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ABSTRACT 

Micro, small, medium enterprises (SMEs) each year in Indonesia has increase on 
the total unit of SMEs and SMEs credit gave in the small industries. SMEs is one of 
reinforcing the nation’s economy that has great potential market, but generally the 
capital of SMEs is still weak so that the reqired capital concept to help SMEs. The 
SMEs capital can be obtained through the SME credit business loan. 

The purpose of this research is to find the influence of SME credit business loan 
and it’s development on Indonesia’s economy. The method used in this research are 
Multilinier Regression with case study approach. The research shows that credit loan 
have positive influence to gross deposit product. The total of SME have positive 
influence to Economy Development in a Country. Credit loan have positive influence on 
The Increase in SME  

Kata Kunci : Pemberian Kredit, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah UMKM, Pertumbuhan 
Ekonomi (PDB). 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu indikator dalam makro ekonomi adalah Pertumbuhan Ekonomi 

suatu negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

jumlah produksi barang dan jasa di negara tersebut meningkat. Kemampuan suatu 

negara akan selalu meningkat setiap periodenya, hal ini disebabkan oleh faktor-

faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. 

Namun, di dalam kenyataannya sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan 

jasa yang dihasilkan selama periode tertetu. Kesulitan tersebut muncul bukan saja 

karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan 

ukurannya pun yang berbeda. Oleh karena itu, angka yang digunakan untuk 

menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam 

nilai Produk Domestik Bruto (PDB).  
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Produk Domestik Bruto (PDB) dalam perhitungannya sering dianggap sebagai 

ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Statistik ini dihitung setiap tiga bulan oleh 

Biro Analisis Ekonomi (Bagian dari Departemen Perdagangan AS) dari berbagai 

sumber data primer. Tujuan GDP itu sendiri adalah meringkat aktivitas ekonomi 

dalam suatu uang tertentu selama periode waktu tertentu. Salah satu cara untuk 

mengukur GDP adalah dengan cara melihat GDP sebgai pendapatan total dari 

setiap orang di dalam suatu perekonomian. Selain itu, cara menugur GDP adalah 

sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian (N. Gregory 

Mankiw, 2008, hlm 17). 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat seiring pemulihan ekonomi 

dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, 

perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi 

dan finansial yang terjadi di zona Eropa dan dimana pada tahun 2012 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia  mencapai 6.2%. Hari ini merupakan peringkat  kedua terbaik di 

negara Asia. Namun hal ini mendorong pemerintah untuk pemerataan, karena 

jangan sampai terjadi kesenjangan sosial dimana yang kaya menjadi bertambah 

kaya, dan yang miskin lebih baik. 

Pemerataan ini yang pernah diungkapkan dalam pidato Bpk. Presiden. Dr. 

H. Susilo Bambang Yudhoyono yang menekankan terjadi keterpaduan – sinergi 

antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Usaha ini perlu dilakukan dalam 

perencanaan kegiatan ekonomi dalam Produk Domestik Bruto (PDB), karena 

Pertumbuhan Ekonomi ini pada hakikatnya merupakan kenaikan PDB tahun ini 

dibandingkan PDB tahun lalu. Kegiatan ekonomi ini yang dalam struktur PDB 

sebagai komponen pengguna adalah: 

1) Konsumsi Rumah Tangga (sekitar 55%), 

2) Konsumsi Pemerintah (sekitar 9%),  

3) Transaksi dengan Luar Negeri / Net Export (sekitar 2%),  

4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi (sekitar 33%) . 

Selain dari komponen penggunaan struktur PDB dapat dilihat dari Lapangan Usaha, 

yaitu:  

(1) Pertanian, Peternakan, Perhutanan & Perkebunan (10,43%),  

(2) Pertambangan dan Penggalian (10,43%),  

(3) Industri Pengolahan (23,77%),  

(4) Listrik, Gas, dan Air bersih (0,84%),  

(5) Konstruksi (10,33%),  
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(6) Perdagangan, Hotel dan Restoran (14,40%),  

(7) Pengangkutan dan Komunikasi (6,88%),  

(8) Keuangan, Real estat, dan Jasa perusahaan (7,53%) dan jasa-jasa lainnya 

(10,84%).  

Berdasarkan data diatas di dalam era globalisasi membuat persaiangan 

antar negara semakin meningkat. Upaya dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat maka pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) semakin mendesak, sebab sektor UMKM sangat strategis 

untuk mengangkat perekonomian rakyat. 

Menurut Kementrian Perdagangan Indonesia pada pusat perdagangan 

dalam negeri badan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan 

menjelaskan bahwa kontribusi UMKM sebesar 57,48% terhadap PDB. 

Sedangkan menurut kementerian koperasi dan usaha kecil menengah proporsi 

kontribusi yang diberikan UMKM sebesar 2.670.314,8 Miliyar Rupiah terhadap 

PDB suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat besaran jumlah PDB yang 

diterima oleh Indonesia yang di gambarkan pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar 

Tahun 2010 – 2013 

(dalam Miliyar Rupiah) 

No  Indikator 

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 

Jumlah 
Pangsa 

(%) 
Jumlah 

Pangsa 

(%) 
Jumlah 

Pangsa 

(%) 
Jumlah 

Pangsa 

(%) 

1 

PDB ATAS 

DASAR HARGA 

KONSTAN 2000 

(A+B) 

2.217.947

,0 
  2.377.110,0   2.525.120,4   

2.670.314

,8 
  

  

A. Usaha Mikro, 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

1.282.571

,8 
57,83 1.369.326,0 57,60 1.451.460,2 57,48 

1.536.918

,8 
57,56 

  
a. Usaha Mikro 

(UMi) 
719.070,2 32,42 761.228,8 32,02 790.825,6 31,32 

807.804,5

0 
30,25 

  
b. Usaha Kecil 

(UK)  
239.111,4 10,78 261.315,8 10,99 294.260,7 11,65 

342.579,1

9 
12,83 

  
c. Usaha 

Menengah(UM) 
324.390,2 14,63 346.781,4 14,59 366.373,9 14,51 

386.535,0

7 
14,48 

  
B. Usaha Besar 

(UB) 
935.375,2 42,17 1.007.784,0 42,40 1.073.660,1 42,52 

1.133.396

,05 
42,44 

Sumber : Departemen koperasi, berita-informasi data UMKM 

Oleh sebab itu, Indonesia harus mendorong pertumbuhan di sektor 

UMKM demi mengurangi tingkat pengangguran. UMKM memiliki peran penting 
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dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang 

tinggi dan menggunakan sumber daya alam lokal . UMKM merupakan salah 

satu barometer bagi perekonomian nasional. Pada waktu krisis ekonomi 

Indonesia pada tahun 1997-1998, pengusaha besar banyak yang colaps 

(bangkrut), tetapi pada waktu itu UMKM masih bisa bertahan hidup. UMKM 

yang telah lama menjalankan usahanya memiliki prospek yang luar biasa, tetapi 

di dalam pelaksanannya, pengusaha UMKM memiliki sebuah permasalahan 

yang dihadapi di dalam kegiatannya, antara lain meliputi : 

1) Faktor Internal 

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh UKM dari 

dalam usahanya itu sendiri.Seperti :Kurangnya Permodalan dan 

Terbatasnya Akses Pembiayaan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM).  

2) Faktor Eksternal 

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang berasal dari faktor di 

luar usahanya. Faktor-faktor tersebut antara lain : Iklim Usaha Belum 

Sepenuhnya Kondusif, Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha, 

Pungutan Liar, Implikasi Otonomi Daerah, danImplikasi Perdagangan 

Bebas yang dihadapi oleh sebuah Negara pada kegiatan ekonominya  

(http://ekbis.sindonews.com/read/823494/34/masih-banyak-kendala-yang-

dihadapi-umkm-1388808862). 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dunia usaha tidak 

terlepas dari turbulensi dan resiko keuangan. Di dalam perkembangannya, 

resiko yang dihadapi oleh UMKM menjadi lebih tinggi karena aset yang 

kecil membuat dana usaha habis dalam pembayaran kewajiban kredit, 

terutama saat inflasi dan suku bunga tinggi. Kenaikan inflasi dan suku 

bunga akan membuat biaya keuangan dalam usaha semakin tinggi, 

sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan usahanya. Selain itu, 

permodalan merupakan tantangan yang paling penting dalam usaha 

pengembangan UMKM. Faktor modal bagi UMKM menjadi penting, sebab 

UMKM seringkali mendapatkan peluang usaha yang cukup besar. Namun, 

kondisi permodalan yang minim membuat UMKM tidak dapat 

mengembangkan usahanya lebih jauh lagi 

Akses ke sumber permodalan membutuhkan jaminan, aspek 

legalitas, pencatatan keuangan yang rapi dan rencana bisnis yang 
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profesional, membuat pelaku UMKM yang umumnya berpendidikan rendah 

kesulitan dalam memenuhinya, sehingga peran pemerintah dan lembaga 

keuangan dalam memberikan kemudahan pada akses kredit dan 

pendampingan usaha sangat diperlukan. Kesenjangan yang seringkali 

terjadi antara pelaku usaha UMKM dengan lembaga permodalan seperti 

perbankan adalah adanya perbedaan kebiasaan dimana para pengusaha 

UMKM tidak terlalu akrab dengan pembukuan sementara di lain pihak 

perbankan sangat akrab dengan pembukuan, ketidakmampuan menyusun 

kelayakan usaha termasuk sulitnya memenuhi persyaratan administratif 

yang diminta pihak pemilik dana. 

Oleh karena itu, kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan untuk terus 

berlanjut dan perlu ada kebijakan dalam mengatasinya. Upaya mengatasi 

masalah UMKM dalam pemenuhan modal, Pemerintah mulai 

mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 

sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 agar penyaluran 

kredit dapat merata. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan bagi kelompok-

kelompok UMKM di Indonesia. Objek-objek yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam melakukan pembiayaan Kredit Mikro yang diberikan 

kepada para UMKM yang berada di Indonesia pada sektor ekonomi.  

Kebijakan tentang penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/ PMK.05/2008 tentang fasilitas 

pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 

10/PMK.05/2009. Selama ini kredit perbankan yang mengalir untuk sektor 

UMKM dirasa masih kurang karena sulitnya akses yang salah satunya 

adalah ketatnya persyaratan dalam kredit termasuk masalah jaminan. 

Dahulu analisis kredit masih mengutamakan jaminan dan karakter untuk 

menjamin adanya risiko kredit sehingga orang-orang lebih memilih mencari 

alternatif sumber dana lainnya selain di bank yang persyaratannya lebih 

mudah. Namun sekarang, persyaratan untuk mengajukan Kredit Usaha 

Rakyat ini tidak begitu sulit karena kredit ini bertujuan untuk mempermudah 

sektor UMKM mendapatkan pinjaman modal agar usahanya dapat 

berkembang. 

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan  oleh pemerintah, maka 

dalam pelaksanannya pemerintah menargetkan terjadi peningkatkan 

jumlah wirausaha sebanyak 2,5 persen pada setiap tahunnya. Oleh sebab 
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itu, penyaluran Kredit Mikro terhadap perkembangan UMKM setiap 

tahunnya mengalami pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 

dibawah ini. 

Tabel 1.3 

Penyaluran Kredit UMKM  berdasarkan jenis usaha 

tahun 2010 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Publikasi Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 – 2015 

Berdasarkan tabel 1.3 menggambarkan perkembangan kredit 

beberapa tahun terakhir di Indonesia. Kredit UMKM setiap tahunnya 

mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut dikarenakan 

permintaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang 

bersifat kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan UMKM sangatlah 

tinggi sehingga permintaan atas kredit tersebut terjadi peningkatan pula. 

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara perkembangan sektor 

finansial, khususnya perbankan, dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa kredit perbankan dapat berdampak negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Arcand et al. (2012) dan Samargandi et 

al. (2015) menunjukkan bahwa sampai tingkatan tertentu, peningkatan 

kredit perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila secara 

agregat alokasi kredit terlampau besar, maka peningkatan kredit dapat 

menurunkan pertumbuhan ekonomi karena terdapat productivity shift 

effects dari sektor riil ke sektor finansial. 

Beberapa penelitian yang meneliti peranan sektor usaha kecil dan 

menengah dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di 

indonesia menunjukan bahwa jumlah unit usaha, kredit modal kerja, dan 

PDB UKM secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Sedangkan kredit investasi secara signifikan 

mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.Dan 

Net Ekspansi 2011 2012 2013 2014 2015 

Kredit Usaha Mikro 18,607.0 10,849.0 24,043.7 23,582.4 19,375.20 

Kredit Usaha Kecil 13,278.8 18,970.5 23,177.7 17,122.6 14,846.20 

Kredit Usaha 

Menengah 

53,701.8 42,520.1 40,024.0 27,285.4 28,857.20 

Net Ekspansi 

Kredit UMKM 

85,587.6 72,339.5 87,245.4 67,990.3 63,078.60 
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pendapatan per kapita memberikan pengaruh yang signifikan secara 

negative terhadap penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja dan investasi 

akan mendorong kenaikan output UKM tetapi nilai ekspor tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi (Maharani, 2008). 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Athanasios Vazakidis and 

Antonios Adamopoulos (2009) yang meneliti tentang credit market 

development and economic growth menemukan hasil yang menunjukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif pada pengembangan 

pasar kredit, sementara tingkat inflasi memiliki efek negative terhadap 

pengembangan pasar kredit di Negara italia. 

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka tampak adanya 

fenomena menarik mengenai sumbangsih yang mampu secara efisien 

antara kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 

2010 - 2013. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai ”Analisis 

Pengaruh Pemberian Kredit Mikro Kepada UMKM Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2010-2015 Pada Bank 

Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. 

1.2. Ruang Lingkup Masalah 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi 

ruang lingkup skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah berupa replikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Iman Pirman Hidayat, dan Adi Ridwan 

Fadillah, 2009. 

2. Variabel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan 

pertumbuhan ekonomi (PDB). Penulis memilih variabel Kredit Usaha 

Rakyat adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian 

kredit yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Penulis memilih variabel UMKM dalam penelitian 

ini adalah karena penulis melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada 

masa krisis ekonomi Tahun 1998, usaha kecil yang mampu bertahan dan 

merupakan penyumpang terbesar dalam PDB negara.  

Analisis Pengaruh..., Intan Mega Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



8 
 

 
Indonesia Banking School 

 

3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada bank penyalur 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menandatangani perjanjian kerjasama 

(MoU) bersama pemerintah. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas yang ingin diteliti adalah kredit 

usaha rakyat yang diberikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi peningkatan 

UMKM. Diharapkan pemberian kredit tersebut menjadi faktor penyumbang 

pertumbuhan ekonomi. Perumusan masalah pada penilitian adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bagaimana pengaruh secara simultan antara penyaluran kredit UMKM, dan 

jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 

(2) Bagaimana pengaruh secara parsial pemberian kredit terhadap jumlah unit 

UMKM? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas dapat disimpulkan 

tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Untuk mengetahui apakah pengaruh pemberian kredit UMKM dan jumlah 

unit UMKM berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

(2) Untuk mengetahui apakah pengungungkapan pemberian kredit UMKM 

berpengaruh secara parsial terhadap jumlah unit UMKM. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pendapatan Nasional (PDB) 

PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto 

itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) 

milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan 

pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia 

2.1.2 Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan 

UKM), Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang 
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mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 

1.000.000.000. sementara iu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha 

milik warna Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 

200.000.000 s.d 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan 

(www.depkop.go.id).  

2.1.3 Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 

beserta perubahannya PMK No. 10/PMK.05/2009 dan PMK No. 22/PMK.05/2010 

tanggal 28 januari 2010 tentang fasilitan penjaminan KUR sebagai berikut : 

1) Program penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan koperasi 

adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan koperasi pada 

sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. 

2) KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan koperasi dalam 

bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas pinjaman 

untuk usaha produktif. 

2.1.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam tinjauan pustaka 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka kajian yang 

digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Replika Kerangka Pemikiran Teoritis (Iman Pirman Hidayat, dan Adi 

Ridwan Fadillah, 2009, hlm. 6). 

Pemberiam kredit UMKM atau 

biasa disebut dengan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) (X1) 

Perkembangan UMKM : 

Jumlah UMKM (X2) 

PDB Negara 

(Menurut Lapangan 

Usaha) 

(Y) 
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2.1.5 Hipotesis 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani (2008) yang meneliti 

peranan sektor usaha kecil dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi di indonesia dengan metode regresi linier berganda, dimana 

dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa jumlah unit usaha, kredit modal kerja, 

dan PDB UKM secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja.  

Untuk melakukan analisa perkembangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada sektor UMKM, diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H0: βi= 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Variabel 

pemberian kredit kepada UMKM dan penyaluran kredit UMKM 

dan Jumlah UMKM kepada pertumbuhan ekonomi. 

H1: β1 ≠ 0 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari Variabel 

pemberian kredit kepada UMKM dan penyaluran kredit UMKM 

dan Jumlah UMKM kepada pertumbuhan ekonomi. 

III. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Pelaksana 

Kredit Usaha Rakyat di Indonesia yang menandatangani surat perjanjian (MoU) 

bersama pemerintah periode 2010-2015. 

Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dependen  : Pemberian Kredit Usaha Rakyat (X1), 

 Jumlah UMKM (X2) 

Variabel Independen  : Pertumbuhan Ekonomi (PDB),  

No. Definisi Variabel Indikator Skala 

ukur 

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 

adalah  adalah pendapatan total 

dan pengeluaran total nasional 

atas output barang dan jasa. 

Produk Domestik Bruto sering 

Pertumbuhan 

Ekonomi (PDB) 

(Y) 

Berdasarkan Jumlah Product 

Domestik Bruto (PDB) 

MenurutLlapangan Usaha   

Rp. 
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Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan memakai 

metode analisis jalur (Path Analysis) yaitu suatu pendekatan untuk 

menganalisis hubungan kausual yang terjadi pada regresi berganda jika 

variabel independennya mempengaruhi variabel dependen tidak secara 

langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dengan analisis regresi akan 

diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi 

variabel dependen dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat digunakan 

untuk memprediksi nilai variabel dependen. 

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = ρyx1 PKR + ρyx2 UMKM + ρy € 

Dimana: 

Yn  = Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 

ρy  = Koefisien regresi 

PKR  = Pemberian Kredit 

UMKM  = Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 

dianggap sebagai ukuran 

terbaikdari kinerja perekonomian. 

Tujuan PDB adalah meringkas 

aktivitas ekonomi dalam suatu nilai 

uang selama periode waktu 

tertentu (Mankiw, 2007, hlm. 23). 

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 

program yang dicanangkan oleh 

pemerintah namun sumber 

dananya berasal sepenuhnya dari 

dana bank. Pemerintah 

memberikan penjaminan terhadap 

resiko KUR sebesar 70% 

sementara sisanya sebesar 30% 

ditanggung oleh bank pelaksana.  

Pemberian Kredit 

Usaha Rakyat 

(KUR) 

(X1) 

Berdasarkan Jumlah Pemberian 

Kredit Kepada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Rp. 

3. Usaha Mikro, Kecil, dan 

menengah adalah  entitas usaha 

yang mempunyai kekayaan bersih 

paling banyak Rp 200.000.000, 

tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan paling 

banyak Rp 1.000.000.000. 

Jumlah UMKM (X2) Berdasarkan Jumlah Unit UMKM 

yang ada di Indonesia 

Unit 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.3 

Correlations 

  Pdb Pkr umkm 

Pdb 

Pearson 
Correlation 1 .549** .798** 

Sig. (2-
tailed)   .001 .000 

N 36 36 36 

Pkr 

Pearson 
Correlation .549** 1 .516** 

Sig. (2-
tailed) .001   .001 

N 36 36 36 

Umkm 

Pearson 
Correlation .798** .516** 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .001   

N 36 36 36 

 

Tabel 4.4 

Model Summaryb 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .814a .662 .641 .05833 

 

Tabel 4.5 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression .220 2 .110 32.294 .000b 

Residual .112 33 .003     

Total .332 35       
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Tabel 4.6 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) -
20.254 5.749   -

3.523 .001 

Pkr .008 .005 .188 1.588 .122 

Umkm 1.861 .314 .701 5.931 .000 

Sumber : data yang diolah 

4.1 Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan 

Dari hasil pengolahan data program SPSS 32 di atas, tampak tabel 

Correlation, Model Summary, Anova, dan Coefficiens ditunjukan oleh 

Standardized Coefficient (Beta), sedang Unstandardized Coefficient, 

merupakan koefisien regresi biasa. Berdasarkan hasil pengolahan data (Tabel 

4.3 sampai Tabel 4.6), koefisien jalur yang diperoleh sebagai berikut : 

Uji signifikasi analisis jalur dengan bandingkan antara nilai probabilitas 

0,05 dengan nilai probabilitas Sig. Dari tabel Anova diperoleh nilai F sebesar 

32,294 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000. Karena nilai sig < 0,05, maka 

keputusannya adalah Ho ditolak dan oleh sebab itu, pengujian secara invidual 

dapat dilakukan. 

 

4.2 Pengujian Secara Individual 

4.2.1 Pemberian Kredit (X1) berkontribusi secara signifikan terhadap Product 

Domestic Bruto (PDB) (Y) 

Kaidah Keputusan : 

a) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak signifikan. 

b) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan. 

Tabel 4.6 Coefficient diperoleh variabel pemberian kredit nilai sig. 

sebesar 0,122 kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata 

nilai probabilitas lebih kecil dari nilai probabilitas Sig atau (0,05 < 0,122), 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. Terbukti bakwa 
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pemberian kredit tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Product 

Domestic Bruto (PDB). 

 

4.2.2 Jumlah UMKM (X2) berkontribusi secara signifikan terhadap Product 

Domestic Bruto (PDB) (Y) 

Tabel 4.6 Coefficient diperoleh Jumlah UMKM nilai sig. sebesar 0,000 

kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 

lebih kecil dari nilai probabilitas Sig atau (0,05 < 0,122), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya signifikan. Terbukti bakwa pemberian kredit 

berkontribusi secara signifikan terhadap Product Domestic Bruto (PDB). 

Kerangka hubungan kausual empiris antara jalur (X1 terhadap Y , X2 

terhadap Y, dan X1, dan X2 terhadap Y) dapat dibuat melalui persamaan 

structural sebagai berikut :: 

Y  = ρyx1 PKR + ρyx2 UMKM + ρy € 

Y = 0,188 PKR + 0,701 UMKM + 0,338 € 

R2
yx1.x2 = 0,662 

Besar koefisien residu untuk ρy€ = 1 – 0,662 = 0,338 

 ρyx1 PKR = 0,188        € = 0,338 

r12 = 0,549  R2
yx1.x2 = 0,662 

  ρyx2 UMKM = 0,701 

 

 

Gambar 4.1 

Diagram Jalur Hubungan Kausual Empiris X1, dan X2 terhadap Y 

 

4.2.3 Pemberian Kredit (X1) dan Jumlah UMKM (X2) secara simultan dan 

signifikan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) (Y) 

Berdasarkan tabel 4.4 Model Summary diperoleh nilai sig Fchange 

sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya 

adalah Ho ditolak dan Ha diterima sehingga terbukti bahwa Pemberian 

kredit dan jumlah UMKM berkontribusi secara simultan dan signifikan 

terhadap Product Domestic Bruto (PDB). 

 

 

X1 

X2 

Y 
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4.3 Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Pemberian Kredit (PKr) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(PDB) 

Derajat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% dan berdasarkan hasil 

penelitian Tan Serlinda, et.al (2014) yang berarti terima H0 dan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Sektor 

pertanian, pengolahan, variabel independen lainnya, yaitu sektor pertanian, sektor 

pertambangan, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi dan variabel kontrol BI Rate 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. 

Sedangkan menurut Roza Gustika (2015) besarnya pengaruh variabel bebas 

X1 (KUR) terhadap pendapatan Masyarakat yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM)l, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan bahwa semakin 

bertambahnya modal yang digunakan masyarakat dalam usahanya maka semakin 

meningkat pendapatan mereka. Dimana setiap kenaikan KUR yang mereka dapatkan 

(X1) pendapatan masyarakat yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga 

akan meningkat. 

4.3.2 Pengaruh Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 

Pengujian signifikansi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh banyaknya UKM (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

Produk Domestik Bruto (Y). Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas (level of 

significance) maka terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara 

banyaknya UKM (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Pengujian signifikansi 

secara bersama-sama menghasilkan nilai F hitung = 5,5925 dengan probabilitas 

0,0125. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas (level of significance           

(α = 5%)). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama 

banyaknya UKM (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Bruto 

(Y). 

Menurut penelitian Hapsari, et al (2014)  pengujian signifikansi secara parsial 

banyaknya UKM (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 1,656 dengan probabilitas sebesar 0,1285. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas (level of significance (α = 5%)). Hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial banyaknya UKM (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y). 
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Menurut penelitian Barus, dan Pengarapen (2014) Besar koefisien 

Pertumbuhan UKM 0,026 artinya setiap kenaikan 1 nilai Pertumbuhan UKM maka akan 

diikuti dengan kenaikan nilai PDB sebesar 0,026. Besar koefisien Tenaga Kerja UKM 

0,085 artinya setiap kenaikan 1 nilai Tenaga Kerja UKM maka akan diikuti dengan 

kenaikan nilai PDB sebesar 0,026. Besar koefisien Pendapatan UKM 0,987 artinya 

setiap kenaikan 1 nilai Pendapatan UKM maka akan diikuti dengan kenaikan nilai PDB 

sebesar 0,987. Pertumbuhan UKM secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PDB, terlihat dari nilai Signifikansi 0,920 lebih besar dari nilai probabilitas 

0,05. Dalam penelitian didapati pengaruh langsungnya adalah sebesar 0,026. 

Pengaruh tidak langsung Pertumbuhan UKM terhadap PDB melalui Pendapatan UKM 

adalah sebesar 0,935. 

4.3.3 Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Jumlah UMKM 

Menurut Reza Gustika (2016) Dari hasil perhitungan koefisien regresi  adalah 

besarnya pengaruh variabel bebas X1 (KUR) terhadap pendapatan Masyarakat yang 

memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM)l, pengaruh ini bernilai positif atau dapat 

dikatakan bahwa semakin bertamabah modal yang digunakan masyarakat dalam 

usahanya maka semakin meningkat pendapatan mereka. Dimana setiap kenaikan 

KUR yang mereka dapatkan (X1) pendapatan masyarakat yang memiliki Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) juga akan meningkat. 

Sedangkan menurut Dewi Anggraini (2013) Koefisien regresi modal KUR (β2) 

sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X2 (modal kredit usaha 

rakyat) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini 

bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah  modal kredit usaha rakyat  

maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha 

UMKM. 

4.4 Implementasi Manajerial 

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Salah satu faktor yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi adalah 

jumlah UMKM. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang menunjukan bahwa 

jumlah UMKM dapat memberikan nilai tambah secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDB). Sehingga perhatian kepada pemerintah dapat 

diberikan dengan meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia. Langkah tersebut 
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dapat berupa perrmudah izin pembuatan usaha untuk UMKM, dan berupa 

perbaikan kondisi ekonomi suatu Negara. 

2) Jumlah pemberian kredit kepada Product Domestic Bruto (PDB) berpengaruh 

positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya penyaluran 

kredit yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meningkatkan pula jumlah 

pendapatan Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia. Namun, pengaruh 

tidak signifikan ini menjelaskan bahwa pemerintah perlu menata ulang karena 

pemberian kredit tidak berdampak signifikan terhadap Product Domestic Bruto 

(PDB). 

3) Peningkatan Product Domestic Bruto (PDB) menurut lapangan usaha oleh 

pemerintah tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh UMKM yang 

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam rangka 

memenuhi harapan tersebut maka diharapkan untuk para pengusaha untuk 

melakukan kegiatan usaha secara inovatif dan sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Pemberian kredit (PKr) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Product 

Domestic Bruto (PDB) Negara. Hal ini ditunjukan dengan tingkat signifikansi  

0.122 (>0.005). Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. 

2. Variabel Jumlah UMKM ditemukan tingkat signifikasi sebesar 0.000 atau lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukan bahwa jumlah UMKM 

berpengaruh positif signifikan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) suatu 

Negara pada program yang dilakukan pemerintah atau dengan kata lain hipotesis 

2 dalam penelitian ini diterima. 

3. Secara simultan Pemberian kredit (PKr) dan  Jumlah UMKM berkontribusi secara 

signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini 

menunjukan bahwa Pemberian kredit (PKr) dan  Jumlah UMKM berpengaruh 

positif signifikan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) suatu Negara atau 

dengan kata lain hipotesis 3 diterima. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakuk SDan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan penyalur kredit 

usaha rakyat yang melakukan tanda tangan perjanjian (MoU) bersama 

pemerintah, karena perusahaan penyalur KUR yang terdekat kaitannya dengan 

lingkungan dan merupakan sektor industri perbankan terbesar di bursa efek 

dan memiliki tingkat NPL terendah, sehingga tidak mencerminkan reaksi dari 

pasar modal secara keseluruhan. 

2. Karena keterbatasan data tentang usaha mikro, kecil, dan menengah  maka 

dalam penelitian ini hanya menggunakan jumlah tenaga kerja dan jumlah 

UMKM untuk mengukur perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM). Oleh karena itu, belum mewakili mekanisme perkembangan UMKM  

secara seutuhnya. 

 

5.3 Saran  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dengan sampel 

penelitian selain perusahaan penyalur kredit usaha rakyat yang melakukan tanda 

tangan perjanjian (MoU) dengan pemerintah atau secara keseluruhan, sehingga 

dapat dibandingkan hasil penelitian dari berbagai sektor perusahaan dan hasil 

penelitiannya dapat generalisasikan. 

2. Saran bagi perusahaan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat diterapkan secara 

konsisten untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.  
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