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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar  Belakang  Masalah

Pada perkembangan bisnis saat ini banyak sekali menghadirkan jenis atau

bentuk usaha yang variatif, sehingga persaingan antar usaha jasa sangat ketat.

Tiap-tiap pelaku usaha berlomba-lomba menerapkan strategi pemasaran yang

menarik sehingga banyak diminati oleh konsumen agar dapat bersaing dipasar.

Salah satu bisnis atau usaha yang menghadapi persaingan ketat adalah cafe

dimana cafe sangat diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa.

Cafe merupakan suatu tempat yang biasa digunakan untuk tempat

berkumpul atau melepas lelah sehabis beraktivitas. Cafe biasanya menawarkan

makanan dan minuman serta menyediakan live music sebagai hiburan dan

jaringan WIFI  bagi pengunjung cafe. Dengan nuansa rileks yang disediakan cafe

membuat pengunjung cafe banyak berasal dari kalangan remaja. Hal tersebut

dikarenakan menu makanan yang kekinian dan harga yang terjangkau bagi semua

kalangan terutama remaja. Tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai dan

menikmati makanan serta pelayanan pada cafe tersebut, juga dapat menjadi

tempat bersosialisasi.

Pada umumnya cafe merupakan salah satu jenis UMKM. Padahal, dengan

tingkat persaingan yang tinggi saat ini, UMKM menghadapi kendala dalam hal

pemberdayaan dan pengembangan. Untuk bersaing dengan UMKM lainnya,

UMKM harus meningkatkan inovasi produk dan layanan (Sudaryanto, 2011).
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UMKM merupakan usaha menengah kecil mikro yang biasa diartikan sebagai

usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perorangan atau badan usaha.

UMKM sendiri diyakini mampu membantu perekonomian indonesia karena dapat

menciptakan lapangan pekerjaan. akan tetapi, pada bulan maret tahun 2020

pandemi Covid-19 memasuki negara indonesia yang mengakibatkan

berkurangnya aktivitas sosial. Dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk

melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar memberikan dampak

pada berbagai sektor dalam hal ini adalah UMKM. Selama diberlakukannya

PSBB yang paling merasakan dampak dari penerapan tersebut adalah pihak

pengelola atau pemilik usaha, apalagi usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja

yang bersifat teknis tidak dapat dialihan ke metode daring (online) sesuai anjuran

pemerintah. Dalam hal ini usaha yang dimaksudkan adalah Cafe Matahari.

Matahari merupakan salah satu cafe yang diminati masyarakat Kota Poso

beberapa tahun terakhir ini, Matahari berlokasi di jl. Jendral Katamso, kelurahan

lawanga kecamatan Poso Kota Utara. Pemilik dari Cafe Matahari adalah bapak

Rafiq Syamsuddin S.sos. Beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas

Sintuwu Maroso. Usaha yang beliau rintis  ini merupakan usaha pribadi bukan

merupakan usaha warisan atau turun menurun. Beliau merintis usaha mulai sejak

tahun 2011 hingga sekarang. Alasan beliau memilih menjalankan usaha cafe

dikarenakan lokasi kediaman beliau yang strategis karena berada di pusat

keramaian, bersebelahan dengan Gedung Olahraga (GOR). Sehingga mengundang

daya tarik konsumen untuk bersantai, kumpul bersama, sambil menikmati suasana
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sore hari, bahkan diskusi dan  kerja kelompok karna tersedia fasilitas internet bagi

pengunjung, atau hanya sekedar melepas rasa letih setelah berolahraga.

Cafe matahari tidak hanya menyediakan cafe sebagai sarana bersantai tetapi

juga menyediakan tempat karaoke, bilyar dan memiliki studio radio yang

semuanya masih menaungi nama Matahari. Tenaga kerja yang digunakan terdiri

dari delapan orang,  yang terdiri dari satu orang kasir, enam orang bagian dapur

yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tiga orang bagian pembuatan makanan dan

tiga orang pembuatan minuman, dan satu orang bagian kebersihan. Dengan

adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya perubahan pola pembelian

konsumen, dimana kebanyakan konsumen sudah mulai melakukan pembelian

online tanpa mengunjungi tempat penjualan. Hal ini berdampak pada fasilitas cafe

yang disediakan untuk pengunjung seperti karaoke, serta Wifi. Dengan adanya

kebijakan yang diterapkan pemerintah mengenai PSBB, Cafemengalami

penurunan pendapatan hingga mencapai 70% yang menyebabkan beberapa sarana

hiburan lainnya seperti karaoke, bilyar dan radio harus ditutup. Bahkan Cafe harus

tutup selama tiga bulan lamanya terhitung dari bulan Maret sampai Mei,

dikarenakan kewaspadaan pemilik Cafe terhadap penyebaran virus corona yang

mulai meningkat dan merisaukan masyarakat Kabupaten Poso.

Selama tiga bulan Cafe tutup membuat pemasukan tidak ada. Pada bulan Juni cafe

mulai dibuka kembali akan tetapi sarana hiburan yang disediakan hanya Cafe dan

tempat karaoke. Dengan pembatasan pengunjung dan mematuhi protokol

kesehatan yang diterapkan pada masyarakat seperti penggunaan masker,

pengecekan suhu badan dan cuci tangan. Dengan berkurangnya pengunjung
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mengakibatkan tidak stabilnya pendapatan Cafe Matahari sehingga menurunnya

kinerja keuangan di Cafe tersebut.

Setiap perusahaan berusaha untuk mengevaluasi dan menilai

keberhasilannya dalam menghasilkan pendapatan untuk melihat perkembangan

dan potensi perusahaan. Suatu rasio atau indeks dapat dijadikan sebagai tolak ukur

untuk mengevaluasi data keuangan dalam laporan keuangan suatu bisnis untuk

menentukan keberhasilan keuangan perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan cafe Matahari, kita dapat

melihat laporan keuangan bulanan Cafe Matahari selama pandemi. Dimana

laporan keuangan tersebut mempresentasikan kondisi keuangan dari Cafe

Matahari apakah sudah berjalan sebagaimana yang di harapkan atau tidak. Hasil

anilisis laporan keuangan tahun ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan, seperti penyusunan anggaran, penentuan kebijakan pemasaran dan

kebijakan sumber daya manusia.

Penelitian mengenai dampak covid-19 terhadap UMKM memberi gambaran

terhadap strategi bertahan UMKM dimasa pandemi dengan melihat gambaran

kinerja keuangan dari usaha yang dijalankan. Dengan melakukan penjualan yang

beralih pada metode daring (online), serta mengoptimalkan hubungan pemasaran

dan konsumen dalam upaya mempertahankan produk dan pelanggan tetap ( Ihza,

K.N. 2020 ).

Berdasarkan pengutaraan di atas maka judul dari penelitian ini adalah

Analisis Rasio Profibilitas Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Studi Kasus
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Cafe Matahari. Mengenai latar belakang penelitian mencoba merumuskan

masalah sebagai berikut :

1.2. Rumusan masalah

1.2.1. Bagaimana kinerja keuangan Cafe Matahari berdasarkan perhitungan rasio

profitabilitas ?

1.2.2. Apakah dampak dari Covid-19 mempengaruhi kinerja keuangan pada Cafe

Matahari ?

1.2.3. Bagaimana upaya pemilik Cafe dalam meningkatkan pendapatan selama

masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1.3.1. Dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada Cafe Matahari.

1.3.2. Dampak Covid-19 terhadap Cafe Matahari.

1.3.3. Upaya pemilik Cafe dalam meningkatkan pendapatan selama masa

pandemi Covid-19 tahun 2020.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Untuk menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis

mengenai dampak Covid 19 terhadap UMKM dan upaya yang harus

dilakukan guna meningkatkan pendapatan di tengah pandemi. Dalam hal

ini UMKM yang di jadikan objek yaitu Cafe.

1.4.2. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana pada pada

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu

Maroso.


