
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penopang terbesar perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Beberapa data yang dapat mendukung penyataan ini adalah 

pertama, lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007-

2009 adalah dari kontribusi UMKM. Kedua, sebanyak 52,99% atau Rp 461,10 

triliun investasi nasional di tahun 2007 mengucur ke sektor UMKM bahkan 

mengalami peningkatan sebesar 38,88% menjadi Rp 640,38 triliun pada 2008. 

Peningkatan ini membuktikan adanya kepercayaan Indonesia terhadap UMKM 

(depkop, 2009). 

Selain peningkatan investasi yang mengucur ke sektor UMKM, terjadi 

juga peningkatan jumlah unit UMKM dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 menyajikan 

data jumlah unit dan perkembangan UMKM dan Usaha Besar di Indonesia pada 

tahun 2007-2008. 

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun pada tahun 2007 sebanyak 49,82 juta unit dan mengalami 

peningkatan 2,88% menjadi 51,26 juta unit usaha di tahun 2008. Angka tersebut 

mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha nasional. Akan tetapi, hanya 80% UKM 

yang dapat bertahan, 13% mengalami stagnasi, sedang 7% sisanya tutup dalam 1 

tahun pertama. (Kompas, 2009). Dengan kata lain, ada 20% UMKM yang tiap 
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tahunnya tidak bisa meningkatkan kinerja perusahaannya. Peningkatan kinerja 

perusahaan dipengaruhi oleh efisiensi perusahaan.  

 
Tabel 1.1 Jumlah Unit UMKM dan Usaha Besar di Indonesia tahun 2007-2008 

TAHUN 2007 TAHUN 2008  PERKEMBANGAN

NO SKALA USAHA 
Jumlah 
(unit) 

Pangsa 
(%) 

Jumlah 
(Unit) 

Pangsa 
(%) 

Jumlah 
(Unit) (%) 

1 Usaha Mikro  
 

49,287,276 98,91
 

50,697,659 98,90  1,410,383 2,86

2 Usaha Kecil (UK) 
 

498,565 1,00
 

520,221 1,01       21,656 4,34

    3 Usaha Menengah (UM) 
 

38,282 0,08
 

39,657 0,08        1,375 3,59

    

 
Usaha Kecil & 
Menengah (UMKM) 

 
49,824,123 99,99

 
51,257,537 99,99  1,433,414 2,88

4 Usaha Besar (UB) 
 

4,463 0,01
 

4,372 0,01            (91) (2,04)

  Jumlah 
 

49,828,568  
 

51,261,909    1,433,323 2,88
Sumber : depkop.2009.Usaha UMKM tahun 2007-2008 

 

Beberapa pakar ekonomi dan pengamat UMKM berpendapat bahwa 

kesulitan dan kendala yang dihadapi UMKM adalah pengetahuan manajerial yang 

sangat minim, pemasaran, distribusi, keuangan dan permodalan serta kualitas 

sumber daya manusia yang rendah. 

Angka 20% dari 51,26 juta bukanlah angka yang kecil, sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai apakah selama ini efisiensi kinerja UMKM sudah 

baik atau masih kurang. Efisiensi kinerja perusahaan bisa diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan tingkat perputaran kekayaan atau 

modal yang menghasilkan laba perusahaan atau dengan kata lain menghitung 

rentabilitas perusahaan. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 
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perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. (Gunarto,2007:24). 

Tinggi rendahnya rentabilitas menurut Nurvita Meigawati (2009:6) dipengaruhi 

oleh 2 faktor ”profit margin dan Turnover of operating Asset”.  

Dalam penghitungannya, laba yang dimasudkan untuk mengukur 

rentabilitas adalah laba usaha yang disebabkan dari operasi perusahaan, dalam hal 

ini, bunga bank ataupun laba dan pendapatan yang muncul di luar proses operasi 

perusahaan berarti tidak termasuk dalam penghitungan. Modal yang 

diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas adalah modal yang digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan operasional sehari-hari.  

Kas, piutang, dan persediaan merupakan elemen dari modal usaha yang 

sangat penting untuk mencapai tingkat rentabilitas yang maksimal.  

(Gunarto,2007:24). Semakin pendek periode perputaran kas, piutang, dan 

persediaan maka semakin tinggi rentabilitas perusahaan. Semakin cepat 

perputaran kas, piutang, dan persediaan juga akan berpengaruh pada besar 

kecilnya modal usaha yang dibutuhkan. Semakin tinggi perputarannya semakin 

kecil modal yang dibutuhkan. Ketiganya piutang, kas dan persediaan merupakan 

variabel yang paling berpengaruh pada perputaran modal kerja. 

Kecepatan perputaran piutang, kas, dan persediaan juga merupakan salah 

satu indikator tinggi tidaknya volume penjualan. Semakin cepat perputaran 

piutang dan persediaan menjadi kas menandakan bahwa volume penjualan tinggi.  

Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara modal kerja dengan 

rentabilitas sudah dilakukan. Salah satunya adalah Inderato (2007:75) yang telah 
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melakukan penelitan mengenai pengaruh efisiensi modal kerja terhadap 

rentabilitas pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) dimana 

hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara efisiensi modal 

kerja terhadap rentabilitas. Setelah mengetahui adanya hubungan yang erat antara 

kecepatan perputaran laba perusahaan dengan besaran modal kerja, perlu 

dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai sektor industri mana yang memiliki 

pertumbuhan investasi tertinggi. Berikut ini adalah pertumbuhan investasi 

beberapa sektor industri di Indonesia pada tahun 2006-2008.  

 
Tabel 1.2 Investasi UMKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006–2008 Atas Dasar Harga 

Berlaku (Juta Rupiah). 

2006 2007 2008 
Uraian Jumlah  Jumlah  Jumlah  

1 Pertanian, Peternakan,    11,994,462     13,448,525      14,714,770  
 Kehutanan dan Perikanan      
2 Pertambangan dan Penggalian        723,422         804,879          844,721  
3 Industri Pengolahan    20,325,992     22,239,557      24,615,514  
4 Listrik, Gas dan Air Bersih      1,228,250       1,342,022        1,508,309  
5 Bangunan      2,283,464       2,542,217        3,006,987  
6 Perdagangan, Hotel, dan    33,344,773     37,287,631      47,105,382  
 Restoran      
7 Pengangkutan dan Komunikasi    44,418,577     47,795,730      55,505,166  
8 Keuangan, Persewaan,    26,801,397     30,012,378      32,814,248  
 Dan Jasa Perusahaan      
9 Jasa    40,567,828     39,262,307      42,627,367  
  Jumlah (Rp)  181,688,165   194,735,246    222,742,464  
Sumber : Depkop.2009.Data UKM tahun 2006–2008 Menurut Sektor Ekonomi 

 

 Tabel 1.2 diatas, menunjukkan 3 sektor yang menyerap investasi terbesar 

antara lain: Pengangkutan dan komunikasi yaitu Rp 55 T dengan pertumbuhan 

7,6% (2006-2007) dan 16% (2007-2008). Kedua, sektor Keuangan, Persewaan 

dan Jasa Perusahaan yaitu Rp 30 T dengan pertumbuhan 12% (2006-2007) dan 
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9,3% (2007-2008). Ketiga, sektor Industri Pengolahan yaitu Rp 22 T dengan 

pertumbuhan 9,4% (2006-2007) dan 10,6% (2007-2008). Selain mengetahui 

besarnya investasi nasional per sektor ekonomi, perlu juga dilakukan 

perbandingan antara besarnya investasi dengan jumlah unit UMKM per sektor 

pada periode yang sama untuk mengetahui sektor mana yang menjanjikan 

pertumbuhan investasi dan pertumbuhan jumlah yang tinggi. 

Pada Tabel 1.3 disajikan data jumlah unit UMKM menurut sektor 

ekonomi di tahun 2006-2008. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM 

pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menunjukkan angka 

terbesar yaitu 26 juta unit dengan pertumbuhan rata–rata<1% , sedangkan urutan 

kedua terbesar adalah pada sektor perdagangan, hotel dan restoran 14 juta unit 

dengan pertumbuhan rata–rata 1%. Urutan ketiga terbesar adalah industri 

pengolahan 3 juta unit dengan pertumbuhan rata–rata 5%. 

Ketika diadakan perbandingan antara besarnya investasi dengan jumlah 

unit UKM yang termasuk cukup menjanjikan adalah sektor Industri Pengolahan 

karena memiliki jumlah yang besar diikuti dengan pertumbuhan jumlah rata-rata 

5% dari tahun ke tahun sekaligus memiliki pertumbuhan investasi yang 

menjanjikan yaitu 9–10% dari tahun ke tahun. Dengan adanya perbandingan ini, 

didapati bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menjanjikan  

pertumbuhan investasi dan pertumbuhan jumlah unit dari tahun ke tahun. 

Sehingga sektor industri pengolahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. 
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Tabel 1.3 Jumlah Unit UMKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006–2008 

2006 2007 2008 

Uraian 
Jumlah 
(Unit) 

Jumlah 
(Unit) 

Jumlah 
(Unit) 

1 Pertanian, Peternakan, 
 

26,209,703 
  

26,383,268  
 

26,400,869 
 Kehutanan dan Perikanan    

2 Pertambangan dan Penggalian 
 

246,414        263,250  
 

261,341 

3 Industri Pengolahan 
 

3,163,050 
  

3,179,143  
 

3,238,111 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 
 

11,431          11,537  
 

11,622 

5 Bangunan 
 

163,344        167,640  
 

174,359 

6 Perdagangan, Hotel, dan 
 

13,285,021 
  

14,012,134  
 

14,789,950 
 Restoran    

7 Pengangkutan dan  
 

2,684,821 
  

2,774,573  
 

3,205,025 
 Komunikasi    

8 Keuangan, Persewaan, 
 

868,800        928,713  
 

997,511 
 dan Jasa Perusahaan    

9 Jasa 
 

1,979,279 
  

2,103,865  
 

2,178,749 

 a. Pemerintah 
 

-                  -                     -  

 b. Swasta 
 

1,979,279 
  

2,103,865  
 

2,178,749 

  Jumlah (Unit) 
 

50,591,142 
  

51,927,988  
 

53,436,286 
 
Sumber : Depkop.2009.Data UKM tahun 2006–2008 Menurut Sektor Ekonomi 
 

 

Salah satu kawasan industri pengolahan sepatu dan tas terbesar di Jawa 

Timur adalah Tanggulangin Sidoarjo. Kawasan ini menjadi sentra industri kulit 

dan tas sejak 1976 sejak berdirinya koperasi INTAKO di Tanggulangin. Sejak itu, 

makin banyak bermunculan toko-toko yang menjual tas dan kerajinan kulit 
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lainnya seperti sepatu, dompet, sabuk, topi. Hingga tahun 2000 tercatat ada 250 

toko bermunculan di sekitar desa Kendensari Kecamatan Tanggulangin itu. Akan 

tetapi, kesejahteraan desa itu mulai terganggu karena adanya bencana lumpur 

Lapindo yang sejak tahun 2006 menyemburkan lumpur panas dan memutuskan 

jalur arteri Porong-Sidoarjo. 

Pengunjung dan pembeli menjadi menurun dan masih ditambah lagi 

dengan kenaikan BBM hingga 100% di tahun 2005, makin melesukan pasar 

kerajinan di Tanggulangin. Dampaknya, beberapa pengusaha gulung tikar dan 

sisanya yang masih bertahanpun mengalami kemerosotan pendapatan dari tahun 

ke tahun. Mengingat mayoritas UMKM masih mengalami kendala utama dalam 

hal keuangan, baik itu permodalan maupun pengaturan keuangan, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti kondisi ini dari segi permodalan masing-masing UMKM. 

Tujuannya adalah mengukur efisiensi penggunaan modal kerja pada UMKM, 

yang mana kas, piutang dan persediaan merupakan beberapa indikator yang bisa 

digunakan untuk mengukur efisiensi permodalan tersebut. Hal ini menjadi latar 

belakang peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kondisi keuangan 

UMKM di Tanggulangin. 

Optima adalah sebuah perusahaan jasa konsultan pemasaran dan keuangan 

swasta di Surabaya yang membidik UMKM sebagai target utama. Dengan 

dukungan dan bantuan dari beberapa pihak dan tenaga ahli seperti Bank, 

Information Technology Consultant dan Design Communication Visual, Optima 
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bertujuan untuk membantu UMKM di Indonesia khususnya di Sidoarjo untuk 

memajukan perusahaan mereka dan meningkatkan efektifitas perusahaan.  

Penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai rentabilitas UMKM di 

Tanggulangin Sidoarjo khususnya untuk sektor industri pengolahan tas, sepatu, 

dan kerajinan kulit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan finansial 

UMKM sebagai target pasar Optima. Sebagai sampel dari penelitian ini akan 

diambil dari 63 unit UMKM yang terdaftar sebagai anggota INTAKO dan 

APETTA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo per November 2009. 

Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul 

”Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Piutang, dan Persediaan Terhadap 

Rentabilitas Ekonomi Pada UMKM Kerajinan Kulit Tanggulangin Sidoarjo 

tahun 2009.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh tingkat perputaran kas terhadap rentabilitas ekonomi 

pada UMKM industri pengolahan tas, sepatu, dan kerajinan kulit 

Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009?  

2. Adakah pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas 

ekonomi pada UMKM industri pengolahan tas, sepatu, dan kerajinan kulit 

Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009? 
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3. Adakah pengaruh tingkat perputaran persediaan terhadap rentabilitas 

ekonomi pada UMKM industri pengolahan tas, sepatu, dan kerajinan kulit 

Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009? 

4. Adakah pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan secara 

simultan terhadap rentabilitas ekonomi pada UMKM industri pengolahan 

tas, sepatu, dan kerajinan kulit Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian ini adalah meneliti UMKM sektor industri 

pengolahan yang meliputi pengolahan tas, sepatu, dan kerajinan kulit industri 

di Tanggulangin Sidoarjo. Data yang dipergunakan adalah tahun 2009. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi adakah pengaruh tingkat perputaran kas terhadap 

rentabilitas ekonomi pada UMKM industri pengolahan tas, sepatu, dan 

kerajinan kulit Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009.  

2. Mengidentifikasi adakah pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap 

rentabilitas ekonomi pada UMKM industri pengolahan tas, sepatu, dan 

kerajinan kulit Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009. 
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3. Mengidentifikasi adakah pengaruh tingkat perputaran persediaan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada UMKM industri pengolahan tas, sepatu, dan 

kerajinan kulit Tanggulangin Sidoarjo tahun 2009. 

4. Mengidentifikasi adakah pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan 

persediaan secara simultan terhadap rentabilitas ekonomi pada UMKM 

industri pengolahan tas, sepatu, dan kerajinan kulit Tanggulangin Sidoarjo 

tahun 2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal pengaruh perputaran 

modal kerja yang meliputi perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap 

rentabilitas.  

 

2. Manfaat Praktis 

• Dengan mengetahui tingkat perputaran kas, UMKM dapat mengevaluasi 

apakah pemanfaatan dan pengaturan kas yang dilakukan selama ini sudah 

baik.  

• Dengan mengetahui tingkat perputaran piutang, UMKM dapat 

mengevaluasi dan mengetahui seberapa efektif pengumpulan piutang dan 

apakah syarat pengumpulan piutang yang ditentukan masing-masing 
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perusahaan sudah terpenuhi. Sehingga kerugian karena penunggakan 

piutang dapat teratasi. 

• Dengan mengetahui tingkat perputaran persediaan, UMKM dapat 

mengetahui apakah pengaturan persediaannya selama ini sudah efisien, 

sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan persediaan dan kerugian 

yang timbul karena kerusakan persediaan.    

• Dengan mengetahui tingkat rentabilitas ekonomi, maka akan 

memudahkan UMKM untuk melakukan pengukuran terhadap efisiensi 

penggunaaan modal kerja. Sehingga dapat memaksimalkan penggunaan 

modal kerja yang ada. 
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