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Abstrak
Telah banyak diketahui bahwa keberadaan UMKM banyak membantu terhadap
perekonomian Indonesia, selain itu manajemen dari UMKM yang mempunyai
karekteristik yang berbeda juga membuktikan mempunyai kekuatan dalam
menghadapi terjadinya perubahan makroekonomi dan ini sudah terbukti selama
beberapa peristiwa. Namun demikian juga masalah-masalah klasik yang
ditimbulkan sehingga perlu dukungan dan perhatian dari semua pihak.
Khususnya dalam pembiayaan model, saat ini banyak model pembiayaan yang
terjadi pada UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan
identifikasi model pembiayaan yang ada di beberapa lokasi yaitu Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian
adalah kualitatif interpretif. Pengumpulan data dilakukan dengan in depth
interview, observasi, dan pendokumentasian. Analisis data dilakukan selama
proses penelitian dengan empat tahapan, yakni data collection, data reduction,
data display, dan conclusion. Hasil temuan melalui analisis dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pembiayaan yang berasal dari anggaran non APBN
merupakan hibah yang diberikan kepada UMKM yang diberikan tidak dalam
bentuk pinjaman sedangkan yang diterima bukan cash money, sedangkan
identifikasi model pembiayaan yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi 4
model, model pembiayaan yang terjadi tergantung dari kerekteristik dari setiap
daerah.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pembiayaan yang berasal dari dan Non APBN ternyata dapat meningkatkan
kinerja dan daya saing UMKM
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1. Pendahuluan
Meskipun sumber-sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) sudah banyak tersedia, mulai dari bank dan lembaga keuangan non
bank. Namun demikian permasalahannya adalah minimnya informasi dan sulitnya
mendapatkan akses kepada sumber pembiayaan tersebut (Sarumpaet, 2005), selain itu
juga tidak adanya kesesuaian antara sumber pembiayaan dan jenis pembiayaan
sehingga menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM untuk menambah modal
(Arthur, 2003; Mensah, 2004).
Untuk itu diperlukan pembiayaan UMKM karena saat ini UMKM pada umumnya
hanya mampu menyediakan modal kerja kurang dari sepertiga jumlah yang dibutuhkan,
maka sebagian besar modal kerja dipenuhi dengan cara meminjam pada pihak lain
misalnya dari Bank (Azis, 2009 dan Thoha, 2009). Namun kondisi ini juga masih
mempunyai kendala karena banyak UMKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang
diminta oleh Lembaga tersebut, sehingga perlu dicarikan alternative lain sebagai
pembiayaan UMKM yang berasal dari Non APBN yaitu dari perusahaan swasta nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan model pembiayaan yang khusus
untuk UMKM agar dapat meningkatkan kinerja dan daya saing. Model pembiayaan
tersebut sedapat mungkin dapat menyesuaikan dengan karakteristik UMKM tersebut dan
dapat memperhatikan format bisnis dari green economy, sehingga terjadi sinergi antara
lembaga pembiayaan, UMKM yang berbasis green economy dan lembaga keuangan.
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Selain itu, harus diakui bahwa UMKM di Indonesia juga mempunyai keunggulan
bersaing di bawah Malaysia dan Thailand, menurut The Global Competitiveness Index
2015–2016 rankings and 2014–2015 comparisons Indonesia berada di rangking 37
sedang Malaysia pada rangking 18 dan Thailand pada rangking 32. (Schwab, 2015), data
ini menunjukkan bahwa kinerja dan daya saing UMKM mempunyai masalah di tingkat
dunia. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan disemua aspek kegiatan UMKM.
Penelitian awal telah dilakukan oleh sriyono (2014) tentang implementasi Green
Economy dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Green economy dibangun
atas dasar kesadaran akan pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas pelaku
ekonomi dengan ketersediaan sumber daya (Fischer, 2002) serta bagaimana melakukan
strategi untuk mencapainya (sriyono, 2015).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi model pembiayaan
UMKM yang sudah terjadi selama ini, dengan mengetahui beberapa model pembiayaan
yang ada maka akan diperoleh informasi dan gambaran model mana yang sesuai untuk
digunakan pada UMKM yang ada disekitar perusahaan dan didaerah lain yang terdapat
perusahaan.
2. Tinjauan Pustaka
Meskipun memiliki berbagai keunggulan, UMKM juga menghadapi permasalahan.
Permasalahan tersebut berbeda di setiap Negara, tergantung pada bagaimana
meningkakan kinerja (Noble, B. F. 2003). Pada perekonomian yang telah maju, pada
umumnya permasalahan usaha kecil dan menengah lebih berhubungan dengan kualitas
dan branded product. Sementara di Negara-negara berkembang seperti Indonesia,
permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, terutama menyangkut pada
aspek mendasar yaitu akses keuangan (Chittithaworn, 2011). Banyak sumber
pembiayaan namun masih belum bisa memberikan kemudahan bagi UMKM karena
persyaratan dan kesesuaian terhadap karakter bisnis yang ada.
Melalui Digital marketing merupakan mediasi bagi UMKM dalam mendapatkan
perhatian konsumen. Menurut penelitiannya Icha (2016) juga menyatakan bahwa cara
tercepat untuk mendapatkan perhatian dari konsumen dan dengan berbagai macam
untuk terhubung dengan konsumen mereka adalah melalui media sosial. Digital marketing
adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan
memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring sosial. Fasilitas internet tidak hanya
menghubungkan antara produsen dan konsumen yang ada disekitar kita tapi juga
menghubungkan semua konsumen yang ada di seluruh Dunia (Purwana et al., 2017)
3. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini dalam format eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan dari
beberapa variabel penelitian (Sugiyono, 2008, Ferdinand, A., 2006).). Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif, karena metode ini sesuai dengan tujuan
penelitian caranya dengan proses menemukan pengetahuan yang menggunakan hasil
wawacara melalui indepth interview (Supriyanto dan Machfudz, 2010). Fokus penelitian
adalah pada pengembangan model pembiayaan pada UMKM untuk meningkatkan
kinerja dan keunggulan bersaing.
Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan
mengorganisasikan dideskripsikan dengan langkah-langkah yaitu collection data,
reduction data, data display, conclusión ( Sugiono,2009).Uji keabsahan data penelitian ini
dilakukan dengan uji credibility dan uji transferability (Senton, 2004; Hermawan dan
Amirullah, 2016). Uji tringulasi metode dan sumber dilakukan dengan cross check antara
hasil metode wawancara in depth interview dengan data dokumentasi (Rahardjo, 2010:24)

4. Hasil dan Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian didasarkan pada analisis dari semua data yang
diperoleh dengan cara menggabungkan data yang diperoleh dari in depth interview, dan
pendokumentasian.
Tabel 2. Konsep Atau Pola yang sama hasil dari Proses Coding
Coding
Konsep Atau Tema Utama
X
Makna Utama CSR bagi Perusahaan
Y
Peran CSR bagiUMKM
Z
Dampak keberadaan CSR terhadap Kinerja UMKM
Sumber: Hasil Display, dari Data Coding dan Data Reduksi
Hasil dari proses coding dan data reduction, pendapat informan dapat dipisahkan
menjadi tiga bagian penting, yaitu 1) arti penting csr bagi perusahaan; 2) arti penting bagi
UMKM; dan 3) Dampak penting CSR.
Makna Corporate Responsibility Sosial bagi Perusahaan
Pertanyaan
yang
Jawaban Yang diperoleh Dari Perusahaan yang berada di
diajukan
Kab. Sidoarjo
Kab. Mojokerto
Kab. Pasuruan
(PT. ISPT, PT KPA)
(PT. MBI, PT. IPM)
(PT. SPM, PT IVST)
Seberapa
penting ―kegiatan yang tidak
―Perusahaan kami
―bagi kami CSR
kegiatan CSR bagi
bisa ditawar lagi
ada di bbrp negara
adalah untuk ikut
Perusahaan
atau dengan kata
jadi untuk kegiatan
ambil peran
lain harus kami
CSR tidak perlu di
pembangunan bagi
kerjakan‖
pertanyakan lagi‖
daerah‖
Proses Triangulasi Sumber
Peran CSR bagi UMKM
Pertanyaan
diajukan

yang

Seberapa
besar
keberadaan
CSR
bagi UMKM yang
ada
disekitar
perusahaan

Jawaban yang diperoleh dari UMKM
Kab. Sidoarjo
Kab. Mojokerto
Kab. Pasuruan
UMKM
UMKM dan Koperasi
UMKM
Sangat
penting Kami
diuntungkan Sangat
berguna
karena
dapat karena kita mendapat karena kita diberi
memberikan
tambahan
dana kesempatan untuk
tambahan
modal meskipun tidak secara bekerja sama dan
melalui melibatkan langsung
kami dapat modal
kita di perusahaan
Proses Triangulasi Sumber

Dampak CSR bagi peningkatan Kinerja
Pertanyaan
diajukan

yang

Apa
dampaknya
CSR
bagi
perusahaan UMKM
penambahan modal
tersebut

Jawaban yang diperoleh dari UMKM
Kab. Sidoarjo
Kab. Mojokerto
Kab. Pasuruan
UMKM
UMKM dan Koperasi
UMKM
Bagi kami dampak positip
dampaknya Senang
saya
adanya CSR sangat terhadap
omset dengan
adanya
banyak
yaitu perusahaan,
dan csr karena dapat
meningkatkan
dengan uang tambhan meningkatkan
kinerja perusahaan itu
saya
dapat penjualan
saya
saya dan saya dapat memperbaiki bungkus dan saya bisa
memperbaiki mutu
sehingga
bisa bersaing dengan
bersaing
mereka
Proses Triangulasi Sumber

Berdasarkan data dari beberapa daerah ternyata model CSR yang ada terdiri dari
beberapa macam sebagai berikut:
1. Model Pembiayaan 1

LIMBAH PADAT

PEMBIAYAAN UMKM

DIKELOLA UMKM

HASIL

DIJUAL PADA PIHAK KE 3

PENJUALAN
2. Model Pembiayaan 2

BAHAN BAKU

MENTAH
DIKELOLA UMKM

DIPISAH -PISAH

MODAL UMKM

DIJUAL PADA
PIHAK KE 3

HASIL PENJUALAN

3. Model Pembiayaan 3

MEMILIKI ASET AKTIVA TL

HASIL PENJUALAN

DIKELOLA UMKM

DIJUAL PADA PIHAK KE 3

MODAL UMKM

4. Model Pembiayaan 4

UMKM PINJAM UANG

SEBAGAI MODAL

Penjamin Pinjaman

Berdasarkan jawaban yang dihimpun dari beberapa UMKM yang dilakukan in depth
interview ternyata mempunyai jawaban yang sama, kemudian juga di lakukan triangulasi
metode melalui dokumentasi dan pengamatan dilapangan tenyata adanya pembiayaan
modal tambahan tersebut dapat meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM

5. Pembahasan
Sebagaimana diketahui bahwa UMKM mempunyai peran cukup besar dalam
penggunaan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap GDP suatu negara yang berkembang
(Cook & Nixson, 2000). Namun dilain sisi UMKM mempunyai hambatan yang cukup besar
dalam pembiayaan (Deakins, North, Baldock, & Whittam, 2008) . Bagaimanapun juga
UMKM membantu menciptakan sebagian besar pekerjaan serta berkontribusi pada
pendapatan nasional dengan cara pendapatan pajak, tetapi juga meningkatkan
pendapatan nasional (Keskin, 2006; Abor & Quartey, 2010). Selain itu UMKM juga sangat
penting bagi ekonomi karena sangat efisien dalam penggunaan sumber daya alam
(Buame, 2004)
Banyak program yang diluncurkan oleh Lembaga Keuangan khususnya perbankan,
beberapa program yang telah dilakukan ini, dengan segala usaha dan keterbatasannya,
ternyata tidak memberikan implikasi sesuai dengan harapan (Setyari, 2007). persyaratan
yang harus dipenuhi oleh UMKM yang menyebabkan sulit untuk dipenuhi, untuk itu perlu
dicarikan suatu terobosan yang maksimal dan efektif untuk mengatasi hal tersebut
(Djuitaningsih, 2010)
Keberadaannya perusahaan sebagai ‗agent of development‘ di tengah-tengah
masyarakat maka mempunyai tanggung jawab terhadap dampak dari suatu
perkembangan sehingga perusahaan dapat melakukan pertanggungan jawaban dalam
bentuk social yang dikenal dengan Corporate Social responsibility (CSR). CSR atau
sering diartikan sebagai ―being socially responsible‖ jelas merupakan suatu cara-cara
yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam negara yang berbeda pula. Sehingga
perlu kehati-hatian dalam menerapkan konsep CSR dari negara- negara maju di negaranegara yang sedang berkembang (Frynas, 2009).
Model model penerapan CSR ini memiliki fondasi dari tiga teori-teori jaringan sosial,
teori pertukaran sosial dan theory of large numbers. Pada teori jaringan untuk kelompok
kecil yang juga memiliki fondasi dari lima teori kepentingan diri, teori pertukaran sosial
atau ketergantungan, teori kepentingan bersama atau kolektif, teori kognitif , dan teori
homophily. Teori jaringan sosial adalah pandangan bahwa UMKM tidak sama
kepentingannya dengan hubungan dengan pihak lain dalam jaringan (Hazzard-Robinson
& Loch, 2012; Jorgensen & Ulhoi 2010). Teori ini mengasumsikan bahwa UMKM adalah
rasional dan terlibat dalam analisis biaya-manfaat dalam pertukaran sosial. Ini berarti
mereka bertindak sebagai kedua pelaku dan reaktor di Bursa sosial. Tapi inti dari teori
pertukaran sosial adalah konsep kesetaraan dan timbal balik; di mana kelompok dalam
jaringan ini, sumber daya modal (perusahaan) memberikannya kepada anggota jaringan
social nya pada satu waktu.Teori ini diterapkan dalam berbagai hubungan ekonomi dan
sosial (Nomaguchi & Milkie, 2003; Monge & Contractor, 2003). Meskipun beberapa
kelemahan telah dilaporkan misalnya Miller (2005), beberapa karya empiris (Liu & Deng,
2011) telah melaporkan keuntungan dari aplikasi itu.
The theory of large numbers adalah praktek manajemen risiko keuangan yang
sering digunakan dalam asuransi dan untuk individu dengan sedikit dana untuk
berinvestasi. Hukum jumlah besar hanya penggabungan sumber daya kecil ke dalam
dana. Meskipun UKM dianggap kekurangan, mereka dapat secara berkala membuat
sedikit kontribusi ke dalam dana tersebut. Penambahan modal juga akan berdampak
pada peningkatan daya saing, karena ada perbaikan mutu sehingga orientasi pemasaran
akan lebih lebar (Pelham, A., 2000) karena mutu yang baik. Selain itu dengan kreativitas
dan produk inovasi akan menambah kekuatan daya saing UMKM (Verhees, 2004)
6. Kesimpulan
Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan bahwa model pembiyaan
mempunyai model yang berbeda-beda tergantung dari tiap perusahaan dalam melakukan
CSR sedang identifikasi bentuk pembiyaan kebanyakan dalam bentuk hibah. Dampak dari
pembiayaan ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan daya saing perusahaan
UMKM tersebut
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