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I ABSTRAK 

Di Indonesia n?enurut Hqfirah (2000 : 150) usaha kecil inengalanli pennasalahan 
internal di antai-a11j.a nzenipur~jlai keterbatasan perniodalan dun kurangnya akses 
perbankan dun pasat; mcngakibatL-an leinal~ dalan? struktlrr kayital~?ya. Industl.i 
kecil kerajznan k~llit di Jalt,a Tin~ur tidak dipengai.llhi oleh pel-masalahaii strzlktur 
niodal d a i ~  pelputaran nlodal kerja, karena mendukztng Pecking Order Tlieory 
?lung dinj.ataka11 oleh Myers (1984) Hasil yenelitian mendukui~g tenlz~an Cassa?- 
dun Hohnes (2003) dun Schafsr ct a1 (2004). S~nal and Med~uln Sired Ente?yi,ice 
di Australia dun Gerinnn menunjukkan bahwa SMEs lsbih banyak n~enggunakan 
i~lodal sendii-i daripada hutang. Dengan nzodul sendit-i akcrn nzenurunkan i-esiko 
kebangkrutan kai-ena adunya behan bunga. 
Kata K11nci : Pecking 01-dei; Capital Sti-ucture, Working Capital Tui'i~ Ovei: 
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Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ole11 Yayasan Dana Bakti Astra. (YDBA) 
pada awal tahun 2002 terlihat bahwa Usaha Kecil dan Menengall (UKlGI) memiliki 
bailyak keleinahan. di a~~taranya pada bidailg pcmasaran, pcrmodalan, teknologi, 
organisasi, dail manajeinen. DI tengah badai krisis multidimensi yailg ~nasih lncndera 
Indonesia, temyata UKM masih memberikan kontribusinya dalain menopang Pendapatai~ 
Doinestik Bruto (PDB) bangsa ini. Kontribusinya menyumbailg menciptakan lapailgall 

I 
kcrja tingkat penanaman iiiodal kerja yang rendah, scrta mengisi inarket nice yang 
tidak cfisien dikerjakan oleh perusahaan-pcrusahaan yang berskala besar. UKM di 
sainping itu lnerupakan pusat lapangan kcrja bagi tcnaga kerja yang tidak terdidik dan 
seini skill w;o~~lcers. Di Jawa Timur ada sejuinlah UKM yang proses inanufakturingnya 
meilggu~lakan Jobbi~lg. Menurut Hill (1 994) .Jobbing adalah proses ina?n4factz1ring 
yang inei~ghiinpun masukan bahan baku dan tenaga kerja diubah menjadi produk pesanan 
spesifikasi yang ditentukan ole11 pcmesan. dikerjakan dengan inenggunakan keahlian 
tertentu untuk mernbuatnya. Produk tcrsebut tidak aka11 diperlukail dalam bentuk yang 
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persis salna untuk kedua kalinya. Pesanan cenderung datang tidak teratur dengall jangka 
waktu pclnesanan yang la~na antara pesanan yang satu dengan beril<utnya. Usaha kccil 
tersebut umulmya inembuat sepatu. tas, alas kaki atas pesanan khusus sepei-ti etnik 




