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PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan persaingan

bisnis juga lebih ketat. Para pelaku ekonomi harus mempunyai strategi yang
tepat agar bisa bersaing dan membuat produk mereka semakin diminati
konsumen, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Produk-produk UMKM tidak kalah saing dengan produk merk terkenal atau
produk luar negeri, hal ini dikarenakan harga yang relatif lebih murah dengan
kualitas yang hampir sama (cnbcindonesia.com, 2020). Oleh karena itu, para
pelaku UMKM harus mengembangkan usaha mereka agar tetap bisa bersaing
dengan industri yang lebih besar.
Perkembangan UMKM di Indonesia yang semakin pesat disebabkan
oleh beberapa faktor pendorong seperti faktor kemajuan teknologi yang bisa
dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk memperluas pasar usahanya
(BPS, 2020). Pemanfaatan media sosial yang sudah dikenal oleh masyarakat
menjadikan pelaku UMKM lebih mudah dalam mencari konsumen. Faktor
lain yang mendorong perkembangan UMKM adalah kemudahan peminjaman
modal usaha. Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015
yang mewajibkan bank umum menyalurkan 20 % dari total kreditnya kepada
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UMKM dengan kualitas kredit yang terjaga, menjadikan peluang para pelaku
UMKM untuk mendapatkan tambahan modal semakin terbuka. Jika berhasil
mendapatkan tambahan modal, maka pelaku UMKM dapat mengembangkan
usahanya.
Meskipun pemerintah telah mencanangkan program-program yang
mendukung kemajuan UMKM seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), masih ada UMKM yang gagal
berkembang. Kegagalan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti
keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia, inovasi produk dan teknologi
(Anggraeni, 2015). Kurangnya kemampuan menyebabkan pemilik UMKM
tidak memperhatikan keuangan usahanya, sehingga mereka tidak melakukan
pencatatan keuangan yang menjadi syarat agar bank bisa memberikan
pinjaman.
Faktor kredit bermasalah juga menjadi penyebab UMKM gagal
berkembang. Pihak bank harus memastikan bahwa kredit yang diberikan pada
UMKM suatu saat akan dilunasi, maka bank akan melakukan seleksi yang
ketat terhadap calon peminjam. Bank Indonesia mencatat angka kredit
bermasalah (non-performing loan/NPL) untuk sektor UMKM pada awal tahun
2019 mengalami peningkatan. Angka NPL pada bulan Januari 2019 pada
sektor ini sebesar 3,79 % atau naik dibandingkan Desember 2018 sebesar 3,44
%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik UMKM masih belum bisa
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mengelola keuangannya dengan baik, maka pemilik UMKM perlu diberikan
pengetahuan tentang keuangan agar bisa membantu dalam pengelolaan
keuangan usahanya dan diharapkan bisa mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, sampai saat ini di seluruh dunia dilanda oleh pandemi
Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus
bernama Sars-Cov-2, atau seringkali disebut Virus Corona. Virus Corona
sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang dapat
menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun ada pula jenis virus
corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada Covid-19
(kemkes.go.id, 2020). Penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia
lanjut dan orang dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit
jantung koroner, diabetes (penyakit gula) terinfeksi.
COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang pertama
kali ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun 2019, oleh karena
itu virus ini diberi nama Coronavirus Disease-2019 yang disingkat menjadi
COVID-19. Sejak ditemukan, virus ini mulai menyebar ke berbagai daerah di
China dan dalam beberapa bulan mulai menyebar ke berbagai negara di dunia
hingga menyebabkan pandemi global yang masih berlangsung sampai saat ini.
Di Indonesia, sampai saat ini sudah ada lebih dari 4.000.000 orang yang
terinfeksi virus ini. Dimana diantaranya terdapat 100.000 orang yang
meninggal dunia (kawalcovid19.id, 2021).
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Pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan salah satunya
sektor ekonomi. Pandemi ini menyebabkan pemerintah mengambil keputusan
yang cukup berat demi menjaga keadaan tetap aman yaitu dengan penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program PSBB ini membuat
masyarakat tidak dibolehkan untuk keluar rumah tanpa keperluan yang
penting. Pemerintah juga melarang aktifitas yang menyebabkan kerumunan
seperti acara konser musik dan olahraga, bahkan kegiatan belajar mengajar
secara langsung dan bekerja di kantor juga tidak diizinkan, sehingga
diterapkan sistem pembelajaran daring dan work from home (WFH). Para
pekerja pabrik juga mengalami pengurangan jam kerja sehingga berdampak
pada penghasilan mereka.
Penerapan PSBB ini juga berdampak pada pelaku UMKM terutama
yang berjualan di pasar, karena pasar ditutup sementara untuk mencegah
penyebaran virus. Dilansir dari beritasatu.com pada 8 Juni 2020, Deputi
Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM menyampaikan, terdapat 2.322
koperasi dan 185.184 pelaku UMKM yang terdampak pandemi ini. Mayoritas
koperasi yang terkena dampak pandemi ini bergerak pada bidang kebutuhan
sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak adalah sektor
makanan dan minuman. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Business
Development Services Indonesia (ABDSI) pada bulan April-Mei 2020,
sebanyak 36,7% UMKM tidak ada penjualan akibat pandemi. Sebanyak
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26,6% UMKM mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%, lalu 15%
UMKM mengalami penurunan penjualan sebesar 30-60% dan 14,2% UMKM
mengalami penurunan penjualan sebesar 10-30% (money.kompas.com, 2020).
Penurunan penjualan adalah salah satu hal yang mengindikasikan terjadinya
penurunan kinerja dari UMKM. Zacca, Rayan dan Ahrens (2015); Eniola dan
Entebang (2017); Galbreath, Lucianetti, Thomas dan Tisch (2020) dan
Aribawa (2016) menggunakan penjualan sebagai proksi untuk mengukur
kinerja perusahaan.
UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar atas pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan
pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi penahan saat terjadi
guncangan krisis ekonomi. Kontribusi ini dapat dilihat dari data Kementrian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan Sensus Ekonomi dari Badan
Pusat Statistik pada tahun 2016, UMKM menyerap 89,2 % dari total tenaga
kerja, UMKM menyediakan 99 % dari total lapangan kerja, UMKM
menyumbang sebesar 60,34 % dari total PDB nasional, UMKM menyumbang
14,17 % dari total ekspor, dan UMKM menyumbang 58,18 % dari total
investasi. UMKM juga merupakan sektor yang masih bertahan pasca krisis
moneter pada tahun 1998. Penyerapan tenaga kerja yang tertinggi yaitu
sebesar 57,34 juta (88,66 %) membantu pertumbuhan ekonomi nasional pasca
krisis pada tahun tersebut.
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UMKM di Indonesia juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya,
menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah UMKM di
Indonesia ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2
juta UMKM. Kenaikan jumlah ini menjadikan UMKM sebagai kontributor
terbesar dalam PDB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM adalah
sektor yang penting bagi perekonomian negara.
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Gambar 1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia 2010-2018

Meskipun pandemi menyebabkan berbagai masalah terhadap pelaku
UMKM, tetapi ada juga UMKM yang tetap bertahan bahkan mengalami
peningkatan penjualan di masa pandemi ini. Data dari survei E-Commerce
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2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menyatakan terdapat sekitar
4,58 % pelaku usaha E-Commerce mengalami peningkatan penjualan, 9,59 %
pelaku usaha tidak terpengaruh oleh pandemi, sedangkan 85,83 % mengalami
penurunan penjualan (BPS, 2020).
Meningkatkan literasi keuangan pemilik UMKM adalah salah satu
cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Beberapa penelitian
menyatakan bahwa literasi keuangan pemilik UMKM cenderung rendah.
Seperti survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019
yang menyatakan bahwa hanya sekitar 38 % dari masyarakat Indonesia yang
memiliki literasi keuangan yang baik (ojk.go.id. 2020).
Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bukti bahwa literasi
keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Menurut penelitian
yang dilakukan Aribawa (2016), literasi keuangan memiliki pengaruh
signfikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Penelitian yang
dilakukan oleh Susanti, Ismunawan, Pardi, dan Ardyan (2017) menyatakan
literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku
keuangan. Okello, Ntayi, Munene dan Malinga (2017) dan Susan (2020)
menyatakan literasi keuangan berdampak pada akses ke keuangan sehingga
berpengaruh pada pertumbuhan usaha, dengan literasi keuangan manajer
dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan terkait keuangan. Adomako,
Danso, dan Damoah (2016) menyatakan bahwa peran moderat literasi
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keuangan dalam hubungan antara akses ke keuangan dan pertumbuhan
perusahaan sangat kuat dan signifikan. Pelatihan literasi keuangan membantu
para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga
keuangan (Mutegi, Njeru, dan Ongesa, 2015).
Usia pemilik UMKM juga dapat mempengaruhi kinerja UMKM
tersebut. Pemilik dengan usia yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman
yang lebih banyak daripada pemilik yang masih muda. Penelitian yang
dilakukan Naseem, Lin, Rehman, Ahmad dan Ali (2019); dan Fischer dan
Pollock (2004) membuktikan bahwa usia pengelola berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian Adomako dkk.
(2016) yang menyatakan bahwa usia pemilik tidak berpengaruh terhadap
kinerja.
Kondisi pandemi seperti ini, pemasaran dan penjualan produk secara
online menggunakan media sosial atau marketplace lainnya menjadi solusi
dari penurunan penjualan yang diakibatkan oleh larangan pembukaan toko
fisik. Pemilik UMKM yang masih muda cenderung lebih mampu
memanfaatkan pemasaran online daripada pemilik yang lebih tua, dikarenakan
mereka yang masih muda lebih memahami penggunaan smartphone.
Penelitian ini menduga bahwa pemilik UMKM dengan usia yang masih muda
memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemilik yang lebih tua.
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Penelitian yang dilakukan oleh Eke dan Raath (2013), menemukan
hasil yang berbeda dari penelitian lainnya yaitu literasi keuangan pemilik
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah kondisi perekonomian yang berbeda
dikarenakan pandemi Covid-19. Kondisi ini berlangsung sejak awal tahun
2020 hingga sekarang sehingga sektor perekonomian yang terdampak dari
kondisi ini, salah satunya adalah sektor UMKM dimana banyak yang
mengalami penurunan penjualan bahkan ada yang bangkrut. Menurut survei
yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, terdapat pelaku UMKM yang
mengalami kenaikan penjualan selama pandemi meskipun mayoritas UMKM
mengalami penurunan penjualan. Pelaku UMKM tersebut menggunakan
sistem pemasaran online salah satunya menggunakan media sosial. Pelaku
UMKM yang masih muda cenderung lebih memahami cara menggunakan
media sosial untuk memasarkan produk, maka dalam penelitian ini usia
pemilik diduga memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.
Menurut Latifah, Setiawan, Aryani dan Rahmawati (2020), Surakarta
menjadi salah satu sentra UMKM industri kreatif di Jawa Tengah. UMKM
yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta pada tahun 2020
berjumlah 3480 unit yang terbagi menjadi beberapa kategori usaha seperti
batik, fashion, handicraft, kuliner, jasa, makanan kemasan, dan perdagangan.
Keragaman jenis usaha dan jumlahnya yang cukup banyak dapat menjadi
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objek penelitian untuk menguji kinerja dari para pelaku UMKM pada masa
pandemi ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menguji apakah literasi keuangan dan usia pemilik berpengaruh
terhadap kinerja UMKM di kota Surakarta pada masa pandemi ini.
1.2.

Rumusan Masalah
Penelitian sebelumnya kebanyakan memperoleh hasil positif dari

pengaruh literasi keuangan dan usia pemilik, tetapi penelitian tersebut
dilakukan pada kondisi yang biasa. Berbeda dengan saat ini dimana kondisi
pandemi ini menjadikan berbagai sektor perekonomian terkena dampak
negatif. Peneliti belum menemukan penelitian tentang literasi keuangan yang
dilakukan saat masa pandemi. Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai
berikut :
1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM
pada masa Pandemi COVID-19?
2. Apakah Usia Pemilik berpengaruh terhadap Kinerja UMKM pada
masa Pandemi COVID-19?
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1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menguji pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM pada
masa Pandemi COVID-19
2. Menguji pengaruh Usia Pemilik terhadap Kinerja UMKM pada masa
Pandemi COVID-19

1.4.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi maupun

untuk peneliti selanjutnya.
1. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu
acuan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan UMKM.
2. Bagi Pemilik/Pengelola UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan pemilik UMKM lain
tentang pentingnya literasi keuangan yang dapat membantu pemilik
UMKM dalam mengelola keuangan usahanya.
3. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
literasi keuangan pelaku UMKM, sehingga dapat dijadikan rujukan,
referensi, dan data tambahan bagi peneliti lain di masa mendatang.
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1.5.

Orisinalitas Penelitian
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okello dkk. (2017) dan

Adomako dkk. (2016) menguji tentang pengaruh akses ke keuangan terhadap
pertumbuhan UMKM dimana literasi keuangan menjadi variabel moderasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Aribawa (2016) menguji tentang pengaruh
literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM.
Penelitian ini akan menguji pengaruh literasi keuangan dan usia
pemilik terhadap kinerja UMKM pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan
penelitian ini terletak pada waktu penelitian yang dilakukan pada masa
pandemi Covid-19 dan penggunaan usia pemilik sebagai variabel independen
yang diduga memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.
Selama pandemi ini terjadi penurunan penjualan yang di alami oleh
para pelaku UMKM, akan tetapi ada yang mengalami kenaikan. Penelitian ini
menduga bahwa terdapat pengaruh positif signifikan literasi keuangan
terhadap kinerja UMKM. Literasi keuangan kemungkinan dapat membantu
pemilik UMKM untuk mengambil keputusan dalam menghadapi kondisi luar
biasa seperti pandemi ini.
Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa usia pemilik berpengaruh
positif terhadap kinerja UMKM, pemilik yang lebih berpengalaman
cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Kondisi pandemi menjadikan
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pemerintah mengeluarkan aturan PSBB yang melarang pembukaan toko agar
tidak menyebabkan keramaian. Hal ini menyebabkan aktivitas penjualan
mengalami penurunan karena tidak ada pelanggan. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah menjual barang secara online.
Pemilik UMKM yang masih muda cenderung lebih mampu memanfaatkan
teknologi saat ini, sehingga bisa memanfaatkan peluang dengan baik
meskipun sedang pandemi. Pemilik UMKM diduga memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap kinerja UMKM.

