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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, 

pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang 

berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan 

kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum 

mendefinisikan sektor informal sebagai semua bisnis komersial dan non-

komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki 

struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh 

keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi 

yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal. BPS telah lama 

mengajukan pertanyaan mengenai status kerja. Menurut statusnya, pekerja 

dikategorikan menjadi tujuh: Berusaha sendiri, Berusaha sendiri dengan 

bantuan keluarga atau anggota keluarga dengan tidak dibayar, Pengusaha 

dengan pekerja tetap atau pekerja diupah,  Karyawan/staf/pekerja, Pekerja 

musiman di bidang pertanian, Pekerja musiman di bidang non-pertanian, 

Pekerja tidak dibayar (ILO,2016). 

Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan 

kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif 

kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan 

tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini 
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merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja 

memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai 

penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor 

informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen 

operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor 

informal yang bersifat adaptif dan lentur, masih tetap bertahan bahkan 

mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan 

perusahaan besar. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa 

karakteristik khas seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa, 

berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau 

keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja, dan teknologi yang dipakai 

relatif sederhana (Dewa Made, 2015). 

Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perekonomian 

nasional. Struktur ini merupakan bagian strategis di dalam sistem, tetapi 

sekaligus merupakan masalah yang rumit. Beberapa masalah yang timbul 

antara lain : Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar merupakan 

kendala utama yang bersifat akut dan belum bisa tertanggulangi secara 

sempurna, Pelaku sektor informal belum memiliki manajemen usaha yang 

bisa membuat mereka bekerja secara efisien dan memiliki daya tawar yang 

kuat, Terhambatnya proses pemberdayaan sektor informal bukan saja 

diakibatkan oleh terbatasnya anggaran tetapi juga adanya kebijakan 

pemerintah (pusat/daerah) yang memang cenderung kurang menghendaki 
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terjadinya transformasi informal menuju formal yang maju dan modern 

(Nasution, 2016). 

Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila 

dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit 

dapat memperkerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan 

ketrampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang yang besar dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan 

permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor 

informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan 

sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber 

daya. Demikian pula halnya dengan penanganan secara statistik terhadap 

sektor informasi. Kegiatan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh sektor informal yang menyeluruh dan berkelanjutan, seperti halnya 

dengan kegiatan pencatatan pada sektor formal, juga belum banyak 

dilakukan dan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. BPS 

mendefinisikan perusahaan sektor informal sebagai perusahaan tidak 

berbadan hukum. Disamping itu kegiatan pembinaan sektor informal juga 

tidak memiliki kejelasan, sehingga menyebabkan instansi pemeritah satu 

dengan yang lainnya tidak memiliki tanggung jawab yang terpadu untuk 

mempromosikan atau mengatur sektor informal yang telah ada. 

(https://www.hestanto.web.id/ciri-dan-peran-sektor-informal/). 

Pembentukan modal merupakan faktor yang penting dan strategis 

serta menjadi salah satu faktor kunci dalam proses ekonomi. Salah satu 
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tahapan yang harus ditempuh agar proses tersebut dapat berjalan adalah 

perlunya keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan 

dan menyalurkan dana kepada usaha mikro. Lembaga keuangan yang 

diharapkan mampu menyediakan sumber pembiayaan usaha yang 

terjangkau oleh masyarakat miskin, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM). 

Dengan banyaknya macam LKM formal dan informal yang telah ada, maka 

LKM dalam bentuk yang bagaimana yang sesuai dengan karaterisitik. Hal 

ini dapat dimaklumi, karena LKM formal termasuk perbankan, tidak akan 

tertarik untuk melayani golongan masyarakat miskin. Karena skala usaha 

miskin adalah sangat kecil, tidak memiliki badan hukum dan sistem 

administrasi atau pembukuan, sehingga biaya untuk mencari informasi 

tentang kelayakan usaha menjadi tinggi. Kiranya pengembangan lembaga 

keuangan mikro informal sebagai sebuah intitusi yang beroperasi dengan 

menggunakan mekanisme simpan pinjam dapat dijadikan salah satu 

pendekatan. Selama ini ada beberapa anggapan mengenai kemampuan 

kelompok masyarakat miskin bahwa mereka tidak bisa melakukan kegiatan 

finansial dengan prinsip ekonomi, kegiatan finansial bagi masyarakat kecil 

merupakan kegiatan recehan yang tidak dapat beroreantasi secara ekonomi 

dan tidak dapat memperoleh keuntungan ( Winanto dan Rapini, 2014). 

Salah satu bentuk kredit yang ditawarkan kepada masyarakat adalah 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), berdasarkan peraturan pemerintah nomor 

135/PMK 05/2008 Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan 

kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus 
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diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) 

di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai 

keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan 

(belum bankable). Pengajuan permohonan peminjaman Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang 

ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus 

mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masingmasing pihak 

yaitu debitur dan kreditur (Hanifah, 2015). 

Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa 

yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan 

bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon 

debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu 

membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban 

pokok kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank pelaksana 

dengan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan belum bankable adalah 

UMKM-K yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank 

pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu 

memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank 

pelaksana. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10 / PMK.05 / 2009 

tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa 

ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR salah 

satunya adalah Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa KUR 

diputuskan oleh bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan 
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asas-asas perkreditan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor-sektor primer 

dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, 

mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-

lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas 

lapangan kerja ( Sujarweni dan Utami, 2015).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit 

ada 3 yakni literasi keuangan, faktor demografi dan akses permodalan. 

Faktor yang pertama adalah Literasi Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan 

mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau 

aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga 

mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik. Literasi Keuangan 

memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, 

yaitu: (1) Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate 

atau not literate menjadi well literate. (2) Meningkatkan jumlah pengguna 

produk dan layanan jasa keuangan. Agar masyarakat luas dapat menentukan 

produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, 

masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui 

hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan 

yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga 

keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga 

semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin 
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banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa 

keuangan yang telah ada  dalam masyarakat  hingga saat ini .  

(https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasidanperlindungankonsumen/Pages/l

iterasi-keuangan.aspx) 

Faktor yang kedua adalah Faktor Demografi. Faktor 

sosiodemografi terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan status 

perkawinan, pekerjaan, jabatan, dan pendapatan. faktor demografi yang 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam mengelola 

perilaku keuangannya. Yang dimana secara tidak langsung persepsi dan 

sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan 

jenis kelamin, usia dan pendapatan. Faktor usia berperan penting dalam 

mengambil keputusan salah satunya keputusan dalam menentukan produk 

dan jasa keuangan secara tepat. Pendapatan menjadi faktor paling utama 

yang dipertimbangkan seseorang dalam mengalokasikan pengeluarannya 

salah satunya mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk 

pengambilan kredit. Baik pendapatan tinggi ataupun rendah masih akan 

melakukan kredit dikarenakan untuk menjaga dan meningkatkan gaya hidup 

seseorang, Pada pekerjaan dibidang ekonomi akan terlihat lebih berhati-hati 

dan detail dalam melakukan perhitungan matematis bahkan dalam 

mengambil kredit, Pendidikan juga mempunyai pengaruh dalam 

pengambilan keputusan seseorang, dengan semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dicapai maka semakin banyak pengetahuan yang didapat   

(Tsalitsa dan Rachmansyah, 2016). 
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Faktor yang ketiga adalah Akses Permodalan. Pengertian modal 

usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah modal usaha adalah 

uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, 

dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.  

Akses  permodalan  menjadi  masalah  yang  sepertinya  tidak  pernah selesai  

terutama  pada usaha  skala  kecil.  Usaha  yang  dijalankan  oleh pedagang 

pada  umumnya  menggunakan  modal  sendiri  hasil pendapatan usaha.  

Masalah  permodalan  pembiayaan  pedagang  sektor kecil   pada   lembaga   

keuangan  informal  menjadi  kompleks disebabkan pedagang tidak   mampu   

memenuhi   persyaratan   administrasi   sehingga dinyatakan tidak bankable. 

Kesulitan dalam mendapatkan akses modal pada lembaga keuangan  

informal disebabkan usaha  tersebut memiliki resiko yang tinggi diantaranya 

faktor unit usaha yang tidak resmi, berskala kecil yang menghasilkan dan 

mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha, dan atau izin 

lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Ridlwan, 2016). 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan 

oleh Hidayati dan  Kertadinata (2017). Perbedaan penilitian ini terletak pada 

variabel dan objek Penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan Literasi 

Keuangan dan Faktor Demografi sebagai Variabel Independen, sedangkan 

penelitian ini ada penambahan Variabel Independen yaitu Akses 

Permodalan. Alasan peneliti menambahkan variabel akses permodalan 
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karena karena sektor informal mengalami kesusahan akses modal dalam hal 

kredit untuk pengembanngan usaha. Penelitian sebelumnya menggunakan 

objek nasabah yang mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Kantor 

Unit Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini 

menggunakan objek Pelaku Usaha Sektor Informal di Kecamatan 

Purwokerto Barat.  Dan juga jika pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan 

satu persatu pengaruh faktor demografi, pada penelitian ini faktor demografi 

diuraikan satu-satu beserta hipotesisnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “PENGARUH LITERASI KEUANGAN, 

FAKTOR DEMOGRAFI DAN AKSES PERMODALAN TERHADAP 

KEPUTUSAN PENGAMBILAN KREDIT USAHA STUDI PADA 

PELAKU USAHA SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN 

PURWOKERTO BARAT”. 

B. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah literasi keuangan, faktor demografi dan akses permodalan 

secara simultan mempengaruhi keputusan pengambilan kredit usaha  

pada pelaku usaha sektor informal di Kecamatan Purwokerto Barat ? 

2. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pengambilan Kredit Usaha pada pelaku usaha sektor 

informal di Kecamatan Purwokerto Barat? 
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3. Apakah Usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha pada pelaku usaha sektor informal di 

Kecamatan Purwokerto Barat? 

4. Apakah Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pengambilan Kredit Usaha pada pelaku usaha sektor 

informal di Kecamatan Purwokerto Barat? 

5. Apakah Pekerjaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pengambilan Kredit Usaha pada pelaku usaha sektor 

informal di Kecamatan Purwokerto Barat? 

6. Apakah Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pengambilan Kredit Usaha pada pelaku usaha sektor 

informal di Kecamatan Purwokerto Barat? 

7. Apakah Akses Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pengambilan Kredit Usaha pada pelaku usaha sektor 

informal di Kecamatan Purwokerto Barat ? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah terletak pada objek 

penelitian. Objek penelitian hanya diambil satu kecamatan yaitu 

Purwokerto Barat, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Selain itu, yang 

menjadi responden penelitian hanya sektor informal pedagang kaki lima 

(PKL). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 
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1. Pengaruh Literasi Keuangan, Faktor Demografi dan Akses Permodalan 

secara simultan mempengaruhi Keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

2. Pengaruh positif dan signifikan Literasi Keuangan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

3. Pengaruh negatif dan signifikan Usia terhadap Keputusan Pengambilan 

Kredit Usaha 

4. Pengaruh positif dan signifikan Pendapatan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

5. Pengaruh negatif dan signifikan Pekerjaan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

6. Pengaruh positif dan signifikan Pendidikan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

7. Pengaruh positif dan signifikan Akses Permodalan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah 

wawasan dan memberikan banyak kontribusi  bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha. 
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2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan Literasi Keuangan, Faktor 

Demografi, Akses Permodalan dan Keputusan Pengambilan Kredit 

Usaha. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi  

peneliti tentang hubungan antara Literasi Keuangan, Faktor 

Demografi dan Akses Permodalan  terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha. 
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