi dan juga perubahan sosial budaya 

dalam masyarakat. 

Hal utama yang dibutuhkan dari para stakeholder dalam upaya mendorong 

perkembangan UMKM yaitu dukungan yang komprehensif dalam hal pendanaan 

usaha. World Bank membuat suatu diagram skema pengentasan kemiskinan yang 

menjelaskan tentang komponen keuangan yang dibutuhkan untuk mengentaskan 

kemiskinan. Dalam diagram tersebut tertera bahwa pinjaman mikro merupakan 

salah satu hal yang dibutuhkan oleh para pengusaha mikro (economically active 

poor) untuk meningkatkan taraf hidup mereka selain bunga tabungan. Diagram 

tersebut tersaji dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Jasa Keuangan untuk Pengentasan Kemiskinan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Robinson MS (2001) 

 

Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan karena berbagai hal seperti 

kurangnya informasi, kurangnya akses ke sumber dana yang formal (terutama 

UMKM yang berlokasi di pedesaan), biaya transaksi yang tinggi, dan juga 

prosedur yang rumit. Peran lembaga pembiayaan komersial dalam melayani 

pembiayaan mikro belum optimal atau dengan kata lain terdapat jurang (gap) 

antara pola pelayanan yang ditawarkan dengan karakteristik pemilik UMKM 

sebagai pengguna (Supriatna 2009). 

Income level
Subsidized poverty 

allevation programs

Economically 

active poor
Official poverty  line

Extremely 

poor

Poverty programs for such 

purposes as food and water, 

medicine and nutrition, 

employment generation, 

skills training and relocation

Commercial financial services

Standard commercial 

bank loans and full 

range of savings 

services

Lower middle 

income

Commercial 

microloans

Interest bearing 

savings accounts 

for small savers
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Banyak UMKM yang belum tersentuh oleh praktek perbankan formal 

dengan alasan unbankable market, dan berbagai pertimbangan lainnya. Pihak 

perbankan dan lembaga keuangan mikro juga terikat dengan beberapa regulasi 

yang membatasi mereka untuk memberikan pinjaman kepada golongan usaha 

yang relatif kecil ini. Hal ini karena pemberian kredit merupakan aktivitas bank 

yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar 

dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit (Pratama 2010). 

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh pihak bank dan LKM apabila 

memberikan pinjaman kepada UMKM. Keuntungan pertama yaitu tingkat 

kemacetan yang relatif kecil karena tingkat kepatuhan nasabah UMKM yang lebih 

tinggi. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan maka semakin besar juga 

risiko yang harus ditanggung oleh bank dan LKM yang bersangkutan 

(Setiyaningsih et al. 2015). Keuntungan yang kedua adalah nominal kredit yang 

kecil memungkinkan bank untuk memiliki lebih banyak nasabah. Ketiga, hal 

terpenting saat melakukan peminjaman bagi para pemilik UMKM adalah 

ketersediaan dana di saat yang tepat dan prosedur yang sederhana. Hal ini 

menguntungkan karena suku bunga kredit bukan merupakan masalah utama bagi 

mereka. 

Liu (2015) menyebutkan beberapa keterbatasan UMKM yang membuat 

mereka kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan. Keterbatasan tersebut seperti: 

1. Tingkat kesadaran yang rendah terhadap kelayakan kredit membuat mereka 

terkadang mengabaikan persyaratan kredit yang berakibat terhadap kesulitan 

keuangan UMKM itu sendiri di masa mendatang. Hal ini menjadi perhatian 

bagi pihak perbankan dan/atau LKM. 

2. UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup efektif untuk mendapatkan 

pembiayaan. 

3. Skala usaha yang kecil membuat UMKM juga rentan terhadap beragam 

permasalahan bisnis. 

4. UMKM tidak memiliki kemampuan yang efektif dan cukup untuk 

mendapatkan informasi dan sumber daya dalam waktu yang cepat, membuat 

UMKM kesulitan untuk mengakses pembiayaan mikro. 

Secara global, sekitar 74 persen (74%) dari populasi dunia tidak memiliki 

akses pada sektor perbankan formal (Bhanot dan Bapat 2015). Hal ini terjadi lebih 

banyak di negara berkembang, dimana efisiensi pasar kredit masih rendah. Pasar 

kredit di negara berkembang mengalami "ketidaksempurnaan pasar" yang 

mempengaruhi akses kredit. Ketidaksempurnaan ini terjadi karena adanya asimetri 

informasi dan moral hazard (Tarinyeba 2009). 

 Di Indonesia sebagian besar dari pemilik UMKM tidak tercakup dalam jasa 

perbankan dan pemberian pinjaman formal, sebagian dari rumah tangga miskin 

tersebut menggunakan bank bayangan (shadow bank) yang mengenakan suku 

bunga yang jauh lebih tinggi. Hal ini tentu merugikan para pemilik UMKM itu 

sendiri, maka pembiayaan mikro dari perbankan dan lembaga keuangan mikro 

dapat menjadi salah satu kunci pertumbuhan UMKM. Dengan segala keterbatasan 

yang dimiliki UMKM, sudah selayaknya pembiayaan mikro mendapatkan 

perlakuan khusus. Adanya pembiayaan mikro dari bank dan lembaga keuangan 

mikro diharapkan dapat membantu terjadinya peningkatan kinerja dan daya saing 

dari UMKM apabila mereka dapat memanfaatkan dan mengelola dana yang telah 

mereka terima dengan baik. 
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Dampak dari pembiayaan mikro harus dioptimalkan melalui strategi yang 

tepat dari pemilik UMKM, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pihak swasta 

dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Strategi dibutuhkan untuk 

mengoptimalisasi pembiayaan mikro yang diberikan. Pembiayaan mikro akan 

optimal apabila disertai dengan pembinaan, pelatihan dan adanya kerjasama  antar 

berbagai pihak. Melalui strategi pembiayaan mikro yang tepat, diharapkan 

UMKM mengalami perkembangan yang signifikan. Kebutuhan untuk merancang 

strategi juga dibutuhkan karena pertimbangan adanya percepatan perubahan 

lingkungan organisasi yang akan menimbulkan ketidakpastian dalam organisasi 

(Machmud dan Sidharta 2013). 

Saat ini banyak kebijakan-kebijakan untuk program pengembangan usaha 

kecil yang kurang sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha kecil yang sangat 

bervariasi. Program-program tersebut selain tidak sesuai dengan kondisi UMKM, 

sering kali mengalami perubahan dan dihentikan, bahkan banyak program yang 

tumpang tindih sehingga tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi 

antar dinas pemerintah masih kurang baik. Terbatasnya jumlah dan kualitas dari 

lembaga pengembangan bisnis juga menjadi alasan perkembangan UMKM yang 

belum merata (Neltamura 2008). 

Dalam penelitian ini Kabupaten Bogor dipilih menjadi tempat 

dilaksanakannya penelitian karena dalam Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, tercantum 

bahwa Kabupaten Bogor memiliki tujuan menjadi kabupaten termaju di 

Indonesia. Octavia et al. (2017) menyatakan bahwa produk unggulan daerah 

merupakan salah satu penentu kekuatan daya saing suatu daerah dan produk-

produk unggulan banyak dihasilkan oleh UMKM. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut, maka salah satu cara untuk memajukan kabupaten Bogor adalah melalui 

sektor UMKM. 

Industri UMKM yang menjadi produk unggulan di kabupaten Bogor yaitu 

industri tas dan alas kaki. Industri tas dan alas kaki memiliki keunggulan yaitu 

masing-masing pelaku industri memiliki ciri khas dan design tersendiri untuk 

produknya. Hal ini menuntut setiap pelaku industri untuk terus berinovasi dan 

berkreasi. Kabupaten Bogor memiliki produk tas dan alas kaki yang terkenal ke 

berbagai kota. Tas dan alas kaki yang dipasarkan di kabupaten Bogor terkenal 

berkualitas dengan harga terjangkau. Sentra industri tas di kabupaten Bogor 

berada di kecamatan Ciampea, sedangkan untuk sentra industri alas kaki berada di 

Ciomas. Saat ini terdapat puluhan toko yang menjual aneka tas dan alas kaki 

produksi home industri mereka sendiri. 

UMKM tersebut ini bukan hanya memproduksi untuk dipasarkan di dalam 

kota atau dalam negeri tetapi juga untuk diekspor. Hal ini merupakan suatu 

potensi yang harus digali lebih dalam, maka dari itu Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bogor seringkali memilih beberapa pelaku industri untuk 

dibina dan diberi pelatihan sebagai bentuk dukungan pemerintah kabupaten Bogor 

untuk kemajuan UMKM. Salah satu kendala yang dihadapi untuk membina 

UMKM industri tas dan alas kaki adalah masih banyaknya UMKM (terutama 

skala mikro) yang belum terdata oleh dinas-dinas di Kabupaten Bogor.  
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Perumusan Masalah 

 

Pada tahun 2014 tercatat ada 14 589 unit UMKM sektor industri di 

Kabupaten Bogor yang menyerap 137 217 tenaga kerja dengan total investasi 

mencapai Rp 2.3 triliun (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Barat 2017). PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor di tahun 2016 

mencapai Rp 184.17 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9.12% 

dibandingkan tahun sebelumnya (BPS 2017). 

Industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB 

Kabupaten Bogor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) industri 

pengolahan memberikan kontribusi sebesar 54.58% terhadap PDRB Kabupaten 

Bogor. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Buowari (2015) yang menyatakan 

bahwa rata-rata usaha kecil di sektor manufaktur menyumbangkan PDB per kapita 

yang lebih tinggi. 

Salah satu hal yang menarik dalam industri tas dan alas kaki di kabupaten 

Bogor adalah sebagian besar masyarakat hanya menjadi pengrajin. Mereka 

mendapatkan modal, aset dan/atau bahan baku dari pengusaha di luar kabupaten 

Bogor (Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sebagainya) lalu setelah produk tersebut 

selesai, produk tersebut dipasarkan di dalam atau di luar Bogor. Para pengrajin tas 

dan alas kaki hanya mendapatkan upah yang dihitung per produk yang berhasil 

mereka selesaikan.  

Usaha kecil di negara berkembang menghadapi banyak tantangan yang 

menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang mereka. UMKM 

industri tas dan alas kaki di Kabupaten Bogor menghadapi permasalahan 

permodalan dan pengetahuan tentang mengelola bisnis. Hal tersebut menjadi  

kendala terbesar yang membuat masyarakat ragu untuk memulai usaha sendiri 

tanpa bantuan modal dari pihak lain. Hal lainnya yang menjadi penghambat yaitu 

tidak adanya asosiasi pengusaha yang mampu meningkatkan kinerja UMKM 

melalui jaringan komunikasi yang baik antar pengusaha. Selain itu, belum adanya 

informasi yang memadai mengenai jumlah dan persebaran unit usaha serta jumlah 

tenaga kerja menjadi faktor penghambat lain yang membuat pemerintah sulit 

untuk membantu perkembangan UMKM.  

Kendala-kendala yang dialami UMKM (internal dan eksternal) dan 

persentasenya adalah sebagai berikut: permodalan (51.09%), pemasaran (34.72%), 

bahan baku (8.59%), ketenagakerjaan (1.09%), distribusi tansportasi (0.22%), 

lainnya (3.93%) (Sulaeman 2004). Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa 

kendala terbesar yang dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan. Jumlah 

UMKM di Indonesia yang mendapat bantuan pembiayaan (sebagai contoh KUR) 

baru menyentuh 16.66% dari total pelaku UMKM (Komite Kredit Usaha Rakyat). 

UMKM lain yang tidak menggunakan fasilitas kredit, mereka menggunakan 

modal sendiri dalam struktur pemodalannya maupun bantuan dari shadow bank. 

Pemasaran sebagai kendala terbesar kedua juga perlu diatasi. Safiriyu dan Njogo 

(2012) menyatakan bahwa suatu daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan 

dengan mempromosikan dan mendorong pertumbuhan bidang UMKM secara 

aktif. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 
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pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau 

pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, 

pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha 

yang tidak semata-mata mencari keuntungan.Terdapat 2 bentuk badan hukum 

LKM, yaitu koperasi dan perseroan terbatas. Lembaga keuangan mikro didirikan 

sebagai sarana untuk meningkatkan akses terhadap layanan pinjaman dan 

tabungan bagi masyarakat kurang mampu, hal ini merupakan strategi 

pembangunan yang esensial untuk memfasilitasi pengentasan kemiskinan dan 

pembangunan ekonomi (Taiwo dan Edwin 2016).  

Di Kabupaten Bogor terdapat beberapa lembaga keuangan mikro dan juga 

banyak produk perbankan yang menawarkan pembiayaan mikro bagi UMKM. 

Contohnya seperti BRI memiliki program Simpedes, Kupedes dan KUR; Bank 

Mandiri menawarkan program Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM); BNI menawarkan program KUR bagi UMKM dan masih banyak 

lagi bank yang memiliki program pembiayaan mikro. Apabila dibanding bank 

besar lainnya, BRI merupakan bank yang memiliki paling banyak program untuk 

memberikan pembiyaan mikro. Data jumlah lembaga keuangan mikro di 

kabupaten Bogor tersaji dalam Gambar 1. 

Gambar 1 Institusi pembiayaan mikro di Kabupaten Bogor (OJK 2016) 

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa industri 

tas dan alas kaki di kabupaten Bogor memiliki potensi, terutama banyak 

masyarakat telah memiliki keahlian dan pengetahuan untuk membuat produk yang 

berkualitas. Kendala permodalan yang menjadi halangan utama bagi mereka 

seharusnya dapat teratasi oleh adanya cukup banyak perbankan/LKM yang 

tersebar di seluruh Kabupaten Bogor. 

Permasalahan permodalan UMKM tidak berhenti setelah mereka menerima 

pembiayaan mikro. Sebagian besar dari para pemilik UMKM yang telah 

menerima pembiayaan mikro menggunakan dana tersebut secara tidak optimal 

dan bahkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka Strategi tepat yang 

dilaksanakan dan diaplikasikan oleh semua pihak yang berkepentingan akan 

mengoptimalkan pengembangan usaha mereka. Rumusan masalah yang 

diformulasikan untuk penelitian ini adalah: 

LKM

Bank

Bank Desa 
(BPR dan 

BPRS)

43 Unit

Bank Komersil

167 Unit

BKD

-n.a-

Non 
Bank

Formal

Koperasi

1.021 Unit

Pegadaian

58 Unit

LDKP

-n.a-

LKM

-n.a-

Non 
Formal

NGO

-n.a-

BMT

11 Unit
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1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akses UMKM industri tas dan alas 

kaki di Kabupaten Bogor terhadap pembiayaan mikro? 

2. Bagaimana dampak pembiayaan mikro terhadap kinerja UMKM industri tas 

dan alas kaki di Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana upaya mengembangkan UMKM di Kabupaten Bogor melalui 

strategi optimalisasi pembiayaan mikro? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM industri tas 

dan alas kaki di Kabupaten Bogor terhadap pembiayaan mikro 

2. Menganalisis dampak pembiayaan mikro terhadap kinerja UMKM industri 

tas dan alas kaki di Kabupaten Bogor 

3. Merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan mikro bagi perkembangan 

UMKM di Kabupaten Bogor 

 

Manfaat Penelitian 

  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi bagi pemilik UMKM mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi akses mereka terhadap pembiayaan mikro dan juga informasi 

mengenai dampak dari pembiayaan mikro yang mereka peroleh agar mereka 

terdorong untuk melakukan peminjaman lebih lanjut demi perkembangan 

usaha mereka. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat, lembaga 

keuangan, pihak swasta dan pihak-pihak lainnya yang secara langsung maupun 

tidak langsung memiliki peran terhadap perkembangan UMKM mengenai 

rencana strategis optimalisasi pembiayaan mikro yang dapat diaplikasikan. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan sebagai sarana pembelajaran dan sarana 

untuk melatih kemampuan dalam menganalisis masalah dan memberikan 

solusi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

UMKM yang menjadi objek penelitian merupakan UMKM industri tas dan 

alas kaki di Kecamatan Ciampea dan Ciomas yang telah mendapatkan 

pembiayaan mikro maupun yang belum pernah mendapatkan pembiayaan mikro. 

Aspek penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi akses 

UMKM terhadap pembiayaan mikro dan juga menganalisis dampak dari 

pembiayaan mikro tersebut terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya akan 

dirumuskan strategi agar pembiayaan mikro yang diberikan memberikan dampak 

yang lebih besar dan efektif bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor.  
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