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ABSTRAK
Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia setiap tahunnya mengalami
peningkatan jumlah unit industri dan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan
pada industri kecil. UMKM merupakan salah satu penguat perekonomian bangsa
yang memiliki potensi pasar yang besar namun umumnya permodalan UMKM
masih lemah sehingga diperlukan konsep permodalan untuk membantu UMKM.
Modal UMKM bisa diperoleh melalui kredit pinjaman usaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perkembangan UMKM pada
perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
regresi linier berganda dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian
diperoleh pemberian kredit (PKr) berpengaruh positif signifikan terhadap PDB.
Jumlah UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
suatu Negara. Pemberian Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap
perkembangan jumlah UMKM.

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).
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BAB 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 faktorfaktor 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).
Dalam pengukurannya, nilai PBD yang digunakan adalah PDB
berdasarkan nilai harga konstan. Sebab, dengan menggunakan nilai harga konstan
pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. Sehingga sekalipun angka yang
muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa. Perubahan nilai PDB
sekaligus menunjukan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang
dihasilkan selama periode pengamatan (Prathama Rahardja, dan

Mandala

Manurung, 2008, hlm. 141).
Produk Domestik Bruto (PDB) dalam perhitungannya sering dianggap
sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Statistik ini dihitung setiap tiga
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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%),
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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%),
(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. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Data
dan Informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2012)
terhadap 69.609 perusahaan industri menunjukkan bahwa sebanyak 19.268
perusahaan mengurangi kegiatan usahanya dan sisanya menghentikan kegiatan
usahanya. Akan tetapi tidak semua lini usaha mengalami kebangkrutan di masa
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krisis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah relatif
memiliki kekuatan untuk bertahan hidup dibandingkan usaha besar dalam
menghadapi

goncangan.

Dengan

berkembangnya

perekonomian

rakyat

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan
kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.
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.
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Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar
Tahun 2010 – 2013
(dalam Miliyar Rupiah)
No

1

Indikator

PDB ATAS
DASAR
HARGA
KONSTAN
2000 (A+B)
A. Usaha
Mikro, Kecil
dan
Menengah
(UMKM)
a. Usaha
Mikro (UMi)
b. Usaha
Kecil (UK)
c. Usaha
Menengah(U
M)
B. Usaha
Besar (UB)

Tahun 2010
Jumlah

Tahun 2011
Pangsa
(%)

2.217.947,0

Jumlah

Tahun 2012
Pangsa
(%)

2.377.110,0

Jumlah

Tahun 2013
Pangsa
(%)

2.525.120,4

Jumlah

Pangsa
(%)

2.670.314,8

1.282.571,8

57,83

1.369.326,0

57,60

1.451.460,2

57,48

1.536.918,8

57,56

719.070,2

32,42

761.228,8

32,02

790.825,6

31,32

807.804,50

30,25

239.111,4

10,78

261.315,8

10,99

294.260,7

11,65

342.579,19

12,83

324.390,2

14,63

346.781,4

14,59

366.373,9

14,51

386.535,07

14,48

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
Data diatas menunjukan bahwa besarnya kontribusi yang diberikan
UMKM kepada PDB. Selain itu, dapat dilihat pula dari perkembangan UMKM
yang dimiliki oleh Indonesia dari tahun ke tahunnya perkembangan UMKM
tersebut mengikut sertakan pula penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
UMKM dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.
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Tabel 1.2
Jumlah Penyerapan Tenaga kerja UMKM
Tahun 2010 – 2013
No

1

2

Indikator
UNIT
USAHA
(A+B)
A. Usaha
Mikro, Kecil
dan
Menengah
(UMKM)
a. Usaha
Mikro (UMi)
b. Usaha
Kecil (UK)
c. Usaha
Menengah(U
M)
B. Usaha
Besar (UB)
TENAGA
KERJA
(A+B)
A. Usaha
Mikro, Kecil
dan
Menengah
(UMKM)
a. Usaha
Mikro (UMi)
b. Usaha
Kecil (UK)
c. Usaha
Menengah(U
M)
B. Usaha
Besar (UB)

Tahun 2010
Jumlah

Pangsa
(%)

Tahun 2011
Jumlah

Pangsa
(%)

Tahun 2012
Jumlah

Tahun 2013

Pangsa
(%)

Jumlah

Pangsa
(%)

53.828.569

100,53

55.211.39

99,99

56.539.56

99,99

57.900.787

99,99

54.114.821

99,40

55.206.44

98,82

56.534.59

98,79

57.895.721

98,77

53.504.416

1,06

54.559.969

1,09

55.856.176

1,11

57.189.393

1,13

568.397

0,08

602.195

0,08

629.418

0,09

654.222

0,09

42.008

0,01

44.28

0,01

48.997

0,01

52.106

0,01

5.15

4.952

4.968

5.066

100.991.962

97,27

104.613.6

97,24

110.808.1

97,16

117.681.2

96,99

98.238.913

90,83

101.722.4

90,77

107.657.5

90,12

114.144.0

88,90

91.729.384

3,73

94.957.797

3,75

99.859.517

4,09

104.624.466

4,73

3.768.885

2,71

3.919.992

2,72

4.535.970

2,94

5.570.231

3,36

2.740.644

2,73

2.844.669

2,76

3.262.023

2,84

3.949.385

3,01

2.753.049

2.891.224

3.150.645

3.537.162

Pemerinta

Sumber : Departemen koperasi, berita-informasi data UMKM

Jumlah UMKM

di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 55,2 juta unit.

Jumlah UMKM tersebut terbagi menjadi 54.559.969 unit usaha mikro, 602.195
unit usaha kecil, dan 44.280 unit usaha menengah. Ketiga kelompok unit tersebut
diperkirakan mampu menyerap jumlah tenaga kerja di Indonesia sebanyak
97,24%.
Oleh sebab itu, Indonesia harus mendorong pertumbuhan di sektor
UMKM demi mengurangi tingkat pengangguran. UMKM memiliki peran penting
dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
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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-yangdihadapi-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
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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 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. Pemerintah Indonesia
menetapkan kebijakan moneter dengan cara menerapkan target inflasi yang
diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar menjadi salah satu
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upaya dilakukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan
tersebut menjadikan orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah
bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah dan tujuan pembangunan
bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang
bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal
(keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro,
yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja.
Negara dapat melakukan tindakan stabilisasi apabila kestabilan dalam
kegiatan perekonomian di negara tersebut terganggu, maka kebijakan moneter
dapat dipakai untuk memulihkan keadaan negara tersebut. Pengaruh kebijakan
moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian
ditransfer pada sektor riil. Untuk itu beberapa upaya dilakukan melalui kebijakan
moneter berupa efisiensi kinerja perbankan dalam penyaluran kredit kepada
masyarakat dan turut Bank Sentral selaku otoritas moneter menjalankan
kebijakannya dalam hal pengendalian jumlah penawaran uang.
Kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dalam hal ini menggunakan
variabel jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates)
untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (aggregate demand) dan
mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Sebagaimana umumnya
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negara berkembang, sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih
didominasi oleh penyaluran kredit perbankan (www.bankmandiri.com).
Keberadaan perbankan merupakan hal yang penting dalam dunia usaha,
keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan bank memang tidak
bisa dilepaskan apalagi dalam pengertian investasi dan kredit. Pihak bank selain
menyalurkan kredit berupa kredit investasi juga menyalurkan kredit modal kerja,
dan kredit konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pihak bank
terus

mengembangkan

kompetensi

dibidang

kredit

untuk

menggalang

pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya
sebagai jasa intermediasi keuangan.
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
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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 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
Net Ekspansi
Kredit Usaha
Mikro
Kredit Usaha
Kecil
Kredit Usaha
Menengah
Net Ekspansi
Kredit UMKM

2011
2012
2013
2014
2015
18,607.0 10,849.0 24,043.7 23,582.4 19,375.20
13,278.8 18,970.5 23,177.7 17,122.6 14,846.20
53,701.8 42,520.1 40,024.0 27,285.4 28,857.20
85,587.6 72,339.5 87,245.4 67,990.3 63,078.60

Sumber : Publikasi Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 – 2015

Berdasarkan tabel 1.5 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
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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 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
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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 replika
(pengujian kembali) 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
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ekonomi. Penulis memilih variabel UMKM dalam penelitian ini adalah
karena penulis melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masa krisis
ekonomi tahun 98, usaha kecil yang mampu bertahan dan merupakan
penyumpang terbesar dalam PDB Negara. Oleh karena itu, penulis ingin
mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh UMKM kepada
PDB suatu Negara.
3.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada bank penyalur Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang menandatangani perjanjian kerjasama (MoU)
bersama pemerintah.

1.3 Identifikasi Masalah
Dalam rentang waktu tahun 2000-2003, pelaku usaha mikro mengalami
peningkatan 7,2%. Pada akhir 2003, jumlah usaha mikro yang ada di Indonesia
berjumlah 41,8 juta usaha, dan kebanyakan berkonsentrasi pada subsector
perdagangan yaitu sebanyak 18 juta, pertanian 12,5 juta, industry 6,5 juta, dan
lain-lain 4,8 juta.
Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah tahun 2013, jumlah total usaha mikro, kecil dan menengah mencapai
55,2 juta atau 99,9% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sektor ini
menyumbang 57,94% PDB atau serta menyerap tenaga kerja sebanyak 125 juta
orang (BPS, Februari 2014).
Oleh karena kontribusi yang dihasilkan oleh UMKM sangat signifikan
terhadap perekonomian Negara maka penelitian ingin meneliti bagaimana
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pengaruh variabel perkembangan UMKM memoderasi terhadap pemberian Kredit
Usaha Rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.4 Pembatasan Masalah
Dari uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka peneliti melakukan
pembatasan masalah dengan tujuan agar pembahasan ini tidak terlalu luas.
Batasan masalah tersebut antara lain :
(1) Penelitian ini hanya dilakukan pada bank dengan kategori Bank Pemerintah
sebagai bank pelaksana pemberian kredit usaha rakyat yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2010.
(2) Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pada tiga Bank
Pemerintahan yaitu : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk, PT. Bank
Mandiri (Persero).Tbk, dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia No : KEP-08/M.EKON/01/2012
tentang

perubahan

Perekonomian

atas

Indonesia

Keputusan
No

:

Menteri

Koordinator

Bidang

KEP-07/M.EKON/01/2010

tentang

penambahan bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan sebagaimana pada
saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia No 170 tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit
Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan menurut
komite Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penetapan bank pelaksana penyaluran
kredit UMKM bank-bank yang dipilih dengan melihat kualitas penyaluran
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kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing
Loan/NPL). Usaha khusus mikro kecil, harus di bawah 5%.Portofolio di
bawah 25%. Dua syarat ini yang menjadi dasar penentuan untuk mengikuti
program pengaturan KUR..
(3) Penelitian ini akan dilakukan mulai tahun 2010 – 2015.
(4) Data yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan data semiannual,

sehingga terkumpul data sebanyak 39 buah.
(5) Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan
dengan Product Domestic Bruto (PDB).
(6) Variabel yang diukur dalam mempengaruhi Kredit adalah jumlah penyaluran
kredit.
(7) Variabel yang diukur dalam mempengaruhi UMKM adalah jumlah UMKM.

1.5 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?
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1.6 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.

1.7 Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1) Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang
bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum
Perdata pada khususnya.
b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur
pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta dampak yang
diberikan dengan adanya Kredit Usaha Rakyat itu sendiri.
c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau
bahan informasi ilmiah.
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(2) Manfaat Praktis
a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak
terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya
b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang
menyangkut masalah.

1.8 Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penulisan makalah,
tujuannya, pokok masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah serta manfaat
penulisan makalah.
Bab II : Landasan Teori.
Bab II ini berisikan teori-teori mendasar yang terkait dengan pokok masalah,
penelitian terdahulu yang mendasari teori terkait dan juga kerangka penelitian
yang akan dibahas pada makalah ini.
Bab III : Metodologi Penelitian
Bab ini merupakan uraian mengenai pemilihan objek penelitian, waktu dan
tempat penelitian, data yang akan diolah, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh..., Intan Mega Pratiwi, Ma.-IBS, 2016

19

Bab IV :Hasil Penelitian
Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti dan
hasil serta interpretasi dari hasil analisis penelitian tersebut
Bab V : Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil
penelitian, serta masukan-masukan sebagai saran kepada pihak-pihak yang
terkait. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan beberapa keterbatasan dalam
penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1

Teori Pertumbuhan
Teori pertumbuhan neoklasik (solow growth model) dirancang untuk

menunjukan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan
kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana
pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan
(Mankiw, 2007, hlm. 9).
2.1.2

Pendapatan Nasional
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu

negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB),
baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada
dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan
jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan
PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut
yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai
dasar.
20
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PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran
dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari data PDB dapat juga diturunkan
beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :
1) Produk Nasional Bruto
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) Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar
PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap
yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3) Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu
Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak
langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung
yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh
pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya
dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak
langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya.
Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut
sebagai Pendapatan Nasional.
4) Angka-angka per kapita
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Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (www.bps.go.id).

2.1.3

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 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).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UKM berdasarkan kuantitas tenaga
kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas yang memiliki jumlah tenaga kerja 5
s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki
tenaga kerja 20 s.d 99 orang (www.bps.go.id).
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994
tanggal 27 Juni 1994, Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan
usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan/omset per
tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset/aktiva setinggi-tingginya Rp
600.000.000 (diluar tanag dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :
1)

Bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi)
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2)

Perorangan (pengrajin/industry rumah tangga, petani, peternak, nelayan,
perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) :
1)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhii kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

2)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dmiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.

3)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Berdasarkan beberapa definisi UKM diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan usaha kecil yang dapat
menghasilkan omzet pertahunnya setinggi-tingginya Rp. 200.000.000 s.d Rp.
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600.000.000

tanpa termasuk tanah dan bangunan. Serta memiliki pekerja

sebanyak 5 s.d 19 orang, sedangkan Usaha Menengah merupakan entitas usaha
yang omzet pertahunnya paling banyak Rp. 200.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000
(diluar tanah dan bangunan) dengan tenaga kerja sebanyak 20 s.d 99 orang yang
dilakukan perorangan maupun badan usaha.
Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi
4 (empat) kelompok yaitu :
a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan
kerja untuk mencari nafka, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
Contohnya adalah pedagang kaki lima.
b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi
belum memiliki sifat kewirausahaan.
c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)
(Arief Rahmana, 2009, hlm. B-12).
Usaha kecil menengah di Indonesia memiliki ciri-ciri di dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya, ciri-ciri tersebut sebagai berikut :
1) Bahan baku mudah diperoleh;
2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi;
3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-menurun;
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4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak;
5) Peluang pasar luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik
dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor;
6) Melibatkan

masyarakat

ekonomi

lemah

setempat,

secara

ekonomis

menguntungkan (Kanaidi,SE.,M.Si., 2015, hlm. 81)
Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran
penting yaitu UMKM sangat pandai mencari peluang untuk berinovasi dalam
menerapkan teknologi terbaru daripada perusahaan-perusahaan besar yang telah
mapan. Oleh karena itu, di dalam era persaingan global ini banyak perusahaan
besar yang bergantung kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Di dalam buku
Economic Development Tahoro dalam (Zuhal, 2010, hlm. 18-21) mengemukakan
bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia pasca krisis sangat
bergantung kepada kemampuan untuk merealisasikan pembangunan yang benarbenar berorientasi pada rakyat.
UKM atau koperasi dipilih sebagai representasi ekonomi rakyat karena
selain menyerap tenaga kerja sebesar 90 persen, juga karena membeli nilai tambah
sekitar 50 persen dimana sektor pertanian memegang peran yang sangat besar
yaitu sebesar 70 persen.
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2.1.4

Upaya Pengembangan UMKM
Pengembangan UMKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas, maka upaya
pengembangan UMKM kedepan adalah :
1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain
dengan

mengusahakan

ketenteraman

dan

keamanan

berusaha

serta

penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2) Bantuan Permodalan
Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang
tidak

memberatkan

bagi

UMKM,

untuk

membantu

peningkatan

permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal,sektor jasa
finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.
3) Perlindungan Usaha
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan
usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari
pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah
yang bermuara kepada saling menguntungkan.
4) Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau
antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar
negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping
itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih
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efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing
dengan pelaku bisnislainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
5) Pelatihan
Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek
kewiraswastaan,

manajemen,

administrasi

dan pengetahuan

serta

keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
6) Memperkuat Asosiasi-asosiasi
Asosiasi-asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan
perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang
sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
7) Mendirikan sentra usaha di masing-masing daerah atau wilayah.
Perlu

dibangun

sentra

usaha

yang

bertanggung

jawab

dalam

mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh
kembangan UMKM di tingkat daerah atau wilayah dan jugaberfungsi untuk
mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun
eksternalyang dihadapi oleh UMKM.
8) Mengembangkan Promosi
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar
diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang
dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi
dengan mitra usahanya.
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2.1.5

Kredit Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008

tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah dan Peraturan Bank Indonesia No.
14/22/PBI/2012 tanggal 21 desember 2012 tentang pemberian kredit atau
pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan
UMKM (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 207-209), diatur sebagai berikut :
a. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, termasuk kantor cabang bank
yang berkedudukan di luar negeri.
b. Hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari
penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu buku.
c. Kredit UMKM adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang
memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM.Yang
dimaksud dengan memberikan kredit atau pembiayaan UMKM adalah kredit atau
pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha
MIkro, Kecil, dan Menengah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 209).
Adapun ketentuan umum dalam pemberian kredit UMKM lainnya adalah sebagai
berikut :
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a) Jumlah kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20% (dua
puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan
UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.
b) Pencapaian rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dihitung pada
setiap akhir tahun.
c) Pencapaian rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dilakukan secara
bertahap, sebagai berikut :
1) Tahun 2013, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit
sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam rencana bisnis
Bank.
2) Tahun 2014, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit
sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam rencana bisnis
Bank.
3) Tahun 2015, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit
paling rendah 5% (lima persen).
4) Tahun 2016, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit
paling rendah 10% (sepuluh persen).
5) Tahun 2017, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit
paling rendah 15% (lima belas persen).

2.1.6

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008

beserta

perubahannya

PMK

No.

10/PMK.05/2009

dan

PMK

No.
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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.
3) Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam
bentuk pemberian penjaminan kredit atau pembiayaan untuk membantu
UMKM dan koperasi guna memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank
yang menjadi pihak dalam nota kepepakatan dengan pemerintah (MoU)
dengan pemerintah.
4) Bank pelaksana adalah bank umum yang telah menandatangani nota
kesepakatan bersama (MoU) dengan pemerintah dan perusahaan penjaminan
dalam rangka penjaminan kredit atau pembiayaan KUR.
5) UMKM adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
9 tahun 1995 tentang usaha kecil.
6) Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah UMKM yang produktif,
layak/feasible dan belum memenuhi persyaratan agunan bank :
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1) Usaha produktif : usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa,
memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
2) Usaha layak : usaha yang memberikan laba sehingga mampu membayar
seluruh hutang termasuk bunga dalam jangka waktu tertentu dan memberikan
sisa keuntungan bagi pengembangan usaha.
3) Tidak dapat memenuhi persyaratan agunan : usaha yang belum dapat
memenuhi persyaratan bank khususnya penyediaan agunan.
Tujuan pemberian KUR
KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber
pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Ikatan
Bankir Indonesia, 2015, hlm. 214).
Rencana penyaluran KUR
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan
bagi UMKM, maka dalam penjaminan KUR memiliki rencana penyaluran sebagai
berikut :
a.

Menteri teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang feasible,
tetapi beli bankable yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit.

b.

Bank pelaksana menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP) KUR

c.

Rencana tahunan penjaminan KUR disampaikan oleh perusahaan
penjaminan

kepada

menteri

keuangan

atau

direktorat

jenderal

perbendaharaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm 214).
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Kewajiban bank pelaksana dalam melakukan penyauran kredit KUR kepada
UMKM sebagai berikut :
a. Bank pelaksana menyediakan dan menyaurkan dana untuk KUR;
b. Bank pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program
kredit lainnya;
c. Bank pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk
menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu
sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
d. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap
kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat;
e. Bank pelaksana dapat memberikan KUR secara langsung kepada UMKM-K
dan/atau tidak langsung melaluia lembaga linkage dengan pola existing
dan/atau channeling (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 214-215).
Jangka waktu pertangguhan kredit/pembiayaan disesuaikan dengan jangka
waktu kredit atau pembiayaan KUR yang diberikan oleh bank pelaksana,
terkecuali ditetapkan oleh pemerintah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 217).
Sektor Usaha yang dibiayai KUR yaitu bidang usaha sector pertanian, perikanan,
industri pengolahan dan perdagangan yang terkait (hulu terintegrasi). Mengacu
Laporan Bank Umum (LBU), 19 sektor ekonomi :
1) UMKM di sektor pertanian (kode sektor ekonomi 1)
2) UMKM di sektor perikanan (kode sektor ekonomi 2)
3) UMKM di sektor industri pengolahan (kode sektor ekonomi 4);
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4) UMKM di sektor perdagangan kode LBU 512111 s.d 525400. (kementerian
koordinator bidang ekonomi).

2.2 Penelitian terdahulu
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. Sedangkan kredit investasi secara signifikan
mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.Dan 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.
Selanjutnya penelitian 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.
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NO

PENGARANG &
TAHUN

JUDUL

VARIABLE

METODE

HASIL

PENGUKURAN

PENELITIAN
Penyaluran
kredit UMKM
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap
pendapatan
operasional.
Pengaruh
penyaluran
kredit UMKM
terhadap laba
operasional
secara parsial
berpengaruh
positif tidak

Variabel

1

Pengaruh

Inddependen :

Penyaluran Kredit

Pengaruh

Usaha Mikro,

Penyaluran

Iman Pirman

Kecil, dan

Kredit UMKM

Hidayat, dan Adi

Menengah

dan

Ridwan Fadillah,

(UMKM) dan

Pendapatan

2010

Pendapatan

Operasional

Operasional

Variabel

Terhadap Laba

Dependen :

Operasional

Laba

signifikan
terhadap laba
operasional.
Penelitian yang

Pengaruh

dilakukan

pendapatan

menggunakan teknik

operasional

analisis jalur (path

terhadap laba

analysis)

operasional

Operasional

secara
berpengaruh
signifikan
terhadap laba
operasional.
Pengaruh
penyaluran
kredit UMKM
dan pendapatan
operasional
terhadap laba
operasional
secara simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap laba
operasional.
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Ekspor UKM,
Jumlah unit
UKM, dan
Investasi
berpengaruh
positif dan

2

Ade Raselawati

Pengaruh

Independent :

Perkembangan

Ekspor UKM,

Usaha Kecil

Jumlah Unit,

Menengah

dan Tenaga

Terhadap

kerja

Pertumbuhan

Dependent :

Ekonomi pada

Pertumbuhan

Sektor UKM di

Ekonomi pada

Indonesia

Sektor UKM

signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Metode regresi dan

Sedangkan,

data panel.

variabel tenaga
kerja tidak
berpengaruh
signifikan
karena tenaga
kerja yang
diserap tidak
sebanding
dengan nilai
tambah yang
dihasilkan.

3

Reza Gustika

Pengaruh
Pemberian Kredit
Usaha Rakyat
Terhadap
Pendapatan
Masyarakat
Ladang Panjang
Kec. Tigo Nagari
Kab. Pasaman
(Studi Kasus

Independent :
KUR
Dependent :
Pendapatan

Metode Ordinanary
Least Square (OLS)

UKM

Masyarakat
pemilik UKM)

Besarnya
pengaruh
variabel bebas
(KUR) terhadap
pendapatan
Masyarakat
yang
memiliki Usaha
Kecil dan
Menengah
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
pendapatan
masyarakat yang
memiliki Usaha
Kecil
dan Menengah
juga akan
meningkat
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Pertumbuhan
ekonomi
Independent :
Athanasios
4

Credit Market

Vazakidis and

Development and

Antonios
Adamopoulos, 2009

Economic Growth

pertumbuhan
konomi,
inflasi. ;
Dependent :

memiliki efek
positif pada

Vector Error

pengembangan

Correction
Model (VECM).

pasar Kredit

pasar kredit,
sementara
tingkat inflasi
memiliki efek
negatif.

2.3 Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menganalisis pengaruh pemberian kredit dan perkembangan
UMKM yang diteliti seperti jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi
pada sektor UMKM di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2015.
Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis
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 :
Pemberian kredit UMKM atau biasa
disebut dengan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) (X1)

Perkembangan UMKM :
Jumlah UMKM (X2)

PDB Negara
(Menurut Lapangan
Usaha)
(Y)

Gambar 2.1 Replika Kerangka Pemikiran Teoritis (Iman Pirman Hidayat, dan Adi Ridwan
Fadillah, 2009, hlm. 6).
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Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis jalur (path
analysis) yang digunakan untuk menguji sumbangan (kontribusi) yang ditunjukan
oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel
X1 dan X2 terhadap Y.

2.4 Hipotesis
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.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh
pemberian kredit kepada sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi suatu
Negara (PDB). Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang
terkait dalam upaya strategis bank dalam penyaluran kredit UMKM. Objek yang
digunakan adalah Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang menjadi bank
penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan yang terdaftar dalam Bank Indonesia.
Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan
sampel (Sekaran & Bougie, 2013).
Kriteria sampel adalah sebagai berikut ini:
1) Sampel merupakan bank yang terdaftar dan memiliki izin operasional di Bank
Indonesia.
2) Sampel merupakan bank yang termasuk kriteria Bank Umum yang menjadi
anggota bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)
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3) Sampel merupakan bank yang melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama
(MoU) bersama pemerintah
4) Sampel merupakan bank yang kualitas penyaluran kreditnya tercermin dari
rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) usaha khusus mikro
kecil harus di bawah 5%, portofolio di bawah 25%.
5) Sampel memiliki laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2010-2015
yang dipublikasikan pada website otoritas jasa keuangan (www.ojk.go.id) atau
Bank Indonesia (www.bi.go.id).
6) Sampel menyalurkan kredit ke sektor UMKM secara berturut-turut pada tahun
2010-2015.
Alasan pemilihan sampel bank yang termasuk kedalam bank penyalur
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu karena bank dengan menjadi anggota penyalur
KUR maka bank tersebut memiliki potensi yang cukup besar diantara bank
lainnya dan dalam hal kaitan penyaluran kredit memiliki kontribusi yang besar
jika dibandingkan dengan bank lainnya. Selain itu bank tersebut juga mempunyai
tingkat NPL yang cenderung rendah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat
oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
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instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012, hlm. 13).
Tipe data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu
sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, laporan historis yang
dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2012, hlm. 243). Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui
laporan yang dipublikasikan di website OJK, Bank Indonesia, Kementerian
Koperasi dan Usaha kecil menengah, dan Badan Pusat Statistik. Periode data
penelitian yang mencakup data bank periode 2010 – 2015.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Menurut Jualiandi, et. al. (2014, hlm. 115) teknik pengumpulan data
adalah apa, dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data, di mana
terdapat beberapa hal utama yang perlu dikemukakan dalam teknik pengumpulan
data, seperti: apa jenis data yang digunakan, apa sumber data yang digunakan, apa
teknik yang digunakan, apa instrumen yang digunakan, dan bagaimana cara
menguji kualitas dari instrumen yang digunakan.
Metode observasi sebagai suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Penggunaan metode
observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail
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gambaran dari pemberian kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi (PDB) (Hadi
1986; dalam Sugiyono, 2010, hlm. 203).
Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya
(Arikunto, 2013, hlm. 274). Tujuan digunakannya metode dokumentasi ini adalah
untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada dan
berkaitan dengan penelitian, seperti data keuangan dari Bank Indonesia, Biro
Pusat Statistik, dan sumber lembaga lainnya.
Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai
landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, dan
peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini.

3.5 Operasionalisasi Variabel
Menurut Sekaran, dan Bougie (2010, hlm. 69) variabel merupakan sesuatu
yang dapat diteliti karena adanya perbedaan atau suatu nilai yang bervariasi (objek
dengan kurung waktu yang sama maupun berbeda).
Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator,
serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga
pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai
judul penelitian, yakni “Analisis Pengaruh Pemberian Kredit UMKM Kepada
UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia Periode 2010 –
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2015 Pada Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. Oleh karena itu variabelvariabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor,
dan antesedent. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai
variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010,
hlm. 59). Variabel independen (X1) dalam penelitian adalah pemberian kredit
UMKM. Variabel pemberian kredit UMKM diartikan sebagai pemberian salah
satu produk perbankan yang diperuntukkan bagi masyarakat pelaku Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dalam bentuk pinjaman modal. Variabel perkembangan
UMKM diartikan sebagai hasil dari pemberian kredit salah satu produk perbankan
yang diperuntukkan bagi masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dalam bentuk pinjaman modal.
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan
konsekuen. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel
terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010, hlm. 59). Variabel
dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PDB). Variabel
pertumbuhan ekonomi (PDB) diartikan sebagai ukuran produksi barang dan jasa
total dari suatu Negara.

Tabel 3.1
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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
adalah

Ekonomi

(PDB)

adalah pendapatan total

dan pengeluaran total nasional

Product

Pertumbuhan

Berdasarkan

Jumlah

Ekonomi (PDB)

Domestik

Bruto

(Y)

MenurutLlapangan Usaha

Rp.

(PDB)

atas output barang dan jasa.
Produk Domestik Bruto sering
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

Pemberian

Kredit

Berdasarkan Jumlah Pemberian

adalah program yang dicanangkan

Usaha

Rakyat

Kredit Kepada Usaha Mikro,

oleh pemerintah namun sumber

(KUR)

dananya berasal sepenuhnya dari

(X1)

dana

Usaha

Rakyat

bank.

(KUR)

Rp.

Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemerintah

memberikan penjaminan terhadap
resiko

KUR

sebesar

70%

sementara sisanya sebesar 30%
ditanggung oleh bank pelaksana.
3.

Usaha

Mikro,

menengah adalah

Kecil,

dan

entitas usaha

Jumlah
(X2)

UMKM

Berdasarkan

Jumlah

Unit

Unit

UMKM yang ada di Indonesia

yang mempunyai kekayaan bersih
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paling banyak Rp 200.000.000,
tidak

termasuk

tanah

dan

usaha,

dan

bangunan

tempat

memiliki

penjualan

tahunan

paling banyak Rp 1.000.000.000.

3.6 Metode Pengolahan Data
3.6.1 Teknik pengolahan Data
Data yang diperoleh melalui laporan Keuangan Perusahaan yang
berasal dari Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI)
kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data untuk
menghasilkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Metode analisis
yang digunakan adalah program SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences).
3.6.2 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
memakai metode analisis jalur (Path Analysis) yaitu analisis yang digunakan
dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur
pada setiap diagram jalur dari hubungan kausual antar variabel X1 dan X2
terhadap Y. Untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel Pemberian
kredit (X1) dan Jumlah UMKM (X2) terhadap Product Domestic Bruto (PDB)
menurut lapangan pekerjaan (Y) dilakukan analisis dengan menggunakan
teknik korelasi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien jalur.
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Kemudian dalam perhitungannya dilakukan dengan menggunakan software
dengan program SPSS windows version 23.
Pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah, yaitu : (a).
anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah
variabel eksogen (variabel penyebab) terhadap sebuah variabel endogen
(variabel akibat) misalnya : X1

Y dan (b). anak panah dua arah yang

menyatakan hubungan korelasional antara variabel eksogen. Misalnya :
X1

X 2.
Kerangka hubungan kausal empiris antara jalur (X1 terhadap Y, X2

terhadap Y dan X1, X2 terhadap Y) dapat dibuat dengan persamaan structural
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

3.6.2.1 Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai
maksimum, nilai minimum, sum, skewness, kurtosis, dan probabilitas JarqueBera (Winarno, 2015). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana
variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.
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3.6.2.2 Analisis Regresi Data Times Series
Wei (2006) mengatakan bahwa Time series adalah serangkaian
pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan
dicatat secara berurutan menurut urutan waktu kejadiannya dengan interval
waktu yang tetap. Sedangkan menurut Cryer (1986) Time series diartikan
sebagai serangkaian data yang didapatkan berdasarkan pengamatan dari suatu
kejadian pada urutan waktu terjadinya. Stasioneritas time series merupakan
suatu keadaan dimana tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data.
Secara umumnya data harus horizontal sepanjang sumbu waktu. Dengan kata
lain, terjadi perubahan atau fluktuasi data berada disekitar nilai rata-rata yang
konstan, tidak tergantung waktu dan ragam dari fluktuasi tersebut.
(Makridakis, 1999). Sedangkan menurut Widarjono (2009) terdapat langkah
pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model estimasi yang
tepat, yaitu:
3.6.2.3 Uji Asumsi Klasik
1.Uji Normalitas
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data.
Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi
yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi
secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data
akan mengikuti bentuk distribusi normal (Santosa&Ashari, 2005:231).
Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan
menggunakan salah satu cara yaitu uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
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adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal.
Untuk pengujian ini Asymp. Sig. (2-tailed) yang ditetapkan adalah sebesar
5% dengan ketentuan apabila nilai probabilitas One-Sample KolmogorovSmirnov lebih besar dari Asymp. Sig. (2-tailed)

maka H0 diterima dan

apabila nilai probabilitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari
Asymp. Sig. (2-tailed) maka Ha diterima. Dimana, H0 yang diterima
menjelaskan bahwa data berdistribusi normal sedangkan Ha yang diterima
menjelaskan bahwa data tidak berdistribusi normal (Winarno, 2015).
2. Uji Multikolineritas
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel
independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka
multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang
terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno,
2015). Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang
jenis karena multikolinieritas merupakan kondisi variabel penjelas yang
diasumsikan nonstokhastik, multikolinearitas merupakan fitur dari sampel
bukan populasi (Gujarati, 2010). Wijaya (2009) menjelaskan bahwa untuk
mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel dapat dideteksi
dengan variance inflation factor (VIF). Sebagai dasar acuannya maka dapat
disimpulkan, jika nilai kurang dari sepuluh (<10), maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam
model regresi. Sebaliknya, jika nilai VIF adalah lebih dari sepuluh (>10),
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maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel
independen dalam model regresi.
Menurut Priyatno (2013) dalam penelitian ini, uji multikolinieritas
dilihat melalui nilai Tolerance dan VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance
dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah
multikolinieritas, dimana jika Tolerance lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari
10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu
mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai
suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk
menguji ada tidaknya Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran
koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan
menjadi kurang dari semestinya. Heterokedastisitas bertentangan dengan
salah satu asumsi dasar regresi linear, yaitu bahwa variasi residual sama
untuk semua pengamatan atau disebut homokedastisitas (Gujarati dalam
Elmasari, 2010:53).
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan
melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu
ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu
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Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y
prediksi – Y sesuungguhnya) yang telah di-studentized.
Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi
dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri.
Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel
dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai
variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya (Santosa&Ashari,
2005:240).
Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut
a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative.
Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,46, maka tidak terdapat
otokorelasi, dan jika d berada di antara 0 hingga 1,10, maka dapat
disimpulkan bahwa data mengandung otokorelasi positif, sedangkan apabila

Indonesia Banking School
Analisis Pengaruh..., Intan Mega Pratiwi, Ma.-IBS, 2016

50

d berada di antara 2,90 hingga seterusnya, maka juga dapat disimpulkan
bahwa data mengandung otokorelasi negatif (Winarno, 2015).

3.6.3 Teknik Pengujian Hipotesis
1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan
nilai t tabel. Taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence
Interval 95%), nilai tersebut merupakan ukuran standart yang sering
digunakan dalam penelitian. Menentukan t hitung dengan mengacu pada
tabel Independent Sample Test, sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel
statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat
kebebasan (df = n – k). Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut
Priyatno (2013).
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BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Populasi dan Sampel
Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III
yaitu semua perusahaan yang termasuk dalam kelompok perbankan yang menjadi
penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari tahun 2010-2015. Bank yang secara rutin
menyalurkan program KUR dan

melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama

(MoU) dengan pemerintah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank
Rakyat Indonesia (BRI). Bank-bank tersebut memiliki tingkat kualitas penyaluran
kreditnya tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) usaha
khusus mikro kecil harus di bawah 5%, portofolio di bawah 25%, tersedia laporan
keuangan secara lengkap selama tahun 2010-2015, baik secara fisik maupun melalui
website www.bi.go.id atau pada website masing-masing perusahaan serta memiliki
data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap. Dalam
penelitian ini diperoleh sebanyak 3 perusahaan peneliti mengunakan metode
penggabungan data secara semi annual selama pengamatan 5 tahun tersebut diperoleh
sebanyak 12 x 3 periode atau diperoleh sebanyak 36 data pengamatan. Selanjutnya
sejumlah data tersebut digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.
Perincian

sampel

penelitian

adalah

sebagai
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Tabel 4.1 Klasifikasi Sampel Perusahaan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)
No

Nama Perusahaan

Kode

Kategori

1

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

BBRI

Bank Pemerintah

2

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

BMRI

Bank Pemerintah

3

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

BBNI

Bank Pemerintah

Sumber : www.ojk.go.id
4.1.2 Deskriptif Statistik
Hasil perhitungan deskriptif Product Domestic Bruto (PDB), Pemberian
Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk semua perusahaan selama periode penelitian
yaitu tahun 2010-2015 di sajikan dalam tabel berikut :
Tabel 4.2
Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

pdb

14.4733

.09739

36

Pkr

28.6886

2.40363

36

umkm

18.5442

.03667

36

Indonesia Banking School

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

53

Sumber : Data Sekunder diolah melalui SPSS v23

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, didapatkan informasi sebagai
berikut:
a. Product Domestic Bruto (PDB)
Product Domestic Bruto (PDB) diukur dengan menggunakan rumus PDB
menurut lapangan kerja di Indonesia selama periode 2010-2015. Berdasarkan
tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa di Indonesia memiliki nilai rata-rata PDB
sebesar 14.473. Simpangan baku dari variabel PDB ini sebesar 0.09739 artinya
perusahaan sampel memiliki PDB dengan penyimpangan sebesar 0.09739 dari
nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai PDB terendah
yaitu sebesar 14.31. Sedangkan PDB tertinggi yaitu sebesar 14.67.
b. Pemberian Kredit (PKr)
Pemberian Kredit (PKr) menunjukkan kemampuan pemberian kredit yang
disalurkan oleh perusahaan sampel untuk menghasilkan pendapatan dan
meningkatkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa perusahaan sampel memiliki nilai
rata-rata PKr sebesar 28.6886. Simpangan baku dari variabel PKr ini sebesar
2.40363 artinya perusahaan sampel memiliki PKr dengan penyimpangan sebesar
2.40363 dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai PKr
terendah yaitu sebesar 23.30. Sedangkan nilai PKr tertinggi yaitu sebesar 34.73.
Indonesia Banking School

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

54

c. Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Jumlah unit UMKM diukur dengan total penyaluran kredit dari tahun 2010-2015
untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.2
diatas diketahui bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 18.5442.
Simpangan baku dari variabel UMKM 0.03667 artinya perusahaan sampel
memiliki ukuran perusahaan dengan penyimpangan sebesar 0.03667 dari nilai
rata-ratanya. Perusahaan sampel memliki nilai terendah yaitu sebesar 18.49.
Sedangkan ukuran tertinggi yaitu sebesar 18.61.

4.1.3 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan
terdistribusi normal atau tidak, karena data yang terdistribusi normal merupakan salah
satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi berganda. Hasil uji normalitas
disajikan dalam gambar 4.4 berikut ini
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Gambar 4.4 Tabel One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pdb
N

pkr

36

Normal Parametersa,b Mean

36

36

28.6886

18.5442

.09739 2.40363

.03667

14.473
3

Std. Deviation
Most Extreme
Differences

Umkm

Absolute

.136

.077

.136

Positive

.106

.077

.136

Negative

-.136

-.065

-.121

.136

.077

.136

.089c

.200c,d

.091c

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dari persamaan dengan nilai Asymp.
Sig. (2-tailed) pada tiap variabel lebih besar dari 5% (>0,05). Dengan hasil diatas
maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti
menerima Ha dan menolak Ho.
4.1.4 Uji Asumsi Klasik
4.1.4.1

Uji Heteroskesdastisitas
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Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul
kesalahan dan residual dari persamaan regresi yang dianalisis tidak memiliki
varian yang konstan dari suatu observasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat
disajikan berdasarkan grafik 4.1 berikut:
Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas

Sumber : hasil olahan data
Berdasarkan hasil gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada
gambar diatas tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebab, tidak ada pola yang
jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
4.1.4.2

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik
adalah

bahwa

data

yang

diperoleh

tidak

boleh

terdapat

unsur

multikoleniaritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikoleniaritas
adalah dengan melihat hasil output pada tabel “Coefficients” seperti tabel di
bawah ini.
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Tabel 4.4 Hasil Multikolinieritas
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

1 (Constant) -20.254

Std. Error

Beta

5.749

t

Sig.

-3.523

.001

Pkr

.008

.005

.188

1.588

.122

umkm

1.861

.314

.701

5.931

.000

Sumber : hasil olahan data
Syarat untuk menguji multikoleniaritas ini adalah dengan Value
Inflation Factor (VIF). Apabila Value Inflation Factor (VIF) lebih dari 10 (>10)
maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel di dalam penelitian ini tidak ada
unsur multikoleniaritas.
4.1.4.3 Uji Autokolerasi
Autokorelasi

menunjukan

bahwa

ada

korelasi

Antara

error

periode

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini
menggunakan

uji

Durbin-Watson

sebagai

cara

untuk

mendeteksi

adanya

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai
DW-stat pada kisaran 1,54-2,46 hasil autokorelasi pada hasil regresi persamaan
menunjukan ditemukan adanya masalah autokorelasi.
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Tabel 4.7 Uji Durbin Watson
Model Summaryc,d
DurbinWatson
Model
1

1.297

Sumber : Hasil olahan data
Dari tabel diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 1,297.
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2,
yakni -2 ≤ 1,297 ≤ 2 maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga
kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi.

4.1.5 Hasil Path Analysis
Berikut ini disajikan hasil pengujian korelasi dan regresi pada persamaan
(Lihat rincian pada lampiran) dengan sampel perusahaan penyalur Kredit Usaha
Rakyat (KUR) dalam tabel 4.3 berikut :
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Tabel 4.3
Correlations

Pdb

Pearson Correlation

Pdb

pkr

Umkm

1

.549**

.798**

.001

.000

Sig. (2-tailed)

Pkr

Umkm

N

36

36

36

Pearson Correlation

.549**

1

.516**

Sig. (2-tailed)

.001

N

36

36

36

Pearson Correlation

.798**

.516**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.001

N

36

36

.001

36

Tabel 4.4
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Pkr
Umkm

Std. Error

-20.254

5.749

.008

.005

1.861

.314

Coefficients
Beta

T

Sig.

-3.523

.001

.188

1.588

.122

.701

5.931

.000
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Sumber : data yang diolah
Setelah dilakukan regresi dengan menggunakan BLUE (Best Linear Unbias
Estimator) dari satu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil
(least square), Analisa hasil dari persamaan regresi penelitian menggunakan data
sebagai berikut :
Y = ρyx1 PKR + ρyx2 UMKM + ρy €
Y = 0,188 PKR + 0,701 UMKM + 0,338 €
R2yx1.x2 = 0,662
Besar koefisien residu untuk ρy€ = 1 – 0,662 = 0,338

X1
r12 = 0,549

€ = 0,338

ρyx1 PKR = 0,188

R2yx1.x2 = 0,662
ρyx2 UMKM = 0,701

Y

X2
Gambar 4.1
Diagram Jalur Hubungan Kausual Empiris X1, dan X2 terhadap Y
Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu :
Koefisien untuk pemberian kredit (PKr) sebesar 0,188. Hal ini menunjukan
bahwa PDB akan mengalami kenaikan sebesar 0,188 untuk setiap kenaikan 1 pada
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pemberian kredit (PKr) dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien untuk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,701. Hal ini menunjukan
bahwa PDB akan mengalami kenaikan sebesar 0,701 untuk setiap kenaikan 1 pada
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan asumsi variabel lainnya
konstan.
Cara untuk mengetahui koefisien jalur dapat dilihat dari tabel 4.5 model
summary dibawah ini.
Model Summaryb

Model

R

1

.814a

R Square
.662

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

.641

.05833

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa R square atau koefisien determinasi
adalah 0.662. Dari R square tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain diluar
model sebagai berikut :
Ρx = √(1 − 0.662) = 0.581377
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4.2 Analisis dan Pembahasan
4.2.1

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.
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4.2.2

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).
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
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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.
4.2.3 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
Indonesia Banking School

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

65

maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha
UMKM.
4.3 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
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
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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.
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BAB 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.

67

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

Indonesia Banking School

68

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.
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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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LAMPIRAN

CORRELATIONS

Correlations
Notes
Output Created

07-DEC-2016 22:15:20

Comments
Input

Data

C:\Users\Intan\Documents\data
pengaruh ke pdb.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

36

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are
treated as missing.

Cases Used

Statistics for each pair of variables are
based on all the cases with valid data
for that pair.

Syntax

CORRELATIONS
/VARIABLES=pdb pkr umkm
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
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Resources

Processor Time

00:00:00,02

Elapsed Time

00:00:00,03

Correlations
pdb
pdb

Pearson Correlation

pkr
1

.549**

.798**

.001

.000

36

36

36

.549**

1

.516**

Sig. (2-tailed)
N
pkr

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

umkm

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

umkm

.001

.001

36

36

36

.798**

.516**

1

.000

.001

36

36

36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Regression

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

pdb

14.4733

.09739

36

pkr

28.6886

2.40363

36

umkm

18.5442

.03667

36

Correlations
Pdb
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

pkr

umkm

pdb

1.000

.549

.798

pkr

.549

1.000

.516

umkm

.798

.516

1.000

pdb

.

.000

.000

pkr

.000

.

.001

umkm

.000

.001

.

pdb

36

36

36

pkr

36

36

36

umkm

36

36

36
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Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

umkm, pkrb

Method
. Enter

a. Dependent Variable: pdb
b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model

R

1

R Square

.814a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.662

.641

.05833

a. Predictors: (Constant), umkm, pkr
b. Dependent Variable: pdb

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

.220

2

.110

Residual

.112

33

.003

Total

.332

35

F
32.294

Sig.
.000b
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a. Dependent Variable: pdb
b. Predictors: (Constant), umkm, pkr

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
pkr
umkm

Coefficients

Std. Error

-20.254

5.749

.008

.005

1.861

.314

Beta

t

Sig.

-3.523

.001

.188

1.588

.122

.701

5.931

.000

a. Dependent Variable: pdb

Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of Predicted
Value
Adjusted Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

14.3316

14.6418

14.4733

.07923

36

-1.789

2.126

.000

1.000

36

.010

.029

.016

.005

36

14.3362

14.6590

14.4739

.08049

36
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Residual

-.07592

.13430

.00000

.05664

36

Std. Residual

-1.302

2.302

.000

.971

36

Stud. Residual

-1.323

2.407

-.005

1.008

36

-.07899

.14682

-.00056

.06107

36

-1.339

2.611

.008

1.034

36

Mahal. Distance

.017

7.908

1.944

1.839

36

Cook's Distance

.000

.180

.026

.036

36

Centered Leverage Value

.000

.226

.056

.053

36

Deleted Residual
Stud. Deleted Residual

a. Dependent Variable: pdb
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CURRICULUM VITAE
Seiring datang kekuatan yang besar datang pula tanggung
jawab yang besar (My Motto)

PERSONAL INFORMATION
Full Name

: Intan Mega Pratiwi

Nick Name

: Intan / Mega

Place,Date of birth

: Bekasi, May 22, 1995

Religion

: Islam

Adress

: Jln. Bandung blok F No. 344 Masnaga Jakamulya,
Bekasi Selatan

Phone

: 081315738543

ID Line

: intanmegapratiwi

Email

: Intanmegapratiwi@yahoo.com

EDUCATIONAL BACKGROUND
Formal


2012

: Management of STIE Indonesia Banking

School, Jakarta


2009-2012

: SMAN 61 Jakarta Timur



2006-2009

: SMPN 80 Jakarta Timur



2000-2006

: SDN Jakasetia 3 Bekasi

Informal


2001 – 2004

: MEC



2005 – 2007

: ILP Bekasi



2008 – 2009

: Inten Jakarta
89
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2008 – 2010

: LBPP LIA Bekasi



2011 – 2012

: ILP Bekasi



2011 – 2012

: BTA 8 Jakarta



2011 – 2012

: Spectrum Quantum

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES


2006 – sekarang

: Karang taruna



2010 – 2011

: Rohis sebagai wakil ketua P&K, SMAN 61

Jakarta


2012 – 2013

:

Himpunan

Mahasiswa

Program

Studi

Manajemen
(HMPSM),

anggota

Pengembangan

divisi

STIE

Penelitian

Indonesia

&

Banking

School


2013 – 2014

:

Himpunan

Mahasiswa

Program

Studi

Manajemen
(HMPSM),

kepala

divisi

Penelitian

&

Pengembangan STIE
Indonesia Banking School

EXTRACURICULAR


2000 – 2003

: Traditional dance, SD Jaka Setia 3



2003 – 2005

: Choir, SD Jaka Setia 3



2004 – 2005

: Martial Art, SD Jaka Setia 3



2006 – 2007

: Drumband, SMPN 12 Bekasi



2007 – 2009

: Choir, SMPN 80 Jakarta
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2009 – 2010

: Traditional dance, SMAN 61 Jakarta



2010 – 2011

: Rohis, SMAN 61 Jakarta



2010 – 2011

: Mandarin Course, SMAN 61 Jakarta

ACTIVITIES by CERTIFICATED


Nasacom Committee, 2010



Pesantren Kilat Committee, 2010



Tafakur Alam Committee, 2011



LDMR Committee, 2011



Pensil Committee, 2011



Participant of Pekan Orientasi Mahasiswa baru (POM) STIE
Indonesia Banking School, 2012



Participant of Stock Simulation at STIE Indonesia Banking School,
2012



Participant of Basic Activist Training Program (BATPRO) at STIE
Indonesia Banking School, 2012



Committee of Management in Movement at STIE Indonesia
Banking School, 2013



Committee of Dialog Terbuka – How to be a Professional Banker at
STIE Indonesia Banking School, 2013



Participant of Islamic Economic Study Club at STIE Indonesia
Banking School, 2013



Participant of Company Visit 2014 at STIE Indonesia Banking
School, 2013
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JOB EXPERIENCES


Panitia Management in Movement di STIE Indonesia Banking
School, 2013 sebagai divisi kesehatan



Panitia Dialog Terbuka – How to be a Professional Banker di STIE
Indonesia Banking School, 2013 sebagai anggota divisi publikasi



Panitia Business and Marketing Competition di STIE Indonesia
Banking School 2013 sebagai kepala divisi konsumsi



Panitia Campus Debate Challange 2013 di STIE Indonesia Banking
School 2013 sebagai anggota divisi pendanaan



Panitia Stock Simmulation di STIE Indonesia Banking School 2013
sebagai anggota divisi acara



Panitia dari Company Visit di STIE Indonesia Banking School 2013
sebagai divisi dokumentasi



Panitia IBS Supercup V di STIE Indonesia Banking School 2013
sebagai sekertaris 2



Panitia IBS Supercup VI di STIE Indonesia Banking School 2014
sebagai anggota divisi dokumentasi



Panitia Rhythm Night di STIE Indonesia Banking School 2014
sebagai sekertaris 2



Panitia Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) di STIE Indonesia
Banking School 2014 sebagai kakak pembimbing



Panitia Business and Marketing Compatition di STIE Indonesia
Banking School 2014 sebagai anggota divisi acara



Panitia Campus Debate Challenge 2014 di STIE Indonesia Banking
School 2014 sebagai ketua acara
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