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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satukomponen 

pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalammenciptakan 

lapangan pekerjaan (Badan Pusat Statistik 2010). Oleh sebab itukeberadaan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat 

khususnya masyarakat dengan  kemampuan ekonomi dan keterampilan terbatas. 

Peranan penting UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat 

mendapatkan penghasilan  dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang 

mereka miliki (Maryati 2014). 

Sektor UMKM juga memberikan  kontribusi yang sangat penting bagi 

perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis, dimana UMKM memiliki dayatahan 

menghadapi krisis ekonomi yang  terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki 

ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan 

bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik dalam 

Maryati 2014). 

UMKM dipilih sebagai titik perhatian Pemerintah dalam upaya pengentasan  

kemiskinan karena  UMKM  mempunyai  karakteristik  yang  unik. Karakteristik 

UMKM menurut Lies Indriyatni 2013 adalah: 

1. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi. 
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2. Tidak sensitif terhadap suku bunga. 

3. Tetap berkembang walaupun dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. 

4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan 

asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. 

Sulitnya mendapatkan pekerjaan mendorong masyarakat untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri atau UMKM karena mereka beranggapan bahwa 

dengan membangun usaha sendiri dapat membantu perekonomian keluarga. 

Selain itu, UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB 

nasional. Namun, UMKM tidak lepas dari persoalan utama yang harus dihadapi 

seperti keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah yang terkait dengan 

perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan 

yang ada, maka perkembangan UMKM menjadi terhambat. Meskipun UMKM 

bisa dikatakan mampu bertahan dari krisis global namun pada kenyataannya 

kendala-kendala yang dihadapi sangat banyak dan kompleks. Hal tersebut tidak 

dipengaruhi oleh krisis global secara langsung, UMKM diharuskan dapat 

memenuhi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah 

upah buruh, ketenaga kerjaan, pungutan liar, korupsi, dan lain-lain.  

Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat akan tetapi penerapannya 

belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas dan efisiensi kinerja, 

sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan jenis industri ini 

yaitu rendahnya efisiensi kinerja usaha. Efisiensi merupakan perbandingan antara 

keluaran (output) dengan masukan (input). Kemampuan menghasilkan output 
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yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang 

diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, lembaga keuangan 

dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal 

dengan tingkat input yang ada atau dengan cara mendapatkan tingkat input yang 

minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan menganalisa alokasi input dan 

output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat ketidakefisienan (Za’imatun 

Niswati, 2014). 

Metode  analisis  efisiensi  yang  paling  banyak  dipakai  adalah  metode 

Data  Envelopment  Analysis  (DEA)  karena  pendekatan  DEA  tidak  

membutuhkan  banyak informasi  sehingga  lebih  sedikit  data  yang  dibutuhkan  

dan  lebih  sedikit  asumsi  yang diperlukan. Selain  itu  alasan  penelitian  ini  

menggunakan  metode Data Envelopment Analysis (DEA)  adalah  karena  

metode  ini  tidak  membutuhkan  bentuk  fungsional. Selain itu, metode  DEA 

telah banyak digunakan dalam pengukuran efisiensi oleh banyak peneliti. 

Kabupaten Sragen telah memiliki 7 klaster usaha, yaitu klaster Sapi, Konveksi, 

Alat Rumah Tangga, Ikan, Meubel, Batik, dan Padi Organik. Pengembangan 

UMKM melalui klaster tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi 

industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sragen. Dari Industri pengolahan 

di Kabupaten Sragen yang potensial salah satunya Klaster Alat Rumah Tangga. 

Pengukuran efisiensi UMKM Klaster Alat Rumah Tangga dalam 

penelitian ini akan menggunakan metode non-parametrik Data Envelopment 

Analysys (DEA). Model DEA telah banyak digunakan untuk mengukur efisiensi 
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UMKM. Setiana et. al. (2015) menggunakannya untuk mengevaluasi UMKM 

pengolahan tempe di Yogyakarta dan Qomarudin (2011) mengaplikasikan DEA 

guna mengukur efisiensi UMKM Batik di Kota Pekalongan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 

mengambil tema “ANALISIS EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA 

UMKM KLASTER ALAT RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SRAGEN 

DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah 

apakah kinerja UMKM Klaster Alat Rumah Tangga di Kabupaten Sragen sudah 

efisien dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka 

dapat menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi 

kinerjakeuangan padaUMKM Klaster Alat Rumah Tangga di Kabupaten 

SragendenganmetodeData Envelopment Analysis (DEA). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dilihat dari sisi 
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pengembangan akademik. Manfaat praktis adalah manfaat yang dilihat dari 

kepentingan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen keuangan untuk 

menganalisis efisiensi kinerja keuanganUMKM Alat Rumah tangga di 

Kabupaten Sragen dengan metode DEA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan 

terkait dengan upaya meningkatkan efisiensi kinerja keuangan dalam 

UMKM Klaster Alat Rumah Tangga di KabupatenSragen.  

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian 

informasi untuk mengadakan penelitian serupa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dengan adanya sistematika penulisan ini dapat digunakan oleh penulis 

untuk mempermudah dalam menyusun setiap bab yang ada. Dalam penelitian ini 

secara garis besar tersusun atas lima bab yang sistematika penulisannya sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar 

belakang masalah mengapa melakukan penelitian mengenai analisis 
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efisiensi UMKM Klaster Alat Rumah Tangga ini dilakukan, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab dua ini dijelaskan teori-teori mengenai konsep efisiensi dan 

Data Envelopment Analysis (DEA) sebagai dasar penelitian, hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti, serta 

kerangka pemikiran. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai penentuan populasi, uraian definisi operasional 

variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang digunakan, analisis 

data dan interpretasi hasil olah data penelitian pada UMKM Klaster Alat 

Rumah Tangga di Kabupaten Sragen. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh 

peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


