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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan 

strategis dalam perekonomian Indonesia, pencapaian pemerataan pertumbuhan 

ekonomi salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan UMKM. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim & Masron (2011) diketahui 

bahwa kendala utama dalam pengembangan UMKM disebabkan oleh kemampuan 

struktur modal pelaku UMKM. Keputusan pendanaan pada UMKM dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal 

(Rodoni,2010). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Degryse, 

dkk. (2009) di Belanda yang menemukan bahwa struktur modal UMKM 

dipengaruhi oleh Profitabilitas, Ukuran Usaha, Umur Usaha, dan Tanggibilitas. 

Pendanaan internal cenderung dipilih oleh usaha yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi dikarenakan ketersediaan dana yang cukup dalam menjalankan usaha 

melalui sejumlah dana/laba yang ditahan (Yezhang,2010). Berdasarkan data BPS 

SUMUT tahun 2017 menyebutkan bahwa 82.42% UMKM Kota Medan 

cenderung memilih pendanaan internal.  Hal ini tidak sebanding dengan kondisi 

profitabilitas UMKM yang dapat dilihat berdasarkan data sensus ekonomi oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 mengenai 

kondisi laba UMKM Kota Medan menyebutkan bahwa 33.14% UMKM 

mengalami penurunan laba, lebih banyak dibandingkan peningkatan laba yang 
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hanya sebesar 17.90%. Keadaan profitabilitas UMKM Kota Medan yang 

didominasi mengalami penurunan menyebabkan tidak tersedianya dana yang 

cukup bagi usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehingga hal ini 

akan mempengaruhi kreditur dalam memberikan pinjaman dikarenakan potensi 

pertumbuhan yang belum bisa diramalkan dan resikonya yang sangat tinggi. 

Pembiayaan modal dalam usaha kecil sangat sulit untuk didapatkan 

dikarenakan berdasarkan UU Perbankan pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa “dalam 

memberikan pinjaman, kreditur melakukan penilaian terhadap debitur melalui 

prinsp 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). 

Salah satu hal yang dilakukan kreditur adalah penilaian capital dimana kreditur 

melihat kondisi kekayaan melalui ukuran usaha yang dikelola oleh calon debitur. 

Berdasarkan data Bank Indonesia tentang pangsa kredit UMKM tahun 2016 

diketahui bahwa penerima kredit terbesar disalurkan pada usaha menengah yaitu 

sebesar 45.3%, kemudian  pada usaha kecil sebesar 30.4%, dan selebihnya pada 

usaha mikro.  Hal ini menggambarkan bahwa usaha kecil masih mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan yang menjadi salah satu alasan 

tidak berkembangnya usaha tersebut dikarenakan keterbatasan untuk melakukan 

pengembangan kapasitas produksi dalam usahanya. 

 Usaha yang baru memulai operasinya (usaha muda) tidak mempunyai 

pendanaan internal yang cukup untuk mendanai investasinya sendiri (Beck dkk, 

2009). Sehingga dalam hal ini usaha tersebut mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki. 

Menurut Hartayasa, dkk. (2017) umur usaha UMKM dapat dilihat dari banyaknya 



3 

 

3 

 

usaha muda yang kurang dari 10 tahun dan banyaknya usaha yang mampu 

bertahan lebih dari 10 tahun. . Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Dinas 

Koperasi UMKM Kota Medan tahun 2014 – 2019 tentang klasifikasi umur usaha 

bahwa terdapat 76% UMKM yang umur usahanya kurang dari 10 tahun. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa UMKM Kota Medan masih didominasi oleh usaha 

muda yang memiliki akses pembiayaan yang terbatas dikarenakan usaha muda 

kurang diminati oleh kreditur untuk menginvestasikan modalnya.  

 Selain faktor diatas, faktor yang juga mempengaruhi struktur modal adalah 

tanggibilitas atau disebut juga dengan Fixed Asset. Berdasarkan data Dinas 

Koperasi UMKM Kota Medan tahun 2018 tentang Nilai Asset menyebutkan 

bahwa 85.9% UMKM Kota Medan memiliki asset tetap yang bernilai 0-50 juta, 

12.9% memiliki asset tetap yang bernilai >50juta-500 juta, dan hanya 1.3% 

memiliki asset tetap yang bernilai >500juta-50 Milyar. Dengan demikian dapat 

disintesakan bahwa UMKM Kota Medan didominasi oleh UMKM yang memiliki 

nilai tanggibilitas yang rendah. Namun, data yang diperoleh mengenai 

tanggibilitas UMKM Kota Medan masih belum dilakukan penyempurnaan data 

secara keseluruhan sampai dengan tahun penelitian ini dilakukan. Sehingga, 

didalam penelitian ini tanggibilitas usaha tidak disebutkan dalam variabel yang 

mempengaruhi struktur modal UMKM Kota Medan Provinsi Sumatera. 

Berdasarkan uraian diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “ Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Usaha, dan Umur Usaha 

Terhadap Struktur Modal UMKM Kota Medan Provinsi Sumatera Utara “ 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Tingginya penggunaan dana internal dikarenakan mayoritas UMKM Kota 

Medan memiliki profitabilitas yang rendah. 

2. UMKM Kota Medan yang mayoritas usahanya adalah menggunakan 

pendanaan internal didominasi oleh ukuran usaha mikro. 

3. UMKM Kota Medan yang mayoritas usahanya menggunakan pendanaan 

internal didominasi oleh usaha yang berusia muda. 

4. Rendahnya Fixed Asset yang dimiliki oleh UMKM Kota Medan. 

1.3 Pembatasan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dan agar masalah yang diteliti 

terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Tingginya penggunaan dana internal dikarenakan mayoritas UMKM Kota 

Medan memiliki profitabilitas yang rendah. 

2. UMKM Kota Medan yang mayoritas usahanya adalah menggunakan 

pendanaan internal didominasi oleh ukuran usaha mikro. 

3. UMKM Kota Medan yang mayoritas usahanya menggunakan pendanaan 

internal didominasi oleh usaha yang relative berusia muda. 
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1.4 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur 

modal UMKM Kota Medan? 

2. Apakah ukuran usaha memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur 

modal UMKM Kota Medan? 

3. Apakah umur usaha memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur 

modal UMKM Kota Medan? 

4.   Apakah Profitabilitas, Ukuran Usaha, dan Umur Usaha secara simultan 

memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur modal UMKM Kota 

Medan? 

1.5 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

dapat menjelaskan : 

1. Apakah profitabilitas memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur 

modal UMKM Kota Medan? 

2. Apakah ukuran usaha memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur 

modal UMKM Kota Medan? 
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3. Apakah umur usaha memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur 

modal UMKM Kota Medan? 

4. Apakah Profitabilitas, Ukuran Usaha, dan Umur Usaha secara simultan 

memiliki probabilitas dalam mempengaruhi struktur modal UMKM Kota 

Medan? 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan 

mengenai pengaruh Faktor Fundamental terhadap Struktur Modal UMKM 

Kota Medan. 

2. Bagi Pihak Usaha 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai acuan yang berkaitan dengan penentuan pengaruh Faktor Fundamental 

terhadap Struktur Modal UMKM Kota Medan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja 

perusahaan sehingga dapat membantu mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi pada UMKM Kota Medan. 

4. Bagi Universitas Negeri Medan 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah refrensi sebagai 

bahan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh Faktor Fundamental 

terhadap Struktur Modal UMKM pada masa yang akan datang. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan ketidakkonsistenan dari 

hasil penelitian dan menjadi bahan refernsi ataupun untuk melengkapi dengan 

meneliti variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal UMKM Kota 

Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


