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A. Pengantar 

Modul pengertian dan perkembangan UMKM di Indonesia merupakan penjabaran dari 

makna atau pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan fakta tak 

terbantahkan tentang UMKM serta citra negatif UMKM yang perlu diluruskan. 

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Nasional dengan populasi pelaku usaha 

yang dominan (99,9%), menghasilkan PDB sebesar 57,94% (Rp.4.303,57 trilyun), dengan laju 

pertumbuhan sebesar 6,4%, menyerap tenaga kerja terbanyak, usaha UMKM bersifat padat karya 

dan menyerap 97,24 % (101,72 juta) tenaga kerja, secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di 

semua sektor, dan ladang pesemaian untuk penciptaan wirausaha baru. UMKM merupakan wahana 

eksperimen untuk membuka usaha-usaha rintisan yang cocok bagi wirausaha baru termasuk 

generasi muda. 

Permasalahan utama UMKM saat ini adalah akses permodalan terutama ke Perbankan. 

Oleh karenanya, modul ini akan membicarakan pengertian dan perkembangan UMKM di 

Indonesia serta permasalahannya dari aspek finansial dan non finansial. 

 
 

B. Kompetensi Dasar 

Mahasiswa mampu memahami pengertian, permasalahan, dan perkembangan UMKM di 

Indonesia. 

 
 

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian UMKM. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan dan peluang/perkembangan UMKM. 

 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pembelajaran   diselenggarakan   untuk   memahami   materi dengan   pendekatan 

Contextual Instruction. 

2. Mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai pengertian, permasalahan, dan 

perkembangan UMKM di Indonesia dan contoh UMKM nyata dalam dunia usaha selama 100 

menit 
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E. Materi Belajar 

 Definisi UMKM 

Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha 

produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

Usaha Kecil menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah Usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang 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 menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

Usaha menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008, Usaha Menengah yaitu Usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling dari 

banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 
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Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 

Ukuran Usaha Kriteria 

Aset Omset 

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta > 300 juta – 2,5 

milyar 

Usaha Menengah > 500   juta   –   10 

milyar 

> 2,5 – 50 milyar 

Sumber : UU No.20 tahun 2008 

 

 
Ciri-ciri UMKM: 

 Manajemen tergantung pemilik, 

 Modal disediakan oleh pemilik sendiri, 

 Skala usaha dan jumlah modal relatif kecil, 

 Daerah operasi usaha bersifat lokal, 

 Sumber daya manusia yang terlibat terbatas, 

 Biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, 

 Karyawan ada hubungan kekerabatan emosional, dan 

 Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. 

 

Kelemahan-kelemahan UMKM: 

 Modal terbatas, 

 Kredibilitas, 

 Permasalahan pegawai, 

 Tingginya biaya langsung, 

 Terlalu banyak telur dalam satu keranjang, 

 Keterbatasan kualitas produk. 

 

Kekuatan UMKM: 

 Sentuhan pribadi, 

 Motivasi yang lebih tinggi, 
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 Fleksibilitas yang tinggi, 

 Minim birokrasi, 

 Melayani pasar lokal/domestik, 

 Produk/jasa tidak menarik perhatian (tidak mencolok). 

 

PERMASALAHAN UMKM: 

1. Pengembangan UMKM menghadapi beberapa kendala antara lain masih rendahnya akses 

pembiayaan UMKM terhadap Perbankan yaitu sekitar 30%, sedangkan 70% UMKM 

bergantung pada Rentenir dengan suku bunga tinggi. 

2. UMKM tidak dapat melakukan akses kepada Perbankan, permasalahan utama yang dihadapi 

adalah masalah Agunan/Jaminan. 

3. Kurangnya pendidikan dan pengembangan wirausaha, sehingga lulusan sekolah cenderung 

ingin menjadi pegawai khususnya pegawai negeri. 

4. Adanya pembajakan hak cipta produk industri kreatif, seperti di Bali dan Yogya oleh oknum 

Importir China. 

5. Kurangnya implementasi manajemen terapan. 

6. Iklim yang kurang kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha termasuk disharmonsiasi 

peraturan. 

 
Fakta Tak Terbantahkan tentang UMKM: 

1. Tulang punggung perekonomian nasional. Merupakan populasi pelaku usaha yang dominan 

(99,9 %), 

2. Menghasilkan PDB sebesar 57,94% (Rp.4.303,57 trilyun), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4 

%, 

3. Menyumbang volume ekspor mencapai 16,01% (Rp.202,97 trilyun) dari total ekspor nasional, 

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33% (Rp.830,9 trilyun), 

5. Menyerap tenaga kerja terbanyak. Usaha UMKM bersifat padat karya dan menyerap 97,24% 

(101,72 juta) tenaga kerja. 

6. Secara geografis tersebar di seluruh tanah air dan di semua sektor. Memberikan layanan 

kebutuhan pokok yang multiplier effectnya tinggi. Menjadi kebutuhan instrumen masyarakat, 

pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. 

7. Ladang pesemaian untuk penciptaan wirausaha baru. UMKM merupakan wahana eksperimen 

untuk membuka usaha-usaha rintisan yang cocok bagi wirausaha baru 
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termasuk generasi muda. 

8. Terbukti tangguh dan tahan dihantam krisis. Fleksibel dalam modal, luwes memasuki semua 

sektor, dan cepat beradaptasi. Tidak ada halangan (barrier) untuk masuk/keluar. Dapat 

dilakukan secara individual atau berkelompok dalam sentra- sentra produksi. 

9. Ketergantungan pada komponen impor minimal. Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya 

lokal yang mudah ditemukan dan tersedia disekitar sehingga menghemat devisa. 

 
Citra Negatif UMKM yang perlu diluruskan: 

1. Etos kerja dan semangat berusaha rendah. UMKM adalah pekerja ulet, tahan banting, tanpa jam 

kantor, sanggup berkarya dalam suasana/kondisi kerja apapun. 

2. Kurang efisien dan kurang produktif. UMKM secara kreatif mampu mengkombinasikan input 

produksi yang paling efisien, termasuk mempekerjakan tenaga kerja tak bergaji tetap. Usahanya 

cenderung tidak bersifat formal sehingga menekan biaya transaksi. 

3. Memiliki daya saing rendah. Daya saing UMKM dapat diandalkan karena leluasa memasuki 

pasar produk massal maupun customized. UMKM berani bersaing secara fair, asal tidak 

dicurangi. 

4. Kemampuan melakukan inovasi terbatas. Teknologi yang diadopsi bersifat ekonomis, tersedia 

dan mudah diakses. Tidak mengharuskan keahlian-keahlian kompleks dan bersifat khusus. 

Inovasi UMKM dilakukan dari hulu hingga hilir. 

5. Memiliki resiko Tinggi. Tidak ada fakta yang membuktikan bahwa resiko kegagalan UMKM 

lebih tinggi dari usaha besar. Ketika gagal, UMKM lebih cepat dapat membuka usaha lain. 

Kredit bermasalah UMKM terbukti lebih rendah dibanding kredit komersial skala besar. 

6. Sulit diatur/mengorganisir diri. Selama ada panutan dan aturan main yang jelas, UMKM kompak 

dan mudah diatur untuk melakukan tindakan kolektif, atau bekerjasama dengan pelaku usaha 

lainnya 

7. Kurang mampu menghasilkan produk berkualitas secara berkesinambungan. Banyak UMKM 

yang telah menghasilkan barang/jasa kualitas ekspor, eksklusif, dan diminati pasar domestik 

maupun pasar internasional. 

8. Ketergantungan terhadap Pemerintah. Pemerintah dan UMKM merupakan dua pihak yang saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling melengkapi. Dilema ketergantungan secara 

bertahap dikurangi. 
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9. Tidak dapat tumbuh besar. Tidak ada halangan bagi UMKM yang unggul untuk menjadi besar. 

Semakin banyak bukti UMKM sukses yang merangkak dari skala kecil menjadi pengusaha 

besar. 

 
Permasalahan dan Peluang UMKM: 

Mengapa usaha kecil perlu dikembangkan: 

 UMKM menyerap tenaga kerja terbanyak, 

 Terbukti dapat mengurangi jumlah kemiskinan, 

 Dapat memberikan pemerataan dalam distribusi pendapatan, 

 Pembangunan ekonomi pedesaan akan tercapai, 

 UMKM dapat memberdayakan sumberdaya lokal. 

 

Permasalahan UMKM dalam permodalan: 

Pertanyaan mendasar adalah akses terhadap sumber permodalan atau semangat kewirausahaan? 

- Keuntungan usaha habis untuk kebutuhan konsumtif, 

- Modal usaha digunakan bukan untuk keperluan usaha, 

- Tidak berani berhutang. 

Kendala Akses Sumber Permodalan adalah kelayakan usaha, agunan, dan legalitas usaha. 

 
Karakteristik UMKM secara umum: 

 Manajemen pengelolaan masih sederhana, 

 Rendahnya akses terhadap lembaga keuangan/kredit, 

 Belum memiliki status badan hukum, 

 Terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. 

 

Usaha Mikro: 

 Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, 

 Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan 

administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga 

dengan keuangan usaha, 

 Sumber daya manusianya (Pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, 
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 Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, 

 Umumnya belum akses kepada Perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan 

Non Bank (seperti Koperasi), 

 Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 

 
Contoh Usaha Mikro: 

 Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya, 

 Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri 

pandai besi pembuat alat-alat, 

 Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll., 

 Peternakan ayam, itik dan perikanan, 

 Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi). 

 

Dilihat dari kepentingan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, usaha mikro adalah suatu segmen 

pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya 

(Bank) karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh 

usaha non mikro, antara lain: 

 Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan 

dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang, 

 Tidak sensitif terhadap suku bunga, 

 Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, 

 Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan 

dengan pendekatan yang tepat. 

 
Usaha Kecil: 

 Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, 

 Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah, 

 Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan 

perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, 

 Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, 
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 Sumber daya manusia (Pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha, 

 Sebagian sudah akses ke Perbankan dalam keperluan modal, 

 Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti 

business plan. 

 
 

Contoh Usaha Kecil: 

 Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, 

 Pedagang dipasar grosir (Agen) dan pedagang pengumpul lainnya, 

 Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat 

rumah tangga, dan industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan, 

 Peternakan ayam, itik, dan perikanan, 

 Koperasi berskala kecil. 

 

Usaha Menengah: 

 Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih 

modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, 

dan bagian produksi, 

 Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, 

sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh 

Perbankan, 

 Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada BPJS Tenaga 

Kerja, pemeliharaan kesehatan, dll., 

 Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin Tetangga, izin usaha, izin tempat, 

NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll,. 

 Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan Perbankan, 

 Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. 

 

Contoh Usaha Menengah: 

 Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, dan kehutanan skala menengah, 

 Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor, 

 Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus 

antar kota antar provinsi, 

 Usaha industri makanan dan minuman, elektronik, dan logam, 
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 Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan. 

 

Masalah Finansial: 

 Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses 

oleh UMKM, 

 Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM, 

 Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga 

menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil, 

 Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan Bank di 

pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai, 

 Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, 

 Banyak UMKM yang belum Bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan 

yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. 

 
Masalah Non Finansial: 

 Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh 

minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan 

dan pelatihan, 

 Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, yang disebabkan oleb terbatasnya informasi yang 

dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM 

untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, 

 Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan 

SDM, 

 Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. 

 

Permasalahan dalam internal Bank: 

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh pinjaman kredit dari 

Perbankan, tidak bisa dilepaskan pula dari permasalahan yang dihadapi oleh internal Bank: 

 Bank belum memiliki SDM yang berkompeten untuk menangani Debitur pelaku usaha 

mikro dan kecil, 

 Bank lebih banyak berorientasi dan fokus pada pelayanan kredit segmen korporat, 

 Bank memiliki jaringan kantor yang masih terbatas dan penyebarannya belum 
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merata, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 

 Bank masih memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap usaha mikro dan kecil 

sebagai Debitur yang merepotkan, berisiko tinggi, dan kurang menguntungkan, 

 Bank menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pelosok atau sentra- sentra 

usaha mikro dan kecil, 

 Bank sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai karakteristik 

usaha mikro dan kecil, 

 Belum adanya Lembaga Penjamin Kredit yang dapat berfungsi secara optimal. 

 

Permasalahan UMKM dalam mengakses sumber modal dari Perbankan: 

 Pelaku usaha mikro dan kecil umumnya belum memiliki pembukuan yang baik dan jelas 

sehingga menyulitkan pihak Bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara 

lengkap, 

 Pelaku usaha mikro dan kecil belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi, 

 Pelaku usaha mikro dan kecil masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mampu 

mengelola usaha dengan baik, 

 Pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi masalah dalam pemasaran produknya, 

 Pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan dalam menyediakan agunan seperti yang ditentukan oleh 

Bank, 

 Pelaku usaha mikro dan kecil masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur 

peminjaman kredit seperti yang ditetapkan oleh Bank, 

 Pelaku usaha dan kecil merasa keberatan dengan beban suku bunga yang dirasakan terlalu tinggi. 

 
Keuntungan Bank sebagai Kreditur bagi UMKM: 

 Dari sisi risiko kemacetan pinjaman, meminjamkan kredit kepada pelaku UMK tingkat 

kemacetannya relatif kecil. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM memiliki tingkat kepatuhan yang 

relatif tinggi dibandingkan dengan usaha besar, 

 Pemberian kredit kepada Nasabah UMKM merupakan strategi penyebaran risiko, karena 

biasanya nominal kredit yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah Nasabah yang banyak 

sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha saja, 
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 Suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan Bank-

bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. 

 
Sistem Pembiayaan UMKM: 

 Sistem Pembiayaan Mikro terdiri dari pembiayaan dengan pola arisan dan gotong royong, dan 

tanggung renteng, dll., 

 Produk yang khusus sesuai dengan karakteristik usaha mikro yang akan dibiayai (bunga, biaya-

biaya, dokumentasi, persyaratan, dll.), 

 Sistem prosedur yang khusus disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro yang akan dibiayai, 

tetapi tetap tidak menghilangkan prinsip kehati-hatian (teknis analisa, pencairan, monitoring, 

dll.), 

 Manajemen kredit yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro yang akan dibayai (pengaturan 

kredit sudah tertata rapi dari awal proses sampai akhir). 

 

F. Rangkuman 

 
UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Merupakan populasi pelaku usaha 

yang dominan (99,9 %), Usaha UMKM bersifat padat karya dan menyerap 97,24% (101,72 juta) 

tenaga kerja, secara geografis tersebar di seluruh tanah air dan di semua sektor, UMKM merupakan 

wahana eksperimen untuk membuka usaha-usaha rintisan yang cocok bagi wirausaha baru termasuk 

generasi muda, dan terbukti tangguh dan tahan dihantam krisis. Fleksibel dalam modal, luwes 

memasuki semua sektor, dan cepat beradaptasi. Tidak ada halangan (barrier) untuk masuk/keluar. 

Dapat dilakukan secara individual atau berkelompok dalam sentra-sentra produksi. 

Pada materi ini dibahas tentang pengertian, karakteristik, ciri-ciri, kelemahan, kekuatan, 

permasalahan finansial dan non finansial, peluang UMKM, dan juga permasalahan UMKM dalam 

mengakses sumber modal dari Perbankan termasuk sistim pembiayaan UMKM. 
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G. Evaluasi Belajar  Latihan 

 

a. Soal 

 

Jawablah latihan soal di bawah ini: 

 

1) Jelaskan pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah? 

 

2) Apakah ciri-ciri UMKM? 

 

3) Jelaskan kelemahan dan kekuatan UMKM? 

 
4) Mengapa UMKM perlu dikembangkan? 

 

5) Jelaskan permasalahan finansial dan non finansial UMKM? 

 

6) Berikan contoh usaha-usaha UMKM! 

 

7) Bagaimana sistim pembiayaan UMKM? 

 

 

b. Kunci jawaban 

 

Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban Anda dengan 

materi di atas. 

Jawaban atas semua soal ada di materi di atas. 

 



 
 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I 

                  ● Program Pascasarjana Magister Akuntansi (S-2) 

      ● Program Studi Akuntansi (S-1) ● Program Studi Manajemen (S-1) 
Jl. Salemba Raya No. 7-9A Jakarta Pusat, Telp. (021) 3149205, (021) 3914075 

                   Homepage : http://www.yai.ac.id; Email : stie@yai.ac.id 
 

 

SURAT TUGAS 
No.36/K/STIE Y.A.I/II/2021 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua STIE Y.A.I memberikan tugas kepada : 

 
 

Drs. Zainal Arifin, MM 
Dosen Tetap Program Studi Manajemen S1 STIE Y.A.I 

 

 

Untuk Membuat modul ajar yaitu : Modul 1 Pengertian dan Perkembangan UMKM di 

Indonesia  yang akan dipergunakan pada semester Genap 2020/2021. 

  

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan 

kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

 

 

Jakarta, 18 Februari 2021 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I, 

 

 

 

 

Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA 

Ketua 

 

 

Tembusan kepada : 

 Yth. Bapak Ketua Y.A.I 

 Yth. Karo. Personalia dan PSDM Y.A.I 
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