BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Resource Based View
Resource Based View (RBV) merupakan pendekatan untuk mencapai
keunggulan kompetitif yang berpendapat bahwa organisasi harus melihat ke
dalam perusahaan untuk menemukan sumber keunggulan kompetitif daripada
melihat lingkungan yang kompetitif untuk itu. Barney (1991) mengatakan
gagasan utama RBV adalah bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan, pertumbuhan dan kinerja yang tinggi jika
dapat memperoleh dan mengontrol sumber daya serta kemampuan yang
berharga, selama memiliki kemampuan untuk menyerap juga menerapkannya.
Wernerfelt (1984) mengemukakan bahwa sumber daya adalah apa pun yang
memiliki kekuatan atau kelemahan dari perusahaan, terdiri dari aset berwujud
dan tak berwujud.
Perusahaan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya
dengan baik akan menjadi kelebihan tersendiri dibandingkan dengan
perusahaan lainnya. Sumber daya yang dapat menghasilkan keunggulan
kompetitif antara lain aset, kemampuan, proses organisasi, informasi dan
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pengetahuan. Dengan literasi keuangan maka pengetahuan keuangan juga
akan meningkat, hal ini bisa menjadi keunggulan kompetitif dari pemilik atau
pengelola UMKM dan juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan
pertumbuhan bisnis (Adomako dkk., 2016). Apabila literasi keuangan pemilik
atau pengelola UMKM sudah baik maka pemilik bisa menyusun laporan
keuangan dengan baik yang bisa digunakan untuk mengajukan kredit ke bank.
Jika kredit sudah didapatkan maka pemilik bisa menggunakan tambahan
modal ini untuk mengembangkan bisnis (Okello dkk., 2017).
2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia berbedabeda menurut mengacu kepada kriteria lembaga atau peraturan perundangundangan. Menurut UU No. 20 tahun 2008;
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro, yaitu
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
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
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langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki
kriteria Usaha Kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
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 Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan, yaitu memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00
sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00.
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan
jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu Usaha Kecil jika memiliki
tenaga kerja 5 sampai 19 orang dan Usaha Menengah jika memiliki tenaga
kerja 20 sampai 99 orang.
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Bank Dunia menetapkan pembagian UMKM menjadi tiga jenis
dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan
dan aset yang dimiliki. Ketiga jenis tersebut yaitu:
a) Usaha Menengah (medium enterprise) dengan kriteria; memiliki
karyawan maksimal 300 orang; pendapatan dalam setahun US$
15.000.000; dan memiliki aset yang mencapai US$ 15.000.000.
b) Usaha Kecil (small enterprise) dengan kriteria; memiliki karyawan
maksimal 30 orang; pendapatan dalam setahun kurang dari US$
3.000.000; dan memiliki aset kurang dari US$ 3.000.000.
c) Usaha Mikro (micro enterprise), dengan kriteria; memiliki karyawan
maksimal 10 orang; pendapatan dalam setahun tidak lebih dari US$
100.000; dan memiliki aset tidak lebih dari US$ 100.000.
UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian
nasional, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah unit pelaku UMKM,
jumlah tenaga yang diserap oleh UMKM, kontribusi UMKM terhadap produk
domestik bruto (PDB), dan kontribusi UMKM terhadap total ekspor non
migas. Ketahanan UMKM pasca krisis moneter tahun 1998 menjadikan sektor
UMKM

harus

lebih

diberdayakan

untuk

mengantisipasi

keadaan

perekonomian nasional kedepannya. Kondisi krisis nasional di masa pandemi
ini menjadikan berbagai sektor perekonomian terkena dampak negatif, banyak
pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan turunnya
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jumlah konsumen bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan karena
tidak bisa bertahan saat pandemi. Saat ini, UMKM menjadi harapan untuk
mengembalikan kondisi perekonomian nasional menjadi normal.
Beberapa keunggulan yang dimiliki UKM dibandingkan dengan usaha
besar (Partomo dan Rachman, 2002) antara lain :
a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan
produk.
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar
yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala
besar yang pada umumnya birokratis.
d. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
2.1.3. Kinerja UMKM
Menurut Mutegi dkk (2015) kinerja UMKM adalah hasil atau evaluasi
kerja perusahaan yang digapai oleh seseorang atau kelompok dengan
pembagian kegiatan berupa tugas dan perannya pada periode tertentu dengan
standar dari perusahaan tersebut. Menurut Ali (2003) kinerja UMKM
dianalisis dengan pendekatan yang didasarkan pada tiga asumsi berikut, yaitu
: 1) Pengukuran kinerja UMKM kerap sulit dilakukan secara kuantitatif
karena terbatasnya sumber daya. 2) Pengukuran kinerja pada umumnya
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melihat pada indikator keuangan yang kompleks, sehingga hal ini tidak
memeperlihatkan secara lengkap kondisi aktual yang terjadi pada bisnis
tersebut. 3) Pengukuran kinerja yang dipakai relatif hanya sesuai jika
digunakan untuk perusahaan besar yang terstruktur dalam manajemen
perusahaannya.
Kinerja perusahaan dapat dicirikan sebagai kemampuan perusahaan
untuk menciptakan hasil dan tindakan yang dapat diterima (Eniola dan
Entebang, 2017). Variabel kinerja UMKM diukur dengan profitabilitas,
pertumbuhan penjualan, dan loyalitas pelanggan, kemampuan untuk
mengantisipasi kenaikan penjualan, peningkatan karyawan dan peningkatan
aset.
2.1.4. Literasi Keuangan
Menurut OJK, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di
Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, literasi keuangan
adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap
dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Menurut
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017), literasi keuangan
adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan
(knowledge), keyakinan (confidence) dan keterampilan (skill) konsumen dan
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masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Chen
dan Volpe (1998) mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk
mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera di masa yang akan
datang.
Terdapat

prinsip-prinsip

dasar

yang

perlu

dilakukan

dalam

melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. Prinsip
dasar yang terdapat dalam SNLIK (2017) adalah:
a. Terencana dan terukur
Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran,
strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan pelaku usaha jasa keuangan serta
memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi
keuangan.
b. Berorientasi pada pencapaian
Kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi
keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
c. Berkelanjutan
Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan
yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Pelaku usaha jasa
keuangan dalam penerapan prinsip berkelanjutan perlu mengutamakan
pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau
jasa layanan keuangan.
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d. Kolaborasi
Kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.
Tujuan dari literasi keuangan menurut OJK adalah meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap dan
perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga
mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan
masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Peningkatan literasi
keuangan memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga dapat
memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan
untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.
Menurut survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, tingkat
literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat digolongkan menjadi 4
golongan, yaitu :
1) Well literate (38,03%), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan
tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan,
termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk
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dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan
produk dan jasa keuangan.
2) Sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk
fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa
keuangan.
3) Less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa
keuangan, produk dan jasa keuangan
4) No literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak
memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa
keuangan.
Meningkatkan literasi keuangan memiliki beberapa manfaat seperti
mendapatkan pemahaman mengenai produk dan/atau jasa keuangan beserta
manfaat dan resikonya, menjadikan masyarakat mampu memilih dan
menggunakan produk dan/atau jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan
mereka, dan juga mengurangi resiko untuk terjebak dalam aktivitas investasi
yang tidak jelas.
Literasi keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti
pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan, pengetahuan tentang
keuangan pribadi, sikap dan perilaku keuangan, keterampilan dalam mengatur
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keuangan, dan pengetahuan tentang inflasi. Okello dkk. (2017); Susan (2020);
Grohmann (2018); Hussain, Salia dan Karim (2018); Aribawa (2016) dan
SNLIK (2017) menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku
keuangan untuk mengukur literasi keuangan. Pengetahuan keuangan
dibutuhkan untuk membangun sebuah ukuran dari kompetensi keuangan
untuk keuntungan kompetitif, untuk tetap mengetahui tentang permasalahan
keuangan (Lusardi dan Mitchell, 2006).
2.1.5. Usia Pemilik
Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal
dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah usia 41
tahun sampai 60 tahun, dan dewasa lanjut adalah usia lebih dari 60 tahun.
Orang yang lebih tua memiliki kualitas lebih pada pengalaman, komitmen dan
etika kerja yang kuat. Semakin tua usia pemilik usaha memberikan kesan
bahwa pengalamannya lebih banyak daripada pemilik usaha yang masih
muda.
2.1.6. COVID-19
Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar
orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang,
dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Penyebaran virus ini terutama
melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi
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batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak
bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai
atau permukaan lainnya. Penyebaran virus ini sangat cepat dan semakin
meluas seiring waktu dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19
adalah dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut PP Nomor 21 tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi virus corona yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan
penyebaran COVID-19.
2.2.

Pengembangan Hipotesis
Hipotesis merupakan pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang

memprediksi apa yang diharapkan dapat ditemukan dalam data empiris
(Sekaran dan Bougie, 2013). Pengembangan hipotesis dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
2.2.1. Literasi Keuangan dan Kinerja UMKM
Literasi keuangan dapat meningkatkan pengetahuan tentang keuangan
pemilik UMKM. Literasi keuangan juga dapat membatu pemilik UMKM
dalam membuat keputusan terkait keuangan. Kondisi pandemi ini
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menyebabkan berbagai ketidakpastian dalam aktifitas ekonomi, sehingga
diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar usaha dapat bertahan.
Penelitian yang dilakukan oleh Okello, Ntayi, Munene & Nkote (2016)
menemukan bukti bahwa literasi keuangan membantu individu untuk
membuat keputusan dan pilihan keuangan yang bijak, yang mana akan
meningkatkan penggunaan dan akses ke layanan keuangan oleh UMKM.
Literasi keuangan diukur berdasarkan pengetahuan, kemampuan, sikap
dan perilaku keuangan pemilik atau manajer UMKM. Beberapa peneliti telah
menguji pengaruh dari literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Aribawa
(2016) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi
keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha pada UMKM. Eniola dan
Entebang (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari
literasi keuangan terhadap kinerja perusahaan, maka pemilik atau manajer
UMKM disarankan agar lebih memperhatikan tentang perilaku keuangan
mereka.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian
sebagai berikut:
H1

: Literasi Keuangan memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemi Covid-19.
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2.2.2. Usia Pemilik dan Kinerja UMKM
Usia

pemilik

memiliki

hubungan

dengan

kinerja,

penelitian

sebelumnya membuktikan bahwa pemilik usaha yang lebih tua memiliki
kinerja yang lebih baik daripada pemilik yang masih muda. Pemilik dengan
usia yang lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada pemilik
yang masih muda. Bertrand dan Schoar (2003) menyatakan bahwa pemilik
yang masih muda lebih mengejar pencapaian individu dan organisasi. Usia
pemilik juga mempengaruhi keputusan dalam pengambilan resiko. Serfling
(2014) berpendapat bahwa perilaku pengambilan resiko berkurang seiring
bertambahnya usia pemilik.
Selama kondisi pandemi seperti ini, kebanyakan kegiatan ekonomi
dilakukan secara online menggunakan platform digital, salah satunya adalah
kegiatan pemasaran dan jual beli barang. Pemasaran online menjadi solusi
akibat pembatasan kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Pemilik usaha
yang masih muda cenderung lebih paham tentang sistem pemasaran online
seperti ini daripada pemilik yang lebih tua.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian
sebagai berikut :
H2

: Usia Pemilik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap

Kinerja UMKM pada masa pandemi Covid-19.
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2.3.

Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan,

dan dielaborasi secara logis antarvariabel yang dianggap relevan dengan
situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara,
pengamatan, dan tinjauan literatur. Kerangka teoritis menunjukkan keyakinan
tentang bagaimana fenomena tertentu (atau variabel) saling terikat satu sama
lain (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kinerja UMKM, sementara variabel independennya adalah literasi
keuangan dan usia pemilik. Berikut ini adalah kerangka yang menggambarkan
model penelitian dan hubungan antarvariabel yang digunakan dalam
penelitian :

Literasi
Keuangan (X1)

Usia Pemilik
(X2)

H1

H2

Kinerja
UMKM (Y)

Variabel Kontrol:
- Usia Usaha
- Pendidikan Pemilik

Gambar 2. Skema Kerangka Teoritis

