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Usaha kecil menengah (UKM) adalah suatu usaha yang menjadi motor 

penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dibanyak negara di dunia dan 

memberikan kontribusi yang besar untuk mengurangi pengangguran, 

memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia, usaha kecil 

menengah (UKM) menjadi suatu fenomena perekonomian tersendiri ketika 

terjadi kenaikan harga pangan dan bahan baku sehingga banyak usaha besar 

mengalami kesulitan dalam usahanya, usaha kecil menengah mampu 

mempertahankan usahanya di tengah krisis ekonomi. Data menunjukkan pada 

tahun 1998 jumlah pelaku UKM mencapai 99,2% dari total pelaku ekonomi 

dan menyerap 88,3% total angkatan kerja Indonesia. Dan di Surakarta pada 

tahun 2002 mengalami peningkatan jumlah unit usaha dari 4525 unit usaha 

menjadi 4660 unit usaha dibanding dengan tahun 2001 dengan perincian tidak 

ada penambahan usaha besar, 2 usaha menengah dan 133 usaha kecil. Untuk 

tetap mempertahankan kelangsungan usahanya dan meningkatkan 

pertumbuhan usahanya, usaha kecil menengah menghadapi berbagai 

keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi itu meliputi 

keterbatasan finansial (permodalan), keterbatasan pemasaran, keterbatasan 

manajemen, keterbatasan produksi dan keterbatasan teknologi. Dari 

keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi, keterbatasan modal menjadi faktor 

yang dominan mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM. Bank BRI 

merupakan salah satu bank koordinator pembiayaan UKM berusaha 

menyediakan tambahan modal terutama modal kerja kepada UKM. Namun 
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demikian terdapat faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan UKM yaitu pendidikan, lama usaha dan jumlah tenaga kerja. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah (a) 

diduga faktor pendidikan, jumlah tenaga kerja, lama usaha dan kredit modal 

kerja secara individu maupun bersama-sama mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan  UKM; (b) diduga faktor kredit modal kerja menjadi faktor yang 

paling dominan mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM. 

Sejalan dengan masalah dan hipotesis penelitian tersebut maka penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober dengan menggunakan metode studi 
kasus dan dilakukan pada UKM yang mengambil kredit modal kerja di bank BRI 
Surakarta Sudirman berjumlah 153 debitur (UKM). Dengan menggunakan metode 
pengambilan sampel random atau sampel acak diambil 40 debitur (UKM). 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. Langkah-langkah analisis dan pengujian hipotesis 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut i) uji t, ii) uji F, iii) uji 
R2 pada tingkat signifikansi 5 %. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu faktor pendidikan, 

jumlah tenaga kerja, lama usaha dan kredit modal kerja bank BRI 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM. Hal tersebut terlihat bahwa nilai t-

hitung lebih besar dari nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5 %. Sedangkan 

secara bersama-sama faktor pendidikan, jumlah tenaga kerja, lama usaha dan 

kredit modal kerja bank BRI mempengaruhi tingkat pertumbuhan UKM. Hal 

tersebut terlihat bahwa nilai F-hitung sebesar 14,724 lebih besar daripada F-

tabel sebesar 2,61 pada tingkat signifikansi 5 % dan faktor kredit modal kerja 

bank BRI menjadi faktor paling dominan mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

UKM dengan nilai t-hitung sebesar 2.850 lebih besar daripada nilai t-hitung 

faktor-faktor lainnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Salah satu masalah pembangunan yang mendesak untuk dipecahkan oleh 

pemerintah Indonesia adalah menciptakan kesempatan kerja bagi rakyat. Jumlah 

penduduk yang terus meningkat, pemilikan tanah yang tidak merata, dan 

pembangunan nasional yang mempunyai bias kota yang tinggi, menimbulkan 
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masalah pengangguran. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan kurangnya 

kesempatan kerja dalam artian mendapatkan pekerjaan tetap dengan upah yang 

memadai. Salah satu alternatif mengatasi masalah pengangguran adalah membuka 

lapangan kerja sendiri dengan cara membangun usaha sendiri walaupun bentuk 

usahanya kecil (UK). Usaha ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

kesempatan kerja bagi rakyat.  

      Usaha Kecil Menengah (UKM) telah menjadi suatu fenomena perekonomian 

tersendiri.  Ketika pada tahun 1997 terjadi kenaikan harga pangan dan bahan 

baku, sehingga banyak industri-industri besar yang pada umumnya masih 

bergantung pada bahan baku impor mengalami kesulitan. Usaha kecil menengah 

(UKM) sebagai industri mampu mempertahankan usahanya ditengah terpaan 

badai krisis ekonomi tersebut. Data menunjukkan, pada tahun 1998 jumlah pelaku 

usaha kecil menengah mencapai 99,2% dari total pelaku ekonomi dan dapat 

menyerap 88,3% total angkatan kerja Indonesia (Usahawan,April 2002:52).  

      Dalam masa krisis, usaha kecil menengah (UKM) mempunyai keunggulan-

keunggulan : 

a. Mampu menyerap tenaga kerja. 

b. Bahan baku yang digunakan berasal dari sumber daya alam (SDA) lokal dan tidak tergantung impor. 

c. Merupakan industri atau usaha yang bersifat padat karya. 

      Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan motor penggerak bagi 

pertumbuhan ekonomi dibanyak negara didunia dan memberikan kontribusi yang 

besar untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan 

pendapatan (Tulus Tambunan,2002:1). Usaha kecil menengah (UKM) dari jumlah 

unit usahanya memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 73 

kerja di Indonesia. Menurut Kasi Industri Kecil Dinas Perindustriaan Perdagangan 

dan Penanaman Modal (Disperindag & PM), menyatakan di Surakarta selama 

tahun 2002 mengalami peningkatan jumlah unit usaha dari 4.525 unit usaha 

menjadi 4660 unit usaha atau sebesar 2,98% dibanding dengan tahun 2001 dengan 

perincian tidak ada penambahan usaha besar, usaha menengah ada dua, dan usaha 

kecil ada 133 unit usaha. Sedangkan tenaga kerja yang terserap pada tahun 2002 

mencapai 1.156 orang dan nilai produksi hingga tahun 2002 sebesar Rp 7,04 

trilliun dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp 6,88 trilliun (Solopos,17 

Maret 2003). Hal tersebut membuat banyak pihak memperhatikan keberadaan 

UKM termasuk pemerintah. 

      Hanya saja dalam kenyataannya UKM menghadapi segudang permasalahan  

dalam kegiatannya baik yang bersifat internal (sumbernya dari dalam perusahaan) 

maupun eksternal (sumbernya dari luar perusahaan). Permasalahan internal yakni 

permasalahan finansial yang pada umumnya mengalami keterbatasan pada 

struktur permodalan dalam modal kerja atau modal investasi; permasalahan 

pemasaran yang pada umumnya terjadi keterbatasan untuk memperbesar pangsa 

pasar dan memperoleh peluang pasar; permasalahan manajemen yang pada 

umumnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berkualitas; 

permasalahan produksi yang pada umumnya kesulitan memperoleh bahan baku 

yang berkualitas dengan harga terjangkau; permasalahan teknologi yang pada 

umumnya masih menggunakan teknologi sederhana. Sedangkan permasalahan 

yang bersifat eksternal (yang bersumber dari luar perusahaan) yakni permasalahan 

dalam akses ke bank dan permasalahan yang disebabkan oleh kebijaksanaan-
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kebijaksanaan pemerintah yang tidak kondusif yang lebih menguntungkan usaha 

besar (Tulus Tambunan, 2002:69).  

      Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis faktor pengalaman usaha tidak 

cukup mempengaruhi pertumbuhan suatu usaha. Pertumbuhan UKM juga 

berkaitan dengan kualitas dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Kualitas 

tenaga kerja dipengaruhi oleh lamanya pendidikan yang ditempuh karena jumlah 

tenaga kerja yang banyak belum tentu akan memberikan hasil yang optimal. 

Semakin tinggi pendidikan akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

menyerap atau memahami kemajuan pengetahuan dan teknologi.  

      Dari sekian banyak masalah tersebut permasalahan modal sering disebut-sebut 

sebagai permasalahan yang dominan dihadapi UKM, untuk itu diperlukan 

perhatian dan penanganan. Faktor modal sebagai salah satu faktor produksi 

mempunyai peranan yang penting dalam suatu industri yang sering menjadi 

penyebab suatu unit usaha tersendat-sendat atau bahkan gulung tikar. Hal ini 

sering terjadi khususnya bagi kalangan pengusaha yang termasuk dalam golongan 

Usaha Kecil Menengah (UKM). Tanpa modal yang mencukupi sulit bagi UKM 

untuk terus berusaha. Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan besar yang struktur permodalannya sangat kuat. 

      Kesulitan permodalan bagi  usaha kecil menengah (UKM) juga disadari oleh 

banyak pihak. Berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah telah dan akan 

tetap berbuat sesuatu untuk menolong UKM melalui pemberian kredit dengan 

syarat ringan dan bunga wajar. Lembaga perkreditan formal yang memberikan 
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kredit kepada UKM pada umumnya adalah lembaga keuangan baik perbankan 

maupun bukan perbankan.  

      Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu lembaga keuangan berbentuk bank yang memberikan bantuan modal 

kepada UKM dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kini diberi 

wewenang sebagai bank koordinator pembiayaan UKM berusaha menyediakan tambahan modal kerja bagi UKM. Dengan 

bantuan dari bank BRI berupa kredit modal kerja tersebut diharapkan UKM dapat mempertahankan kelangsungan usahanya 

karena terpenuhinya kebutuhan modal sehingga usaha bisnisnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang 

berskala besar. 

      Kehadiran fasilitas kredit modal kerja dari BRI ini seharusnya memberikan harapan masa depan usaha yang lebih cerah 

bagi UKM. Dengan adanya kredit modal kerja dari perbankan, UKM memperoleh akumulasi modal usaha yang mencukupi 

sehingga dapat menambah kapasitas produksi dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan penjualan.  

      Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menyoroti “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

TINGKAT PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)  (studi kasus pada debitur BRI Surakarta 

Sudirman)”.    

 

B. Perumusan Masalah 

      Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan pada pembahasan ini adalah 

1. Apakah faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit 

modal kerja secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) debitur bank BRI Surakarta 

Sudirman? 

2. Apakah faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit 

modal kerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) debitur bank BRI 

Surakarta Sudirman? 

3. Dari keempat faktor tersebut (pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja 

dan kredit modal kerja) manakah yang mempunyai pengaruh paling 
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dominan terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) 

debitur bank BRI Surakarta Sudirman ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

      Untuk dapat memfokuskan pokok masalah tersebut, perlu ada pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Yang dijadikan objek penelitian adalah usaha kecil menengah (UKM) 

yang mengambil kredit modal kerja bank BRI Surakarta Sudirman. 

2. Faktor-faktor yang akan diteliti meliputi : pendidikan, lama usaha, jumlah 

tenaga kerja dan kredit modal kerja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga 

kerja dan kredit modal kerja BRI secara individu terhadap tingkat 

pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM). 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga 

kerja dan kredit modal kerja bank BRI secara bersama-sama terhadap 

tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM). 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari keempat faktor tersebut manakah yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap tingkat pertumbuhan usaha 

kecil menengah (UKM). 

 

E. Manfaat Penelitian 
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      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi institusi perbankan, pemerintah lembaga terkait, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan masukan di dalam menentukan kebijaksanaan 

yang berkaitan dengan usaha kecil menengah (UKM).  

2. Bagi peminat masalah yang sama, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan informasi tambahan dan bahan perbandingan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

       

 

 

 

             Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

      Dalam hal ini faktor-faktor yang diteliti terdiri dari : faktor pendidikan, 

faktor lama usaha, faktor jumlah tenaga kerja dan faktor kredit modal kerja 

BRI yang dimiliki oleh suatu usaha kecil menengah (UKM). Faktor lama 

usaha tidak cukup mempengaruhi pertumbuhan UKM. Pertumbuhan UKM 

juga berkaitan dengan kualitas dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. 

Kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh lamanya pendidikan yang ditempuh 

karena jumlah tenaga kerja yang banyak belum tentu akan memberikan hasil 

yang optimal. Faktor modal dinilai menjadi faktor yang berpengaruh paling 

dominan dalam pertumbuhan UKM. Tetapi tidak selamanya modal yang 

Tingkat pertumbuhan   
UKM  

Pendidikan 
Lama Usaha 
Jumlah Tenaga Kerja  
Kredit Modal Kerja 
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tersedia cukup untuk membiayai usaha perusahaan. Untuk itu diperlukan 

tambahan modal kerja. Kebutuhan modal dapat tercukupi dengan menerima 

kredit modal kerja dari bank BRI. Dengan menerima kredit modal kerja, 

diharapkan terjadi pertumbuhan dalam usahanya. 

     Tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah dilihat dari hasil penjualan 

setelah menerima kredit modal kerja dengan hasil penjualan sebelum 

menerima kredit modal kerja.    

 

G. Hipotesis 

1. Diduga bahwa faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan 

besarnya kredit modal kerja BRI secara individu berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah debitur bank 

BRI Surakarta Sudirman. 

2. Diduga bahwa faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan 

kredit modal kerja bank BRI secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah debitur bank 

BRI Surakarta Sudirman. 

3. Diduga faktor kredit modal kerja BRI mempunyai pengaruh yang paling 

dominan terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah debitur bank 

BRI Surakarta Sudirman.  
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H. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

   Yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah keseluruhan obyek yang akan 

dijadikan bahan penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

studi kasus yaitu pada usaha kecil menengah yang menjadi debitur Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Surakarta Sudirman. 

2. Variabel Penelitian 

   Berdasarkan variabel yang tercantum dalam kerangka pemikiran, dapat 

dikemukakan definisi variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut : 

a. Kredit modal kerja 

Yaitu besarnya kredit modal kerja yang diberikan kepada UKM, yang 

dinyatakan dalam ukuran rupiah. 

b. Lama Usaha 

Yaitu lama usaha debitur dihitung sejak memulai usaha dalam tahun. 

c. Pendidikan 

          Yaitu pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh debitur dan 

dihitung dalam tahun lamanya ia pernah sekolah. 

d. Tenaga Kerja 

Yaitu sejumlah karyawan yang bekerja termasuk pemilik usaha. 

e. Tingkat Pertumbuhan UKM 

Yaitu suatu keadaan peningkatan hasil penjualan setelah menerima 

kredit modal kerja yang dinyatakan dalam prosentase. Tingkat 
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pertumbuhan usaha bersumber pada penjualan, semakin tinggi angka 

prosentasenya maka semakin baik tingkat pertumbuhan usahanya 

(Moh Tjoekam,1999:163). 

3. Jenis dan Sumber Data 

     Dalam penelitian ini, ada dua macam data yang akan digunakan yaitu  

1). Data Primer adalah data yang berasal dari responden dan dikumpulkan 

melalui kuesioner, dan observasi. 

2). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari BRI Surakarta Sudirman, 

literatur-literatur, perpustakaan dan artikel-artikel yang relevan dengan 

penelitian. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

      Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,1998:115). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh usaha kecil 

menengah (UKM) yang menjadi debitur bank BRI Surakarta Sudirman 

yang mengambil kredit modal kerja sejumlah 153 responden. 

     Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto,1998:117). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode sampel random atau sampel acak yaitu pengambilan 

sampel dilakukan dengan memberi hak yang sama kepada subjek untuk 

memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar (>100) dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto,1998:120). 
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Untuk penelitian ini, diambil sampel sebanyak 25% dari 153 responden 

sehingga diperoleh 38,25 atau 40 responden. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

           Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, 

yang diperlukan adalah : 

a Studi Kepustakaan 

Data ini diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang ada 

sesuai dengan masalah yang diteliti meliputi data mengenai gambaran 

umum bank BRI Surakarta Sudirman. 

b Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan langsung ke 

obyek penelitian guna mendapatkan fakta-fakta dari data-data yang 

diperlukan, dalam penelitian ini digunakan metode : 

1). Daftar Pertanyaan (Quesioner) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat 

dafttar pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian diajukan kepada 

pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan 

dalam penelitian ini. 

2). Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 
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3). Observasi  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. 

6. Teknik Penganalisaan Data 

      Dalam upaya mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis 

digunakan beberapa metode analisis, yaitu : 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memakai statistik  parametrik. Syarat penggunaan 

statistik parametrik adalah data pada tiap variabel harus diuji terlebih dahulu dengan uji 

normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Dengan uji ini dapat diketahui nilai sampel yang teramati, sudah terdistribusi normal. Kriteria 

yang digunakan adalah pengujian dua arah yaitu apabila nilai probabilitas < 0,05 distribusi 

adalah tidak normal. Dan apabila nilai     p > 0,05 maka data terdistribusi normal (Singgih 

Santoso,2001:169).     

b. Uji Asumsi Klasik 

1). Uji Autokorelasi 

     Autokorelasi yaitu suatu keadaan adanya kesalahan pengganggu 

pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan 

pengganggu periode yang lain. Pengujian terhadap gejala 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin-

Watson yang diperoleh dari hasil perhitungan analisis regresi 

dengan angka Durbin-Watson dalam tabel dengan tingkat derajat 

kebebasan (N-k) dan tingkat signifikansi tertentu. Angka D-W 
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dalam tabel menunjukkan nilai distribusi antara batas bawah (dL) 

dan batas atas (dU).   

Kriteria pengujiannya sebagai berikut (Gujarati, 1991:217): 

(a) Jika hipotesis null (Ho) menyatakan bahwa tidak ada serial 

korelasi positif, maka jika : 

                                                     d < dL : menolak Ho 

                                                     d > dU : menerima Ho 

                                           dL £  d £  dU : pengujian tidak meyakinkan 

(b) Jika hipotesis null (Ho) adalah tidak ada serial korelasi negatif, 

maka jika 

                                                        d > 4-dL : menolak Ho 

                                                        d < 4-dU : menerima Ho 

                                           4-dU£  d £  4-dL : pengujian tidak meyakinkan 

(c) Jika null (Ho) adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada serial 

autokorelasi baik positif maupun negatif, maka jika : 

                                                                      d < dL : menolak Ho 

                                                                  d > 4-dU : menolak Ho 

                                                          dU < d < 4-dU : menerima Ho 

                                       dL £  d£  dU atau 4-dU£d £  4-dL : pengujian tidak   

meyakinkan. 

 

 

2). Uji Multikolinieritas 
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     Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau 

lebih variabel independen terdapat korelasi atau hubungan dengan 

variabel independen lainnya, dengan kata lain satu atau lebih 

variabel independennya merupakan suatu fungsi linier dari variabel 

independen yang lain. 

     Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dilakukan 

pengujian dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan 

nilai (r)2, Xi,….Xn. Apabila nilai R2 > (r)2 berarti tidak ada gejala 

multikolonieritas dan apabila R2 < (r)2 maka berarti terdapat gejala 

multikolonieritas.        

3). Uji Heteroskedasitas 

     Pengujian ini dilakukan untuk melihat kesalahan pengganggu 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Hal tersebut 

dilambangkan sebagai berikut : 

E (U2i)Q2 

                        Keterangan : 

                        Q2 = Varian 

                        i = 1,2,3,…n 

apabila didapat varian yang sama maka asumsi homoskedasitas (penyebarannya 

sama) diterima. 

     Untuk menguji ada tidaknya heteroskedasitas dalam model 

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi dalam penelitian ini 
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diuji dengan menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan 

menggunakan dua tahap regresi, yaitu: 

(a) Melakukan regresi atas model yang digunakan dengan OLS 

tanpa memperhatikan adanya gejala heteroskedasitas, 

kemudian dari hasil itu diperoleh besarnya residual. 

(b) Melakukan regresi dengan residual dari hasil di atas sebagai 

variabel tidak bebas. Regresi dilakukan terhadap semua 

variabel bebas.  

     Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilihat 

pada nilai koefisien regresi pada persamaan. Apabila t-hitung <      

t-tabel, maka Ho diterima dengan kata lain menunjukkan adanya 

heteroskedasitas, sebaliknya diterimanya Ha menunjukkan adanya 

homoskedasitas (Gujarati,1991:187).   

C. Uji Statistik 

1). Persamaan Regresi Linier Berganda 

Analisis untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi 

linier berganda, dengan model sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2 X 2 + b3X3 + b4X4 + ei 

Keterangan : 

      Y   = pertumbuhan Usaha (penjualan) UKM                                                                                                     

      b0  = kostanta                 

      X1 = pendidikan 

      X2 = lama usaha 
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      X3 = jumlah tenaga kerja 

      X4 = kredit modal kerja              

      ei   = variabel penganggu 

      b1…4 = Koefisien regresi 

2). Uji t (pengujian secara individual) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian masing-masing koefisien regresi digunakan uji dua arah 

(two tail test) dengan menentukan hipotesa sebagai berikut : 

Ho: b1 = 0 

Ha : b1¹ 0 

Dan menentukan besarnya t-hitung dengan rumus : 

t-hitung = 
)(biSe

bi
 

keterangan : 

bi = koefisien regresi 

Se = standard error koefisien regresi 

     Selanjutnya dengan tingkat signifikansi sebesar 5 % atau    a = 

0,05 maka diperoleh nilai t-tabel. 

Apabila t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dan apabila t-hitung < t-tabel, maka Ho 

diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
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antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian 

ini dilakukan untuk setiap koefisien regresi. 

3). Uji F (pengujian secara keseluruhan koefisien regresi) 

     Pengujian secara keseluruhan ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama, dengan menentukan hipotesis sebagai 

berikut : 

       Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 

Ha : b1¹  b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0 

Untuk menentukan besarnya F-hitung digunakan rumus : 

F-hitung      =        R2 / (k-1) 

                    (1-R2) / (N-k) 

F-tabel  = F (k-1 ; N-k) 

Keterangan : 

R2  =  koefisien determinasi 

k   = banyaknya koefisien, termasuk b0 

N  =  jumlah observasi 

Adapun kriteria pengujiannya : 

     Apabila F-hitung < F-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak 

mempengaruhi besarnya nilai variabel dependen. Sedangkan 

apabila F-hitung > F-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 
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menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen 

berpengaruh terhadap besarnya nilai variabel dependen. 

4). Uji R2 (pengujian koefisien determinasi) 

     Yaitu untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel independen. Semakin besar R2 

menunjukkan estimasi akan semakin mendekati kenyataan yang 

sebenarnya. 

Secara umum koefisien determinasi yang sudah disesuaikan   

ditulis : 

      R2 =   å Xi
2  =     å (XiYi)

2          

                                  å Yi
2       å Xi

2   å Yi
2 

nilai R2 adalah  0 £  R2 £  1              

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Lembaga Keuangan Bank  

1. Pengertian Lembaga keuangan bank 

      Lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana 

masyarakat baik secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan,giro,deposito) maupun tidak 

langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain) dan disalurkan 

untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah 

dan panjang (Y Sri Susilo dkk,1999:3). 
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      Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, 

lembaga keuangan bank terdiri dari : 

a. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.   

b. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

      Lembaga keuangan bank merupakan perusahaan dinamis yang mendorong pertumbuhan perekonomian 

nasional yang pada mulanya hanya menunggu orang-orang yang menyimpan uang dan selanjutnya berkembang 

menjadi aktif dengan mencari orang-orang yang akan menyimpan uang (menghimpun) dan kemudian 

menyalurkannya kembali ke masyarakat. Suatu bank dapat dikatakan berhasil apabila bank melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat dengan efisien dan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh : 

a. Kepercayaan masyarakat kepada bank. 

Hal tersebut berdasarkan gambaran keadaan bank di mata masyarakat yang dipengaruhi oleh keadaan 

keuangan bank, pelayanan, berita-berita di media massa, laporan-laporan BI tentang bank tersebut dan 

pengalaman masyarakat berhubungan dengan bank tersebut.  

b. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh penyimpan terhadap pendapatan dari investasi dengan 

tingkat resiko yang akan dihadapi. 

c. Resiko penyimpanan dana. 

Masyarakat bersedia menempatkan dananya di bank apabila bank dapat memberikan kepastian yang tinggi 

atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah dijanjikan.  

d. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. 

 

 

2. Sumber-sumber penghimpunan dan penggunaan dana 

Dalam kegiatannya untuk kepentingan usahanya, bank mempunyai alternatif untuk menghimpun dana yaitu : 

a. Dana sendiri 

Sumber dana dari dana sendiri merupakan dana yang dibentuk dan dihasilkan sendiri oleh bank untuk 

kelangsungan usaha bank, hal tersebut untuk mengetahui kemampuan bank untuk survive dalam usahanya.  

b. Dana dari deposan 

1). Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau giro bilyet 

sebagai alat bukti pembayaran. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 90 

2). Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikkannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. 

3). Tabungan adalah simpanan yang penarikkannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. 

c. Dana pinjaman 

1). Call money adalah dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain 

melalui interbank call money market untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jangka 

waktu pendek. 

2). Pinjaman antarbank adalah dana yang diperoleh berupa pinjaman jangka pendek dan menengah dari 

bank lain bukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak melainkan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. 

d. Sumber dana lain 

1). Setoran jaminan adalah sejumlah dana pinjaman yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima 

jasa-jasa tertentu dari bank. 

2). Dana transfer adalah pemindahbukuan antar rekening dan dari uang tunai ke rekening. 

3). Surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan 

dengan cara diskonto oleh BI. 

4). Diskonto Bank Indonesia adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian 

promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. 

Setelah dana terhimpun, oleh bank akan dialokasikan dalam bentuk : 

a. Cadangan likuiditas, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan dibedakan 

menjadi dua kategori yaitu cadangan primer (Primary Reserve) dan cadangan sekunder (Secondary 

Reserve). 

b. Penyaluran kredit 

c. Investasi dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang atau 

penyertaan langsung pada badn usaha lain. 

d. Aktiva tetap dan inventaris dapat berupa gedung, mobil, komputer, dan lain-lain.  

3. Kredit 

     Kredit suatu hal yang tidak asing di lingkungan masyarakat. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani 

“credere” yang berarti percaya atau to believe atau to trust atau dalam bahasa latin “creditum” yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran. Sehingga yang dimaksud kredit berarti memberikan nilai ekonomi kepada 

seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan, sehingga penerima kredit (debitur) di masa mendatang 

akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan yang dapat berupa barang, uang atau jasa (Moh 

Tjoekam,1999:1). 

     Sedangkan dalam pengertian nasional  sesuai UU No.7 Tahun 1992, kredit adalah  
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“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan.” 

 

Sehingga dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur , yaitu :  

a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.  

b. Kepercayaan, menyatakan keyakinan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur 

bahwa prestasi (uang, barang dan jasa) yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu 

di masa yang akan datang. 

c. Penyerahan, menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur dalam bentuk 

uang, barang atau jasa yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. 

d. Resiko, menyatakan tingkat resiko yang mungkin timbul jarak antara saat memberikan dan pelunasannya 

di kemudian hari.  

e. Persetujuan, yang menyatakan bahwa antara terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan perjanjian.  

     Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang 

peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok 

bank adalah memberikan kredit. Kegiatan perkreditan melibatkan berbagai 

pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu kreditur (bank) 

dan debitur (penerima kredit) karena kedua pihak inilah yang pertama-

tama akan menerima manfaat dari kegiatan perkreditan. Sedangkan pihak 

pemerintah atau otorita moneter dan masyarakat luas juga merasakan 

manfaat perkreditan itu secara tidak langsung. Oleh karena itu, pemberian 

kredit akan berpengaruh luas dalam segala bidang dan fungsi kredit 

berbeda-beda, tergantung pada pihak-pihak tersebut (Moh 

Tjoekam,1999:3). 

a. Bagi kreditur (Bank) : 
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Pada hakikatnya kegiatan perkreditan bagi bank mempunyai banyak fungsi, antara lain : 

sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari selisih antara bunga kredit dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh bank, menjadi perangsang untuk memasarkan produk-produk jasa 

perbankan yang pada akhirnya akan merebut market share dalam industri perbankan; sebagai 

alat instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan sebagai alat untuk mendidik para 

stafnya untuk lebih mengenal kegiatan-kegiatan industri. 

b. Bagi Debitur : 

Dengan adanya bantuan kredit dari perbankan maka akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha yang ditandai dengan meningkatkannya kegiatan bisnis sehingga pada akhirnya akan 

memberikan peningkatan pendapatan. 

c. Bagi Otorita : 

1). Kredit berfungsi sebagai alat untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi, dan mengendalikan kegiatan moneter. 

2). Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha, 

kesempatan kerja, alat peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat. 

3). Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara. 

4). Pemberian kredit akan menciptakan pasar karena dengan adanya 

kredit akan memperbesar volume konsumsi dan pola konsumsinya 

sehingga berpengaruh dengan terciptanya kegiatan pasar baru. 

d. Bagi Masyarakat: 

Pemberian bantuan kredit dari perbankan dapat berfungsi mengurangi pengangguran, 

membuka peluang berusaha atau bekerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan fungsi pasar 

karena adanya peningkatan daya beli.  
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Jenis-jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat 

dilihat dari berbagai sudut.  

a. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. Berdasarkan undang-undang 

no. 14/1967 (Thomas Suyatno dkk,1995:25-29), kredit ini terdiri atas : 

1). Kredit jangka pendek, kredit ini diberikan dengan jangka waktu 

pengembalian maksimum 1 tahun, dapat berbentuk : 

(a) Rekening koran merupakan kredit yang diberikan dengan batas 

plafond tertentu di mana perusahaan mengambilnya tidak 

sekaligus melainkan sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai akibat dari 

perubahan musim. 

(b) Kredit dari penjual merupakan kredit yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli dengan menyerahkan barang terlebih 

dahulu baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli. 

(c) Kredit dari pembeli merupakan kredit yang diberikan oleh 

pembeli kepada penjual dengan terlebih dahulu pembeli 

menyerahkan uang kemudian menerima barang. 

(d) Kredit Wessel merupakan surat pengakuan utang dari 

perusahaan yang berisikan kesanggupan membayar sejumlah 

uang kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu yang dapat 

dijual atau diuangkan pada bank.   

2). Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu 

pengembalian antara 1 sampai 3 tahun, yang termasuk jenis kredit jangka 

menengah : 
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(a) Term Long merupakan kredit yang pembayarannya dilakukan dengan 

angsuran tetap selama periode tertentu. 

(b) Leasing merupakan kredit yang diberikan untuk tujuan pembayaran sewa 

fasilitas gedung atau mesin-mesin yang diperlukan oleh perusahaan. 

3). Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang diberikan dalam jangka waktu 

lebih dari 3 tahun, yang termasuk jenis kredit jangka panjang : 

(a) Pinjaman obligasi merupakan pinjaman uang jangka panjang dengan 

mengeluarkan surat utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. 

(b) Pinjaman hipotik merupakan pinjaman yang memberi hak hipotik terhadap 

suatu barang tidak bergerak kepada kreditur dengan tujuan untuk 

mengantisipasi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.   

b. Kredit dilihat dari tujuan penggunaannya (Y Sri Susilo,1999:73-74). 

Penggolongan kredit ini dilihat dari tujuan penggunaan  kredit tersebut.  

1). Kredit Konsumsi yakni pemberian kredit yang digunakan dalam 

rangka pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan 

konsumtif seperti pembelian alat rumah tangga, sampai dengan 

mobil dan pembelian rumah. 

2). Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang 

yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan 

investasi atau penanaman modal serta jasa untuk rehabilitasi atau 

modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau 

pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-

mesin yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.  

4). Kredit eksploitasi atau kredit modal kerja. Kredit ini diberikan oleh 

suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 
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kerja perusahaan meliputi pembelian bahan baku, bahan penolong, 

dan biaya-biaya produksi. 

c. Jenis Kredit atas dasar cara penarikan dana 

1). Cash Loan yakni kredit yang memungkinkan nasabah menarik 

dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan khusus. Yang 

termasuk dalam kredit jenis adalah kredit modal kerja dan kredit 

investasi. 

2). Non Cash Loan yakni sejenis kredit yang belum efektif dapat 

ditarik secara tunai ataupun pemindahbukuan, tetapi didalamnya 

telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan 

pembayaran dikemudian hari atau kredit yang tidak memungkinkan 

nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya 

persyaratan khusus. Yang termasuk jenis kredit ini adalah  

(a) Bank Garansi yaitu jaminan dalam bentuk warkat yang 

diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban 

membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila 

pihak yang dijaminkan melakukan cedera janji. 

(b) Letter of Credit yaitu salah satu jasa bank dalam rangka 

pembelian barang dengan fasilitas yang diberikan berupa 

penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak L/C 

dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. 

d. Jenis kredit dilihat dari sifat-sifatnya : 

1). Kredit Berulang (Revolving Credit) 
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Yakni jenis kredit yang mempunyai sifat dapat ditarik sesuai 

dengan kebutuhan dana dari pihak debitur. Kredit ini untuk tujuan 

membiayai kebutuhan modal kerja baik dalam bidang 

perdagangan, industri, prasarana, perkebunan dan lain-lain. 

2). Kredit Sekali tarik (Self Liquidating Credit) 

Yaitu jenis kredit yang mempunyai sifat satu kali penarikan untuk 

suatu jangka waktu kemudian harus dilunasi sekaligus pada saat 

transaksi kegiatan usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut 

selesai. Kredit ini untuk tujuan pembiayaan kontrak pemborong 

dan kegiatan eksport.  

3). Kombinasi kredit berulang dan kredit sekali tarik 

Yaitu jenis kredit yang sifat penarikannya mengkombinasikan 

kredit berulang dan kredit sekali tarik. Kredit ini digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan usaha yang bekerja atas dasar pesanan seperti 

percetakan, leveransir dan lain-lain. 

4). Kredit dengan plafond menurun  

Yaitu Kredit yang secara sistematis plafondnya menurun sesuai 

dengan jadwal angsuran yang telah disepakati antara bank dan 

nasabah dan biasanya digunakan untuk pekerjaan yang 

memerlukan modal relatif besar dan memerlukan jangka waktu 

yang panjang dalam pelunasannya. 

      Kegiatan perkreditan terjadi pada dasarnya atas kesepakatan dan kepercayaan antara 

kedua pihak yakni debitur dan kreditur. Namun pada kenyataan, resiko kerugian masih 

dialami oleh bank. Oleh karena itu pihak perbankan dalam memberikan kredit yang sehat 
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harus mengadakan evaluasi atau analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh 

calon debitur untuk memperkecil atau mencegah kemungkinan terjadinya resiko 

kerugian. Pedoman untuk mengevaluasi pemberian kredit berdasarkan pada prinsip 6 C  

dan 5 P (Moh Tjoekam,1999:94-99). 

a. Prinsip 6 C 

1). Karakter (Character) 

Pemberian kredit didasarkan pada penilaian dengan melihat moral, 

watak/sifat-sifat baik positif maupun negatif dari calon debitur 

sebagai pemilik perusahaan. Dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik debitur dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

2). Kapasitas (Capacity) 

Pemberian kredit didasarkan pada kemampuan debitur untuk memenuhi 

kewajiban-kewajibannya untuk melunasi utangnya, kemampuan untuk mencari 

dan mengkombinasikan resources yang terkait dengan bidang usaha, 

kemampuan memproduksi barang dan jasa . 

3). Modal (Capital) 

Merupakan penilaian pada aspek keuangan nasabah yang 

menggambarkan struktur modal debitur. Dalam hal ini modal 

adalah kemampuan dari nasabah secara nyata dan memiliki unit 

pengukur (yaitu uang) serta berwujud.  

4). Jaminan (Collateral) 

Merupakan jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan 

bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit. 
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Jaminan sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan/keterlaksanaan 

usaha debitur.  

5). Kondisi Ekonomi (Condition Of Economic) 

Pemberian kredit didasarkan pada penilaian tentang kondisi-

kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/daerah 

akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif 

terhadap perusahaan yang memperoleh kredit. 

6). Hambatan-hambatan (Constraints) 

Pemberian kredit didasarkan pada hambatan-hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. 

b. Prinsip 5 P 

1). People 

Penilaian terhadap mitra usaha, customers, suppliers, orang atau 

lembaga yang membackup debitur, yang menunjang kegiatan 

usaha calon debitur. 

2). Purpose  

Penilaian terhadap maksud permohonan kredit dari calon debitur 

3). Payment 

Penilaian terhadap sumber-sumber pelunasan dan penyelesaian 

kredit agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari. 

4). Protection 
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Penilaian terhadap usaha calon debitur bila mengalami kegagalan, 

bank terlindungi dari kesulitan penyelesaian kredit dengan 

anggunan yang dikuasai. 

5). Perspective 

Penilaian terhadap posisi calon debitur pada waktu yang akan 

datang untuk mengikuti kondisi ekonomi, keuangan dan fiskal. 

 

C. Tinjauan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

      Usaha kecil menengah (UKM) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

usaha yang berskala kecil menengah, dan dapat ditinjau dalam berbagai 

pendekatan. Pendekatan itu dapat diukur dari volume penjualan, nilai aset, 

jumlah tenaga kerja, pendekatan dari jumlah kredit yang diterima atau dengan 

kata lain pendekatannya tergantung pada fokus permasalahannya masing-

masing. 

      Menurut UU No.9 tahun 1999 bahwa UK adalah suatu unit usaha yang 

memiliki nilai asset netto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak 

melebihi Rp 200 juta sedangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.10 

tahun 1999 bahwa UM adalah suatu unit usaha dengan nilai asset netto (selain 

tanah dan bangunan) antara Rp 200 juta hingga Rp 10 Milyar.   

      Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan klasifikasi usaha kecil 

menengah (UKM) berdasarkan skala penggunaan tenaga kerja yaitu usaha 

kecil (UK) menggunakan tenaga kerja kurang dari 20 orang sedangkan usaha 
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menengah (UM) menggunakan tenaga kerja antara 20 orang sampai dengan 99 

orang. 

      Walaupun dalam mendefinisikan usaha kecil menengah (UKM) dari 

sejumlah lembaga-lembaga pemerintah berbeda-beda namun UKM 

mempunyai karakteristik yang sama yakni : 

1. Kebanyakan usaha kecil menengah dikelola oleh perorangan yang 

merangkap pemilik dan pengelola perusahaan dengan memanfaatkan 

tenaga kerja dari keluarga sehingga tidak adanya pembagian tugas yang 

jelas antara bidang administrasi dan operasi. 

2. Adanya kecenderungan UKM menggantungkan pembiayaan usahanya dari 

lembaga-lembaga kredit nonformal (keluarga, pedagang perantara dan 

renternir) yang disebabkan rendahnya akses UKM terhadap lembaga-

lembaga kredit formal. 

3. Sebagian besar belum berstatus badan hukum. 

4. Sebagian besar UKM bergerak pada kelompok usaha industri makanan, 

minuman, tembakau, barang galian bukan logam, tekstil, kayu, rotan, 

kertas, dan kimia.  

      Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam 

permasalahan yang tingkat intensitas dan sifatnya berbeda tidak hanya menurut 

jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarwilayah atau 

lokasi. Namun ada beberapa permasalahan yang umum dihadapi oleh UKM     

(Tulus Tambunan,1994:69). 

1. Masalah-masalah yang bersumber dari dalam meliputi : 
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a. Permasalahan permodalan yang pada umumnya kelemahan pada 

struktur permodalan dalam modal kerja / modal investasi.  

b. Permasalahan pemasaran yang pada umumnya terjadi keterbatasan 

untuk memperbesar pangsa pasar disebabkan banyaknya tekanan-

tekanan persaingan baik di pasar domestik maupun pasar ekspor; 

memperoleh peluang pasar dan kurangnya informasi, komunikasi, 

transportasi yang up to date mengenai peraturan-peraturan tata niaga 

pasar baik regional maupun internasional. 

c. Permasalahan manajemen yang pada umumnya terdapat keterbatasan 

sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang disebabkan pendidikan 

yang ditempuh. 

d. Permasalahan produksi yang pada umumnya kesulitan memperoleh 

bahan baku yang berkualitas dengan harga terjangkau.  

e. Permasalahan teknologi yang pada umumnya masih menggunakan 

teknologi sederhana. 

2. Masalah-masalah yang bersumber dari luar : 

a. Permasalahan mengenai keterbatasan akses ke bank. 

b. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang tidak kondusif dan 

lebih mementingkan usaha besar.  

      Di sisi lain, sebenarnya potensi usaha kecil menengah cukup besar untuk 

dikembangkan. Hal ini terutama terlihat dari kontribusinya terhadap 

pembangunan nasional yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan, 

mengurangi pengangguran, dan memerangi kemiskinan. Namun demikian 
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potensi yang besar bukan berarti secara otomatis akan memperbesar usaha 

kecil menengah itu sendiri, sebab potensi tersebut tanpa digali dan 

dibudidayakan akan berhenti sebagai potensi semata. 

      Alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan industri atau 

usaha yang tangguh, tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan modal 

saja tetapi diperlukan juga pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dari 

usaha kecil menengah (UKM). Bentuk dari pembinaan dan pengawasan 

terhadap UKM dapat dilakukan dengan mengadakan program kemitraan dan 

pemberian bantuan pendidikan dan latihan. Hal tersebut dilakukan melalui 

(Falikhatun,2001:5) : 

1. Hubungan kerjasama yakni hubungan yang dilakukan dengan kerjasama 

antar sektor industri maupun sektor industri dengan sektor ekonomi 

lainnya, antar usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan koperasi. 

2. Hubungan dagang yakni hubungan dagang yang dilakukan dengan 

melakukan pemesanan produk yang dihasilkan mitra usahanya dari para 

UKM oleh usaha besar yang menjadi bapak angkat. 

3. Hubungan subkontrak yakni hubungan yang dilakukan melalui produk 

yang dihasilkan oleh UKM menjadi bagian dari produk yang dihasilkan 

oleh usaha besar yang menjadi bapak angkatnya. 

4. Hubungan pembinaan yakni hubungan yang dilakukan dengan melakukan 

pembinaan oleh bapak angkat atau instansi terkait .       
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C. Faktor Pendidikan, Lama Usaha, Jumlah Tenaga Kerja dan Kredit 

Modal Kerja  

1. Pendidikan  

      Pendidikan dalam penelitian ini diukur dari pendidikan formal yang 

pernah ia tempuh. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh jenjang 

pendidikan yang telah ditempuhnya atau lamanya ia pernah sekolah 

terutama terhadap pendidikan formal. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa pendidikan akan membentuk keluasan pengetahuan seseorang dan 

selanjutnya akan sangat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan. 

Dengan demikian semakin lama seseorang menempuh pendidikan atau 

tingkat pendidikannya maka orang akan cenderung lebih rasional dalam 

mencermati setiap fenomena, termasuk fenomena dalam perencanaan, 

pelaksanaan usaha serta pengendalian usahanya (Basu Swasta, 1990:125).  

     Begitu juga dikaitkan dengan kegiatan bisnis, apabila semakin tinggi 

pendidikan seorang pengusaha, cenderung semakin tinggi kemampuannya 

dalam menyerap teknologi, memperbaiki kualitas produk, meningkatkan 

produktifitas dalam berproduksi, memperluas pangsa pasar dan menembus 

pasar baru.   

2. Lama Usaha 

      Semakin lama seseorang menekuni suatu pekerjaan tertentu, maka 

akan semakin menguasai bidang pekerjaan tersebut. Bila seseorang sudah 

memiliki pengalaman kerja di suatu bidang maka akan mempunyai 

kecakapan atas bidang yang pernah dilakukan tersebut karena pengalaman 
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adalah suatu bentuk pendidikan informal dimana seseorang secara sadar 

belajar. Dengan belajar pada akhirnya akan mempunyai kecakapan serta 

terampil dalam menghadapi atau melaksanakan pekerjaan. Pada mulanya 

seseorang belum mempunyai pengalaman, namun sesuai dengan 

berjalannya waktu dan yang telah dikerjakannya maka seseorang akan 

makin menguasai suatu pekerjaan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa 

semakin lama seseorang bekerja pada suatu bidang maka makin 

berpengalaman seseorang pada bidang tersebut dan makin cakap 

melakukan pekerjaan. Semakin banyak pengalaman, seseorang akan dapat 

meningkatkan produktifitas kerja orang tersebut.    

3. Tenaga Kerja 

      Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi penting dalam 

perusahaan. Dalam menjalankan suatu kegiatan industri, tenaga kerja 

menjadi faktor yang penting agar suatu industri dapat tumbuh dan 

berkembang. Dari segi jumlah, semakin banyak tenaga kerja yang 

digunakan dalam proses produksi biasanya akan semakin tinggi pula 

produksi dari kegiatan tersebut.   

4. Kredit Modal Kerja    

      Faktor modal selalu dibutuhkan setiap perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. Dengan modal dana yang dipunyai, perusahaan dapat 

menggunakannya untuk membeli aktiva tetap, membeli bahan-bahan 

untuk kepentingan produksi, dan untuk melakukan berbagai transaksi. 

Pada prinsipnya berdasarkan asalnya, penawaran kebutuhan modal dana 
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suatu perusahaan dapat disediakan dari sumber intern perusahaan maupun 

sumber ekstern perusahaan (Bambang Riyanto, 1998:209-222). 

a. Modal dari sumber internal (intern resources) adalah modal yang 

dihasilkan sendiri di dalam perusahaan dengan kekuatan sendiri yang 

bentuknya keuntungan ditahan dan akumulasi penyusutan. 

b. Modal dari sumber eksternal perusahaan (extern resources) adalah 

modal yang berasal dari luar perusahaan yakni para kreditur (pasar 

modal, bank), pemilik perusahaan, peserta, dan pengambil bagian 

perusahaan.  

Modal kerja merupakan salah satu kebutuhan mendesak yang diperlukan 

untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Modal kerja yang 

dibutuhkan akan habis dalam satu cycle usahanya. Klasifikasi modal kerja 

yakni perputaran dari uang kas kemudian dibelikan bahan dan barang yang 

diperdagangkan menjadi piutang dagang dan akhirnya menjadi uang kas 

lagi (Teguh Pudjo Mulyono,1994:26). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arus Modal kerja untuk perdagangan 

Modal kerja didefinisikan berdasarkan beberapa pendekatan : 

Uang kas  Barang dagangan 

dijual 

Ditagih 
Piutang 
dagang 
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a. Modal kerja dengan pendekatan kualitatif. Menurut pendekatan 

kualitatif, modal kerja merupakan sejumlah kelebihan aktiva lancar 

diatas pasiva lancar (net working capital). 

b. Modal kerja dengan pendekatan kuantitatif. Menurut pendekatan 

kuantitatif, modal kerja merupakan semua komponen aktiva lancar 

yang tertanam dalam perusahaan atau kadang disebut dengan modal 

kerja bruto (gross working capital). 

c. Modal kerja dengan pendekatan fungsional. Menurut pendekatan 

fungsional, modal kerja ditinjau berdasarkan pada fungsi dari dana 

dalam menghasilkan pendapatan. 

      Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal kerja adalah dengan 

meminjam (kredit) dari bank atau lembaga keuangan formal lainnya. 

Kredit modal kerja adalah jumlah kebutuhan modal kerja dikurangi dengan 

modal sendiri (Moh Tjoekam,1999:140). Kredit modal kerja bagi 

perusahaan berperan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan 

yang habis dalam satu siklus usahanya sehingga kelangsungan usaha 

perusahaan dapat berjalan dan terjadi peningkatan penjualan.   

 

D. Penelitian Terdahulu 

      Hasil penelitian yang mengkaji usaha kecil menengah secara umum 

ditemukan berbagai permasalahan antara lain masalah permodalan, 

manajemen (SDM), produksi, pemasaran dan teknologi. Disisi lain juga 

ditemukan bahwa usaha kecil menengah berperan dalam mengurangi 
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pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Kebutuhan adanya 

penambahan modal terutama modal kerja bagi usaha kecil menengah sebagai 

upaya meningkatkan pendapatan semakin dirasakan. Hal tersebut didukung 

oleh K Tjilik Suwito dkk (1993) dalam penelitiannya tentang “Peranan 

Pemberian Kredit Bank Pasar Terhadap Upaya Pengembangan Usaha 

Pedagang Kecil Di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”. Penelitian 

tersebut dilakukan untuk mengetahui peranan kredit dan faktor-faktor lain 

yang berkaitan dengan upaya pengembangan usaha pedagang kecil di 

Kabupaten Karanganyar. Dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa 

pemberian kredit berperan dalam upaya pengembangan usaha pedagang kecil. 

      Penelitian Endang Widyowati, (2000) yang berjudul “Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pengrajin Rotan di Kabupaten Sukoharjo” 

diperoleh hasil bahwa modal usaha, pengambilan kredit, jaringan telepon, 

pendidikan, dan pengalaman usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Dengan hasil bahwa kenaikan modal 1% maka keberhasilan usaha meningkat 

sebesar 0,2157%, kenaikan pendidikan 1 tahun maka keberhasilan usaha 

meningkat sebesar 0,3171%, dan pengalaman usaha naik 1 tahun maka 

keberhasilan usaha meningkat sebesar 0,2956. 

      Penelitian Estri Rusmawati, 1997 yang berjudul “Pengaruh Kredit Modal 

Kerja Dari Bank Pasar dan Faktor-faktor lainnya Terhadap Tingkat Laba 

Usaha Pedagang Kelontong di Kabupaten Klaten”, diperoleh hasil bahwa 

secara bersama-sama variabel lama usaha, jam kerja per hari, lokasi usaha dan 
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modal kerja Bank Pasar berpengaruh secara signifikan terhadap laba usaha 

pedagang kelontong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

Sejarah Perkembangan BRI 

      Dalam perkembangan dunia perbankan sekarang ini, PT BRI senantiasa 

tidak pernah melupakan sejarahnya. Karena sampai saat ini BRI masih tetap 

melayani masyarakat terutama kalangan kecil menengah yang dalam hal ini 

benar-benar memerlukan bantuan dan bimbingan mengenai masalah ekonomi. 

Seperti halnya pada jaman berdirinya, BRI senantiasa mengutamakan kaum 

masyarakat lapisan bawah. 
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      Bank Rakyat Indonesia yang menjadi bank milik pemerintah yang usianya 

paling tua, berdiri pada tahun 1895 dan sampai sekarang telah mengalami 3 

jaman yaitu penjajahan Belanda, Jepang, dan Indonesia merdeka. Bahkan 

sampai masa krisis dan sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh dengan 

macam produk dan jasanya. 

      Ario Wiryaatmaja seorang pejabat patih di Purwokerto mendirikan de 

Purwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandesche Hoofden (Bank Priyayi 

Purwokerto) pada tanggal 16 Desember 1895, yang pada awal kegiatannya 

menampung uang kas masjid untuk kemudian digunakan untuk pinjaman bagi 

masyarakat sekitarnya dengan angsuran ringan. Kemudian pada tahun 1896, 

W.P.D de Wolf van Westrode Assiten Residen Purwokerto yang 

menggantikan E. Sieburgh bersama Al Schiff mendirikan “De Porwokertosche 

Hulp Spaar-en Land Bouw Credit Bank sebagai kelanjutan dari “De 

Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandesche Hoofden”. Pada tahun 

1898 dengan bantuan Pemerintah Belanda dimana-mana didirikan Volsbanken 

atau bank rakyat. 

      Awal abad ke XX Volksbanken tersebut mengalami kesulitan sehingga 

Pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam perkembangan 

perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan Dients der Volkscrediet 

wesen (Dinas Perkreditan Rakyat), yang membantu secara materiil maupun 

immateriil yaitu dengan tambahan modal bimbingan dan pengawasan 

sehingga perkreditan rakyat mulai tahun 1904 menjadi regeringzong (tugas 

pemerintah). 
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      Dalam tahun 1912 didirikan lembaga berbadan hukum dengan nama 

central kas yang berfungsi sebagai bank sentral bagi Volksbanken pada 

umumnya termasuk bank desa. 

      Sebagai akibat resesi dunia dalam tahun 1929-1932 banyak volkbanken 

yang tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut 

maka pada tahun 1934 didirikan Algemeene Volkscredietbank(AVB) yang 

bersatus Badan Hukum Eropa. Kemudian pada jaman Jepang berdasarkan UU 

No.39 tanggal 3 Oktober 1942 Algemeene namanya diubah menjadi Syomin 

Ginko (Bank Rakyat). 

      Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, dengan 

peraturan pemerintah No.1.194 tanggal 22 Februari 1946 ditetapkan 

berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank pemerintah yang 

sebelumnya berturut-turut bernama Algemeene Volkscredietbank dan Syomin 

Ginko. Pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia terhenti untuk 

sementara yang disebabkan karena kantor besar Bank Rakyat Indonesia 

dihapus oleh Nederlands Indishe Civil Administration dengan mendirikan 

kembali kantor besar Algeemen Volkscredietbank. Perkembangan sejarah 

politik Indonesia ternyata mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 

sejarah Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan surat keputusan menteri 

kemakmuran rakyat Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1959 dibentuk direksi 

baru yaitu Direksi Algeemen Volkscredietbank yang sebelumnya bernama 

Direksi BRI Serikat. Kemudian berdasarkan UU No.12 tahun 1951, Algeemen 

Volkscredietbank dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951. Sebagai gantinya 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1951, pada tanggal 20 April 

1951 menjadikan BRI sebagai bank menengah. Dengan Peraturan Pemerintah 

pengganti UU No.41 1960 dan Lembaran Negara No.128 tahun 1960 

dibentuklah Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) pada tanggal 26 

Oktober 1960 yang pada akhirnya diintegrasikan kedalam bank Indonesia 

dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan berdasarkan 

Penetapan Presiden No.9 tahun 1965 dan surat Menteri Bank Sentral No.42 & 

47 tahun 1965. Pada tahun 1965 dibentuklah bank tunggal dengan nama Bank 

Negara Indonesia berdasarkan penggabungan Bank Koperasi, Tani dan 

Nelayan yang kemudian diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia 

Unit II. 

      Pada akhirnya tahun 1968 berdasarkan UU No.14 tahun 1967 tentang UU 

pokok Perbankan dan UU No.13 tahun 1968 tentang UU Bank Sentral 

mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Bank Negara 

Indonesia Unit II dipindahkan menjadi bank-bank milik negara dengan  nama : 

a Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta 

kekayaan, perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural 

dengan UU No.12 tahun 1968. 

b Bank Ekspor Impor Indonesia juga menampung segala hak dan kewajiban 

serta kekayaan, perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II bidang 

Eksport Import dengan UU No.22 tahun 1968. 

      Untuk memperingati sejarah Bank Rakyat Indonesia, ditentukan tanggal 

16 Desember 1895 menjadi hari jadi Bank Rakyat Indonesia berdasarkan surat 
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keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Keputusan                     

S-67DIR/12/1982. Dalam perkembangannya status BRI menjadi Perseroan 

Terbatas (PT) setelah berlakunya Undang-undang Perbankan No.7 tahun 

1992. 

      Dari tahun ke tahun industri perbankan dituntut untuk dapat meningkatkan 

perannya dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat guna 

membiayai pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan upaya berbagai 

langkah kebijaksanaan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan 

yang sehat, efisien dan handal di Indonesia. BRI Surakarta Sudirman 

merupakan salah satu kantor cabang BRI di wilayah Surakarta memiliki peran 

yang strategis dalam menghimpun dana dari masyarakat. 

 

 

2. Visi, Misi, dan Sasaran Bisnis BRI 

      Perusahaan dalam kegiatannya tidak akan terlepas dari apa yang menjadi 

visi, misi dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana juga dalam kegiatan BRI 

sebagai bank pemerintah.Visi BRI adalah menjadikan BRI sebagai bank 

komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan 

selalu meningkatkan kualitas baik dalam kegiatan operasionalnya, sistem 

informasi manajemen, organisasi, dan teknologi informasinya.   

     Dalam mewujudkan visinya, BRI menetapkan tiga misi perusahaan yakni  : 
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1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.  

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional 

dengan melakukan praktek good corporate governance.  

3. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

      Sasaran BRI terlihat dari komitmen BRI sebagai bank yang peduli 

membantu dan mengembangkan pengusaha kecil dan ritel dengan 

menyalurkan pinjaman kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) yang diwujudkan dengan 80% dari total portofolio kredit BRI 

ditujukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan peran 

BRI dalam pembiayaan di sektor agribisnis seperti yang dinyatakan dalam 

Business Plan BRI 2000-2003.     

3. Produk dan Jasa BRI 

1. Tabungan : Britama, Simaskot, Simpedes, dan Tabungan Haji. 

2. Giro 

1). Girobri rupiah adalah jenis simpanan BRI yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek, Bilyet Giro atau 

suarta perintah pembayaran lainnya. 
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2). Giro Valas adalah simpanan dalam valas pihak ke-3 pada BRI yang 

setiap saat dapat diambil alih oleh pemegang rekening yang 

bersangkutan. 

3. Deposito 

a. Depobri Valas adalah simpanan pihak ke-3 berupa deposito dalam 

mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu 

sebagaimana telah disepakati antara deposan dengan BRI. 

b. Sertibri adalah sertifikat Deposito BRI dengan jangka waktu tetap atas 

pembawa yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada 

pihak ke-3, yang sasarannya meliputi seluruh lapisan masyarakat baik 

perorangan maupun institusi, kecuali bank dan LKBB. 

c. Deposit On Call adalah simpanan atas nama pihak ke-3 (perorangan, 

perusahaan/yayasan/dana pensiun dll) tau bank yang penarikannya 

dapat dilaksanakan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. 

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan nasabah secara lisan atau 

secara tertulis kepada kantor cabang BRI yang bersangkutan. 

d. Depobri rupiah adalah simpanan berjangka dlam mata uang rupiah 

yang dikeluarkan oleh BRI, dimana penarikannya hnya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah 

disepakati yakni antara 1 hingga 24 bulan. 

4. Kredit 

a. Kredit komersial/konsumtif 
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(a) Kupedes adalah kredit yang diberikan untuk membantu pemenuhan 

modal dalam rangka mengembangkan/ meningkatkan usaha-usaha 

kecil yang ada dipedesaan. 

(b) Kredit Modal Kerja (KMK) / Kredit investasi (KI). 

(c) Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap). 

(d) Kredit Pensiun (Kresun). 

(e) Kredit Kepada Karyawan BRI. 

b. Kredit Program 

1). Kredit Tebu Rakyat Insentif. 

2). Kredit Ketahanan Pangan Palawija. 

3). Kredit Ketahanan Pangan Padi. 

4). Kredit Peternakan 

Untuk Bank BRI Surakarta Sudirman, tidak melayani kredit program. 

5. Cek perjalanan BRI (Cepebri) 

6. Jasa-jasa BRI 

a. Transfer/pengiriman uang antar nasabah BRI 

b. Safe Deposit Box (SDB) 

c. Cek perjalanan BRI (Cepebri) 

d. Inkaso 

e. Fasilitas ATM BRI untuk jasa layanan informasi saldo, penarikan 

tunai, pembayaran tagihan dan ATM bersama Link. 

 

4. BRI dan UKM  
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      Untuk membantu UKM yang kesulitan permodalan dalam 

mengembangkan usahanya, Bank BRI menyediakan berbagai produk kredit 

yang sesuai dengan kebutuhan yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. 

Kredit modal kerja Bank BRI diberikan kepada UKM yang telah menjalankan 

usahanya minimal 2 tahun dengan besar kredit maksimal 5 milyar dengan 

jangka waktu kredit selama 3 tahun dan sharing dana sebesar 30%. Sedangkan 

kredit investasi BRI diberikan kepada UKM dengan besar kredit maksimal 5 

milyar dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun dan sharing dana sebesar 

35%. Selain menyediakan fasilitas perkreditan, bank BRI juga memberikan 

fasilitas lewat media (CD-SMEs) dan memberikan asistensi kepada pengusaha 

kecil menengah dengan berbagai latihan dan pembelajaran (Bank&Wirausaha, 

Juni 2003:6). Fasilitas-fasilitas yang diberikan BRI bertujuan untuk : 

1. Menggalang klasterisasi industri-industri UKM untuk membentuk jaringan 

industri yang bervalue chain. 

2. Membangun multidimensional networking antar industri UKM dan 

lembaga terkait dengan UKM  (sistem distribusi, sistem payment, sistem 

pelatihan, sistem mutu, sistem permodalan, perijinan dan sebagainya.)   

3. Menyediakan layanan terpadu bagi UKM untuk akses informasi pasar, 

standarisasi, perbankan, teknologi dan manajemen. 

4. Menjalin market-matching antar sesama UKM dan UKM dengan Usaha 

Besar ke pasar lokal, regional, dan global. 

5. Memberikan fasilitas interface terhadap perbedaan sistem perdagangan, 

investasi dan teknologi.  
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5. Proses Pelayanan Kredit 

      Pada dasarnya proses pelayanan kredit di BRI Surakarta Sudirman dimulai 

dari permohonan kredit oleh calon debitur sampai dengan kredit dilunasi. 

Sistem-sistem prosedur pelayanan kredit adalah sebagai berikut : 

1. Proses permohonan kredit 

Sebagaimana diatur dalam PPK-BR permohonan kredit baru, perpanjang 

jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan syarat, restrukturisasi maupun 

penyelesaian kredit harus diajukan oleh debitur dan dicatat oleh ADK 

dalam register permohonan kredit (Register SKPP). 

2. Pembuatan disposisi 

Surat permohonan kredit dari debitur/calon debitur, setelah dicatat dalam 

register selanjutnya didisposisi oleh Pinca untuk menunjuk PKL (pejabat 

pemrakarsa) yang diberikan kewenangan dan penugasan untuk 

menindaklanjuti permohonan tersebut melalui ADK. Pemberian disposisi 

yang dimaksud, pada hakekatnya adalah untuk kepastian tanggung jawab 

(akuntabilitas) dan sekaligus sebagai alat pengawas terhadap bawahan. 

3. Proses pendaftaran SKPP oleh ADK 

Berdasarkan disposisi Pinca tersebut, ADK melakukan pencatatan dalam 

Register Permohonan Kredit (Register SKPP) dan tanggal pencatatannya 

tersebut secara yuridis merupakan tanggal mulai proses pelayanan 

kreditnya oleh pihak BRI. Selanjutnya PKL berdasarkan disposisi pinca 

melakukan pnilaian awal (Pre Screening) dengan memperhatikan antara 
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lain : PS, KRD, jenis usaha yang dilarang dibiayai, jenis usaha atau 

pemberian kredit yang perlu dihindari dan daftar hitam-informasi 

mengenai PS,KRD, dan daftar hitam dipeliharakerjakan oleh ADK. 

4. Proses penolakan kredit 

Proses penolakan kredit dari aset hukum dapat terjadi pada tahapan 

sebagai berikut : 

a. Apabila dalam penilaian awal tersebut, diketahui bahwa permohonan 

kredit tidak dapat dilayani karena termasuk dalam klasifikasi warna 

hitam, maka permohonan tersebut boleh langsung ditolak tanpa harus 

diadakan analisis dan evaluasi lebih lanjut. Yang perlu dipastikan, 

semua bukti-bukti sebagai dasar penolakan tetap harus disimpan dan 

dicatat dalam register SKPP sebagai bahan monitoring dan pembuktian 

(apabila suatu saat diperlukan). 

b. Proses penolakan kredit yang terjadi setelah calon debitur lolos dari 

hasil penilaian awal, yang berarti tidak termasuk dalam klasifikasi 

warna hitam tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan kelayakan 

pemberian kredit dan atau karena ketidaklengkapan dokumen-

dokumen kredit lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh BRI. 

Putusan penolakan pada kedua tahapan tersebut, secara yuridis harus 

dituangkan oleh pejabat pemutus di Kancapem/kanca/kanwil dengan 

menggunakan formulir putusan penolakan kredit (formulir 3/VI PPK-

Bisnis Ritel) dengan memberikan alasan penolakannya dan putusan 

penolakan tersebut baru mempunyai kekuatan berlaku kepada 
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debitur/calon debitur, setelah kepada yang bersangkutan selaku pemohon 

diberitahukan secara tertulis dengan menunjukkan surat prmohonan dari 

pemohon dimaksud.  

5. Pembuatan CRR dan klasifikasi warna 

Pada PPK-BR IV butir 3.b.i.6 – halaman 19, ditetapkan sebagai berikut : 

Penilaian atas data-data yang diterima dari pemohon. Dari ketentuan 

diatas, terlebih dahulu perlu dipastikan data-data apa saja yang diterima 

dari pihak calon debitur dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Surat permohonan calon debitur 

b. Identitas diri 

c. Kepemilikan agunan 

d. Legalitas usaha 

e. Laporan keuangan 2 tahun terakhir 

6. Proses analisa kredit (MAK) 

Setelah dilakukan klasifikasi warna dan penilaian CRR serta disimpulkan 

bahwa proses kredit dapat diteruskan, maka langkah selanjutnya adalah 

membuat analisis dan evaluasi kredit yang dituangkan dalam MAK 

(formulir 4/IV PPK-BR). Pada saat melakukan analisa dan evaluasi ini, 

maka PKL dalam hal ini pejabat pemrakarsa melakukan pencairan 

informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber analisis dan 

evaluasi terhadap 5C kredit pemohon dan harus menyakini kebenaran data 

dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk 

kelengkapan dokumennya. 
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7. Pembuatan putusan kredit (PTK) 

Dalam proses ini, pada dasarnya meliputi proses analisis dan evaluasi 

kredit yang dipaparkan dalam MAK (Memorandum Analisa Kredit) 

sampai dibuatnya PTK (putusan kredit) yang diteruskan sampai dibuatnya 

IPK (Instruksi Pencairan Kredit). Pada saat melakukan analisa dan 

evaluasi ini, maka PKL dalam hal ini pejabat pemrakarsa melakukan 

pencarian informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber dan 

evaluasi terhadap 5C kredit pemohon dan harus menyakini kebenaran data 

dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk 

kelengkapan dokumennya. 

8. Persetujuan Pencairan Kredit 

Pencairan kredit adalah disediakannya sejumlah dana yang menjadi hak 

untuk dapat ditarik dan dipergunakan oleh debitur tersebut, dengan jalan 

bertambahnya dana dalam rekening (pinjaman) debitur ke bank yang 

bersangkutan. Pencairan kredit adalah merupakan bukti awal daripada 

terjadi suatu prestasi oleh bank kepada debiturnya, yang mana bukti dapat 

ditemukan baik dalam pembukuan bank maupun pada rekening debitur 

yang bersangkutan. 

9. Pembuatan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) 

Yang perlu diperhatikan dari aspek hukum untuk pembuatan dan pengisian 

dalam formulir LKN adalah laporan tersebut harus dibuat berdasarkan 

gambaran peristiwa yang benr-benar terjadi pada hari dan tanggal 

dilakukannya kunjungan dan wawancara oleh PKL dengan debitur yang 
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bersangkutan dilokasi usaha yang dikunjungi. Hal ini mengingat LKN ini 

merupakan alat pembuktian yang sangat diperlukan baik untuk keperluan 

internal BRI maupun pihak eksternal, apabila dikemudian hari fasilitas 

kreditnya menjadi bermasalah. 

10. Proses Review Kredit, Novasi, Rescue (3R) 

Yang dimaksud dengan perubahan kredit adalah adanya kesepakatan 

antara bank dengan debiturnya untuk melakukan perubahan atas kredit 

yang telah disepakati sebelumnya, yang dapat berupa perubahan 

persyaratan kredit, perubahan jumlah, perubahan jangka waktu ataupun 

perubahan suku bunga kredit. 

11. Pada Saat Pelunasan kredit Oleh Pihak debitur 

Yang dimaksud dengan pelunasan kredit adalah pembayaran yang dilakukan secara 

sekaligus sejumlah kredit yang telah dipergunakan sebelumnya yang disediakan oleh 

Bank dan ditandai dengan pengakhiran hubungan hukum dalam hal hutang piutang 

tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penarikan agunan adalah serah terima surat-

surat bukti kepemilikan agunan yang seebelumnya dikuasai oleh bank kepada 

debitur/penjamin meenyusul adanya tindakan pelunasan kredit oleh debitur. Hal ini 

menjadi tugas dan tanggung jawab bidang ADK, sehingga tidak dibahas secara khusus. 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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      Bab IV ini mengemukakan hasil pengolahan data mengenai pengaruh tingkat 

pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit modal kerja BRI terhadap 

tingkat pertumbuhan usaha usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi debitur 

bank BRI Surakarta Sudirman.  

A. Deskripsi Sampel 

      Deskripsi sampel dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi 

responden berdasarkan butir pertanyaan yang ada pada kuesioner. Berdasarkan 

hasil penyebaran kuesioner, diperoleh hasil distribusi frekuensi responden 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan   

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya atau 

lamanya ia pernah bersekolah. Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan yang 

tinggi cenderung akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menyerap hal-hal 

baru lebih mudah dan banyak dibandingkan dengan orang yang pendidikannya rendah. 

 

 

 

 

 

TABEL IV.1 

DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN BERDASARKAN 

PENDIDIKAN 

 
Pendidikan 
 

Frekuensi 
(orang) 

Prosentase 

Tamat SD (6Thn)   3 7,5 % 
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Tamat SLTP (9 Thn) 
Tamat SLTA (12 Thn) 
Tamat Akademi (15 Thn) 
Tamat  PT (17 Thn) 

  5 
 16 
  6 
10 

12,5 % 
40 % 
15 % 
25   % 

JUMLAH 40 100   % 
                       Sumber : dari data diolah 

Dalam penelitian ini, sebagian besar pendidikan responden yaitu 

menamatkan SLTA (12 tahun) sebanyak 16 orang atau 40% dari seluruh 

jumlah responden. 

2. Jenis Usaha 

Dalam penelitian terhadap jenis usaha responden, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar jenis usaha responden adalah perdagangan sebanyak 22 

orang atau 55 % dari seluruh jumlah responden.  

TABEL IV.2 

DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN JENIS USAHA 

 
Jenis Usaha Frekuensi 

(orang) 
Prosentase 

Perdagangan 
Pertanian 
Perindusrian 
Jasa 

22 
4 
7 
7 

55 % 
10 % 

  17,5% 
  17,5% 

JUMLAH      40     100  % 
                            Sumber : dari data diolah  

 

 

3. Lama Usaha 

Semakin lama usaha seseorang dapat menunjukkan semakin banyak 

wawasan dan pengalamannya dalam berbisnis. Untuk keterangan lebih 

lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.    
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TABEL  IV.3 
DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN BERDASARKAN  

LAMA USAHA 

 
Lama 
Usaha 

(Tahun) 

Frekuensi 
(orang) 

Persentase 

 5 -  10 
11 – 15 
16 – 20 

15 
17 
   8 

37,5% 
42,5% 

    20  % 
JUMLAH 40 100% 

                             Sumber : dari data diolah      

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah 

menjalankan bisnisnya selama 11-15 tahun sebanyak 17 orang atau 42,5% 

dari seluruh responden.  

4. Jumlah Tenaga Kerja 

              TABEL IV.4 

DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN  

JUMLAH TENAGA KERJA 

 
Jumlah tenaga kerja 

(orang) 
Frekuensi 
(orang) 

Prosentase 

4-12 
13-21 
22-31 

25 
  9 
  6 

          62,5 % 
          22,5 % 
          15   % 

JUMLAH 40            100% 
                        Sumber : dari data diolah 

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah tenaga 

kerja responden sebanyak  4-12 orang yaitu sebanyak 25 orang atau 62,5% 

dari seluruh jumlah responden.  

5. Kredit Modal Kerja 

TABEL IV.5 
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     DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN 

KREDIT MODAL KERJA 

 
Kredit modal kerja 

(Rupiah) 
Frekuensi 

(orang) 
Prosentase 

  20.000.000- 165.000.000 
165.000.001- 310.000.000 
310.000.001- 455.000.000  
455.000.001- 600.000.000  

24 
  7 
   8 
   1 

          60    % 
          17,5 % 
          20    % 
            2,5 % 

JUMLAH 40          100   % 

                 Sumber : dari data diolah  

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menerima kredit modal kerja Rp 20.000.000,00 -Rp 165.000.000,00 

sebanyak 24 orang atau 60% dari seluruh jumlah responden.  

6. Tingkat Pertumbuhan UKM 

TABEL IV.6 

DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN 

TINGKAT PERTUMBUHAN UKM 

 
Tingkat Pertumbuhan 

(%) 
Frekuensi 

(orang) 
Prosentase 

                 16 – 70,25 
            70,26 – 124,51 
          124,52 – 178,77 
          178,78 – 233 

  21 
  12 
   5 
   2 

52,5 % 
      30   % 
      12,5% 
        5   % 

JUMLAH  40     100   % 
                     Sumber : dari data diolah 

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

tingkat pertumbuhan (penjualan) sebesar 16-70,25% yaitu sebanyak 21 

orang atau 52,5% dari seluruh jumlah responden. 
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B. Deskriptif  Statistik 

Dari data yang digunakan, diperoleh statistik deskriptif 

TABEL IV.7 
Deskriptif Statistik 

 
Variabel N Min Max Mean SD 

Pddkn 40 6 17 12,88 3,31 

LU 40 5 20 12,08 4,02 

TK 40 4 31 11,35 7,09 

KMK 40 20000000 6.0E+08 179750000,00 1556950057,38 

PTMBH 40 16,67 233,33 81,1048 46,9518 

Valid 40     

       Sumber ; Data yang diolah 

 

D. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui nilai sampel yang teramati apakah 

terdistribusi normal. Kriteria pengujian ini  adalah apabila nilai p < 0,05 

maka distribusinya tidak normal dan apabila nilai p > 0,05 maka 

distribusinya normal.  

 

 

 

TABEL IV.8 

HASIL UJI  NORMALITAS 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 127 

Variabel Nilai p Kesimpulan 

Pddk 0,071 Normal 

LU 0,764 Normal 

TK 0,069 Normal 

KMK 0,343 Normal 

                   Sumber : data yang diolah 

Dari hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas > 0,05 

maka dapat dikatakan data terdistribusi normal.  

 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Autokorelasi  

     Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah diantara 

kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan 

kesalahan pengganggu periode yang lain. Pengujian autokorelasi 

umumnya dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson yang 

menguji ada tidaknya autokorelasi dari hasil estimator mekanisme tes D-W 

(Gujarati,1991:217). Formulasinya adalah dU£  D-W£  4-dU, dimana 

tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif. Nilai Durbin-

Watson ini secara langsung dapat diperoleh dari perhitungan komputer. 

     Hasil pengolahan data komputer menunjukkan nilai Durbin-Watson (D-

W) sebesar 2,53 dari tabel diperoleh nilai dU sebesar 1,721 dan dL sebesar 

1,285 (k = 4, a = 5 %). Kemudian nilai dU dan dL dimasukkan ke dalam 

formula di atas akan diperoleh 1,721 £  2,053 £  2,279. Dari hasil 
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perhitungan tersebut terlihat bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam 

model regresi yang digunakan.  

2. Uji Multikolinieritas 

     Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih 

variabel independen terdapat korelasi atau hubungan dengan variabel 

independen lainnya, dengan kata lain satu atau lebih variabel 

independennya merupakan suatu fungsi linier dari variabel independen 

yang lain. 

     Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dilakukan pengujian 

dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan nilai (r)2, Xi,….Xn. 

Apabila nilai R2 > (r)2 berarti tidak ada gejala multikolonieritas dan 

apabila R2 < (r)2 maka berarti terdapat gejala multikolonieritas.    

TABEL IV.9 

HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS 

 
Variabel ( r ) ( r )2 R2 Kesimpulan 

X1X2 0,001 0,000001 0,58343 Tidak Ada 
X1X3 0,12 0,0144 0,58343 Tidak Ada 
X1X4 0,111 0,012321 0,58343 Tidak Ada 
X2X3 0,056 0,003136 0,58343 Tidak Ada 
X2X4 0,106 0,011236 0,58343 Tidak Ada 
X3X4 0,634 0,4019 0,58343 Tidak Ada 

            Sumber : dari data diolah 

       Dari tabel IV.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai R2 > ( r )2 berarti 

tidak ada gejala multikolonieritas. 

 

 

3. Uji Heteroskedasitas 
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     Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk melihat apakah kesalahan 

pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedasitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser 

dengan menggunakan dua tahap. Pertama, melakukan regresi atas model 

yang digunakan dengan OLS tanpa memperhatikan adanya gejala 

heteroskedasitas dan diperoleh besarnya nilai residual. Kemudian 

melakukan regresi dengan residual dari hasil diatas sebagai variabel 

dependen.Regresi dilakukan terhadap semua variabel bebas. 

     Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilihat pada 

nilai koefisien pada persamaan. Apabila nilai t-hitung < nilai t-tabel, maka 

tidak ada gejala heteroskedasitas. 

TABEL IV.10 

HASIL UJI HETEROSKEDASITAS 

 
Variabel t-hitung t-tabel Kesimpulan 

X1 1,916 2,021 Tidak Ada 
X2 0,172 2,021 Tidak Ada 
X3 1,899 2,021 Tidak Ada 
X4 -0,662 2,021 Tidak Ada 

                     Sumber : dari data diolah                    

     Dengan melihat tabel IV.10 di atas dapat disimpulkan bahwa setelah 

diadakan pengujian gejala heteroskedasitas maka t-hitung lebih kecil dari 

t-tabel sehingga tidak terjadi gejala heteroskedasitas. 

 

 

 

E. Uji Statistik 
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1. Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk membuktikan hipotesis, digunakan alat analisis regresi linier 

berganda untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, lama usaha, jumlah 

tenaga kerja dan modal kerja terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil 

menengah (UKM) yang ditinjau dari hasil penjualan responden. Dengan 

bantuan program komputer SPSS versi 10 diperoleh hasil yang disusun ke 

dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y = - 50,895 + 3,752X1 + 2,971X2 + 2,362X3 + 0,000000116X4 

Keterangan : 

Y   = Tingkat Pertumbuhan UKM 

      X1 = Pendidikan 

      X2 = Lama Usaha 

      X3 = Jumlah Tenaga Kerja 

      X4 = Kredit Modal Kerja     

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dinyatakan : 

(a) Nilai koefisien regresi untuk variabel  pendidikan bertanda positif 

menunjukkan hubungan yang searah. Hal tersebut berarti bahwa 

apabila terjadi kenaikan pendidikan selama 1 tahun maka akan 

meningkatkan pertumbuhan sebesar 3,752%. 

(b) Koefisien regresi untuk variabel lama usaha bertanda positif 

menunjukkan hubungan yang searah. Hal tersebut berarti bahwa 

apabila terjadi penambahan lama usaha selama 1 tahun maka akan 

meningkatkan pertumbuhan sebesar 2,971 %. 
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(c) Koefisien regresi untuk variabel jumlah tenaga kerja bertanda positif 

menunjukkan hubungan yang searah. Hal tersebut berarti bahwa 

apabila terjadi penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang 

maka akan meningkatkan pertumbuhan UKM sebesar 2,362 %. 

(d) Koefisien regresi untuk variabel kredit modal kerja bertanda positif 

menunjukkan hubungan yang searah. Hal tersebut berarti bahwa 

apabila terjadi penambahan kredit modal kerja sebesar Rp 1,00 maka 

akan meningkatkan pertumbuhan UKM sebesar 0,000000116 %. 

(e) Berdasarkan lampiran 3 menunjukkan besar korelasi antar variabel 

tingkat pertumbuhan dengan pendidikan adalah 0,312, variabel tingkat 

pertumbuhan dengan lama usaha adalah 0,275, variabel tingkat 

pertumbuhan dengan tenaga kerja adalah 0,594, sedangkan  variabel 

tingkat pertumbuhan dengan kredit modal kerja adalah 0,673. Secara 

teoritis, faktor tenaga kerja dan kredit modal kerja mempunyai korelasi 

lebih kuat terhadap tingkat pertumbuhan UKM dibandingkan faktor-

pendidikan dan lama usaha terhadap tingkat pertumbuhan UKM. 

Sedangkan korelasi antara variabel tingkat pertumbuhan UKM dan    

kredit modal kerja lebih besar dibandingkan faktor-faktor lainnya, 

maka faktor kredit modal kerja lebih berpengaruh terhadap tingkat 

pertumbuhan dibanding faktor-faktor lainya. 

2. Uji t 

     Adalah uji yang dilakukan secara individual untuk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri 
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(individual), dengan asumsi variabel yang lainnya dalam keadaan konstan. 

Apabila nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar daripada nilai t-tabel 

dengan tingkat keyakinan tertentu berarti secara individual variabel 

independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.    

TABEL IV.11 

NILAI  T-HITUNG DAN T-TABEL VARIABEL INDEPENDEN 

 
 Variabel t-hitung t-tabel Probabilitas Kesimpulan 

X1 2,536 2,021 0,016 Signifikan 
X2 2,416 2,021 0,021 Signifikan 
X3 2,630 2,021 0,013 Signifikan 
X4 2,850 2,021 0,007 Signifikan 

      Sumber : dari data diolah 

     Pada tabel IV.8 di atas dapat dilihat bahwa hasil estimasi t-hitung 

variabel pendidikan (X1) sebesar 2,536 dengan nilai t-tabel (0,05/2;df=35) 

sebesar 2,021 maka nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yang 

menunjukkan bahwa variabel pendidikan secara individual berpengaruh 

secara nyata terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah pada 

tingkat signifikansi 5% dimana variabel lainnya dalam keaadan konstan. 

     Untuk variabel lama usaha (X2) didapat hasil estimasi t-hitung sebesar 

2,416 sedangkan nilai t-tabel (0,05/2;df=35) sebesar 2,021 berarti t-hitung 

lebih besar daripada t-tabel. Ini menunjukkan bahwa variabel lama usaha 

secara individual berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pertumbuhan 

usaha kecil menengah pada tingkat signifikansi 5% dimana variabel 

lainnya konstan. 

     Untuk variabel jumlah tenaga kerja (X3) menghasilkan nilai t–hitung 

sebesar 2,630 dimana nilai t-tabel (0,05/2;df=5) sebesar 2,021 berarti 
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bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Ini berarti bahwa variabel 

jumlah tenaga kerja secara individual berpengaruh secara nyata terhadap 

tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah pada tingkat signifikansi 5% 

dimana variabel lainnya konstan.    

     Hasil estimasi variabel kredit modal kerja (X4) menghasilkan nilai t-

hitung sebesar 2,850 sedangkan nilai t-tabel (0,05/2;df=35) sebesar 2,021 

berarti bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Ini menunjukkan 

bahwa variabel kredit modal kerja secara individual berpengaruh secara 

nyata terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah pada tingkat 

signifikansi 5% dimana variabel lainnya dalam keadaan konstan. 

3. Uji F 

     Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Apabila nilai F-hitung 

lebih besar dari F-tabel maka menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

variabel independen berpengaruh terhadap besarnya nilai variabel 

dependen. 

     Dari hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh nilai F-hitung 

sebesar 14,724 sedangkan nilai F-tabel sebesar 2,61. Jadi diperoleh hasil 

bahwa secara bersama-sama variabel independen yang digunakan yaitu  

faktor pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit modal kerja 

berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah. 

4. Uji R2 
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     Uji R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin besar nilai R2 

menunjukkan estimasi akan semakin mendekati kenyataan yang 

sebenarnya. 

     Dari hasil estimasi yang telah dilakukan didapat nilai koefisien 

determinasi (R2) adalah 0,585 Ini berarti bahwa 41,5 % variasi tingkat 

pertumbuhan usaha kecil menengah dapat dijelaskan oleh variasi variabel  

pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit modal kerja. 

Sedangkan 41,5 % lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak 

termasuk dalam model.   

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

      Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil bahwa keseluruhan faktor-faktor seperti pendidikan, 

lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit modal kerja bank BRI secara 

individual berpengaruh nyata terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil 
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menengah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t, nilai t-tabel 2,021 lebih kecil 

dari nilai t-hitung faktor pendidikan (2,536), faktor lama usaha (2,416), 

faktor tenaga kerja (2,630), dan faktor kredit modal kerja (2,850) pada 

taraf signifikansi 5%. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa faktor 

pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga kerja dan kredit modal kerja secara 

induvidu berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil 

menengah (UKM) terbukti. 

2. Secara keseluruhan faktor-faktor seperti  pendidikan, lama usaha, jumlah 

tenaga kerja dan kredit modal kerja secara bersama-sama berpengaruh 

nyata terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah. Hal ini 

dibuktikan dari hasil uji F, nilai F-hitung sebesar 14,724 lebih besar dari 

nilai F-tabel 2,61 pada taraf signifikansi 5 %. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa faktor tingkat pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga 

kerja dan kredit modal kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) terbukti. 

3. Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel modal kerja BRI mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap tingkat pertumbuhan, terbukti 

kebenarannya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa besar korelasi antara 

variabel tingkat pertumbuhan dengan pendidikan adalah 0,312, variabel 

tingkat pertumbuhan dengan lama usaha adalah 0,275, variabel tingkat 

pertumbuhan dengan tenaga kerja adalah 0,594, sedangkan variabel 

tingkat pertumbuhan dan kredit modal kerja adalah 0,673. Secara teoritis, 

karena korelasi antara variabel tingkat pertumbuhan dan kredit modal kerja 
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lebih besar dibandingkan faktor-faktor lainnya, maka faktor kredit modal 

kerja lebih berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dibanding faktor-

faktor lainnya dan nilai t-hitung kredit modal kerja lebih                       

besar dari nilai t-hitung faktor-faktor lain dengan t-tabel 2,021 pada tingkat 

signifikansi 5 %.  

 

B. Saran 

1. Faktor tenaga kerja dan kredit modal kerja menjadi faktor yang 

mempunyai hubungan yang paling kuat dibandingkan faktor-faktor 

lainnya dan faktor kredit modal kerja menjadi faktor yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah maka 

diharapkan usaha kacil menengah menambah jumlah tenaga kerjanya dan 

diharapkan lembaga keuangan bank selaku kreditur menambah besarnya 

kredit modal kerja yang diberikan dengan memberikan kemudahan-

kemudahan dalam prosedur, dan persyaratan bagi UKM untuk 

memperoleh kredit serta menempatkan pegawai-pegawai yang handal 

untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas kredit bagi UKM supaya kredit-

kredit yang disalurkan tepat guna dan tepat sasaran. 
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