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Buku yang berjudul “Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha 

pada UMKM” ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan yang diterapkan 
oleh UMKM khususnya UMKM Toko Oleh-oleh dan bagaimana perencanaan 

pengembangan usaha yang mereka lakukan.  

Dalam proses penyusunan dan penulisan buku ini, kami mendapatkan 

banyak dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu secara khusus kami 

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta 

mendukung demi lancarnya penyusunan buku ini. Kami sadari penyusunan 

dan penulisan masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna sehingga 

memerlukan masukan dan evaluasi dari para pembaca. Penyempurnaan 

tersebut masih terus kami lakukan demi perbaikan kedepannya, untuk itu 

kami mengharapkan berbagai masukan, kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dan memperbaiki dari semua pihak khususnya para pembaca.  

Semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya, dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 
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PENDAHULUAN 

 
A. SEKTOR PARIWISATA DAN UMKM 

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan 

potensi keberagaman adat istiadat, seni budaya dan peninggalan warisan 

sejarah. Kekayaan akan sumber daya alam dan materi yang terkandung 

didalamnya merupakan modal besar bagi pembangunan Indonesia. Untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-

potensi daerah yang tersebar di wilayah Indonesia (Bagus, 2018). Setiap 

daerah di Indonesia memiliki potensi masing-masing yang dapat 

dikembangkan menjadi suatu sektor industri yang mampu menjadi penopang 

perekonomian daerah. Pengembangan ekonomi berbasis lokal muncul 

sebagai suatu konsep yang fokus pada pemanfaatan potensi sumber daya 

lokal dan peningkatan peran oleh masyarakat, pemerintah daerah dan 

kelompok kelembagaan yang ada dimasyarakat. Pengembangan potensi 

daerah merupakan aspek yang sangat strategis dalam mewujudkan 

masyarakat yang makmur. Pengembangan potensi daerah yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat akan menciptakan suatu masyarakat yang 

harmonis dan produktif. 

Industri perjalanan dan pariwisata memainkan peran penting dalam 

pengembangan bisnis dan terus memberikan kontribusi pada kekuatan 

ekonomi dan pembangunan sosial di berbagai negara salah satunya Indonesia. 

Sektor pariwisata mempunyai pengaruh terhadap perekonomian suatu 

negara melalui beberapa faktor. Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil 

devisa untuk memperoleh barang modal yang dipakai dalam proses produksi. 

Kedua, pengembangan pariwisata memberi stimulus pembangunan pada 
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infrastruktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong 

perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Keempat, pariwisata ikut 

berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. 

Kelima, pariwisata dapat menyebabkan positive economies of scale (Yakup, 

2019).  

Pemanfaatan pariwisata lebih optimal dalam kaitannya dengan 

pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan, 

dan peningkatan sarana hidup, pariwisata harus dikaitkan dengan kegiatan 

ekonomi daerah seperti pertanian dan usaha mikro dan kecil (Mshenga, 

2010). Kegiatan pariwisata dan kewirausahaan saling melengkapi satu sama 

lain, karena pengembangan pariwisata bergantung pada UMKM, sedangkan 

aktivitas UMKM juga memerlukan bantuan pariwisata untuk tumbuh dan 

bertahan. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sektor pariwisata 

membantu menciptakan peluang bagi masyarakat setempat untuk memulai 

kegiatan bisnis, sementara sektor pariwisata bergantung pada kegiatan UKM 

untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan wisatawan (Jaafar, 2014).  

Sektor pariwisata diyakini dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. Pengembangan sektor pariwisata ini juga dapat 

menggerakkan pelaku ekonomi lainnya diantaranya pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). Industri pariwisata dianggap mampu meningkatkan 

kesejahteraan dari kalangan pelaku UMKM. Pengembangan kepariwisataan 

dan UMKM memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Hal itu 

dikarenakan sektor ini merupakan sektor andalan yang nantinya diharapkan 

mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah dan para pelaku 

UMKM itu sendiri.  

Indonesia kaya akan potensi pariwisata yang tersebar di berbagai daerah 

dengan karakteristik wisata yang beragam. seperti wisata alam, budaya dan 

tradisi masyarakatnya. Kondisi keragaman wisata pada setiap daerah menjadi 

daya tarik tersendiri wisatawan dan pelancong domestik maupun 

mancanegara.  

Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata dan wisatawan tinggi 

adalah Kabupaten Serang Provinsi Banten. Berdasarkan data kunjungan 

wisatawan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik kabupaten Serang adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Serang (Orang) 

Wisatawan 2017 2018 2019 

Mancanegara 

Nusantara 

Total 

788 

309.117 

309.905  

98 

862.225 

862.323 

1.215 

2.208.570 

2.209.785 

Sumber: BPS Kabupaten Serang 2020 (data diolah) 

 

Dari data tersebut terlihat terjadi peningkatan jumlah total kunjungan 

wisatawan setiap tahunnya di kabupaten Serang. Pada tahun 2017 terjadi 

peningkatan 178,25% dibanding tahun sebelumnya kemudian pada tahun 

2019 terjadi peningkatan sebesar 156% jumlah pengunjung. Sementara 

perkembangan jumlah UMKM di wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kabupaten Serang (Orang) 

Tahun 2017 2018 2019 

UMKM 6.257 8.040 10.321 

Tambahan  1.783 2.281 

Sumber: Badan Statistik Banten 2020 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dijelakan bahwa jumlah UMKM pada 

tahun 2017 berjumlah 6257, tahun 2018 berjumlah 8040 artinya terjadi 

penambahan jumlah sebesar 1783 unit usaha, dan tahun 2019 terdapat 

10.321 yang berarti terjadi penambahan 2281 unit baru. Ini menunjukkan 

terjadi penambahan jumlah UMKM baru setiap tahunnya di kabupaten 

Serang.  

 

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA UMKM 

Pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh 

UMKM yaitu perilaku pengelolaan keuangan yang masih sederhana, dilihat 

dari cara pencatatan keuangan yang tidak memenuhi standar, sedangkan 

dalam mengembangkan peluang usaha terdapat kekuatan dan peluang 

UMKM cukup besar (Muhammad Sabiq, 2019) dan (Alimuddin, A. & Supriadi, 

2021). Pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha penting untuk 

diterapkan pemilik UMKM. Menurut Ediraras, (2015) bisnis UMKM yang 

keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan 

memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Jika hal ini 

dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat 

menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan 

menjadi sebuah usaha besar. 
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Langkah-langkah yang harus diterapkan pemilik UMKM supaya usahanya 

dapat berkembang dan maju adalah tidak melibatkan sifat, emosi dan 

kesukaan individu dalam mengambil keputusan, karena dapat mengakibatkan 

pengambilan keputusan yang salah hal ini biasa disebut behavior manajemen 

atau perilaku manajemen (Ricciard V. & Simon, 2010). Sedangkan menurut 

Giltman (2020), manajemen keuangan pribadi merupakan seni dan ilmu 

mengelola sumber daya keuangan dari unit individu. Dengan demikian, 

manajemen keuangan pribadi mencakup dua unsur yakni pengetahuan akan 

keuangan dan seni dalam mengelola karena kegiatan mengelola (pengelolaan) 

membutuhkan kedisiplinan dan menentukan prioritas yang berasal dari 

pengontrolan diri. 

Peran pemilik UMKM sangatlah dominan dalam menjalankan usahanya. 

Pemilik UMKM mempunyai tanggung jawab penuh atas usaha yang 

dijalankannya. Keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan UMKM 

sepenuhnya berada ditangan pemilik. Jadi, seorang pemilik harus mampu 

mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam usahanya 

dengan mengambil keputusan yang tepat. Pengetahuan tentang pengelolaan 

keuangan dan pengembangan usaha yang baik dapat membantu para pemilik 

usaha dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam manajemen 

usahanya, sehingga menghasilkan perilaku manajemen keuangan dan 

pengembangan usaha yang baik (Supriadi, A. et al., 2022).  

Para pelaku UMKM khususnya UMKM Toko oleh-oleh dalam menjalankan 

usahanya tidak terlepas dari permasalahan. Ada beberapa permasalahan 

yang mereka hadapi dua diantaranya adalah permasalahan besar pada 

UMKM terkait Pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha yang ada 

pada mereka, yaitu: (1) Bagaimana Pengelolaan keuangan yang diterapkan 

oleh UMKM, dan (2) Bagaimana Perencanaan Pengembangan Usaha UMKM. 

 

  



 

 

 

 
 

KAJIAN TEORI 

 
A. PARIWISATA 

Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih 

menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya, dorongan kepergiannya adalah 

karena berbagai kepentingannya, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, 

kebudayaan politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti 

karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar 

(Gamal Suwantoro, 2019). Dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang 

Kepariwisataan, n.d.) dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan 

atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat 

sementara untuk menikmati objek dan daya tarik pariwisata (Sammeng, 

2010).  

Menurut Robinson dalam Pitana (2019), pariwisata berkembang karena 

adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, 

menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk 

mendapat perjalanan baru. 

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta "pari" (berkali-kali) dan 

"wisata" (bepergian). Secara harfiah, pariwisata berarti "perjalanan yang 

dilakukan berkali-kali ke suatu tempat (Kinanti F. Asri, 2012). 

Menurut  Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan), yang 

dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas 

tersebut. Pariwisata atau turisme adalah industri jasa. Mereka menangani 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjalanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_jasa
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jasa mulai dari transportasi, tempat tinggal/homestay, Craft/Souvenir, 

makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, 

keamanan dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan, 

pengalaman baru dan berbeda lainnya.  

Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai 

sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada 

wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah 

salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk 

mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan 

perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. 

Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu, terlihat dari bertambahnya jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang 

penting dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. 

 

B. USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda 

pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan 

undang-undang. Menurut Hafsah (2014) pengembangan adalah upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian 

bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan usaha usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  

Bank Dunia mendefinisikan UMKM menurut tiga klasifikasi, yaitu 

berdasarkan kondisi karyawan, pendapatan, dan nilai aset. Berikut 

penjelasannya:  

1. Micro Enterprise. Memiliki kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, 

dan pendapatan setahun tidak melebihi USD3 juta. 

2. Small Enterprise. Kriteria jumlah karyawan kurang dari 100 orang, 

pendapatan setahun tak melebihi USD100 ribu, dan jumlah aset tak 

melebihi USD100 ribu. 

3. Medium Enterprise. Memiliki kriteria jumlah karyawan maksimal 300 

orang, pendapatan setahun hingga USD15 juta, dan jumlah aset mencapai 

USD15 juta. 

 

Karakteristik UMKM 

Pada dasarnya, UMKM memiliki berbagai karakteristik. Berdasarkan 

perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria yaitu: 

1. Livelihood Activities: UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja 

untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Non-Pemerintah
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2. Micro Enterprise: UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tak bersifat 

kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise: UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan 

serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise: UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan 

dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. 

 

Keunggulan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau UMKM  

Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman 

berbisnis dalam level ini. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis 

usaha mikro dan kecil menengah serta keunggulan tersebut sulit didapatkan 

di level bisnis raksasa. 

Salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi 

inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi 

terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang 

rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor 

hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil, dan fleksibilitas 

untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis (Supriadi, A; 

Fiety, U., 2021). 

 

Peran UMKM Terhadap Ekonomi Indonesia 

Perkembangan UMKM justru semakin menggeliat setelah krisis moneter 

menerjang ekonomi Indonesia pada 1997-1998 silam. UMKM bahkan 

dianggap menjadi tulang punggung perekonomian di saat perusahaan besar 

tumbang. Kondisi itu merupakan hal positif karena UMKM mampu menjadi 

tolak ukur aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran UMKM juga dianggap 

menjadi solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional. 

Dengan adanya usaha-usaha kecil, lapangan kerja semakin bertambah, 

sehingga pengangguran otomatis berkurang. UMKM bahkan dianggap 

berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding 

sektor usaha besar. 

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Indonesia diperkirakan memiliki 

sekitar 67 juta unit usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah. Sebagian 

besar berada di sektor mikro. Angka itu tercatat paling banyak dibanding total 

unit usaha yang ada di seluruh nusantara. Kendati demikian, laporan Arah 

Kebijakan dan Program Pengembangan KUKM 2020-2024 yang diterbitkan 

Kementerian Koperasi dan UMKM mengungkapkan kucuran kredit untuk 

sektor UMKM masih rendah. Banyak di antara mereka yang belum memiliki 
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akses pendanaan untuk modal usaha ke berbagai lembaga pendanaan, baik 

lembaga perbankan, maupun lembaga non-bank. 

Pada dasarnya, salah satu persoalan klasik yang menyebabkan UMKM 

sulit memperoleh pendanaan adalah karena pemilik usaha sering kali belum 

mampu menyajikan informasi terkait kondisi perkembangan usahanya. Hal ini 

terutama terkait laporan keuangan, khususnya laporan arus kas perusahaan. 

 

C. PENGEMBANGAN USAHA  
Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan (Supriadi, 

La Ode Angga, 2021). Pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi 

pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan 

peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi 

terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan 

teknologi. (Afifuddin, 2020).  

Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini 

ke wilayah geografis baru David (2015). Strategi pengembangan pasar dipilih 

untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat dilakukannya pengkoordinasian, 

sehingga akan dapat dicapai biaya pengorbanan yang lebih rendah dan risiko 

yang dihadapi lebih kecil (Supriadi, A., L. O. A. et. al., 2021). 

Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan 

pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan 

informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan (Hafsah, 

2014). 

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap 

pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi 

dan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan 

usahanya harus mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak 

mampu melihatnya, menangkap peluang dan memulai usaha (bisnis), dan 

menjalankan bisnis dengan berhasil.  

Usaha merupakan suatu kegiatan yang didalamnya mencakup kegiatan 

produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran dan badan 

untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau 

proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang 

dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi 

dari pada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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Jenis-jenis Pengembangan Usaha  

Menurut Subagyo (2018), secara umum pengembangan usaha dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha 

dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan 

langsung dengan bisnis utamanya.  

2. Pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah 

pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama 

untuk mendapatkan keunggulan komparatif, yang secara line produk 

tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. 

 

Menurut Humaizar (2017), berdasarkan caranya pengembangan usaha 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Perluasan ke hulu atau ke hilir. Arah pengembangan usaha disesuaikan 

dengan posisi usaha anda saat ini, jika usaha tersebut berada di hilir, 

maka pengembangannya kearah hulu. Kelebihan: pengembangan pada 

posisi ini lebih muda, karena telah mengetahui pasar, sumber material, 

dan teknologi. Kekurangan: jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini 

melemah, maka tingkat penjualan akan menurun.  

2. Diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah mengembangkan usaha ke 

berbagai jenis usaha. Kelebihan: jika salah satu jenis usaha mengalami 

penurunan permintaan pasar (rugi), maka usaha yang lain masih dapat 

menutupi kerugiannya. Kekurangan: pengembangan cara ini cukup sulit 

dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber 

material, ataupun teknologinya dan sebagainya.  

3. Menjual bisnis (franchise). Arti dari menjual bisnis disini adalah menjual 

hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak 

paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya. 

 

Strategi Pengembangan Usaha  

Menurut Hendro (2011), terdapat beberapa strategi yang biasa 

digunakan dalam pengembangan usaha, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pasar dari sisi produknya  

Mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling 

memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya telah 

diperkenalkan dan sudah tumbuh, sehingga masalah profitabilitas 

(kemampuan mendapatkan laba) serta popularitas dan kualitas sudah 

diterima di pasar. Contohnya adalah: 

a) Memperbesar variasi produk, misalnya: melalui kemasan botol, sachet, 

gelas, dan lain-lain. 
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b) Melalui kategori produk, misalnya: kategori untuk dewasa, kategori untuk 

remaja, kategori untuk ibu-ibu, kategori untuk anak-anak, kategori untuk 

usia diatas 50 tahun, dan lain-lain. Masing-masing kategori produk bisa 

dibedakan secara dosis, ukuran atau kadarnya, dan hal-hal lain yang 

disesuaikan dengan kepentingan pemakainya. 

c) Berdasarkan lini produk, misalnya: untuk produk dengan bahan herbal, 

untuk produk tanpa bahan pengawet, untuk produk dengan yang 

mengandung DHA atau Omega 3, dan lain-lain. 

d) Berdasarkan fungsinya, misalnya: produk untuk rambut kering, produk 

untuk rambut berminyak, produk untuk rambut normal, dan lain-lain.  

e) Menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Dengan 

pengembangan produk, maka diharapkan penjualan akan meningkat 

karena pasar yang dibidiknya semakin berkembang dan bervariasi. 

 

2. Mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya  

Banyak strategi mengembangkan pasar yang dilakukan mengembangkan 

sistem penjualannya, antara lain: 

a) Mengembangkan sistem distribusi penjualan kedalam (internal), antara 

lain: 1) Mengembangkan sendiri, seperti: membuka cabang baru dikota-

kota besar, membuka outlet, agen, atau sejenisnya atas dana sendiri dan 

membuka jalur distribusi sendiri. 2) Mengembangkan melalui kerja sama 

dengan pihak lain,  

b) Mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, antara 

lain: 1) Membuat jaringan pemasaran secara berjenjang, MLM (multi level 

marketing) dimana konsumen adalah pemasar (ranting pemasaran) dan 

distributor sekaligus. 2) Membuat, menyusun, merencanakan sistem 

franchising dengan menjual jaringan, standar operasional, merek produk, 

nama perusahaan, popularitas, dan lain-lain. 3) Sub-kontraktor sebagian 

dan seluruh proses pemasaran, misalnya subkontraktor desain, supplier, 

broker, dan lain-lain. 4) Kerja sama operasional atau outsourcing untuk 

bagian dari kegiatan pemasaran, misalnya kerja sama developer dengan 

broker. 

c) Mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam 

satu industri. Cara yang tepat untuk memperbesar pasar bila modalnya 

cukup dan ingin cepat menjadi besar adalah akuisisi (mengambil alih 

bisnis lain) dan Merger (menggabungkan dua badan usaha atau lebih). 
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3. Mengembangkan pasar dengan strategi integrasi (penyatuan)  

Terdapat dua jenis strategi integrasi, yaitu: 

a) Integrasi vertikal (hulu ke hilir dari flow industry). Penyatuan integrasi 

vertikal dengan cara membeli perusahaan kedalam (pemasok, konsultan, 

produsen, dan lain-lain) atau membeli perusahaan keluar arah konsumen 

(distributor, wholeseller, agen, outlet, dan lain-lain). Contohnya adalah 

perusahaan mie yang membeli perusahaan gandum, perusahaan 

hypermarket yang membeli perusahaan jaringan mini market, dan lain-

lain.  

b) Integrasi horizontal (antar produk, antar kategori). Penyatuan integrasi 

perusahaan-perusahaan yang produknya tidak sama tetapi menunjang 

kesuksesan bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan sepatu membeli 

perusahaan alat-alat olahraga, dan lain-lain. 

 

4. Mengembangkan pasar dengan sinergisme  

Melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian 

kerja sama antara dua perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap 

market atau tukar pasar dan memperkuat satu sama lainnya karena keduanya 

mempunyai keistimewaan. Perusahaan yang satu ingin memasarkan 

produknya ke pasar dan perusahaan yang lainnya ingin menambah calon 

pelanggan. Contohnya adalah bank dan asuransi, rumah sakit dengan 

asuransi, dealer mobil dengan asuransi, dan lain-lain. 

 

Tahapan Pengembangan Usaha  

Menurut Budiarta (2019), seorang pengusaha untuk melakukan 

pengembangan usaha umumnya melalui tahap-tahap pengembangan usaha 

sebagai berikut: 

1. Memiliki ide usaha  

Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha 

yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide 

usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain 

dengan pengamatan. Selain itu ide usaha juga dapat timbul karena 

adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. 

2. Penyaringan ide/konsep usaha   

Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke 

dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam 

bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan 

dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara 

formal maupun yang dilakukan secara informal 
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3. Pengembangan rencana usaha (business plan)  

Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya 

ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari 

perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha 

adalah perhitungan proyeksi rugi-laba dari bisnis yang dijalankan. 

Proyeksi laba-rugi merupakan muara dari berbagai komponen 

perencanaan bisnis lainnya yaitu perencanaan bisnis yang bersifat 

operasional. Dalam menyusun rencana usaha (business plan), para 

wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana 

usaha. 

4. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha  

Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis 

maupun tidak tertulis selanjutnya akan diimplementasikan dalam 

pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam 

pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam 

kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan 

mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, 

material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. 

 

D. PENGELOLAAN KEUANGAN  

Manajemen keuangan (pengelolaan keuangan) menurut Kasmir (2017) 

adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan 

pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Menurut Hartati 

(2018) dan Supriadi, A., (2022) seluruh proses tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain 

itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi Pengelolaan Keuangan (manajemen 

keuangan). Hartati (2018) menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen 

keuangan (pengelolaan keuangan) adalah: 

1. Kegiatan mencari dana (obtain of fund) yang ditujukan untuk keputusan 

investasi yang menghasilkan laba.  

2. Kegiatan mengalokasikan dana (allocation of fund), kegiatan ini ditujukan 

untuk mengelola penggunaan dana dalam kegiatan perusahaan. Artinya 

pemilik sebagai pimpinan dari kelompok usaha harus memiliki 

pengetahuan dalam mengelola keuangan supaya dapat memaksimalkan 

kegiatan usaha. 

 

Kegagalan dalam mengelola keuangan individu dapat menyebabkan 

konsekuensi jangka panjang yang serius tidak hanya untuk orang tersebut 

tapi juga bagi perusahaan. Beberapa tahun belakangan ini, praktik 
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manajemen keuangan mendapatkan perhatian serius dari berbagai organisasi 

seperti pemerintah, lembaga keuangan, universitas dan lain sebagainya (Mien 

Nguyen Thi Ngoc, 2019). Dalam beberapa studi manajemen keuangan 

didefinisikan sebagai seperangkat perilaku mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi hal-hal yang terlibat dalam bidang tunai, kredit, 

investasi, asuransi dan pensiun, dan perencanaan perumahan. Manajemen 

keuangan juga dapat didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan arus kas, 

kredit, tabungan dan manajemen investasi (Dew, J., & Xiao, 2011). 

 

E. ASPEK KEUANGAN  

Menurut Kasmir & Jakfar (2015) aspek keuangan, menilai biaya-biaya apa 

saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan 

dikeluarkan. Kemudian meneliti seberapa besar pendapatan yang akan 

diterima, seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali, sumber 

pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku). Aspek keuangan 

menggambarkan proyeksi jumlah dana atau modal awal yang dibutuhkan, 

sumber modal yang akan digunakan, dan pengembalian apa yang akan 

diharapkan dari investasi yang dilakukan (Utami, F., Supriadi, A, 2021). 

Menurut B. Kartawinata (2020) analisis kelayakan aspek keuangan dalam 

bisnis bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran 

kas serta sumber dana dan proyeksi keuangan, baik pemasukan atau 

pengeluaran yang mungkin terjadi selama masa produksi dan operasional 

proyek yang direncanakan. 

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan 

gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. 

Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan 

aliran kas proyek/bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

rencana bisnis yang dimaksud. 

Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada perhitungan aspek 

keuangan, akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha. Di 

mana perlu diperhitungkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan dan 

dibandingkan dengan pendapatan, pengeluaran, biaya modal, ketersediaan 

dana, kemampuan proyek membayar kembali dana itu dengan rentang waktu 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Serta untuk menilai apakah ke depannya 

proyek akan terus berkembang atau justru berhenti karena merugi. 

Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal 

seperti berikut: 
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1. Sumber-sumber dana yang diperoleh, meliputi: 

a) Modal asing (pinjaman), seperti Pinjaman dari dunia perbankan, 

Pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan Pinjaman dari perusahaan 

non bank. 

b) Modal sendiri, seperti Setoran dari pemegang saham atau modal 

awal, Cadangan laba, dan Laba yang belum dibagi 

2. Kebutuhan biaya investasi, meliputi:  

a) Biaya Pra-Investasi, seperti Biaya pembuatan studi dan Biaya 

pengurusan izin 

b) Biaya aktiva tetap, seperti Aktiva tetap berwujud dan Aktiva tetap 

tidak berwujud 

3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya 

selama umur investasi. Arus kas merupakan aliran kas yang ada di 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan 

beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan 

tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar 

serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Jenis-jenis cash flow yang 

dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari: 

a) Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan 

pengeluaran pada awal periode untuk investasi 

b) Operational cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan 

pada saat operasi usaha. 

c) Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat 

usaha tersebut berakhir 

4. Proyeksi Neraca dan laporan rugi laba 

Disamping membuat cash flow perusahaan juga diminta untuk membuat 

proyeksi laporan keuangannya untuk beberapa periode. Proyeksi laporan 

keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba/rugi. 

5. Kriteria penilaian investasi  

Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria 

investasi dapat dilakukan melalui pendekatan: 

a) Payback Period (PP), merupakan jangka waktu pengembalian nilai 

investasi dengan penerimaan-penerimaan dari proyek investasi yang 

dijalankan. 

b) Average Rate of Return (ARR), ARR disebut juga financial statement 

atau accounting rate of return merupakan metode penilaian investasi 

untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari 

sebuah investasi. 
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c) Net Present Value (NPV), merupakan perhitungan nilai tunai dari arus 

kas, yang didapatkan dari investasi modal pada masa akan datang. 

Memakai tingkat suku bunga tertentu. Lalu akan dibandingkan nilai 

investasi awal yang dilakukan atau nilai sekarang. 

d) Internal Rate of Return (IRR), adalah tingkat bunga yang bisa 

menjadikan NPV = Nol. Sebab PV arus kas di tingkat interest itu sama 

dengan nilai investasi awalnya. 

e) Profitability Index (PI), adalah perbandingan dari present value – PV 

arus kas, dan dengan investasi awal. 

f) Break event point (BEP), adalah sebuah titik impas saat posisi biaya 

seimbang dengan total pendapatan. Sehingga, usaha tidak mengalami 

kerugian maupun mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.  

6. Rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan 

Agar laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan dengan angka-

angka yang ada pada laporan keuangan, maka perlu dianalisis. Alat 

analisis yang dapat digunakan adalah rasio-rasio keuangan. Untuk 

mengukur keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan terdiri dari beberapa rasio. Setiap rasio mempunyai tujuan, 

kegunaan, dan mengandung arti tertentu. Kemudian setiap rasio diukur 

dan diinterpretasikan, sehingga menjadi berarti bagi pengambilan 

keputusan. Adapun pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan sebagai berikut:  

a) Kreditur 

b) Pemegang Saham 

c) Pemerintahan 

d) Manajemen 

e) Karyawan 

7. Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan pedoman yang 

telah ditetapkan. Artinya laporan keuangan dibuat sesuai dengan 

standart yang telah ditentukan, antara lain: 

a) Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan 

adalah posisi aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu 

perusahaan. 

b) Laporan Laba/Rugi 

Laporan Laba/Rugi merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. 

 



 

16 | Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha pada UMKM 

c) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua 

aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang 

berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. 

 

F. PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN  
Perilaku manajemen keuangan dianggap sebagai salah satu konsep 

penting pada disiplin ilmu keuangan. Banyak definisi yang diberikan 

sehubungan dengan konsep ini, misalnya, menurut Mien Nguyen Thi Ngoc 

(2019) perilaku manajemen keuangan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, 

dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Sedangkan secara keseluruhan 

Mien Nguyen Thi Ngoc, (2019) menggambarkan perilaku manajemen 

keuangan sebagai suatu pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi 

motif individu dan tujuan UMKM. Manajemen keuangan berkaitan dengan 

efektivitas manajemen dana. Menurut Amanah (2019), perilaku manajemen 

keuangan adalah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam 

mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan 

individu tersebut.  

Menurut Budi Rustandi Kartawinata (2020) istilah manajemen keuangan 

mengandung arti bahwa arus dana yang diarahkan sesuai dengan suatu 

rencana. Arus dana merupakan perubahan dana yang berasal dari berbagai 

sumber yaitu investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham 

perusahaan, kreditor yang meminjamkan uangnya, dan laba dari tahun ke 

tahun yang telah lalu yang ditahan dalam perusahaan. Dana yang berasal dari 

sumber-sumber tersebut terikat dalam beberapa penggunaan yaitu dalam 

bentuk harta tetap yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, 

persediaan untuk kepentingan produksi dan penjualan, piutang dalam rangka 

pemberian kredit kepada para pelanggan, kas dan surat berharga yang 

dipergunakan untuk transaksi dan tujuan likuiditas. Ini berarti manajemen 

keuangan mengatur anggaran sumber dana (income) dan anggaran alokasi 

dana yang diarahkan sesuai dengan rencana yaitu untuk mendapatkan 

kekayaan yang maksimal.  

Ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mengatur 

keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu 

tersebut merupakan perilaku manajemen keuangan, ilmu ini juga 

menjelaskan mengenai pengambilan keputusan yang irasional terhadap 

keuangan mereka (Amanah, 2019).  
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Perilaku manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung jawab 

keuangan seseorang mengenai cara manajemen keuangan yang dimiliki (Ida 

dan Chintia Yohana Dwinta, 2010). Tanggung jawab keuangan adalah proses 

manajemen uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif.  

Terdapat beberapa elemen yang termasuk dalam manajemen uang yang 

efektif, seperti pengaturan anggaran dan pengeluaran, serta menilai perlunya 

dana cadangan untuk kondisi darurat dan tabungan masa depan, yaitu dana 

pensiun, asuransi, dan investasi dalam jangka waktu yang wajar. Tugas utama 

manajemen uang adalah proses penganggaran. Anggaran bertujuan untuk 

memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara 

tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode 

yang sama. 

Perilaku manajemen keuangan adalah kemampuan seseorang dalam 

mengatur dana keuangan sehari-hari, yang terdiri dari perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan 

penyimpanan keuangan. Dalam praktiknya perilaku manajemen keuangan 

terbagi menjadi tiga hal utama, yaitu (Kholilah and Iramani, 2018): 

a) Konsumsi, yakni pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai barang 

dan jasa (kecuali pembelian untuk rumah baru). 

b) Tabungan, yaitu bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh sebuah 

rumah tangga pada suatu periode tertentu.  

c) Investasi, yakni mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini 

dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa mendatang. 

 

Dengan perilaku manajemen keuangan individu dapat merencanakan dan 

mengatur dengan lebih baik keuangan yang dimiliki dalam pos-pos 

pengeluaran yang berbeda-beda dengan proporsi yang seimbang. Setiap 

individu memiliki perilaku manajemen keuangan yang berbeda. Hal tersebut 

disesuaikan dengan kondisi keuangan dan target yang ingin dicapai oleh 

masing-masing individu. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen 

keuangan diantaranya, sikap keuangan, pengetahuan keuangan, dan Locus of 

Control (Mien Nguyen Thi Ngoc, 2019). Pendapat lain menjabarkan bahwa 

yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan, diantaranya Locus Of 

Control, Financial Knowledge, dan Income (Kholilah and Iramani, 2018). 

Kepribadian merupakan salah satu faktor yang signifikan yang mampu 

mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Aspek kepribadian sering 

mempengaruhi manajemen keuangan karena menjadi penyebab manajemen 

yang buruk. 
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G. ANALISIS SWOT  

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi (Rangkuti, 2018). Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 

ancaman (threats). Analisis SWOT merupakan kerangka penganalisisan yang 

terintegrasi antara internal dan lingkungan eksternal, dengan membangun 

pendekatan SWOT (Assauri, 2018). 

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang 

digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik 

lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT 

merupakan akronim dari kata: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau 

suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim 

SWOT (Rona Indonesia, 2019). 

Analisis SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulasi bisnis atau proyek 

yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. 

Proses ini akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat 

dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari 

setiap aspek. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan 

memilah berbagai hal yang memengaruhi keempat faktornya, kemudian 

dipetakan dalam gambar matriks SWOT: 

a. Kekuatan (strengths) yang mampu mengambil keuntungan dari peluang 

(opportunities) yang ada 

b. Kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan dari peluang 

(opportunities) yang ada 

c. Kekuatan (strengths) yang mampu menghadapi ancaman (threats) yang 

ada, dan 

d. Kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) 

menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. 

 

Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada 

Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan 

menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (Friesner, 2010).  

Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis dalam penyusunan 

strategi, penjualan produk, maupun ide bisnis baru. Freddy Rangkuti 

(Rangkuti, 2015) menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. 

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis
https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Stanford
https://id.wikipedia.org/wiki/1960-an
https://id.wikipedia.org/wiki/1970-an
https://id.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
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(strengths) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses 

pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, 

tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan 

strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis 

SWOT merupakan kerangka penganalisisan yang terintegrasi antara internal 

dan lingkungan eksternal, dengan membangun pendekatan SWOT (Assauri, 

2018). 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses). Unsur-unsur SWOT terdiri dari 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity), dan 

ancaman (threats). 

Faktor eksternal dan internal: untuk menganalisis secara lebih dalam 

tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai 

bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu: 

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan 

threats (O dan T), dimana faktor ini bersangkutan dengan kondisi-kondisi 

yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan 

keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan 

lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, 

kependudukan, dan sosial budaya. 

b. Faktor Internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths dan 

weaknesses (S dan W), dimana faktor ini bersangkutan dengan kondisi 

yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi 

terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) perusahaan. 

Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: 

pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan 

pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan 

(corporate culture). 

c. Model Analisis SWOT 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan 

ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Faktor internal 

dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi 

internal atau IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary). Faktor 

eksternal dimasukkan kedalam matriks yang disebut matriks faktor 

strategi eksternal EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary). 
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Setelah matriks faktor strategi internal dan eksternal disusun, kemudian 

hasilnya dimasukkan dalam model kuantitatif, yaitu matriks SWOT untuk 

merumuskan strategi kompetitif perusahaan atau SFAS (Strategic Factor 

Analysis Summary). 

d. Matriks SWOT 

Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-

faktor strategis perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara 

jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan 

alternatif strategis. 

Table 2.1 Diagram Matriks SWOT 

IFAS 

EFAS 

Strenghts (S) 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kekuatan internal 

Weaknesses (W) 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan 

internal 

Opportunities (O) 

Tentukan 5-10 

faktor ancaman 

eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi 

yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Tentukan 5-10 

faktor ancaman 

eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi 

yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi 

ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 
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a) Strategi SO (Strengths – Opportunities) 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang yang sebesar-besarnya. 

b) Strategi ST (Strengths – Threats) 

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c) Strategi WO (Weaknesses – Opportunities) 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d) Strategi WT (Weaknesses – Threats) 

Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman. 

 

H. STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA  

Strategi Pengembangan usaha adalah cara untuk mengantisipasikan 

masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi 

perusahaan yang berubah dengan cepat agar sang pengusaha paham dan 

mengerti tujuan dan fungsi dari kiat mengembangkan usaha kecil itu sendiri 

(Supriadi, La Ode Angga, 2021).  

Strategi pengembangan usaha adalah proses yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, memelihara dan memperoleh klien baru serta peluang 

bisnis untuk mencapai pertumbuhan bisnis (profitabilitas). Lingkup 

pengembangan usaha akan berbeda dari satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya, tergantung dari bisnis model yang diterapkan. Selain itu, 

untuk menyusun strategi pengembangan usaha tidak dapat dilakukan dari 

satu departemen saja, melainkan harus melibatkan lintas departemen. Inilah 

sebabnya diperlukan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang 

maksimal. 

Ada beberapa strategi pengembangan usaha yang efektif pada masa kini 

yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut: 

1. Membangun Merek 

Merek atau brand adalah tanda yang diasosiasikan terhadap suatu 

produk. Merek juga bertujuan untuk menjadi pembeda antara suatu 

produk dengan produk lainnya. Saat melihat merek, konsumen atau calon 

konsumen akan dengan mudah mengenal produk yang dijual. Karena itu, 

agar mendapat perhatian selayaknya dari khalayak umum, sangat penting 

untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan merek produk Anda.  

 

https://www.ad-ins.com/id/strategi-pengembangan-bisnis/
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2. Menambah Modal 

Selanjutnya, agar rencana pengembangan bisnis berjalan dengan lancar, 

dibutuhkan modal yang memadai. Modal dibutuhkan untuk memenuhi 

sejumlah hal, mulai dari menambah kapasitas produksi hingga 

memaksimalkan promosi dengan tujuan agar penjualan meningkat. Untuk 

mendapatkan modal tambahan, ada beberapa cara alternatif yang bisa 

dilakukan. Pertama, menggunakan tabungan atau menjual aset milik 

sendiri. Kedua, mengajukan kredit ke bank. Ketiga, meminta dukungan 

dana dari investor. 

3. Strategi Penjualan yang Tepat 

Strategi pengembangan bisnis juga tak bisa dilepaskan dari strategi 

penjualan yang digunakan. Ada beberapa strategi penjualan yang umum 

digunakan saat ini. Salah satunya, buy market share, yaitu menjual 

produk yang sama kepada orang-orang yang sama. Dalam hal ini, ada 3 

hal yang akan dibandingkan, yaitu kualitas, layanan, dan harga. Strategi 

penjualan lain adalah berburu calon konsumen baru (hunt) atau 

mengelola pelanggan yang lama (farm). Berburu konsumen baru 

membutuhkan usaha yang besar karena Anda harus memperkenalkan 

produk dari awal. Sementara itu, mengelola pelanggan lama adalah cara 

yang mudah dan paling mungkin dilakukan oleh pemilik usaha. 

4. Visible Expert dengan Content Marketing 

Salah satu strategi untuk mengembangkan bisnis kekinian adalah visible 

expert dengan menggunakan content marketing. Maksud dari strategi ini 

adalah dengan membuat salah satu atau seluruh tim Anda terlihat ahli di 

bidangnya oleh calon konsumen. Strategi pengembangan bisnis ini sangat 

efektif jika Anda terapkan khususnya pada usaha jasa seperti agency atau 

outsourcing. Salah satu cara agar strategi visible expert bisa berjalan 

adalah dengan menulis, berbicara atau meng-upload konten yang 

membahas seputar keahlian/bisnis Anda dan bagaimana konten yang 

Anda bagikan tersebut dapat memecahkan masalah klien Anda. 

5. Mengoptimalkan Analisis SWOT 

Meski terdengar klasik, metode analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threats) masih cukup relevan untuk digunakan dalam 

pengembangan bisnis. Metode ini bisa dilakukan untuk mengetahui 

kondisi yang sedang terjadi dalam sebuah perusahaan.  

6. Bergabung dalam Komunitas 

Saat ini banyak sekali komunitas atau forum-forum bisnis yang diinisiasi 

oleh para pengusaha. Anda dapat bergabung dengan komunitas tersebut 

untuk mendapatkan informasi, berbagi, hingga menjalin relasi. Bukan 

tidak mungkin, relasi yang terjalin dengan baik dapat menjadi gerbang 
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untuk terjadinya kolaborasi bisnis dalam menjangkau konsumen bisnis 

yang baru dan mengembangkan usaha Anda. 

7. Berpartisipasi dalam Acara Amal 

Strategi pengembangan bisnis selanjutnya adalah ikut berpartisipasi pada 

acara amal. Anda bisa menjadi salah satu sponsor untuk menyukseskan 

acara tersebut. Selain itu, Anda juga bisa membantu korban yang sedang 

mengalami bencana, baik itu bencana alam gempa bumi, hingga 

kebakaran hutan. Tidak hanya membantu secara finansial, perusahaan 

Anda dapat membantu dengan mengirimkan tim emergency response 

(siaga bencana) di perusahaan Anda jika ada. Secara tidak langsung, hal-

hal tersebut akan berdampak pada peningkatan brand untuk bisnis Anda. 

8. Melakukan Inovasi 

Jika ingin bisnis makin berkembang, langkah lain yang tidak boleh 

diabaikan adalah melakukan inovasi. Inovasi bisnis dapat mencegah 

konsumen setia untuk berpaling ke merek lain sekaligus menarik 

perhatian konsumen baru. Hal-hal baru yang disematkan dalam produk 

inovatif diharapkan dapat meningkatkan minat calon pembeli. Namun, 

sebuah inovasi tidak boleh dilakukan secara asal. Harus ada 

pertimbangan dan perhitungan yang matang sehingga hasil inovasi 

nantinya benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Nah, modal utama 

untuk melakukan inovasi adalah riset dan data pelanggan. 
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METODE  

 
A. TEKNIK ANALISA 

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Cresswell 

(2009) menyatakan pendekatan kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, 

menelaah kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Pendekatan kualitatif bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Dalam mendapatkan data guna membantu dalam penyusunan ini, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara 

terhadap objek yang dituju yaitu para pelaku UMKM toko oleh-oleh yang ada 

di Kawasan Wisata Anyer sebagai populasinya, sehingga data yang didapat 

berupa data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

SWOT yaitu dengan cara identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi UMKM, didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 

ancaman (threats). Analisis SWOT merupakan kerangka penganalisisan yang 

terintegrasi antara internal dan lingkungan eksternal, dengan membangun 

pendekatan SWOT.  

Analisis SWOT dilakukan melalui serangkaian perhitungan yang dikenal 

dengan perhitungan IFAS (internal factor analysis strategy), EFAS (eksternal 

faktor analysis strategy) dan SFAS (strategy factor analysis strategy) dengan 

memperhitungkan nilai bobot dan rating. Berikut langkah-langkah melakukan 

Analisis SWOT serta cara menentukan IFAS, EFAS, dan SFAS: 
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1) Pertama kali yang harus dilakukan penulis dengan menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi kondisi internal dengan merinci: faktor 

kekuatan dan faktor kelemahan. 

2) Demikian pula sebaliknya, kita mengumpulkan faktor-faktor lingkungan 

eksternal yang dianggap berpengaruh dengan merinci:  faktor peluang 

dan faktor ancaman. 

 

Setelah faktor internal dan eksternal tersusun, selanjutnya kita 

melakukan metode analisis SWOT terhadap faktor terpilih.  

 

Cara Menghitung IFAS  

1) Masukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada Tabel IFAS kolom 1. 

Susun 5 faktor dari kekuatan dan 5 faktor kelemahan (Rangkuti, 2018), 

2) Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom 2, dengan skala 

1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot 

tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,00. Faktor-faktor itu 

diberi bobot didasarkan pengaruh posisi strategis (Rangkuti, 2018), 

3) Berikan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala 

mulai dari 10 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut variabel yang dianalisis. Variabel yang bersifat 

positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari 6 

sampai dengan 10 dengan membandingkan terhadap rata-rata pesaing 

utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya jika 

kelemahan besar sekali (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) 

nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai kelemahan rendah/di bawah rata-

rata pesaing-pesaingnya nilainya 5.  

4) Kalikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor 

pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (menonjol) 

sampai dengan 1,0 (lemah).  

5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor bobot faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan bagaimana 

variabel yang di analisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

internalnya.  
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Cara Menghitung EFAS 

1) Masukan faktor-faktor peluang dan ancaman pada Tabel EFAS, kolom 1. 

Susun 5 faktor dari peluang dan 5 faktor ancaman (Rangkuti, 2018), 

2) Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom 2, dengan skala 

1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot 

tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,00. Faktor-faktor itu 

diberi bobot didasarkan pada dapat memberikan dampak pada faktor 

strategis.  

3) Berikan rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala 

mulai dari 10 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi bersangkutan. Variabel yang 

bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang) diberi nilai 

dari 6 sampai dengan 10 dengan membandingkan dengan rata-rata 

pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya, 

jika ancaman besar sekali (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) 

nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai ancaman kecil/di bawah rata-rata 

pesaing-pesaingnya nilainya 5  

4) Kalikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor 

pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (menonjol) 

sampai dengan 1,0 (lemah).  

5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana reaksi faktor strategis eksternalnya.  
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Cara Menghitung SFAS 

Matriks ringkasan analisis faktor strategis atau SFAS (strategic factor 

analysis summary), digunakan untuk meringkas faktor strategis organisasi 

dengan menggabungkan faktor eksternal-EFAS dengan faktor internal-IFAS. 
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B. ROADMAP DAN ALUR 

Roadmap adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang 

mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan 

dalam rentang waktu tertentu, roadmap dapat membimbing untuk selalu 

berada pada jalur yang benar (on the track). Adapun roadmap yang dilakukan 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Roadmap dan Alur 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. HASIL  

Sektor pariwisata diyakini dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. Pengembangan sektor pariwisata ini juga dapat 

menggerakkan pelaku ekonomi lainnya diantaranya pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). Industri pariwisata dianggap mampu meningkatkan 

kesejahteraan dari kalangan pelaku UMKM. 

Pengembangan kepariwisataan dan UMKM memiliki arti yang sangat 

penting dan strategis. Hal itu dikarenakan sektor ini merupakan sektor 

andalan yang nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan 

pembangunan daerah dan para pelaku UMKM itu sendiri, khususnya UMKM 

Toko oleh-oleh. UMKM toko oleh-oleh yang ada di kawasan wisata Anyer 

yaitu: Toko Ana Collection, Toko Hikmal Abadi, Toko Yana, Toko Anggun, Toko 

Eri. 

Para pelaku UMKM khususnya UMKM Toko oleh-oleh dalam menjalankan 

usahanya tidak terlepas dari permasalahan. Ada beberapa permasalahan 

yang mereka hadapi diantaranya Pengelolaan keuangan dan Perencanaan 

Pengembangan Usaha. Untuk itu dalam hal ini peneliti akan mengkaji 

beberapa permasalahan tersebut. 

1. Pengelolaan Keuangan yang Diterapkan oleh UMKM Toko Oleh-oleh 

Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh UMKM yaitu perilaku 

pengelolaan keuangan yang masih sederhana dan konvensional, dilihat dari 

cara pencatatan keuangan yang tidak memenuhi standar, sedangkan dalam 

mengembangkan peluang usaha terdapat kekuatan dan peluang UMKM 

cukup besar (Muhammad Sabiq, 2019). Pengelolaan keuangan menurut 

Horne dalam (Kasmir, 2017) adalah segala aktivitas yang berhubungan 
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dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa 

tujuan menyeluruh. Menurut Hartati (2018) seluruh proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan 

meminimalkan biaya, selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana 

yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan.  

Pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha penting untuk 

diterapkan pemilik UMKM. Menurut Ediraras (2015) bisnis UMKM yang 

keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan 

memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Jika hal ini 

dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat 

menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan 

menjadi sebuah usaha besar.  

Beberapa UMKM Toko oleh-oleh yang 

didatangi untuk mendapatkan data terkait 

dengan pengelolaan keuangan yang mereka 

lakukan dalam mengelola keuangan usahanya. 

Ibu Ana selaku pemilik Toko Ana Collection, 

Bapak Hikmal selaku pemilik Toko Hikmal Abadi, 

ibu Yana Mulyanah selaku pemilik Toko Yana, Ibu 

Haryati selaku pemilik Toko Anggun, dan Bapak Eri Toko Eri, mereka semua 

dalam pengelolaan keuangan usaha masih sederhana dan manual, belum ada 

yang menggunakan sistem keuangan ataupun aplikasi keuangan, keuangan 

usaha baik pendapatan dan pengeluaran hanya dicatat seadanya bahkan 

terkadang tidak ada yang tidak dicatat. Dari penelusuran peneliti mereka 

semua belum familiar dengan penggunaan sistem keuangan, seperti apa yang 

dikatakan bu Ana sang pemilik Toko Ana Collection, dalam wawancara kami 

dengannya, ia menyatakan bahwa “saya menjalankan usaha ini sudah sekitar 
17 tahun, dalam pencatatan keuangan masih ya seperti ini, di catat di buku 

saja, belum menggunakan sistem atau aplikasi, pendapatan di catat di buku 

dan direkap harian, tapi alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar saja” 
tuturnya. 

Sama seperti ibu Ana kami pun berbincang dengan ibu 

Yana Mulyanah selaku pemilik toko Yana, ibu Mulyanah 

menuturkan tentang pengelolaan keuangan usahanya, 

“jarang dicatat sih, paling-paling setiap pagi kalau belanja 

habis sekian, terus sore dihitung dapat uang sekian. Ribet sih 

kalau pencatatan pakai sistem mah, kalau pakai manual kan 

enak dan gampang, nanti kalau sekiranya barang dagangan 

sudah mau habis, belanja lagi kita rekap habis sekian.” seperti itu apa yang 

dilakukan ibu Mulyanah selama ini.  
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Ternyata apa yang dilakukan para pelaku usaha toko oleh-oleh yang ada 

dikawasan wisata Anyer semuanya hampir sama dalam hal pengelolaan 

keuangan usaha, pencatatan yang dilakukan oleh mereka masih sederhana, 

pencatatan dalam buku biasa bahkan ada yang tidak dicatat. Rekap 

pendapatan/omset dihitung setiap hari secara manual apa adanya dan 

berapa adanya dari uang yang didapat, serta pencatatan pengeluaranpun 

tidak dicatat hanya dihitung ketika melakukan pembelanjaan barang saja. 

 

2. Pengembangan Usaha UMKM Toko Oleh-oleh 

Peran pemilik UMKM sangatlah dominan 

dalam menjalankan usahanya. Pemilik UMKM 

mempunyai tanggung jawab penuh atas usaha 

yang dijalankannya. Keputusan-keputusan yang 

bersangkutan dengan UMKM sepenuhnya 

berada ditangan pemilik. Jadi, seorang pemilik 

harus mampu mengatasi dan menyelesaikan 

permasalahan yang timbul dalam usahanya dengan mengambil keputusan 

yang tepat. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan pengembangan 

usaha yang baik dapat membantu para pemilik usaha dalam mengambil 

keputusan-keputusan yang tepat dalam manajemen usahanya, sehingga 

menghasilkan perilaku manajemen keuangan dan pengembangan usaha yang 

baik.  

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang 

berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan 

produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap 

kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi 

(Afifuddin, 2020). 

Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini 

ke wilayah geografis baru (David, 2015). Strategi pengembangan pasar dipilih 

untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat dilakukannya pengkoordinasian, 

sehingga akan dapat dicapai biaya pengorbanan yang lebih rendah dan risiko 

yang dihadapi lebih kecil. 

Pengembangan usaha yang dilakukan para pelaku UMKM Toko oleh-oleh 

yang ada disekitar kawasan wisata Anyer mereka menyesuaikan dengan 

kondisi dan perkembangan lingkungan. Namun mereka kebanyakan berfokus 

pada bagaimana memperluas tempat usaha, menambah toko/kios, dan 

memperbanyak barang dagangan, hampir semuanya hanya berfokus pada hal 
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itu, seperti apa yang kami temui dan dapatkan informasi ketika melakukan 

wawancara dan observasi terhadap mereka, diantaranya sebagai berikut: 

Ibu Mulayanah mengutarakan “pengembangan usaha saya melakukan 
berjualan di toko seperti biasa, paling kalau fashion ada beberapa yang 

dionline kan, tuturnya, saya sudah membuka lapak di Bukalapak, dan Shopee, 

dan untuk pembayarannya otomatis mengikuti ketentuan Bukalapak dan 

Shoppee, saya ada account Shoppepay, Dompet, Dana dan OVO. Untuk OVO 

dan Dana saya gunakan juga untuk pembayaran pembeli di toko, jadi kalau 

ada pembeli yang meminta TF (transfer) saya sediakan OVO dan Dana, kan 

sering juga ada pembeli yang menanyakan TF ya teh begitu”. 
Namun lain dengan apa yang dilakukan oleh 

ibu Anah, dia sepenuhnya dalam pembayaran 

masih manual “masih biasa mas, pembeli bayar 
uang cash/tunai, nggak transfer ribet” begitu 
tuturnya, ibu Anah fokus mengembangkan 

usahanya menambah Toko/kios dan 

memperluasnya. “Alhamdulillah sekarang sudah 

ada 3 toko, disini, disana, dan disana”, ibu Anah merupakan grosir juga untuk 
beberapa produk terutama pakaian khas pantai, “saya grosir juga mas, jadi 
orang-orang pada beli kesini kemudian mereka pada jualan keliling 

disekitaran pantai, ada yang dipajang di saung-saung, kan mereka tuh banyak 

buka saung lapak istirahat gitu disepanjang pantai, nah mereka banyak yang 

beli kesini” tutur bu Anah. Selain itu melayani eceran juga, “kalau mobil-mobil 

pembeli yang lewat banyak juga tuh yang mampir langsung beli kesini” 
ujarnya. Toko oleh-oleh ibu Anah sendiri termasuk toko oleh-oleh yang paling 

besar dan lengkap yang ada di kawasan anyar tempat lokasinya di depan 

hotel Marbella Anyer, dan dua toko cabangnya gak jauh dari Toko utama.  

Dalam wawancara dengan pelaku usaha 

yang lain, pak Hikmal pemilik Toko Hikmal beliau 

pun sama untuk pengembangan usaha dilakukan 

seperti biasa dan apa adanya, “paling kalau 
menjelang liburan panjang seperti liburan 

lebaran itu kami belanja stok barang banyak, 

karena hari libur begitu biasanya lebih rame 

dibandingkan hari-hari bisanya”.  
Dari beberapa sumber tersebut para Pelaku UMKM Toko oleh-oleh yang 

ada di Kawasan wisata Anyer mereka dalam pengembangan usaha ada 

beberapa cara yang mereka lalukan, seperti perluasan toko, memperbanyak 

tempat lokasi usaha/toko, memperbanyak barang dagangan, dan ada 

beberapa yang sudah melakukan penjualan online melalui Bukalapak dan 
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Shoppe. Untuk teknis pembayaran banyak yang masih konvensional atau 

sederhana dengan cara bayar tunai, namun ada juga yang sudah menerapkan 

pembayaran online melalui Dana dan OVO. Sumber permodalan yang mereka 

dapatkan diantaranya pinjaman Bank dan Koperasi. 

 

B. PEMBAHASAN  
1. Pengelolaan Keuangan yang Diterapkan oleh UMKM Toko Oleh-oleh 

Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh UMKM yaitu perilaku 

pengelolaan keuangan yang masih manual dan sederhana, dilihat dari cara 

pencatatan keuangan yang tidak memenuhi standar. Pengelolaan keuangan 

dan pengembangan usaha penting untuk diterapkan pemilik UMKM. 

Beberapa UMKM Toko Oleh-oleh yang 

didatangi untuk mendapatkan data terkait 

dengan pengelolaan keuangan yang mereka 

lakukan dalam mengelola keuangan usahanya. 

Ibu Ana selaku pemilik Toko Ana Collection, 

Bapak Hikmal selaku pemilik Toko Hikmal Abadi, 

ibu Yana Mulyanah selaku pemilik Toko Yana, 

Ibu Haryati selaku pemilik Toko Anggun, dan Bapak Eri Toko Eri, mereka 

semua dalam pengelolaan keuangan usaha masih sederhana dan manual, 

belum ada yang menggunakan sistem keuangan ataupun aplikasi keuangan, 

keuangan usaha baik pendapatan dan pengeluaran hanya dicatat seadanya 

bahkan terkadang tidak ada yang tidak dicatat. Dari penelusuran peneliti 

mereka semua belum familiar dengan penggunaan sistem keuangan.  

Apa yang dilakukan para pelaku usaha toko oleh-oleh yang ada dikawasan 

wisata Anyer semuanya hampir sama dalam hal pengelolaan keuangan usaha, 

pencatatan yang dilakukan oleh mereka masih sederhana, pencatatan dalam 

buku biasa bahkan ada yang tidak dicatat. Rekap pendapatan/omset dihitung 

setiap hari secara manual apa adanya dan berapa adanya dari uang yang 

didapat, serta pencatatan pengeluaranpun tidak dicatat hanya dihitung ketika 

melakukan pembelanjaan barang saja.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Sabiq, (2019) bahwa Perilaku manajemen keuangan yang diterapkan oleh 

UMKM masih sangat sederhana yakni hanya ada pencatatan uang masuk dan 

uang keluar dan masih belum menggunakan kaidah-kaidah pencatatan arus 

kas yang baik dan benar, sedangkan bila dilihat dari aspek keuangannya 

pemilik sudah mengetahui apa itu manajemen kredit dan perilaku 

penyimpanan dana untuk keadaan yang tidak terduga. 
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Menurut Ediraras (2015)) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan 

diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak 

positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Jika hal ini dapat dilakukan oleh 

setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha 

yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha 

besar.  

 

2. Pengembangan Usaha UMKM Toko Oleh-oleh 

Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini 

ke wilayah geografis baru (David, 2015). Strategi pengembangan pasar dipilih 

untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat dilakukannya pengkoordinasian, 

sehingga akan dapat dicapai biaya pengorbanan yang lebih rendah dan risiko 

yang dihadapi lebih kecil.  

Pengembangan usaha yang dilakukan para 

pelaku UMKM Toko oleh-oleh yang ada disekitar 

kawasan wisata Anyer mereka menyesuaikan 

dengan kondisi dan perkembangan lingkungan. 

Namun mereka kebanyakan berfokus pada 

bagaimana memperluas tempat usaha, 

menambah toko/kios, dan memperbanyak 

barang dagangan, hampir semuanya hanya berfokus pada hal tersebut.  

Para Pelaku UMKM Toko oleh-oleh yang ada di Kawasan wisata Anyer 

mereka dalam pengembangan usaha ada beberapa cara yang mereka lalukan, 

seperti perluasan toko, memperbanyak tempat lokasi usaha/toko, 

memperbanyak barang dagangan, dan ada beberapa yang sudah melakukan 

penjualan online melalui Bukalapak dan Shoppe. Untuk teknis pembayaran 

banyak yang masih konvensional atau sederhana dengan cara bayar tunai, 

namun ada juga yang sudah menerapkan pembayaran online melalui Dana 

dan OVO. Sumber permodalan yang mereka dapatkan diantaranya pinjaman 

Bank dan Koperasi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Sabiq (2019) bahwa Pengembangan usaha yang harus diterapkan oleh UMKM 

diversification strategy. Maksudnya UMKM harus menjaga kepuasan 

konsumen, dengan cara meningkatkan pelayanan, kualitas, promosi dan 

inovasi supaya dapat memberikan keuntungan dan tercapainya tujuan 

investasi. 
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C. ANALISIS SWOT 

Berdasarkan hasil analisa pada lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal, penulis mendapatkan beberapa hal terkait kekuatan (strengths), 

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 

yang ada pada UMKM seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Matriks Analisis SWOT 

 

  

 I F A S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E F A S  

Kekuatan (S) 

1. Berada di wilayah/ 

kawasan wisata 

2. Banyaknya wisatawan 

yang datang akan menjadi 

calon pembeli  

3. Lokasi usaha strategis 

4. Pemilik secara rutin 

(setiap hari) melakukan 

monev barang  

5. Adanya keinginan yang 

kuat dari pemilik untuk 

terus menghasilkan 

penjualan  

6. Jumlah pelaku usaha 

terbilang masih sedikit 

Kelemahan (W) 

1. Pencatatan keuangan yang 

kurang rapi dan mumpuni, 

pembukuan manual 

2. Belum ada divisi atau bagian 

khusus pemasaran 

3. Penetapan harga bergantung 

pada kompetitor.  

4. Belum ada SOP tertulis atau 

peraturan tertulis bagi 

karyawan. 

5. Analisa konsumen atau 

pengunjung hanya dilakukan 

melalui pengamatan.  

6. Inovasi produk yang masih 

kurang 

7. Masih mengandalkan 

pengunjung yang datang 

8. Penjualan masih offline 

9. Belum memaksimalkan 

pemasaran online  

10. Tidak adanya branding 

produk 

Kesempatan (O) 

1. Pangsa pasar masih 

besar dan luas 

2. Adanya pasar baru yang 

belum disentuh, yakni 

hotel-hotel/resort yang 

ada di Anyer 

3. Banyak media atau 

saluran promosi yang 

low budget seperti 

social media (facebook, 

twitter, Instagram) dan 

Marketplace.  

 

Strategi (S-O) 

1. Meningkatkan omset 

penjualan dengan 

meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen/ 

pengunjung.  

(S1, S2, S3, S5, O1, O2, O3, 

O7) 

2. Meningkatkan omset 

penjualan dengan 

melakukan penjualan 

online. 

(S1, S2, S3, S5, O3) 

 

Strategi (W-O) 

1. Melakukan pembukuan yang 

rapih atau menggunakan 

sistem. 

(W1, W4, O1, O8) 

2. Melakukan evaluasi setiap 

pekannya untuk melihat 

loyalitas karyawan dan 

konsumen. 

(W2, W4, W5, O4) 

3. Melakukan promosi melalui 

online seperti media social 

dan marketplace.  

(W8, W9, O3, O7)  
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4. Kekuatan tawar-

menawar konsumen 

tergolong kecil.  

5. Adanya objek wisata 

lain yang dikembangkan 

desa  

6. Adanya support/ 

dukungan pemerintah 

7. Memperkenalkan 

produk lokal pada 

masyarakat luar 

8. Banyak Aplikasi/sistem 

keuangan yang bisa 

digunakan 

3. Meningkatkan omset dari 

wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek 

wisata Anyer  

(S2, S5, O1, O7) 

4. Membuat branding dan 

inovasi produk supaya lebih 

berkembang dan bervariasi. 

(W10, O6,)  

5. Menjadikan produk sebuah 

buah tangan bagi para 

wisatawan yang datang ke 

Anyer. 

(W6, W7, O2, O3, O5) 

Ancaman (T) 

1. Dimungkinkan adanya 

pendatang baru yang 

bermunculan 

2. Minimnya permodalan  

3. Terjadinya pandemic 

Covid-19  

4. Perkembangan 

Teknologi sangat cepat 

 

 

Strategi (S-T) 

1. Menjaga kepuasan 

konsumen, dengan cara 

meningkatkan pelayanan, 

kualitas, promosi dan 

inovasi.  

(S2, S5, T1, T4) 

2. Meningkatkan 

permodalan 

(S5, T2) 

3. Memaksimalkan 

penggunaan teknologi 

untuk pengembangan 

usaha 

(S1, S2, S5, T4) 

Strategi (W-T) 

1. Merekrut bagian pemasaran 

(W2, T4)  

2. Merealisasikan produk invasi 

(W6,T1) 

3. Pemasaran online 

(W7, W8, W9, T3) 

 

Strategi Alternatif/SFAS  

Strategi (SO) 

1. Meningkatkan omset penjualan dengan meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen/pengunjung.  

(S1, S2, S3, S5, O1, O2, O3, O7) 

2. Meningkatkan omset penjualan dengan melakukan penjualan online.  

(S1, S2, S3, S5, O3) 

3. Meningkatkan omset dari wisatawan yang datang berkunjung ke objek 

wisata Anyer. (S2, S5, O1, O7) 
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Strategi (WO) 

1. Melakukan pembukuan yang rapih atau menggunakan sistem.  

(W1, W4, O1, O8) 

2. Melakukan evaluasi setiap pekannya untuk melihat loyalitas karyawan 

dan konsumen. (W2, W4, W5, O4) 

3. Melakukan promosi melalui online seperti media social dan marketplace. 

(W8, W9, O3, 07)  

4. Membuat branding dan inovasi produk supaya lebih berkembang dan 

bervariasi. 

(W10, O6) 

5. Menjadikan produk sebuah buah tangan bagi para wisatawan yang 

datang ke Anyer. 

(W6, W7, O2, O3, O5) 

 

Strategi (ST)  

1. Menjaga kepuasan konsumen, dengan cara meningkatkan pelayanan, 

kualitas, promosi dan inovasi.  

(S2, S5, T1, T4) 

2. Meningkatkan permodalan.  

(S5, T2) 

3. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pengembangan usaha.  

(S1, S2, S5, T4) 

 

Strategi (WT) 

1. Merekrut bagian pemasaran  

(W2, T4)  

2. Merealisasikan produk invasi  

(W6, T1) 

3. Pemasaran online  

(W7, W8, W9, T3) 
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SIMPULAN DAN SARAN 
 

 
A. SIMPULAN  

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil simpulan bahwa 

Pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM Toko Oleh-oleh di 

Kawasan Wisata Anyer semuanya hampir sama dalam hal pengelolaan 

keuangan usaha yaitu pencatatan yang dilakukan oleh mereka masih manual 

dan sederhana, pencatatan dalam buku biasa bahkan ada yang tidak dicatat. 

Rekap pendapatan/omset dihitung setiap hari secara manual apa adanya dan 

berapa adanya dari uang yang didapat, serta pencatatan pengeluaranpun 

tidak dicatat hanya dihitung ketika melakukan pembelanjaan barang saja. 

Pelaku UMKM Toko oleh-oleh yang ada di Kawasan wisata Anyer dalam 

pengembangan usaha ada beberapa cara yang mereka lalukan, seperti 

perluasan toko, memperbanyak tempat lokasi usaha/toko, memperbanyak 

barang dagangan, dan ada beberapa yang sudah melakukan penjualan online 

melalui Bukalapak dan Shoppe. Untuk teknis pembayaran banyak yang masih 

konvensional atau sederhana dengan cara bayar tunai, namun ada juga yang 

sudah menerapkan pembayaran online melalui Dana dan OVO. Sumber 

permodalan yang mereka dapatkan diantaranya pinjaman Bank dan Koperasi. 

 

B. SARAN 

Para pelaku UMKM Toko oleh-oleh harus sudah memulai menggunakan 

sistem pencatatan keuangan yang mumpuni, karena hal ini dapat membantu 

dan menunjang perkembangan usaha. Akan lebih bagus apabila dalam 

pencatatan keuangan usahanya menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi yang 

dapat digunakan seperti SIAPIK, LAMIKRO, dll. 
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Dalam pengembangan usaha, pelaku UMKM Toko oleh-oleh harus sudah 

bisa beradaptasi dengan teknologi, perkembangan teknologi sudah sangat 

canggih, ini akan menjadi keuntungan dan kemajuan apabila mereka bisa 

memanfaatkannya, jadi tidak hanya penjualan konvensional atau offline, 

onlinenya pun harus sudah coba dilakukan. 

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparatur pemerintah harus 

bisa lebih memperhatikan lagi keberadaan pelaku UMKM Toko oleh-oleh 

karena keberadaan mereka secara langsung ataupun tidak langsung akan 

berdampak pada kemajuan daerah. Kemajuan UMKM akan mendongkrak 

perekonomian daerah, juga sebaliknya kemunduran UMKM pun akan 

berdampak pula pada perekonomian. 
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