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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum UMKM di Indonesia 

Penelitian ini memfokuskan pada 2 jenis variabel yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. Variabel dependennya adalah jumlah unit UMKM, jumlah 

tenaga kerja dan omset UMKM di Indonesia, sedangkan variabel independennya 

adalah  suku bunga dan pemberian kredit pada tahun 2000 hingga 2012, 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM baik jumlah 

unit, tenaga kerja dan omset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.1 Perkembangan Unit UMKM di Indonesia 

Perkembangan unit UMKM dalam penelitian ini digambarkan oleh 

keadaan UMKM yang berkembang selama tahun 2000 hingga 2012. Berikut 

ditampilkan grafik perkembangan unit UMKM selama tahun 2000 hingga 2012. 

Grafik 4.1: Perkembangan unit UMKM di Indonesia 

 Sumber: Data diolah (2014) 
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Jika dilihat trend perkembangan unit UMKM dari keseluruhan terlihat bahwa 

unit UMKM mengalami kenaikkan rata-rata sebesar  3 persen per tahun atau 

1.395.880 unit per tahun. Ini menunjukkan sektor UMKM akan mengalami 

perkembangan yang berkelanjutan.  

 

4.1.2 Perkembangan Tenaga Kerja UMKM di Indonesia 

Tenaga kerja pada penelitian ini adalah jumlah orang yang bekerja pada 

usaha mikro, kecil dan menengah baik yang dibayar maupun tidak. Berikut 

ditampilkan grafik jumlah tenaga kerja  selama tahun 2000 hingga 2012. 

Grafik 4.3 : Perkembangan tenaga kerja UMKM (Jiwa) 

 
Sumber: Data diolah (2014) 

 

 Perkembangan tenaga kerja UMKM yang terlihat pada grafik di atas 

menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2000 sampai 2012  dengan rata-

rata perkembangan sebesar 3 persen atau 2.912.758 orang.  
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4.1.3 Perkembangan Omset UMKM di Indonesia 

Omset merupakan keutungan yang didapatkan dari aktivitas produksi 

usaha kecil, mikro dan menengah. Berikut ditampilkan grafik keadaan Omset 

UMKM selama tahun 2000 hingga 2012. 

 
Grafik 4.4: Perkembangan Omset UMKM di Indonesia (Milyar Rupiah) 

 
Sumber: Data diolah (2014) 

Selama tahun 2000 hingga tahun 2012, omset UMKM secara nasional 

mengalami kenaikkan rata-rata sebesar  14,3 % persen atau sebesar 316.113,7 

milyar rupiah. Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 2008, kenaikkan 

omset UMKM itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah lesunya 

perekonomian global.  

 

4.1.4 Suku Bunga di Indonesia 

Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh peminjam dana 

yang dihitung dalam persen. Di Indonesia sendiri, suku bunga yang dibebankan 

ke pelaku usaha mengalami naik turun. Berikut ini grafik suku bunga selama 

tahun 2000 hingga 2012. 
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Grafik 4.5 : Suku Bunga di Indonesia (Persen) 

 
Sumber : Statistik Ekonomi Indonesia (SEKI) 2000 - 2012.(diolah) 

Dari tahun 2000 sampai 2012, suku bunga mengalami pasang surut, pada 

tahun 2000 suku bunga ditetapkan sebesar 19.4 persen sedangkan untuk tahun 

2012 sebesar 12,3 persen. 

 

4.1.5 Pemberian Kredit UMKM di Indonesia 

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana 

kepada UMKM. Berikut ditampilkan grafik keadaan Pemberian kredit UMKM 

selama tahun 2000 hingga 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



43 
 

Grafik 4.6 : Pemberian Kredit UMKM di Indonesia (Milyar Rupiah) 

 
Sumber: : Data diolah (2014) 

 Rata-rata perkembangan pemberian kredit UMKM di Indonesia sepanjang 

tahun 2000 hingga 2012 sebesar 789.220 milyar rupiah atau sebesar 26%. Pada 

tahun 2000 pemberian kredit yang diberikan ke UMKM sebesar 38.757 milyar 

rupiah, sedangkan untuk tahun 2012 pemberian kredit UMKM meningkat tajam 

sebesar 2.144.245 milyar rupiah.  

 

4.2. Hasil Analisis Data 

Pada sub. Bab ini akan menjelaskan pengaruh antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Variabel bebas yang terdiri dari suku bunga dan 

pemberian kredit terhadap variabel terikat yaitu perkembangan UMKM baik itu 

unit(Y1) , tenaga kerja (Y2) dan omset (Y3). Dari kedua variabel tersebut akan di 

analisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Didalam analisis regresi 

linier berganda dibutuhkan uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selain itu, juga 

dibutuhkan uji statistic yaitu uji F, uji t dan uji R2. Perhitungan hasil analisis 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16.0. 
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4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Untuk mengetahui data terdistribusi normal maka 

dibutuhkan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji normalitas yang didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1: Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov 

Dependent Variable  Unstandardized 
Residual 

Unit N 13 

Normal Parameters Mean .0000000 

Std.Deviation 1.29734647E6 

Absolute .101 

Most Extreme 
Differences 

Positive .083 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .363 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 

Tenaga Kerja N 13 

 Mean .0000000 

Std.Deviation 1.79942854E6 

Absolute .123 

 Positive .093 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z .443 

Asymp. Sig. (2-tailed) .990 
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Omset N 13 

 Mean -.1009615 

Std.Deviation 1.1220971E14 

Absolute .146 

 Positive .146 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .528 

Asymp. Sig. (2-tailed) .943 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

 
Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov terdapat nilai 

signifikansi untuk masing-masing variabel di atas 0,05 sehingga data penelitian 

berdistribusi secara normal. 

 

4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan pada asumsi klasik atau heteroskedastisitas maka digunakan 

analisa uji glejser. Hasil heteroskedastisitas maka didapatkan sebagai berikut : 

Tabel 4.2: Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser 

Dependent Independent Coefficients t statistik 

Unit Suku bunga -7.32 -1.203 

Pemberian Kredit -.655 -1.077 

Tenaga kerja Suku bunga -.850 -1.438 

Pemberian Kredit 
-.817 -1.381 

Omset  Suku bunga .149 .281 

Pemberian Kredit 
.710 1.344 

 

Sumber : SPSS 16.0 
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Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai t lebih dari 0,05 

sehingga bisa diasumsikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.2.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam variabel bebas ditentukan dengan nilai variance 

inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF < 10. Hasil perhitungan 

VIF dapat dijelaskan pada tabel 4.5 berikut ini : 

 

Tabel 4.5: Multikolinearitas 

Dependent 

Variable 

Model Colinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Unit  (Constant)   

Suku_bunga .236 4.244 

Pemberian_kredit .236 4.244 

Tenaga kerja (Constant)   

Suku_bunga .236 4.244 

Pemberian_kredit .236 4.244 

Omset  (Constant)   

Suku_bunga .236 4.244 

Pemberian_kredit .236 4.244 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014. 

Jika dilihat pada tabel 4.5, tabel tersebut menunjukkan bahwa kedua 

variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Pada variabel bebas terhadap 

variabel dependen unit,tenaga kerja dan omset mempunyai nilai VIF yang sama, 

yaitu : suku bunga =4,244 ; pemberian kredit = 4,244. Dari hasil tersebut dapat 
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diambil kesimpulan bahwa kedua variabel bebas tersebut tidak mengandung 

multikolinearitas. 

 

4.2.1.4 Uji Autokorelasi 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dibutuhkan 

perbandingan antara hasil uji Durbin Watson (DW) dengan DW tabel dengan 

Kriteria sebagai berikut : 

a) Jika DW < dL atau DW > 4 – dU, maka ada autokorelasi 

b) Jika DW diantara dU dan 4 – dU, maka tidak ada autokorelasi 

c) Jika DW diantara dU dan dL atau 4 – dU dan 4 – dL, maka tidak ada 

kesimpulan yang pasti. 

dU : batas atas dari DW tabel (DW upper bound) 

dL : batas bawah dari DW tabel (DW lowwer bound) 

 
Dari analisis yang dilakukan maka didapatkan hasil uji Durbin Watson, yang 

dijelaskan pada tabel 4.6 sebagai berikut : 

 
Tabel 4.6 : Durbin Watson 

Dependent 

variable 

R R square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin - 

watson 

Unit   .975 .950 .940 1.4117E6 1.308 

Tenaga kerja .986 .973 .967 1.97118E6 1.536 

Omset .997 .993 .992 1.22920E14 2.236 

Sumber : SPSS 16.0 
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Dari hasil uji durbin Watson tersebut, dapat dijelaskan dengan gambar berikut : 
 

Gambar 4.1  : Hasil Uji Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Data diolah,2014 

 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas yang merupakan hasil estimasi 

persamaan regresi dengan uji Durbin Watson diketahui DW = 1,308 (unit), 1,536 

(tenaga kerja) dan 2,236 (omset). Dari tabel Durbin Watson (0.95, 2, 13) 

didapatkan bahwa dL = 0.8612  4 – dL = 3.1288 dan dU= 1.5621  4 – dU = 

2.4379 .  karena DW berada diantara dU dan 4 – dU, makaa bisa disimpulkan 

tidak ada autokorelasi. 

 

4.2.2    Uji Statistik 

 

4.2.2.1 Uji Koefisien Regresi Partial (Uji T) 

Tujuan dari uji t adalah mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Berdasarkan 

hasil uji t dari masing-masing variabel bebas terhadap unit, tenaga kerja dan 

omset memberikan hasil yang signifikan apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel = 

1.77093 dan tingkat signifikannya 0.05 dimana sig < 0.05.  
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Tabel 4.7  : Uji Koefisien Regresi Parsial (uji T) 

Dependent 
Variable 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

Unit  (Constant) 6.388E7 6.232E6  10.249 .000 

Suku_bunga -1.225E6 338716.587 -.528 -3.616 .005 

Pemberian_kredit 4.329E-9 .000 .479 3.282 .008 

Tenaga kerja (Constant) 1.001E8 8.644E6  11.575 .000 

Suku_bunga -1.357E6 469802.250 -.312 -2.888 .016 

Pemberian_kredit 1.191E-8 .000 .702 6.508 .000 

Omset  (Constant) 4.346E14 5.390E14  .086 .439 

Suku_bunga 6.801E12 2.930E13 .013 .232 .821 

Pemberian_kredit 2.111 .114 1.008 18.503 .000 

Sumber : SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel 4.7 Di atas hasil uji t masing-masing variabel dependen 

pada unit adalah : suku bunga (thitung = -3.616 ; sig. = 0.005) , Pemberian kredit 

(thitung = 3.282 ; sig.= 0.008),sedangkan pada variabel dependen tenaga kerja 

adalah : suku bunga (thitung = -2.888 ; sig. = 0.016) , Pemberian kredit (thitung = 

6.508 ; sig.= 0.000) dan untuk variabel dependen omset adalah : suku bunga 

(thitung = 0.232 ; sig. = 0.821) , Pemberian kredit (thitung = 18.503 ; sig.= 0.000). dari 

hasil ujit t tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen unit dan tenaga kerja. 

Sedangkan untuk variabel dependen omset, tingkat signifikan hanya terdapat 

variabel bebas yaitu pemberian kredit. 
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4.2.2.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F) 

Hasil uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) menghasilkan nilai F 

pada unit sebesar 94,641 dengan sig = 0,000 ; nilai F pada tenaga kerja sebesar 

117,291 dengan sig = 0,000; dan untuk nilai F pada Omset sebesar 7110.626 

dengan sig = 0,000. Selanjutnya, karena nilai F lebih besar dari F tabel yaitu 

sebesar 4,10 maka pengujian ini memberikan kesimpulan bahwa secara 

keseluruhan ada pengaruh yang signifikan dari kedua variabel terhadap variabel 

unit, tenaga kerja dan omset. Adapun hasil yang diperoleh dari uji F dapat 

ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 : Uji Koefisien Regresi secara Bersama-Sama (Uji F) 

Dependent 
Variable 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Unit Regression 3.823E14 2 1.911E14 94.641 .000 

Residual 2.020E13 10 2.020E12   

Total 4.025E14 12    

Tenaga 
Kerja 

Regression 1.378E15 2 6.889E14 177.291 .000 

Residual 3.886E13 10 3.886E12   

Total 1.417E15 12    

Omset Regression 2.147E31 2 1.074E31 710.626 .000 

Residual 1.511E29 10 1.511E28   

Total 2.163E31 12    

Sumber : SPSS 16.0 
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4.2.2.3 Uji Koefisien Determinan (Uji R2)  

Uji R2 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel dependen dapat 

dijelaskan olh variabel independen. Besaran R2 ini dikenal sebagai koefisien 

determinasi dimana memiliki nilai yang terletak diantara 0 sampai 1. Dengan 

asumsi bahwa semakin mendekati 1 maka semakin besar nilai dari variabel 

terikat yang dapat dijelaskan bersama-sama oleh variabel bebas. Hasil uji R2 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 : Uji Koefisien Determinan (uji R2) 

Dependent 
variable 

R R square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin - 
watson 

unit   .975 .950 .940 1.4117E6 1.308 

Tenaga kerja .986 .973 .967 1.97118E6 1.536 

Omset .997 .993 .992 1.22920E14 2.236 

Sumber : SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel 4. Di atas maka didapatkan hasil koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,975 (unit), 0,986 (tenaga kerja) dan 0,997 (omset). Dengan 

adjusted R Square sebesar 0,940 (unit); 0,967 (tenaga kerja) dan 0,992 (omset). 

Maksud dari hasil tersebut adalah kontribusi persamaan regresi dalam 

menjelaskan keberagaman untuk unit sebesar 94%, tenaga kerja sebesar 96,7% 

dan omset sebesar 99,2%. 
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4.2.3 Hasil Analisa Statistik 

Dari hasil estimasi dengan menggunakan model regresi linier berganda 

maka didapatkan tiga persamaan regresi sebagai berikut : 

Y unit        = 6.388E7 – 3.616 X suku bunga   + 3.282 X pemberian kredit 

Y tenaga kerja   = 1.001E8 – 2.888 X suku bunga   + 6.508 X pemberian kredit 

Y omset   = 4.346E14 + 0.232 X suku bunga + 18.503 X pemberian kredit 

Dari persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pengaruh suku bunga terhadap unit,tenaga kerja dan omset 

Nilai koefisien -3.616 terhadap Y unit bertanda negatif signifikan, angka 

tersebut menandai bahwasanya bentuk hubungan suku bunga terhadap unit 

UMKM adalah berbanding terbalik yang menyimpulkan setiap terjadinya 

kenaikkan suku bunga akan mampu mengurangi unit UMKM sebesar 3,616 

atau dibulatkan menjadi 4 unit. Sedangkan nilai koefisien -2,888 terhadap Y 

tenaga kerja  yang bertanda negatif signifikannya menyatakan bahwa bentuk 

hubungan suku bunga tehadap tenaga kerja  adalah berbanding terbalik yang 

menyimpulkan setiap kenaikkan suku bunga akan mengurangi tingkat tenaga 

kerja sebesar 2,888 atau dibulatkan menjadi 3 orang. Dan  nilai koefisien 

0.232 terhadap Y omset menandai bahwa nilai tersebut mempunyai 

hubungan suku bunga terhadap omset UMKM adalah berbanding lurus yang 

menyimpulkan bahwa setiap kenaikkan suku bunga akan berdampak positif 

dengan omset sebesar 0,232 Milyar rupiah.  
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b) Pengaruh pemberian kredit terhadap unit,tenaga kerja dan omset 

Nilai koefisien 3.282 terhadap Yunit bertanda positif signifikan, angka 

tersebut menandai bahwasanya bentuk hubungan pemberian kredit terhadap 

unit UMKM adalah berbanding lurus yang menyimpulkan setiap terjadinya 

kenaikkan suku bunga akan mampu meningkatkan unit UMKM sebesar 3,282 

atau dibulatkan menjadi 3 unit. Sedangkan nilai koefisien 6,508  terhadap Y 

tenaga kerja  yang bertanda positif signifikannya menyatakan bahwa bentuk 

hubungan pemberian kredit tehadap tenaga kerja  adalah berbanding lurus 

yang menyimpulkan setiap kenaikkan pemberian kredit akan meningkatkan 

tenaga kerja sebesar 6,508 atau dibulatkan menjadi 7 orang. Dan nilai 

koefisien 18,503 terhadap omset menandai bahwa nilai tersebut mempunyai 

hubungan pemberian kredit terhadap omset UMKM adalah berbanding lurus 

yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikkan pemberian kredit akan 

berdampak positif dengan omset sebesar 18,503 Milyar rupiah. 

 

4.3  Hasil Pembahasan 

Dari hasil analisa data yang dilakukan, menunjukkan bahwa semua variabel 

bebas yaitu suku bunga dan pemberian kredit dapat mempengaruhi variabel 

terikatnya yaitu unit, tenaga kerja dan omset. Kemudian, secara individual semua 

variabel bebas tersebut juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya yang 

dibuktikan dengan tingkat signifikannya data secara statistik. 
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4.3.1 Variabel Suku Bunga Kredit Menentukan Perkembangan UMKM 

Pada sub bab ini akan menjelaskan setiap perkembangan UMKM baik 

perkembangan unit, tenaga kerja dan omset yang dipengaruhi oleh suku bunga 

sebagai berikut : 

4.3.1.1 Pengaruh Variabel Suku Bunga Kredit Terhadap Perkembangan Unit  

UMKM 

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat diketahui nilai koefisien       

-3.616 terhadap unit bertanda negatif signifikan, angka tersebut menandai 

bahwasanya bentuk hubungan suku bunga terhadap unit UMKM adalah 

berbanding terbalik yang menyimpulkan setiap terjadinya kenaikkan suku bunga 

akan mampu mengurangi unit UMKM sebesar 3,616 atau dibulatkan menjadi 4 

unit.  

Pada kali ini penulis meneliti salah satu sampel usaha kecil yakni Bapak 

Winarto yang memiliki usaha Warung Susu (WARSU) dengan omset 1,6 milyar 

rupiah pertahun dan asset 400 juta rupiah, untuk bertanya mengenai rencana 

membuka gerai bisnis baru dengan dana pribadi maupun pinjaman dari bank. 

Berikut jawaban beliau : 

“Saya mendirikan usaha ini dengan dana sendiri, meskipun memakai dana 
sendiri kedepannya Warsu juga kepingin membuka cabang baik itu dengan 
waralaba maupun tidak.  Waralaba tentunya kerjasama dengan pihak 
kedua yang tertarik dengan konsep bisnis yang ditawarkan Warsu. 
Sedangkan membuka cabang dengan kepemilikan sendiri bisa dengan 
dana saya maupun dana pinjaman dari bank. Kalau meminjam dana dari 
bank tentunya melihat dari tingkat suku bunga. Saya tidak mau ketika 
pembayaran bunga membebani usaha saya. Jadi saya lihat  perbandingan 
dengan tingkat pertumbuhan usaha saya”. 

 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwasanya para pelaku usaha 

sebelum meminjam uang di bank akan melihat seberapa besarnya suku bunga 
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yang diterapkan oleh bank agar suku bunga tersebut tidak membebani 

usahanya. 

Ini sesuai dengan pendapat Mura dan Buleca (2012), biaya bunga kredit 

yang ditetapkan bank sangat membebani pelaku UMKM. Penetapan bunga yang 

tinggi akan mempengaruhi jumlah kredit yang diminta dan akan berdampak 

melambatnya laju ekonomi.  

4.3.1.2 Variabel Suku Bunga Kredit Menentukan Perkembangan Tenaga 

Kerja  UMKM 

Nilai koefisien -2,888 terhadap tenaga kerja yang bertanda negatif 

signifikannya menyatakan bahwa bentuk hubungan suku bunga tehadap tenaga 

kerja  adalah berbanding terbalik yang menyimpulkan setiap kenaikkan suku 

bunga akan mengurangi tingkat tenaga kerja sebesar 2,888 atau dibulatkan 

menjadi 3 orang.  

Pada kali ini penulis meneliti salah satu sampel usaha menengah yakni Ibu 

Afids selaku pemilik toko sembako yang memiliki omset 2,9 milyar rupiah 

pertahun dan asset 550 juta rupiah, untuk bertanya mengenai penambahan 

tenaga kerja dari pendanaan bank. Berikut jawaban beliau : 

“Saya meminjam dana dari bank danamon, sebelum meminjam dana, saya 
membandingkan tingkat suku bunga yang ditawarkan pada bank lain. Dana 
yang didapatkan selain buat memasok sembako juga meningkat jumlah 
tenaga kerja, sebelumnya usaha saya hanya punya satu tenaga kerja, 
sehubung meningkat permintaan juga berimbas peningkatan pelayanan. 
Karena pelayanan yang diberikan toko sembako disini adalah dengan 
mengantarkan sembako kerumah pelanggan. Kalau kurang orang maka 
pelayanan kurang maksimal. Satu orang menjaga toko , satunya 
mengantarkan barang ke konsumen”.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya para pelaku 

usaha membutuhkan pendanaan dari bank untuk mengembangankan bisnisnya. 
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Baik dengan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya maupun kualitas 

pelayanan, ini juga terjadi terhadap Ibu Afids, beliau meningkatkan bisnisnya 

dengan peningkatkan pelayanan dengan menambah tenaga kerja. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Firdaus dan Ariyanti (2001), Penyerapan Tenaga kerja, 

adanya bantuan kredit dari bank maka usaha debitur akan menjadi besar dan 

aktivitasnya meningkat sehingga diperlukan adanya tambahan-tambahan 

pegawai yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan dengan demikian masalah 

pengangguran sedikit demi sedikit dapat teratasi. 

4.3.1.3 Variabel Suku Bunga Kredit Menentukan Perkembangan Omset 

UMKM 

Nilai koefisien 0.232 terhadap omset menandai bahwa nilai tersebut 

mempunyai hubungan suku bunga terhadap omset UMKM adalah berbanding 

lurus yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikkan suku bunga akan berdampak 

positif dengan omset sebesar 0,232. 

Pada kali ini penulis meneliti salah satu pemilik usaha menengah yakni Ibu 

Afids selaku pemilik toko sembako yang memiliki omset 2,9 milyar rupiah 

pertahun dan asset 550 juta rupiah, untuk bertanya mengenai penambahan 

omset penjualan dari adanya pendanaan bank. Berikut jawaban beliau : 

“Saya meminjam dana dari bank danamon, sebelum meminjam dana, saya 
membandingkan tingkat suku bunga yang ditawarkan pada bank lain. Dana yang 
didapatkan selain buat memasok sembako juga meningkat jumlah tenaga kerja, 
sebelumnya usaha saya hanya punya satu tenaga kerja, sehubung meningkat 
permintaan juga berimbas peningkatan pelayanan. Karena pelayanan yang 
diberikan toko sembako disini adalah dengan mengantarkan sembako kerumah 
pelanggan. Kalau kurang orang maka pelayanan kurang maksimal. Satu orang 
menjaga toko , satunya mengantarkan barang ke konsumen. Pelayanan yang 
saya tawarkan dapat menjadi nilai tambah sehingga penjualan di toko saya 
meningkat, yang sebelum 8 juta perhari menjadi 12 juta per hari”. 
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Namun dari narasumber lainnya yang juga pemilik usaha kecil dengan 

omset 480 juta rupiah per tahun dan asset 270 juta rupiah, yakni Bapak Anang 

selaku pemiliki bengkel manteb, berikut pernyataan beliau : 

“iya mas, saya meminjam dana untuk usaha dari auto finance. Alasannya 
simpel mas, kebutuhan dana saya besar dan harus cepat memenuhi kebutuhan 
modal usaha. Kalau di bank kan mekanismenya ribet dari harus NPWP dan 
jaminan, sedangkan di lembaga ini mudah. Hanya dengan kenalan dan dana 
cepat cair. Hanya saja selisih bunga yang lebih besar dari bank,  tapi mau 
gimana lagi mas, kebutuhan dana untuk usaha saya besar dan untuk memenuhi 
permintaan yang besar. Permintaan untuk usaha saya bukan hanya di jawa saja 
mas, tapi diluar jawa juga”. 

 

Hasil penelitian tersebut, bertolak belakang dari Tambunan (2000), yang 

menyatakan bahwasanya suku bunga menjadi salah satu kendala pelaku usaha 

untuk meminjam dana bank. Meskipun tidak dipungkiri bahwa beberapa pelaku 

usaha tidak memperdulikan suku bunga, dikarenakan para pelaku usaha sudah 

memiliki pangsa pasar yang besar. Kebutuhan dana yang mendesak tanpa 

memperdulikan suku bunga juga di singgung oleh Shen (2008), yang 

menyatakan bahwa kesediaan dana bank juga mempengaruhi peningkatan 

usaha, tanpa kesulitan meminjam dana dan waktu yang penyaluran yang cepat. 

Dari pengamatan peneliti, ada beberapa pengusaha yang sudah memiliki pangsa 

pasar yang bagus, tapi disatu sisi pihak bank menganggap ketidak layakan 

dalam meminjam dana hanya karena pihak pengusaha tidak memiliki jaminan. 

 

4.3.2 Variabel Jumlah Pemberian Kredit Menentukan Perkembangan UMKM 

Pada sub bab ini akan menjelaskan setiap perkembangan UMKM baik 

perkembangan unit, tenaga kerja dan omset yang dipengaruhi oleh jumlah 

pemberian kredit sebagai berikut : 



58 
 

4.3.2.1 Pengaruh Variabel Jumlah Pemberian Kredit Terhadap 

Perkembangan Unit UMKM 

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat diketahui nilai koefisien 

3.282 terhadap unit bertanda positif signifikan, angka tersebut menandai 

bahwasanya bentuk hubungan jumlah pemberian kredit terhadap unit UMKM 

adalah berbanding lurus yang menyimpulkan setiap terjadinya kenaikkan jumlah 

pemberian kredit akan mampu meningkatkan unit UMKM sebesar 3,282 atau 

dibulatkan menjadi 3 unit.  

Pada kali ini penulis meneliti salah satu pemilik usaha mikro yakni Bapak 

Nur yang memiliki usaha nata de coco “si doel” dengan omset 180 juta rupiah 

dan asset 45 juta rupiah, untuk bertanya mengenai penambahan unit UMKM dari 

adanya pendanaan bank. Berikut jawaban beliau : 

“Saya meminjam dana dari beberapa bank sejak 2010, dari waktu ke waktu 
usaha yang saya geluti semakin meningkat. Meningkatnya usaha saya memaksa 
saya untuk membuka cabang di candi sidoarjo, karena tempat usaha awal saya 
di kenjeran Surabaya tidak mencukupi permintaan. Diharapkan dana yang saya 
pinjam dari bank dapat membantu membuka cabang baru sehingga permintaan 
nata de coco semakin terpenuhi”. 

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya para pelaku usaha 

diatas membutuhkan dana dari bank untuk membuka cabang bisnis barunya 

dengan tujuan meningkatkan output produksinya. Hal ini sesuai dengan Firdaus 

dan Ariyanti (2001), Adanya bantuan kredit dari bank maka usaha debitur akan 

menjadi awal untuk membuka cabang baru/ekspansi usaha di tempat lain. 

Dengan ekspansi tersebut diharapkan meningkatkan aktivitas usaha tersebut 

menjadi lebih besar lagi  
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4.3.2.2 Variabel Pemberian Kredit Menentukan Perkembangan Tenaga Kerja 

UMKM 

Nilai koefisien 6,508  terhadap tenaga kerja yang bertanda positif 

signifikannya menyatakan bahwa bentuk hubungan pemberian kredit tehadap 

tenaga kerja  adalah berbanding lurus yang menyimpulkan setiap kenaikkan 

pemberian kredit akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 6,508 atau dibulatkan 

menjadi 7 orang.  

Pada kali ini penulis meneliti salah satu pemilik usaha mikro yakni Ibu Yati 

yang memiliki usaha catering dengan omset 140 juta rupiah dan asset 32 juta 

rupiah, untuk bertanya mengenai penambahan tenaga kerja dari adanya 

pendanaan bank. Berikut jawaban beliau : 

“Saya meminjam dana dari bank, dana yang saya pinjam nantinya saya 
gunakan untuk meningkatkan usaha catering. Tahu sendiri kan mas, catering 
pembayaran diakhir sedangkan kita membutuhkan dana awal untuk usaha. Mau 
gimana lagi, kesempatan tidak datang kedua kali soalnya proyek catering 
perusahaan sehingga ya menerima saja. Perkembangan catering saya dari 
tahun ke tahun meningkat mas, Alhamdulillah catering saya terkenal gara2 mulut 
kemulut. Saya saja kewalahan menyediakan pesanan. Tapi mau gimana lagi, 
saya ya harus menambah tenaga kerja biar output terpenuhi. Tenaga kerja 
mengalami kenaikkan sebesar 2 orang dari sebelumnya 5 menjadi 7 orang”. 

 

Untuk hasil yang valid, penulis juga meneliti para pelaku usaha lain yakni 

Bapak Anang selaku pemilik usaha kecil  yaitu Bengkel Manteb dengan omset 

480 juta rupiah per tahun  dan asset 270 juta rupiah. Untuk bertanya mengenai 

rencana yang akan dilakukan dengan penambahan modal dari lembaga 

keuangan lainnya dan bertanya alasan tidak meminjam dana dari perbankan. 

Berikut jawaban beliau : 

“iya mas, saya meminjam dana untuk usaha dari auto finance. Alasannya 
simpel mas, kebutuhan dana saya besar dan harus cepat memenuhi kebutuhan 
modal usaha. Kalau di bank kan mekanismenya ribet dari harus NPWP dan 
jaminan, sedangkan di lembaga ini mudah. Hanya dengan kenalan dan dana 
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cepat cair. Hanya saja selisih bunga yang lebih besar dari bank,  tapi mau 
gimana lagi mas, kebutuhan dana untuk usaha saya besar dan untuk memenuhi 
permintaan yang besar. Permintaan untuk usaha saya bukan hanya di jawa saja 
mas, tapi diluar jawa juga. Untuk memenuhi besarnya permintaan tersebut dana 
yang sudah didapatkan selain digunakan untuk bahan baku tapi juga  digunakan 
untuk penambahan tenaga kerja. Tahun lalu tenaga kerja yang saya miliki 3 
orang, sekarang tenaga kerja yang saya miliki sebanyak 5 orang”. 

 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaku usaha untuk 

mengembangkan usahanya membutuhkan kredit dari bank. Dengan 

meningkatkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar produksinya. Ini 

sesuai dengan pendapat Tambunan (2002), salah satu permasalah UMKM 

adalah masalah modal. Tetapi modal untuk UMKM sangat susah, ini didukung 

oleh Firdaus dan Ariyanti (2001), dalam bukunya beliau mengatakan bahwa 

UMKM mempunyai kendala dalam pengajuan kredit perbankan antara lain 

perusahaan yang dianggap tidak layak, kurang informasi, tidak memiliki agunan 

dan NPWP. Persoalan bankable  yang sesuai ketentuan prudential banking Bank 

Indonesia menjadi kendala ketidakmampuan UMKM menarik dana dari dunia 

perbankan. 

 

4.3.2.3 Variabel Pemberian Kredit Menentukan Perkembangan Omset 

UMKM 

Nilai koefisien 18,503 terhadap omset menandai bahwa nilai tersebut 

mempunyai hubungan pemberian kredit terhadap omset UMKM adalah 

berbanding lurus yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikkan pemberian kredit 

akan berdampak positif dengan omset sebesar 18,503. 

Pada kali ini penulis meneliti salah satu pemilik usaha menengah dengan 

omset  2,8 milyar rupiah per tahun dan asset 550 juta rupiah, yakni Bapak Hanif 
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selaku pemilik CV.Berkah Bersaudara, untuk bertanya mengenai penambahan 

omset penjualan dari adanya pendanaan bank dan apa syaratnya peminjaman. 

Berikut jawaban beliau : 

“Saya meminjam dana dari bank untuk usaha. Ketika meminjam dana dari 
bank, saya tidak melihat tingkat suku bunga yang dibebankan kepada saya tetapi 
proses yang cepat dengan jumlah dana yang besar, saya membutuhkan dana 
yang cepat dengan jumlah dana yang besar karena usaha saya berhubungan 
dengan proyek pemerintah. Biasanya proyek pemerintah dananya hanya dikasih 
25% sisanya harus disediakan saya, untuk memenuhi tersebut saya pinjam dari 
bank dan persyaratan meminjam dana dari bank untuk proyek pemerintah 
terbilang mudah, hanya menyerahkan surat tugas dari instansi pemerintah dan 
jaminan mobil saya. Setelah memastikan pendanaan usaha saya, saya harus 
cepat menyelesaikan proyek tersebut, karena proyek tersebut ada target kapan  
selesai proyek,kalau tidak, yah harus siap diberikan sanksi atau yang lebih parah 
di blacklist dari keikutsertaan proyek pemerintah. Nah dari proyek tersebut,omset 
CV saya meningkat dari tahun sebelum hanya 600 juta sekarang menjadi 1,2 
milliyar rupiah”. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaku usaha 

meminjam dana dari bank untuk memenuhi permintaan produk yang semakin 

meningkat. Meningkatnya permintaan produksinya akan sejalan dengan 

peningkatkan jumlah omset yang diterimanya. Temuan ini sejalan dengan teori 

dari Hasan (1996), kegunaan kredit dalam kegiatan perekonomian mempunyai 

beberapa manfaat antara lain : kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) 

modal atau uang dan barang, meningkatan peredaran dan lalu lintas uang, kredit 

menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, kredit sebagai stablitas ekonomi 

dan terakhir kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.   


