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POULTRY FARMER BEHAVIOR IN TAKING RURAL CREDIT 

(KUPEDES) AT BRI IN SUBDISTRICT OF TUMPANG REGENCY OF 

MALANG 

 
ABSTRACT  

 

This research is conducted at Subdistrict of Tumpang Regency of Malang 

and aimed to (1) determining the pattern of breeder behavior in taking rural credit 

(KUPEDES). (2) investigate the relationship between of age, formal education, 

the number of family member, the amount of livestock ownership and the 

experience in raising poultry to the amount of credit intake by poultry farmer. (3) 

examine the variables that have higher signification to the amount of credit intake 

at Bank of Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tumpang. 

The study applies survey method by using structure questionnaire. 25 

respondent are selected by using purposive method that used certain criteria. The 

data involve primary data and secondary data. The data are analyzed by correlation 

analysis that strenghtened with cross tabulation. 

 Results show that is the amount of credit intake that conducted by poultry 

farmer is divided into 3 groups namely group who takes credit between 11-15 

million rupiah (28 %), group who takes credit between 16-20 million rupiah (44 

%) and group who takes credit between 21-25 million rupiah (28 %). Four 

variables, the age, the number of family member, the amount of livestock 

ownership, and the experience in raising poultry have weak, weak, moderate, and 

strength correlation with the amount of rural credit they have taken. The number 

of livestock ownership indicates the dominant factor relating to decision of 

poultry farmer in obtaining the rural credit. 

 

Key words : the pattern of poultry farmer behavior’s, the amount of credit intake, 

rural credit (KUPEDES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERILAKU PETERNAK AYAM PETELUR DALAM MENGAMBIL 

KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA BRI DI KECAMATAN 

TUMPANG KABUPATEN MALANG 

RINGKASAN 

Kredit sebagai salah satu syarat pelancar dalam pembangunan 

peternakan, berfungsi untuk mempercepat laju pertumbuhan di bidang peternakan, 

tanpa adanya kredit pertumbuhan sektor peternakan akan berjalan dengan lambat. 

Kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat 

sehingga  dapat digunakan untuk membayar  kembali kreditnya dan pemupukan 

modal, hal ini berarti pemberian kredit sangat berperan dalam suatu usaha ternak, 

karena dengan teratasinya kendala modal berarti peternak dapat menambah 

ternaknya, pengeluaran untuk pakan dan keperluan lainnya untuk meningkatkan 

produksi sehingga akan mengakibatkan meningkatnya output.  

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang yang bertujuan untuk mengetahui, (1) pola perilaku peternak dalam 

mengambil KUPEDES. (2) hubungan umur, pendidikan formal, jumlah anggota 

keluarga, jumlah kepemilikan ternak dan pengalaman usaha terhadap jumlah 

pengambilan kredit oleh peternak. (3) hubungan variabel yang paling dominan 

terhadap jumlah pengambilan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit 

Tumpang. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

menggunakan daftar kuisioner terstruktur. Teknik penarikan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria responden yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah peternak unggas yang mempunyai kepemilikan ternak 

minimal sebanyak 1000 ekor unggas, mengambil kredit pada BRI dan telah 

mempunyai pengalaman usaha selama 5 tahun di bidang usaha peternakan ayam 

petelur. Responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 25 orang 

responden peternak. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Untuk analisis data menggunakan analisis korelasi yang diperkuat 

dengan tabulasi. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku peternak dalam pengambilan 

jumlah KUPEDES berhubungan dengan faktor-faktor umur, jumlah anggota 

keluarga, jumlah kepemilikan ternak, pengalaman usaha, dan tingkat pendidikan 

mempunyai nilai korelasi masing-masing sebesar -0,36, -0,33, 0,95, -0,58 dan 

0,10 dengan nilai signifikasi masing-masing faktor adalah 0,079, 0,106, 0,000, 

0,002 dan 0,625. Dengan koefesien determinasi jumlah kepemilikan ternak 0,91 

yang berarti 91 persen persen perilaku peternak dalam mengambil kredit dapat 

dijelaskan oleh variabel jumlah kepemilikan ternak. Untuk variabel pengalaman 

usaha adalah sebesar 0,334. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,334 atau 33,4 

persen perilaku peternak dalam mengambil kredit dapat dijelaskan oleh variabel 

pengalaman usaha. 

 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yaitu jumlah pengambilan 

kredit yang dilakukan oleh peternak dibagi menjadi 3 yaitu responden mengambil 

kredit antara 11-15 juta (28%), responden mengambil kredit antara 16-20 juta 

(44%) dan responden mengambil kredit antara 21-25 juta (28%). Variabel-



variabel yang mempunyai hubungan yang signifikan adalah umur, jumlah anggota 

keluarga, jumlah kepemilikan ternak, dan pengalaman usaha yang masing-masing 

variabel tersebut mempunyai tingkat korelasi yang lemah, lemah, sangat kuat dan 

cukup kuat. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap lembaga keuangan yang meminjamkan modal peternak 

sebaiknya menyisihkan sebagian keuntungan yang mereka terima untuk 

digunakan untuk ditabung guna memenuhi modal yang akan mereka gunakan 

untuk awal produksi pada periode selanjutnya dan untuk meminimalisir terjadinya 

kredit macet maka peternak harus merencanakan jalannya usaha dengan sebaik-

baiknya termasuk memikirkan kemungkinan yang akan dihadapi dalam 

menjalankan usahanya dan sebaiknya peternak memiliki usaha sampingan 

lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kredit sebagai salah satu syarat pelancar dalam pembangunan 

peternakan, berfungsi untuk mempercepat laju pertumbuhan di bidang peternakan, 

tanpa adanya kredit pertumbuhan sektor peternakan akan berjalan dengan lambat. 

Kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat 

sehingga  dapat digunakan untuk membayar  kembali kreditnya dan pemupukan 

modal, hal ini berarti pemberian kredit sangat berperan dalam suatu usaha ternak, 

karena dengan teratasinya kendala modal berarti peternak dapat menambah 

ternaknya, pengeluaran untuk pakan dan keperluan lainnya untuk meningkatkan 

produksi sehingga akan mengakibatkan meningkatnya output.  

Kredit peternakan merupakan kredit yang diterima oleh peternak dan 

dapat dimanfaatkan untuk usaha ternaknya. Adapun pengertian lain dari kredit 

peternakan adalah pinjaman berupa uang yang diberikan kreditur kepada peternak 

sebagai debitur yang dimanfaatkan secara langsung sebagai modal usaha ternak 

dengan jaminan berupa lahan usaha ternak atau jaminan lainnya hingga peternak 

dapat melunasi kredit usahanya. 

Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu kredit 

peternakan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah. Kredit UKM diberikan untuk membiayai keperluan 

investasi maupun modal kerja yang bertujuan untuk peningkatan usaha disemua 

sektor ekonomi pedesaan selain itu kredit UKM juga diberikan untuk 
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mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada 

dipedesaan. 

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki 

wewenang dalam penyaluran kredit masyarakat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal kepada 

peternak dalam bentuk KUPEDES. KUPEDES ini bersifat individual yaitu 

dimana kredit ditujukan kepada  perorangan  bukan untuk kelompok seperti pada 

umumnya bantuan kredit diberikan. 

Banyaknya lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada para 

peternak menimbulkan persaingan yang ketat antar lembaga keuangan, salah 

satunya adalah BRI Unit Tumpang sehingga diperlukan strategi dalam menarik 

peternak yang membutuhkan kredit dan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan dalam mengambil kredit usaha oleh peternak. Dari 

identifikasi masalah tersebut maka dapat diperoleh rumusan masalah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pola perilaku peternak ayam petelur dalam mengambil 

KUPEDES? 

2. Apakah terdapat hubungan umur, pendidikan formal, jumlah anggota 

keluarga, jumlah kepemilikan ternak dan pengalaman usaha terhadap 

jumlah pengambilan kredit oleh peternak pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Unit Tumpang? 
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3.  Variabel manakah yang memiliki hubungan terbesar terhadap jumlah 

pengambilan kredit oleh peternak oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit 

Tumpang? 

1.3. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pola perilaku peternak dalam mengambil KUPEDES. 

2. Mengetahui hubungan umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, 

jumlah kepemilikan ternak dan pengalaman usaha terhadap jumlah 

pengambilan kredit oleh peternak.  

3. Mengetahui hubungan variabel yang paling dominan terhadap jumlah 

pengambilan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tumpang. 

1.4. Kegunaan  

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam evaluasi perkreditan 

bagi lembaga perkreditan. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk menetapkan suatu 

kebijakan sehubungan dengan lembaga perkreditan dipedesaaan. 

3. Sebagai bahan informasi dan pustaka ilmiah dalam meneliti dan 

mengembangkan lebih lanjut hal-hal yang belum tercantum dalam 

penelitian ini. 

4. Sebagai bahan informasi bagi peternak dalam memutuskan mengambil 

kredit di BRI. 
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1.4. Kerangka Pikir 

Peternak khususnya peternak kecil mempunyai masalah utama dalam 

pelaksanaan peternakannya dimana salah satunya adalah minimnya modal yang 

dimiliki. Modal merupakan unsur yang utama dalam mendukung peningkatan 

produktivitas peternakannya. Kurangnya modal ini dapat menghambat untuk 

memperoleh hasil produksi yang hendak dicapai. Apalagi peternak hanya 

memiliki lahan yang kecil dan modal yang pas-pasan dalam mendirikan usaha 

peternakan sehingga akan kesulitan untuk memulai dan menjalankan usaha 

peternakan. Hal ini akan mempengaruhi jalannya usaha peternakan yang 

dimilikinya sehingga jika terjadi perubahan harga sedikit saja akan 

mengakibatkan terganggunya kelancaran produksi. Selanjutnya peternak tidak 

akan mampu menutupi biaya operasional sehingga usaha tersebut akan gulung 

tikar. 

Salah satu cara untuk memperoleh tambahan modal adalah dengan 

meminjam kredit kepada lembaga keuangan. Seperti yang telah diketahui bahwa 

lembaga kredit yang ada menawarkan kredit bagi peternak dan pengusaha 

golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini BRI merupakan salah satu bank 

pemerintah yang memberikan kredit kepada peternak guna menambah modal 

dalam rangka membantu meningkatkan produktivitas hasil peternakan dan 

pendapatan peternak. Salah satu kredit yang ditawarkan oleh BRI yang ditujukan 

kepada peternak secara perorangan adalah KUPEDES. KUPEDES ini diberikan 

secara perorangan dengan tujuan untuk membantu peternak dalam menggunakan 

modal yang diberikan sekaligus memudahkan pihak BRI itu sendiri dalam 

melakukan pengawasan pada peternak dalam menggunakan kreditnya. Disini 
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dapat dilihat hubungan antara BRI, peternak, KUPEDES, dimana BRI bertindak 

sebagai produsen yang menawarkan kredit, peternak bertindak sebagai konsumen 

yang mengambil kredit, dan KUPEDES sebagai produk yang nantinya digunakan 

dan dimanfaatkan oleh peternak. Dari hubungan yang ada ini diharapkan terjalin 

kerjasama yang baik antara BRI dan peternak sehingga terjadi hubungan yang 

saling menguntungkan diantara kedua belah piahk sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disepakati bersama.  

Kerangka pikir penelitian perilaku nasabah dalam mengambil kredit 

KUPEDES di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keputusan Jumlah Pengambilan Kredit oleh 

Peternak dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tumpang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Bank dan Fungsinya 

Bank selalu dikaitkan dengan uang karena bank merupakan lembaga 

keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Menurut Martono (2003) 

bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedang 

menurut Hasibuan (2002) menyatakan bahwa bank menyalurkan modal dari 

mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka 

yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat, bank juga 

berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dengan tingkat 

bunga yang menarik. 

Hasibuan (2002) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan, 

pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas 

pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. 

Rahardja (1990) berpendapat bahwa bank merupakan badan yang menerima kredit 

(berupa giro, deposito dan tabungan) memberikan kredit (baik berjangka pendek, 

menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa 

kiriman uang/transfer, wessel, letter of credit, bank garansi dan lain sebagainya. 

2.2. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Kecil dan Menengah 

 Sebagaimana dalam kata Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan atau 

berasal dari bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan atau kebenaran 
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(Suyanto dkk, 1997). Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No 14 Tahun 1967 

Bab 1 dan 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah 

penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam 

berkewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga”. 

 Dari pengertian kredit tersebut terdapat beberapa prinsip dalam pemberian 

suatu kredit yaitu : (Sudihardjono, 1987) 

1) Prinsip Kepercayaan 

Prinsip kepercayaan adalah adanya suatu penyerahan uang dari pemberi 

kredit kepada peminjam atau penyediaan fasilitas keuangan kredit kepada 

peminjam atau penyerahan tagihan dari peminjam kepada pemberi kredit 

yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain dengan harapan bahwa 

pemberi kredit (bank) akan mendapatkan bunga sebagai pendapatan 

pemberian kredit (bank). 

2) Prinsip Perjanjian 

Prinsip perjanjian adalah pemberian kredit berdasarkan pada suatu 

perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan 

mematuhi kewajiban masing-masing. 

3) Prinsip Kesepakatan 

Prinsip kesepakatan adalah kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam 

tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan 

disesuaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. 
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2.3. Teori Kebutuhan Manusia 

 Peternak didalam melakukan pengambilan kredit dipengaruhi oleh 

motivasi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya dimana 

motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang 

dihadapinya. Motivasi merupakan dorongan kerja yang timbul dari diri seseorang 

ataupun karena dipengaruhi orang lain untuk bertindak dan berperilaku dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian motivasi dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema motivasi (Sumber : Maslow, 1994) 

 Dalam hal ini motivasi mengandung tiga unsur penting yaitu pemberian 

motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasional, motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan 

pemuasan kebutuhan tertentu, dan motivasi adalah kebutuhan (Siagian, 1989). 

Pengaruh luar dari 

orang lain 

Seseorang dengan 

dorongan kerja motivasi 

Perilaku atau tindakan 

Tujuan 

Timbul dari diri 

sendiri 
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 Maslow (1994) menyatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan kebutuhan 

manusia dari yang terendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis (Psysiological needs). 

2. Kebutuhan rasa aman (Safety needs atau security needs). 

3. Kebutuhan sosial (Social needs atau affiliation needs). 

4. Kebutuhan harga diri (Esteem needs atau recognition needs). 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self actualization needs). 

Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  5    kebutuhan fisiologis 

  4    kebutuhan rasa aman 

  3    kebutuhan sosial 

  2    kebutuhan harga diri 

  1    kebutuhan aktualisasi diri 

Gambar 3. Skema hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow 

(Sumber : Maslow, 1994) 

 Maslow (1994) menyatakan bahwa tingkat kebutuhan manusia dalam teori 

pemenuhan (satisfaction of needs theory) atau yang disebut juga The Basic 

Human Needs Theory didasarkan empat prinsip yaitu : 

1. Manusia adalah mahluk yang berkeinginan. 

2. Segera setelah salah satu kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan lainnya 

muncul. 
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3. Kebutuhan manusia nampaknya diorganisir ke dalam kebutuhan yang 

bertingkat. 

4. Segera setelah kebutuhan tertentu terpenuhi maka kebutuhan lain yang 

lebih meningkat mulai mendominasi. 

2.4. Tinjauan Tentang Perilaku 

Perilaku peternak dalam mengambil kredit sama halnya dengan perilaku 

konsumen dalam mengambil sebuah produk. Kredit adalah produk jasa yang 

ditawarkan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang bertindak sebagai produsen 

ataupun pihak pemasar dan peternak yang mengambil kredit bertindak sebagai 

konsumen, sehingga dalam hal ini perilaku peternak ditinjau dari perilakunya 

sebagai konsumen. 

Sebagai konsumen tentu saja peternak akan melakukan langkah-langkah 

pencarian informasi, pemilihan pada akhirnya mengambil keputusan dalam 

membeli suatu produk. Informasi  tersebut dapat berupa mengenai produk, rasa, 

kemasan dan harga. Demikian pula dalam memilih bentuk kredit, peternak akan 

mencari informasi yaitu berupa syarat, jaminan, tingkat bunga dan pelayanan yang 

diberikan, maka dari itu perilaku peternak disini, sama halnya dengan perilaku 

konsumen pada umumnya. 

Anwar (1988) menyatakan bahwa perilaku konsumen terdiri dari tiga 

aspek yang merupakan satu kesatuan urutan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga 

aspek tersebut adalah : 

1. Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan otak berupa 

proses berpikir mengenai suatu obyek tertentu. 



12 

 

2. Aspek afektif yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

seseorang untuk mengikutsertakan diri secara aktif dalam fenomena 

tertentu dan membuat reaksi dengan cara tertentu pula. 

3. Aspek psikomotorik yaitu aspek yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) 

seseorang setelah dia menerima pengalaman tertentu. 

Analisis karakteristik konsumen dalam hubungannya dengan perilaku 

konsumen harus dimulai dari meneliti apa yang disebut dengan 6O sebagai 

pengembangan 4O yang terdiri object, objective, organization, operation seperti 

yang telah dikemukakan oleh Swatha dan Handoko (1987) yaitu : 

1. Siapa yang ada di pasar konsumen? (occupant) 

Pasar konsumen terdiri dari seluruh individu-individu dalam rumah 

tangga yang membeli atau membutuhkan barang-barang dan jasa untuk 

keperluan pribadi. Konsumen ini dapat dibedakan berdasarkan umur, 

pendapatan, tingkat pendidikan, pola mobilitas, selera dan sebagainya. 

Manajer pemasaran harus mengetahui perbedaan diri masing-masing 

kelompok konsumen tersebut dan mengembangkan barang dan jasa sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

2. Apa yang dibeli konsumen? (object) 

Tujuan penggunaan barang dapat digolongkan ke dalam barang 

konsumsi dan barang industri, namun yang dibahas disini terbatas pada 

barang konsumsi. Berdasarkan tingkat pemakaiannya (rate of 

consumption) dan keberwujudannya (tangibility) barang konsumen dapat 

digolongkan sebagai : 
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i) Barang tidak tahan lama (nondurable goods) 

ii) Barang tahan lama (durable goods) 

iii) Jasa (services) 

Barang konsumsi juga dapat digolongkan berdasarkan kebiasaan 

membeli dari konsumen yaitu : 

i) Barang konvenien (convenience goods) 

ii) Barang shopping (shopping goods) 

iii) Barang spesial (speciality goods) 

3. Kapan konsumen membeli? (occasions) 

Waktu pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat dianalisis 

berdasarkan beberapa faktor. Frekuensi pembelian suatu produk 

tergantung dari tingkat pemakaian produk tersebut. Tingkat pembelian 

juga dipengaruhi oleh faktor musiman, tidak hanya dalam arti perubahan 

uang saja  tetapi juga musim libur dan perayaan agama. Selain itu keadaan 

ekonomi sangat mempengaruhi waktu pembelian konsumen. Dalam 

keadaan ekonomi yang miskin konsumen cenderung menunda pembelian 

begitu juga sebaliknya. 

4. Siapa yang terlibat dalam pembelian? (organization) 

Pasar konsumen terdiri dari keluarga-keluarga yang melakukan 

pembelian. Keluarga merupakan unit dasar kegiatan ekonomi (basic 

economic unit) di pasar konsumen. Di dalam sebuah keluarga terdapat 

berbagai peranan yang dimainkan oleh masing-masing anggota keluarga 

dimana peran tersebut berupa : 
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i) Pemrakarsa (initiator) 

ii) Penyebar pengaruh (influencer) 

iii) Penentu (decider) 

iv) Pembeli (buyer) 

v) Pengguna (user) 

5. Mengapa konsumen membeli (objective) 

Konsumen membeli suatu produk karena ingin memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. Timbulnya kebutuhan dan keinginan 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, 

psikologis, perkembangan fisik, keagamaan, dan sebagainya. 

6. Bagaimana konsumen membeli? (operations) 

Bagi konsumen pembelian bukanlah hanya merupakan suatu 

tindakan saja melainkan terdiri dari beberapa tindakan yang meliputi 

keputusan tentang jenis produk, bentuk, merk, jumlah, penjual dan waktu 

serta cara pembayarannya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kebiasaan 

pembeli. 

Engel, et al (1994) menjelaskan bahwa jenis perilaku konsumen menjadi 

empat kelompok besar yaitu : 

1. Perilaku tanggapan rutin yaitu ketika membeli barang-barang yang sering 

dibeli dan harganya murah serta sangat mudah ditemukan dan hanya 

memerlukan sedikit usaha pengambilan keputusan. 

2. Pengambilan keputusan terbatas. Hal ini terjadi ketika mereka sangat 

jarang membeli produk yang bersangkutan dan ketika memerlukan 



15 

 

informasi tentang sebuah merk yang tidak mereka kenal di dalam sebuah 

kelompok produk yang mereka kenal. 

3. Pengambilan keputusan meluas. Hal ini terjadi ketika sebuah pembelian 

melibatkan produk-produk yang tidak dikenal, mahal dan jarang terjadi. 

4. Pembelian kompulsif. Tidak melibatkan perencanaan yang sadar, 

melainkan dorongan yang kuat untuk membeli. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibedakan menjadi 

dua macam yaitu: 

1. Faktor ekstern. Faktor-faktor lingkungan yang berasal dari luar proses intern 

individu. 

a) Kebudayaan 

Kebudayaan adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan perilaku 

seseorang. Definisi lain dari kebudayaan dikemukakan oleh Shanton 

(dalam Swastha dan Handoko, 1987), kebudayaan adalah simbol dari fakta 

yang kompleks yang diciptakan oleh manusia diturunkan dari generasi ke 

generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat 

yang ada. Jadi perilaku manusia sangat ditentukan oleh kebudayaan 

melingkupinya dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai 

dengan kemajuan dan perkembangan jaman dari masyarakat tersebut. 

Perilaku manusia cenderung untuk menyerap adat kebiasaan 

kebudayaannya. 
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b) Sub kultur 

Tiap kultur mempunyai sub kultur yang lebih kecil atau kelompok 

organisasi  dengan sistem nilai sama berdasarkan pengalaman dan situasi 

hidup yang sama. 

c) Kelas sosial 

Kelas sosial adalah susunan relatif permanen dan teratur dalam suatu 

masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang 

sama. Kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal seperti pendapatan 

tetapi diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, 

kekayaan dan variabel lainnya. Kelas sosial juga merupakan istilah umum 

yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan orang-orang dalam suatu 

masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Adapun unsur-unsur 

pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat yaitu  

kedudukan (status) dan peranan (role) (Swastha dan Handoko, 1987). 

d) Kelompok sosial 

Kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang menjadi tempat 

individu-individu berinteraksi satu sama lainnya karena ada hubungan 

diantara mereka (Swastha dan Handoko, 1987). 

2. Faktor intern. Faktor-faktor psikologis yang berasal dari proses intern individu 

dan sangat berpengaruh terhadap perilaku pembeli konsumen. 

a) Motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang menolong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan 
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mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai 

sasaran kepuasan (Swastha dan Handoko, 1987). Sedangkan Simamora 

(2003) menyatakan bahwa motivasi adalah kebutuhan yang cukup 

menekan seseorang untuk mengejar kepuasan. 

b) Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana individu memilih, merumuskan dan 

menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang 

berarti mengenai dunia (Simamora, 2003). Amirullah (2002) menyatakan 

bahwa persepsi diartikan sebagai proses dimana individu memilih, 

mengelola, menginterpretasikan stimulus dalam bentuk arti dan gambar. 

c) Proses pembelajaran 

Swasta dan Handoko (1987) menyatakan bahwa belajar dapat 

didefinisikan sebagai hal akibat adanya proses pembelajaran menjelaskan 

perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan 

kebanyakan perilaku manusia merupakan hasil proses pembelajaran. 

Secara teori pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan 

ransangan isyarat dan tanggapan serta penguatan (Simamora, 2003). 

d) Kepercayaan dan sikap 

Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang 

tentang sesuatu, kepercayaan dapat  berupa pengetahuan, pendapat atau 

hanya sekedar percaya dan kepercayaan ini akan membentuk citra produk 

dan merk. Sedangkan sikap menuntun seseorang untuk berperilaku relatif 

konsisten terhadap obyek yang sama. Sikap merupakan keadaan jiwa 

(mental) dan keadaan berpikir (neutral) yang dipersiapkan untuk 
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memberikan tanggapan terhadap suatu obyek diorganisir melalui 

pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan dinamis pada 

perilaku ( Swatha dan Handoko, 1987). 

2.5. Pengambilan Keputusan Konsumen 

 Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan pendekatan penyelesaian 

masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Proses pengambilan keputusan untuk 

pembeli sama  untuk setiap orang, hanya seluruh proses tersebut tidak selalu 

dilaksanakan oleh konsumen. 

 Simamora (2003) menyatakan bahwa tahap-tahap dalam pengambilan 

keputusan yaitu : 

1. Pengenalan masalah 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang 

diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya ransangan internal 

maupun eksternal. Dari pengalaman sebelumnya orang telah belajar 

bagaimana mengatasi dorongan ini dan dimotivasi kearah produk yang 

diketahuinya akan memuaskan dorongan ini. 

2. Pencarian informasi 

Seseorang konsumen yang terdorong kebutuhannya akan mencari 

informasi lebih lanjut, jika dorongan konsumen kuat dan produk itu berada 

di dekatnya, mungkin  konsumen akan langsung membelinya. Jika tidak 

maka kebutuhan konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja. 
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3. Evaluasi alternatif 

Untuk membuat keputusan terakhir konsumen memproses informasi lebih 

lanjut tentang pilihan merk. Pertama, konsumen akan mencari manfaat 

tertentu dan selanjutanya melihat kepada atribut produk, konsumen akan 

memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut produk sesuai dengan 

kepentingannya. 

2.6. KUPEDES 

2.6.1. Konsep KUPEDES 

Secara umum KUPEDES adalah kredit yang diberikan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada di 

pedesaan, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas 

kredit mini / kredit midi dan jenis kredit yang lain maupun usaha-usaha dari calon 

nasabah  baru. KUPEDES diberikan untuk membiayai segala keperluan investasi 

maupun modal kerja dalam rangka peningkatan usaha di semua sektor ekonomi di 

pedesaan. Disamping itu KUPEDES diharapkan dapat mengurangi ruang gerak 

para lintah darat (rentenir) di pedesaan. 

2.6.2.  Pengertian, Sasaran dan Sifat KUPEDES 

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum, individual, relatif, dan 

berbunga wajar untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak 

(eligible), KUPEDES dapat melayani semua kebutuhan pembiayaan usaha kecil 

(micro financing) di masyarakat. KUPEDES sebagai kredit dengan skala kecil 

mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana yang dapat digunakan 



20 

 

untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi. Adapun sifat-sifat dan prinsip-

prinsip pemberian KUPEDES yaitu : 

1. Umum 

KUPEDES dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi 

dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok 

masyarakat tertentu, sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah 

memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2. Individual 

Pemberian KUPEDES dilakukan dengan melalui pendekatan secara 

individual dengan kasus perkasus bukan berbentuk paket (massal). 

3. Selektif 

Pemberian KUPEDES dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang 

usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan 

pertimbangan bank teknis. Usaha yang layak yaitu bahwa usaha tersebut 

berada dan mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan 

kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, 

agama, adata istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan 

hidup. 

4. Bisnis 

Keputusan akhir atas permohonan KUPEDES, ditentukan oleh BRI Unit 

sesuai dengan pertimbangan bank teknis (sound banking consideration). 

Dengan demikian kebijaksanaan pemberian KUPEDES adalah 

berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat atau dapat 

menjamin operasional dan pertumbuhan BRI Unit secara berkelanjutan. 
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2.6.3. Jenis KUPEDES 

Berdasarkan penggunaannya KUPEDES dapat dibagi menjadi dua jenis 

yaitu : 

1. KUPEDES Modal Kerja (Eksploitasi) 

 KUPEDES modal kerja diberikan kepada pengusaha sebagai tambahan 

dana atau pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya 

atau untuk membiayai keperluan konsumtif maupun nonkonsumtif 

(produktif). 

 Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan KUPEDES modal 

kerja adalah sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan, 

sektor jasa lainnya, sektor golongan berpenghasilan tetap. 

2. KUPEDES Investasi 

KUPEDES ini diberikan kepada pengusaha untuk membangun sarana dan 

prasarana atau pengadaan peralatan produksi, sedang bagi golongan 

berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian 

atau pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor, dan lain-lain 

yang bersifat produktif. 

Adapaun sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan KUPEDES investasi 

adalah sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor 

jasa lainnya, sektor golongan berpenghasilan tetap. 

2.6.4. Suku Bunga KUPEDES 

Setiap bank menentukan sendiri suku bunga rata-rata yang dikehendaki. 

Apabila debitur sanggup memenuhi suku bunga tersebut sebagai persyaratan 

bank, maka ia dapat diterima dan dapat menerima kredit yang diajukan para 
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debitur. Para debitur sering tidak mengetahui persyaratan suku bunga kredit dari 

berbagai bank, sehingga akan timbul persaingan tingkat suku bunga pada setiap 

bank. Namun beda suku bunga sebagai persyaratan setiap bank tidak terlalu jauh 

berbeda walaupun ada sedikit persaingan. Bunga KUPEDES yang ditetapkan oleh 

BRI tergantung besarnya plafond antara 1,93 % - 1,125 %. Bunga ini akan 

dikembalikan sebesar 0,5 % jika debitur rutin mengangsur tepat waktu atau 

disebut dengan restitusi bunga. Perhitungan suku bunga KUPEDES ditetapkan 

dengan perhitungan flat rate system yaitu bunga KUPEDES dihitung dari 

besarnya maksimum kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang waktu kredit.  

Dasar pertimbangan ditetapkannya flat rate system dalam penghitungan 

bunga KUPEDES tersebut antara lain : 

1. Memberikan Keuntungan 

Ketentuan suku bunga KUPEDES ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

dapat menutup seluruh pembiayaan, termasuk biaya dana yang tidak 

disubsidi, biaya operasional dan biaya resiko kredit, serta menghasilkan 

keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan pengembangan BRI 

Unit. 

2. Sesuai Kondisi Pasar 

Bank maupun lembaga keuangan formal maupun nonformal yang 

memberikan kredit dengan pasar sasaran yang relatif sama dengan 

KUPEDES dan merupakan pesaing BRI Unit, yang menerapkan bunga 

kredit denga sistem perhitungan flat. Dengan demikian penetapan bunga 

KUPEDES dengan perhitungan flat merupakan sistem yang dianggap 

sesuai dengan kondisi pasar untuk kredit dengan skala usaha kecil. 
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3. Usaha Kecil Memiliki Margin Tinggi dan Turn Over yang Cepat 

Jenis-jenis usaha kecil yang dibiayai oleh KUPEDES mempunyai margin 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usaha-usaha dalam skala 

besar dan turn over yang cepat, sehingga perhitungan bunga dengan sistem 

flat dapat diterima oleh pengusaha kecil yang dibiayai oleh KUPEDES 

sepanjang kemudahan, kesederhanaan dan kepastian untuk kembali dapat 

memperoleh layanan KUPEDES (jika memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan) dapat diberikan oleh BRI Unit. 

4. Memudahkan Perhitungan 

Perhitungan dengan sistem flat akan memudahkan perhitungan bunga 

dibandingkan dengan cara perhitungan bunga dengan sistem lainnya, 

disamping itu tersedia tabel angsuran di setiap BRI Unit juga sangat 

membantu nasabah untuk mengetahui kewajiban yang harus dibayar setiap 

bulannya. 

2.6.5. Agunan  

Pada prinsipnya bagi golongan pengusaha yang menjadi calon debitur 

KUPEDES dipersyaratkan  untuk dapat menyediakan agunan yang nilainya harus 

menutupi seluruh pinjamannya baik pokok maupun bunga. 

A. Benda Bergerak 

i. Benda bergerak berwujud ; dapat berupa kendaraan bermotor dengan 

bukti kepemilikan (BPKB), persediaan barang dagangan, mesin-mesin 

dengan bukti kepemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian, 

inventaris atau perabot dengan bukti kepemilikan ataupun perhiasan-

perhiasan (emas) dengan bukti kepemilikan. 
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ii. Benda bergerak tidak berwujud ; dapat berupa deposito berjangka BRI 

dengan bukti deposito atas nama yang mengajukan permohonan di 

BRI Unit yang bersangkutan, tabungan atas nama yang mengajukan 

permohonan dengan bukti kepemilikan berupa buku tabungan di BRI 

Unit yang bersangkutan, gaji atau upah, surat ijin tempat usaha 

(SITU), surat penunjukan tempat usaha (SPTU) dan sebagainya. 

B. Benda Tidak Bergerak 

Benda tidak bergerak yang dapat dijadikan agunan bagi debitur adalah 

tanah dan bangunan. 

2.6.6. Prosedur Pemberian KUPEDES yang Sehat 

Prosedur perkreditan yang sehat adalah suatu usaha BRI dalam rangka 

mengembangkan KUPEDES secara sehat dan mengurangi resiko dalam 

pemberian KUPEDES, yang dimulai dengan tahapan penyusunan rencana 

pemasaran yaitu penetapan pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima, 

kriteria nasabah yang dapat dilayani, proses persetujuan KUPEDES serta 

pengawasan dan pembinaan KUPEDES. 

2.6.6.1. Pasar Sasaran KUPEDES 

Pasar sasaran KUPEDES adalah pengusaha kecil dan usaha rumah tangga 

serta golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan 

mulai dari Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- yang berada dalam 

seluruh sektor ekonomi. Pengusaha-pengusaha kecil tersebut pada umumnya 

memiliki usaha dengan karakteristik antara lain mempunyai banyak kegiatan, 

tidak terorganisasi, tidak mempunyai catatan keuangan yang lengkap, dan tidak 

sesuai dengan standar akuntansi yang baku dan tidak berbadan usaha. Usaha kecil 
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tersebut biasanya berada pada suatu daerah geografis atau lokasi tertentu yang 

berdasarkan analisis serta evaluasi dipilih sebagai target pemasaran, karena 

berdasarkan perhitungan ekonomis usahanya layak untuk dibiayai dan dapat 

memberi keuntungan bagi BRI Unit. 

2.6.6.2. Kriteria Resiko yang Dapat Diterima 

Kriteria resiko yang dapat diterima merupakan parameter-parameter 

penilaian secara kualitatif yang menunjukkan suatu resiko yang dapat diterima 

atau ditolerir oleh BRI Unit dalam suatu sektor ekonomi, suatu pasar, atau suatu 

daerah geografis yang ditetapkan oleh kantor pusat BRI sebagai pasar sasaran. 

Adapun parameter-parameter tersebut antara lain : 

• Kemampuan debitur membayar kembali 

• Pengalaman debitur mengelola usaha 

• Prospek bisnis sektor yang dilayani 

• Pasar untuk produk yang dihasilkan 

Beberapa parameter tersebut digunakan oleh pihak BRI dalam 

menganalisa calon debitur yang mengajukan KUPEDES. 

2.6.6.3. Kriteria Nasabah yang Dapat Dilayani 

Kriteria nasabah yang dapat dilayani adalah nasabah yang memenuhi 

kriteria resiko yang dapat diterima namun disamping itu debitur yang 

bersangkutan juga harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut : 

• Nasabah berdomisili dalam wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan atau 

domisili kantor yang mengajukan permohonan. 
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• Tidak pernah mendapat keringanan bunga KUPEDES kecuali keringanan 

bunga yang pernah diberikan dilunasi terlebih dahulu. 

• Tidak sedang menikmati kredit di kantor cabang BRI atau BRI Unit lain. 

• Bukan bekas nasabah daftar hitam yang on-will. 

2.6.6.4. Proses Persetujuan KUPEDES 

Pada umumnya penyajian dalam bentuk urutan langkah-langkah yang 

lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu : tahap-

tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau 

penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan 

pembinaan serta pelunasan kredit (Suyatno dkk, 1997). 

Berpedoman pada dasar-dasar perkreditan, proses persetujuan KUPEDES 

yang ditetapkan oleh BRI Unit meliputi : prakarsa dan permohonan, analisis dan 

evaluasi, penetapan tipe dan struktur, rekomendasi pemberian KUPEDES, 

pemberian putusan serta perjanjian dan pencairan KUPEDES. 

1. Prakarsa dan Permohonan Kredit 

Pengajuan permohonan KUPEDES merupakan langkah awal dalam 

pengambilan kredit di BRI Unit yang bersangkutan. Adapun BRI telah 

menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon debitur 

antara lain : 

A). Berdomisili di wilayah kerja BRI Unit serta dibuktikan dengan keterangan 

sebagai penduduk dari kepala desa/lurah atau KTP. 

B). KUPEDES dengan plafond tertentu, dimungkinkan pelayanan berdasarkan 

tempat usaha (bukan domisili tempat tinggal debitur). 
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C). Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan 

KUPEDES. 

D). Untuk KUPEDES dengan plafond tertentu , cukup menggunakan surat 

keterangan usaha dari kepala lurah atau desa setempat. 

E). Untuk nasabah yang sudah mempunyai surat ijin usaha, cukup menyerahkan 

copy surat ijin usaha tersebut. 

F). Tidak sedang menikmati kredit di kantor cabang BRI atau di BRI Unit lain. 

G).Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun 

benda tak bergerak. 

H). Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan. 

Persyaratan ini dimaksudkan untuk melengkapi catatan administrasi bagi 

pihak BRI sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Selain itu juga diperlukan untuk 

pelaksanaan analisis dalam pemberian KUPEDES sehingga diharapkan tidak 

terjadi penyimpangan KUPEDES oleh calon debitur. 

2. Analisis dan Evaluasi  KUPEDES 

Setelah calon debitur mengajukan permohonan KUPEDES maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak BRI adalah menganalisis dan 

mengevaluasi calon debitur. Analisis calon nasabah didahului dengan kegiatan 

penyidikan (investigasi) kredit yang meliputi : 

A). Wawancara dengan pemohon KUPEDES atau debitur 

B). Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan KUPEDES yang 

diajukan oleh calon debitur, baik data intern bank maupun data ekstern 

C). Pemeriksaan dan penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal 

yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh 
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D). Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah 

dilaksanakan. 

Adapun yang dimaksud dengan analisis KUPEDES adalah pekerjaan yang 

meliputi : 

A) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik 

keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau 

tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan KUPEDES. 

B) Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan 

kesimpulan serta penilaian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan KUPEDES oleh 

debitur. 

Pada dasarnya prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis 

debitur KUPEDES merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum 

dikenal dengan prinsip 5 C yaitu : character, capacity, capital, condition dan, 

collateral. (Suyatno dkk, 1997) 

• Character, adalah keadaan watak dan sifat dari calon debitur, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian character 

merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, 

serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya. 

• Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur untuk 

membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, 

termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 

diharapkan. 
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• Capital, adalah dana yang dimiliki calon debitur untuk menjalankan dan 

memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital 

adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan 

penggunaanya. 

• Condition, adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat 

mempengaruhi maju mundurnya usaha calon debitur. Penilaian terhadap 

condition dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi 

ekonomi itu berpengaruh terhadapa kegiatan usaha calon debitur dan 

bagaimana debitur tersebut mengatasi atau mengantisipasinya, sehingga 

usahanya tetap hidup dan berkembang. 

• Collateral, adalah barang-barang yang diserahkan calon debitur sebagai 

agunan KUPEDES yang akan diterimanya. Tujuan penilaian collateral adalah 

untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko terhadap dipenuhinya 

kewajiban finansial kepada BRI Unit dapat ditutup oleh nilai agunan yang 

diserahkan calon debitur. Penilaian terhadap barang agunan ini meliputi jenis 

atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti kepemilikan atau status 

hukumnya. 

3. Penetapan Tipe dan Struktur KUPEDES 

Dengan analisis yang dilakukan terhadap calon debitur maka BRI 

selanjutnya menetapkan tipe dan struktur KUPEDES kepada calon debitur yang 

mengajukan permohonan. Penetapan tipe dan struktur KUPEDES kepada calon 

debitur tersebut meliputi : menetapkan besar KUPEDES yang diusulkan, 

menetapkan jangka waktu dan pola angsuran serta suku bunga. Faktor-faktor yang 
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harus diperhatikan untuk menentukan besarnya usulan KUPEDES yang akan 

diberikan kepada calon debitur, adalah : 

• Besarnya permohonan KUPEDES. 

• Rencana perluasan lahan oleh debitur. 

• Perputaran modal, dimulai dari proses pengadaan, produksi sampai menjadi 

kas kembali. 

• Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun 

investasi. 

• Kemungkinan adanya KUPEDES yang sedang dinikmati calon debitur dari 

BRI Unit yang bersangkutan atau hutang dagang dari pihak ketiga. 

• Kemampuan membayar kembali (repayment capacity). 

• Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut 

dapat mengcover KUPEDES yang diberikan. 

Sedangkan dalam penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu pola 

angsuran KUPEDES untuk calon debitur didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 

• Pola pendapatan calon debitur 

• Kemampuan membayar kembali (repayment capacity) 

• Permintaan calon debitur berdasarkan tabel angsuran KUPEDES 

• Besarnya KUPEDES yang diberikan  

• Sektor ekonomi yang dibiayai 

Adapun penetapan besarnya suku bunga KUPEDES untuk penggunaan 

investasi maupun eksploitasi atau modal kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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4. Rekomendasi Pemberian KUPEDES 

Setelah melakukan berbagai analisis terhadap calon debitur, pihak BRI 

yang berwenang akan merekomendasikan  calon debitur untuk mendapatkan 

persetujuan atas pengajuan permohonan KUPEDES tersebut. Rekomendasi 

pemberian KUPEDES merupakan suatu kesimpulan dari analisis data evaluasi 

atas proposal KUPEDES yang disajikan oleh Pemrakarsa KUPEDES (Mantri) 

serta diwujudkan dalam bentuk usulan. Usulan yang diberikan berupa besarnya 

jumlah KUPEDES yang akan diberikan, jangka waktu dan pola angsuran, serta 

bunga KUPEDES. 

5. Pemberian Putusan KUPEDES 

Pemberian putusan KUPEDES dilakukan jika permohonan KUPEDES 

calon debitur telah memperoleh persetujuan permohonan kredit. Yang dimaksud 

dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk 

mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur  yang 

telah memenuhi persyaratan fasilitas kredit dan prosedur yang berlaku. Dan bila 

permohonan kredit nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi 

persyaratan maka keputusan yang diambil adalah menolak permohonan pengajuan 

kredit trsebut. Keputusan KUPEDES oleh BRI dilakukan sesuai dengan 

rekomendasi dan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap calon debitur. 

Keputusan tersebut meliputi besarnya jumlah KUPEDES yang diberikan, jangka 

waktu  dan pola angsuran, serta bunga KUPEDES yang harus ditanggung oleh 

calon debitur. 
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6. Perjanjian dan Pencairan KUPEDES 

Dengan adanya keputusan KUPEDES maka pencairan KUPEDES dapat 

dilakukan dengan sebelumnya pihak BRI dan calon debitur mengadakan ikatan 

perjanjian untuk memenuhi peraturan yang berlaku serta menjalankan 

kewajibannya sebagai debitur, dimana dijelaskan pula sanksi-sanksi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan. Adapun pencairan kredit adalah setiap transaksi 

dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh pihak bank. Dalam 

prakteknya pencairan KUPEDES dapat berupa pembayaran dan/atau pindah 

bukuan atas beban rekening pinjaman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling), dengan pertimbangan bahwa selama ini belum ada penelitian di 

wilayah Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang membahas tentang 

perilaku nasabah dalam mengambil kredit Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pelaksanaan pengumpulan data 

dilaksanakan pada bulan Juni 2008. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur. Metode survei adalah pengambilan sampel 

dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu dalam 

mengambil data primer yang diambil dari responden (Singarimbun dan Effendi, 

1995). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan 

menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari 

pihak-pihak terkait antara lain Kantor Kecamatan, Bank BRI cabang Tumpang, 

Dinas peternakan. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu 

(Sugiyono, 1999). Untuk pengumpulan data dari responden menggunakan metode 

quesioner dan wawancara dengan responden. Responden yang digunakan dalam 
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penelitian perilaku nasabah dalam mengambil Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES) di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sejumlah 25 orang 

responden meliputi petani ternak unggas yang mengambil kredit di BRI di 

Kecamatan Tumpang. Kriteria responden yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah peternak unggas yang mempunyai kepemilikan ternak minimal 

sebanyak 1000 ekor unggas, mengambil kredit pada BRI dan telah mempunyai 

pengalaman usaha selama 5 tahun di bidang usaha peternakan ayam petelur. 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sumardjono (1996) bahwa pengumpulan data primer dalam metode 

survei lebih tepat menggunakan teknik observasi lapang, wawancara dan 

kuesioner, sedangkan bila yang dikumpulkan adalah data sekunder maka dapat 

dilakukan studi pustaka. Singarimbun dan Effendi (1995) menyatakan bahwa 

kuesioner merupakan hal yang pokok dalam penelitian survei untuk memperolah 

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta mempunyai reliabilitas dan 

validitas yang tinggi. 

3.3. Variabel Penelitian dan Kerangka Analisis 

Variabel merupakan konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Suatu 

konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek 

tertentu dari konsep itu sendiri (Nazir, 1999). Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi variabel pengaruh (independent variable) dan variabel 

terpengaruh (dependent variable). Sugiyono (1999) menyatakan bahwa variabel 

independen atau disebut juga variabel bebas, variabel stimulus, predictor, atau 

antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), sedangkan dependent 
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variable atau disebut juga variable output, criteria, konsekuen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema kerangka analisis hubungan korelasi individu peternak dengan 

keputusan pengambilan kredit. 

3.4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian perilaku nasabah dalam 

mengambil kredit KUPEDES di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang adalah 

menggunakan analisis deskriptif dan korelasi serta tabulasi silang. Analisa 

deskriptif adalah analisa yang berfungsi untuk mengetahui keadaan pada perilaku 

nasabah peternak dalam menentukan keputusan jumlah pengambilan kredit dan 

melalui penelitian ini kita dapat mengetahui jumlah kebanyakan peternak 

mengambil kredit dari bank BRI.  

Analisa korelasi merupakan kekuatan hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel lainnya. Dua variabel dapat memiliki korelasi yang tinggi, 

korelasi yang rendah, korelasi yang negatif maupun tidak memiliki korelasi sama 

sekali. (Suharjo, 2008) 

Korelasi yang digunakan dalam penelitian adalah korelasi Pearson. 

Korelasi Pearson merupakan korelasi yang menggambarkan kekuatan hubungan 

Internal peternak : 

• Umur 

• Tingkat pendidikan 

• Jumlah anggota 

keluarga 

• Jumlah kepemilikan 

ternak 

• Pengalaman usaha 

Keputusan pengambilan 

kredit dilihat dari jumlah 

pengambilan kredit 
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dari data-data yang bersifat scale (interval atau rasio). Korelasi Pearson 

merupakan korelasi yang paling popular. (Suharjo, 2008).  

Tabulasi merupakan prosedur penyajian data dalam bentuk garis dan 

kolom. Tabulasi merupakan teknik dasar untuk menguji hubungan antara dua 

variabel dan mungkin di tambah pula suatu variabel sebagai lapisan. Tabulasi 

memberikan uji yang independen. (Anonimus, 2004) 

3.5. Batasan Istilah 

Untuk mendapatkan keseragaman pengertian perlu diadakan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Perilaku peternak ayam petelur : sikap yang diambil oleh peternak dalam 

mengambil keputusan. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah 

pengambilan kredit. 

2. Umur : umur peternak, yakni lamanya hidup sejak lahir hingga dilakukan 

penelitian dinyatakan dalam tahun. 

3. Pendidikan formal : pendidikan formal terakhir yang telah di ikuti peternak 

hingga tahun 2008. Variabel ini diukur berdasarkan tingkat pendidikan 

yang pernah diperoleh oleh peternak.  

4. Jumlah anggota keluarga : jumlah orang atau kepala yang berada dalam 

lingkup rumah tangga responden dan menjadi beban dalam rumah tangga 

tersebut. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah orang. 

5. Jumlah kepemilikan ternak : jumlah ternak yang dimiliki oleh peternak 

untuk di usahakan. 

6. Pengalaman usaha : pengalaman yang dimiliki seseorang dalam bidang 

usaha peternakan khususnya dalam penelitian ini sektor unggas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Keadaan Geografis 

 Kecamatan Tumpang adalah salah satu dari 35 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Malang, yang terletak di bagian Timur Kabupaten Malang dan 

merupakan pusat pengembangan kawasan Malang Timur. Luas wilayah 

Kecamatan Tumpang adalah seluas 7.215,431 Ha dengan bentuk wilayah berbukit 

dan mempunyai curah hujan rata-rata 1.030 mm/thn. 

 Secara administratif Kecamatan Tumpang memiliki batas-batas wilayah  

sebagai berikut sebelah Barat Kecamatan Tumpang berbatasan dengan Kecamatan 

Jabung, sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan Bromo Semeru, sebelah 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Poncokusumo, dan sebelah Timur berbatasan 

dengan Kodya Malang. Secara administratif  wilayah Kecamatan Tumpang dibagi 

menjadi lima belas desa yaitu Desa Tumpang, Desa Malangsuko, Desa Slamet, 

Desa Kidal, Desa Kambingan, Desa Ngingit, Desa Pandanajeng, Desa 

Pulongdowo, Desa Tulus Besar, Desa Benjor, Desa Duwet, Desa Duwet Krajen,  

Desa Jeru, Desa Bokor, dan Desa Wringinsongo. 

 Topografi Kecamatan Tumpang dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

• Tumpang bagian timur terdiri dari Desa Benjor, Desa Duwet, dan Desa 

Duwet Krajen merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 

700 dari permukaan laut, dimana daerah ini cocok untuk pengembangan 

tanaman buah-buahan (apel, durian, alpokat dan pisang) serta tanaman 

sayuran (kentang, kubis dan wortel). 



38 

 

• Tumpang bagian tengah terdiri dari Desa Tumpang, Desa Malangsuko, 

Desa Tulus Besar, dan Desa Jeru, yang merupakan daerah perkotaan. 

• Tumpang bagian barat terdiri dari Desa Bokor, Desa Wringinsongo, Desa 

Slamet, Desa Kidal, Desa Kambingan, Desa Ngingit, Desa Pandanajeng, 

dan Desa Pulongdowo daerah ini merupakan daerah pertanian sawah serta 

potensial untuk pengembangan peternakan ayam ras, sapi perah serta 

tanaman jahe. 

Adapun curah hujan rata-rata pertahun antara 1.297 sampai dengan 1.925 mm setiap 

tahunnya dengan suhu rata-rata 18-26 oC. 

 Jarak Kecamatan Tumpang dengan pusat Pemerintah Kabupaten adalah sejauh 21 

Km. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan memakai kendaraan bermotor selama 1 jam 

perjalanan darat. 

4.1.2. Keadaan Pertanian dan Peternakan  

 Luas di wilayah Kecamatan Tumpang adalah seluas 7.215,431 Ha. Luas 

wilayah tersebut terdiri dari tanah sawah, tanah tegalan, pemukiman dan 

pekarangan, perkebunan, hutan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 



Gambar 5. Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Tumpang

Gambar 5 menunjukkan bahwa

tanah tegalan yaitu sebesar

1.202,731 Ha (20,87%) dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai daerah 

persawahan untuk kegiatan bercocok tanam. Untuk daerah pemukiman 

pekarangan penduduk luas

Untuk daerah perkebunan luas lahan yang digunakan adalah

%). Untuk hutan luas lahan yang digunakan adalah sebesar 1.249,751 Ha 

(17,32%) dan untuk lain
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juga berusaha di bidang peternakan. Hal

sampingan bagi masyarkat tersebut. Ternak yang dipelihara antara lain, sapi 

perah, ayam, itik, domba, kerbau dan kambing. Populasi ternak yang 

banyak dipelihara oleh masyarakat di 

terutama ayam petelur, dapat dilihat pada T
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emanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Tumpang
Sumber : Monografi Desa (2008) 

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan digunakan untuk 

yaitu sebesar 2.956,305 Ha (40,97 %), kemudian sebanyak 

%) dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai daerah 

persawahan untuk kegiatan bercocok tanam. Untuk daerah pemukiman 

penduduk luas lahan yang digunakan adalah 1.166,499 Ha (

Untuk daerah perkebunan luas lahan yang digunakan adalah sebesar 5 Ha (0,07 

%). Untuk hutan luas lahan yang digunakan adalah sebesar 1.249,751 Ha 

(17,32%) dan untuk lain-lain sebesar 332,145 Ha (4,60 %). 

Kecamatan Tumpang selain berusaha di bidang pertanian 

juga berusaha di bidang peternakan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha 

sampingan bagi masyarkat tersebut. Ternak yang dipelihara antara lain, sapi 

perah, ayam, itik, domba, kerbau dan kambing. Populasi ternak yang 

dipelihara oleh masyarakat di Kecamatan Tumpang adalah ternak un

, dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Populasi Ternak Unggas di Kecamatan Tumpang 

No DESA Ayam 

Ras 

Peterlur 

Ayam 

Ras 

Pedaging 

Ayam 

Buras 

Itik Entok 

1 Tumpang 600 4.000 3.416 160 57 

2 Malangsuko - - 2.678 - 42 

3 Jeru - - 3.126 120 46 

4 Wringinsono - - 2.934 200 28 

5 Bokor 50.000 4.000 2.147 300 39 

6 Slamet - - 2.671 - 12 

7 Kidal 156.000 18.000  3.224 - 27 

8 Kambingan 585.000 24.000 2.216 - - 

9 Ngingit 30.000 2.000 3.172 - 46 

10 Pandanajeng 30.000 2.000 2.331 300 39 

11 Pulungdowo 55.000 4.000 3.282 120 41 

12 Tulusbesar - - 2.874 100 37 

13 Benjor 25.000 - 2.792 - - 

14 Duwet - - 2.963 - - 

15 Duwetkrajen  - - 2.745 - - 

Total  931.600 58.000 42.571 1.300 414 

Sumber : Monografi Desa (2008) 

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa minat masyarakat Kecamatan Tumpang 

cukup besar, terutama pada ternak unggas ayam ras petelur yaitu sebesar 931.600 

ekor (90,1%), untuk ayam ras pedaging sebesar 58.000 ekor (5,6%), untuk ayam 

buras sebesar 42.571 ekor (4,1%), untuk itik sebesar 1.300 ekor (0,1%), dan entok 

sebesar 414 ekor (0,04%).  

Dari data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat 

berminat untuk memelihara ayam petelur karena dapat diusahakan secara 

sampingan maupun secara penuh, selain itu juga waktu produksi yang dimiliki 

oleh ayam petelur lumayan panjang selama hampir 2 tahun. Ayam petelur yang di 

pelihara oleh masyarakat ini biasanya cukup di usahakan dibelakang rumah, untuk 

yang di usahakan secara sampingan dan untuk yang secara penuh biasanya 

mempunyai lahan tersendiri untuk usaha ternaknya. 
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4.1.3. Keadaan Sosial  Ekonomi 

 Berdasarkan data monografi yang diperoleh dari kantor Kecamatan 

Tumpang jumlah penduduk dari kelima belas desa berjumlah sebanyak 74.627 

jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 36.152 jiwa laki-laki dan 38.475 jiwa perempuan 

dengan kepadatan penduduk rata-rata 255 orang/Km. Untuk jumlah kelahiran 

rata-rata 0,95% dan angkan kematian 0,01%. 

 Sesuai dengan potensi daerahnya penduduk di Kecamatan Tumpang 

sebagian besar bermata pencaharian pertanian, sedangkan sektor lainnya adalah 

sektor industri perdagangan, angkutan, pertambangan dan lain-lain. Untuk lebih 

jelasnya perkembangan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tumpang 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Tumpang 
Sumber : Data monografi Kecamatan Tumpang. 
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 Gambar 6 menunjukkan 

bersumber dari sektor 

kemudian pada tahun 2006 sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 

71,562 % dan pada tahun 2007 menjadi 69,40%, sedangkan dari sektor non 

pertanian pada tahun 2005 adalah sebesar 27,71 %, kemudian pada t

mengalami kenaikan sebesar 0,728 % sehingga menjadi 28,438 % dan pada tahun 

2007 menjadi 30,60 %.
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pemukiman penduduk 
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 Untuk melihat secara rinci 
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Gambar 7. Keadaan Penduduk 

Tumpang

Berdasarkan Gambar
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Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian di 
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menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk 

dari sektor pertanian pada tahun 2005 adalah sebesar 72,29 %, 

kemudian pada tahun 2006 sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 

71,562 % dan pada tahun 2007 menjadi 69,40%, sedangkan dari sektor non 

pertanian pada tahun 2005 adalah sebesar 27,71 %, kemudian pada t

mengalami kenaikan sebesar 0,728 % sehingga menjadi 28,438 % dan pada tahun 

2007 menjadi 30,60 %. Penurunan yang terjadi pada tiap tahunnya di sebabkan 

oleh banyak nya lahan pertanian dan peternakan yang berubah menjadi tempat 

pemukiman penduduk atau disebabkan oleh perubahan status lahan pertanian 

menjadi tempat usaha penduduk seperti ruko-ruko. 

secara rinci mata pencaharian penduduk di Kecamatan 

Tumpang lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.  

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan   

Tumpang. Sumber : Data monografi Kecamatan Tumpang
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pencaharian petani sebanyak 11.438 orang (38,66%), buruh tani sebanyak 7.651 

orang (25,86%), peternak sebanyak 5.461 orang (18,46%), pedagang sebanyak 

2.225 orang (7,52%), buruh bangunan sebanyak 973 orang (3,29%), PNS 

sebanyak 872 orang (2,95%), pengrajin sebanyak 320 orang (1,08%), pengusaha 

sebanyak 286 orang (0,97%), pengangkutan sebanyak 227 orang (0,77%), ABRI 

sebanyak 123 orang (0,42%) dan buruh perkebunan sebanyak 10 orang (0,03%).  

 Dari hasil persentase pada Gambar 7 tersebut masyarakat Tumpang 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani serta peternak 

karena potensi di wilayah Kecamatan Tumpang memang memiliki potensi sumber 

daya alam yang melimpah dan keadaan topografi yang sesuai untuk bertani dan 

beternak. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya luas tanah yang digunakan 

untuk lahan pertanian dan peternakan serta cuaca yang mendukung untuk usaha 

pertanian dan peternakan. 

4.2. Karakteristik Responden 

 Responden  dalam penelitian ini adalah peternak yang mengambil 

KUPEDES. Responden yang digunakan sebanyak 25 orang peternak dari wilayah 

Kecamatan Tumpang dengan jumlah kepemilikan ternak unggas minimal 

sebanyak 1.000 ekor. Identitas responden berupa karakteristik demografi meliputi 

umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, ras, kebangsaan dan tingkat sosial . 

Karakteristik responden yang diamati meliputi usia, tingkat pendidikan, 

jumlah anggota keluarga, jumlah kepemilikan asset ternak ayam petelur, dan 

pengalaman usaha dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian 

Variabel Klasifikasi Jumlah 

responden 

(orang) 

Prosentase (%) 

Umur 35 - 41 9 36 

42 - 48 12 48 

49 - 55 4 16 

Jumlah anggota 

keluarga 

3 - 4 orang 15 60 

5 - 6 orang 9 36 

7 - 8 orang 1 4 

Jumlah 

kepemilikan 

ternak ayam 

petelur 

1000 - 2000 ekor 7 28 

2001- 3000 ekor 13 52 

>3001 ekor 5 20 

Pengalaman 

usaha 

5 – 10 Tahun 15 60 

11 - 15 Tahun 7 28 

>15 Tahun 3 12 

Tingkat 

pendidikan 

Tidak sekolah 4 16 

SD 10 40 

SMP 7 28 

SMA 4 16 

Sumber : Data primer yang diolah (2008) 

Usia berkaitan dengan gaya hidup manusia karena kebutuhan dan selera 

sesorang akan berubah sesuai dengan usia. Sudarmanto (1992) menyatakan bahwa 

latar belakang sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi 

seseorang salah satunya adalah umur. Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa 

umur 18 – 60 tahun merupakan usia yang produktif. Usia produktif adalah usia 

pada saat seseorang mampu melakukan kegiatan produktif secara efesien .Usia 

responden dalam penelitian dikelompokkan menjadi beberapa bagian.  

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa rata-rata responden peternak 

nasabah KUPEDES di Kecamatan Tumpang berusia antara 35-41 tahun, yaitu 

sebanyak 9 orang (36%). Sedangkan sebanyak 48% (12 orang) berusia antara 42-

48  tahun, dan ada 16% (4 orang) yang berusia antara 49-55 tahun yang 

mengambil KUPEDES. Dari Tabel 2 tersebut dapat dikatakan bahwa semua 
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responden yang mengambil KUPEDES termasuk dalam usia produktif, di mana 

produktivitas responden masih tinggi, sehingga dalam pemeliharaan ternak dapat 

dilakukan dengan lebih baik, selain itu juga pada ketegori umur tersebut 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga lebih banyak dari pada kategori 

lainnya. Pada ketegori rentang usia tersebut banyak kebutuhan yang dikeluarkan 

untuk membiayai sekolah anak-anak mereka selain membiayai kehidupan sehari-

hari mereka 

Tingkat pendidikan adalah tolak ukur yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan atau daya tangkap seseorang untuk 

menginterpretasikan segala informasi yang diterima. Pendidikan merupakan 

indikator awal untuk mengetahui tingkat kemampuan atau keterampilan petani 

ternak dalam menerima suatu informasi baru serta tingkat kemampuan petani 

ternak dalam menerima dan mengelola usaha ternaknya. Prayitno dan Santosa 

(1996) menyatakan bahwa peranan pendidikan di kalangan peternak adalah untuk 

menanamkan tata nilai baru yang diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat 

untuk bergerak ke arah lebih maju. Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan 

formal maupun pendidikan non formal. Menurut Roger (1971) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kecepatan penerimaan seseorang atau 

peternak terhadap suatu inovasi (teknologi baru). 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan serta 

kemampuan peternak dalam mengadopsi suatu inovasi. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk 

mengadopsi suatu informasi dan inovasi. Pada hasil penelitian ini tingkat 

pendidikan responden petani ternak nasabah KUPEDES dibagi atas tidak sekolah, 
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sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah 

atas (SMA). 

Kondisi pendidikan responden di wilayah Kecamatan Tumpang masih 

tergolong rendah, meskipun sebagian besar responden telah menamatkan 

pendidikan formalnya hingga jenjang SD, yaitu sebanyak 10 orang responden (40 

%). Namun, ada juga responden yang tidak sekolah ada 4 orang (16 %). Ada 

beberapa alasan mengapa responden tersebut tidak sekolah, antara lain adalah 

karena masalah biaya dan keinginan yang kuat untuk segera bekerja sehingga 

dapat membantu meringankan beban keluarga selain itu juga pada waktu 

responden mengenyam pendidikan masih belum ada program wajib belajar 

sembilan tahun yang digerakkan oleh pemerintah seperti akhir 10 tahun ini. Untuk 

responden yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku SMP ada 7 orang 

(28 %) sedangkan untuk bangku SMA ada 4 orang (16 %). 

Kebutuhan hidup keluarga tergantung pada jumlah anggota keluarga. 

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, keluarga ini juga melibatkan istri 

maupun anggota keluarganya yang telah mampu bekerja. Besarnya jumlah 

anggota keluarga dapat menjadi motivator bagi petani dalam mengambil 

keputusan KUPEDES. 

Jumlah anggota keluarga adalah semua orang dalam keluarga peternak 

nasabah KUPEDES yang kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggungan 

individu kepala keluarga peternak nasabah KUPEDES  dihitung dalam satuan 

orang. Anggota rumah tangga  disamping dimanfaatkan sebagai tenaga kerja 

rumah tangga, dapat juga sebagai tenaga kerja upahan terutama yang berstatus 

tidak bersekolah. Pemanfaatan anggota rumah tangga usia kerja dan tidak 
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bersekolah lagi diharapkan mampu ikut mengurangi beban ekonomi rumah 

tangga. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan responden dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Dari data hasil penelitian dapat dilihat kebanyakan responden mempunyai 

jumlah anggota keluarga antara 3 – 4 orang sebanyak 15 responden (60%). 

Besarnya jumlah anggota keluarga ini disebabkan karena anggota rumah tangga 

peternak terdiri dari rumah tangga inti (ayah, ibu dan anak). Tabel 2 diatas 

memberikan gambaran mengenai ketersediaan tenaga kerja keluarga yang terdapat 

pada masing – masing rumah tangga responden, karena sebagian besar usaha 

peternakan ayam yang diusahakan oleh responden merupakan usaha keluarga 

yang masih menggunakan tenaga kerja keluarga untuk melaksanakan tugas – 

tugasnya. Semakin sedikit jumlah anggota rumah tangga responden, maka 

semakin sedikit pula ketersediaan tenaga kerja keluarga. 

Kepemilikan ternak ayam petelur dari tiap responden bervariasi. 

Kepemilikan  ternak dari responden dibagi menjadi 3 skala yaitu 1000-2000 ekor, 

2001-3000 ekor, dan lebih dari 3000 ekor. Menurut Sudjana (2002) penentuan 

batasan distribusi frekuensi dengan panjang kelas (strata) adalah dengan 

menentukan rentang, yaitu selisih data terbesar dengan data terkecil kemudian 

menentukan interval.  

 Data yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa untuk wilayah 

Kecamatan Tumpang sebanyak 7 responden merupakan peternak dengan jumlah 

kepemilikan ternak sebesar 1000 – 2000 ekor (28 %), 13 responden lainnya 

merupakan peternak dengan jumlah kemilikan ternak berkisar antara 2001 - 3000 
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ekor (52 %) dan sisanya 5 responden merupakan peternak dengan jumlah 

kepemilikan ternak lebih dari 3001 ekor (20 %). 

Pengalaman usaha dari masing-masing responden di Kecamatan Tumpang 

dapat dilihat pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari total 25 

responden, sebanyak 15 orang responden telah menggeluti peternakan ayam 

petelur selama 5-10 tahun (60 %) sedang 7 orang responden lainnya telah 

menggeluti bidang peternakan ayam petelur selama 10 – 15 tahun (28 %) dan 

sisanya 3 orang responden telah menggeluti peternakan ayam petelur selama lebih 

dari 15 tahun (12 %). Usaha pemeliharaan ternak ayam petelur yang dijalankan 

oleh responden ada yang sudah dilakukan turun temurun dalam keluarga dan ada 

juga yang baru mulai mengembangkan usahanya. Keberhasilan suatu usaha juga 

turut dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh peternak. 

4.3. Pola Perilaku Peternak Dalam Mengambil Kredit 

Indikator jumlah kupedes yang diambil menunjukkan tingkat kebutuhan 

peternak nasabah dalam pemenuhan modal usaha ternak. Dalam hal ini jumlah 

KUPEDES yang diambil responden nasabah KUPEDES dibagi menjadi tiga yaitu 

antara sebelas sampai lima belas juta, antara enam belas juta sampai dua puluh 

juta, dan antara dua puluh satu juta sampai dua puluh lima juta. Jumlah 

KUPEDES yang diambil oleh responden dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah KUPEDES yang Diambil Responden di Kecamatan 

Tumpang 

No Jumlah Pengambilan 

Kredit 

Jumlah Responden Persentase (%)  

1 11- 15 Juta 7 28 

2 16 – 20 Juta 11 44 

3 21- 25 Juta 7 28 

Sumber : Data primer yang diolah (2008) 
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Dari Tabel 3 diatas dapat kita lihat besarnya plafond pinjaman disesuaikan 

dengan permohonan yang telah dilakukan oleh peternak nasabah. Dari hasil di 

atas dapat kita lihat sebanyak 7 orang responden mengambil plafond antara 11- 15 

juta (28 %) sedang 11 responden lainnya mengambil plafond antara 16 – 20 juta 

(44 %) dan sisanya 7 orang responden mengambil plafond antara 21-25 juta (28 

%). 

Banyaknya responden yang mengambil KUPEDES sejumlah antara 16-20 

juta disebabkan karena untuk membeli bibit ayam petelur ayam petelur yang siap 

produksi, hal ini yang menyebabkan banyak responden yang meminjam 

KUPEDES antara 16-20 juta. Untuk sisa responden yang mengambil kredit antara 

11-15 juta, kredit tersebut  kebanyakan digunakan untuk maintenance kandang 

dan untuk pembelian pakan ternak untuk awal menjalankan usahanya. Untuk 

responden yang mengambil kredit antara 21-25 juta kredit tersebut kebanyakan 

digunakan untuk membeli pakan ternak ayam petelur dan bibit ayam petelur. 

Selain meminjam dari KUPEDES responden juga memiliki modal sendiri untuk 

membiayai biaya produksi sehingga responden tidak tergantung sepenuhnya pada 

KUPEDES. 

4.3.1. Kupedes 

 Indikator yang digunakan tentang KUPEDES yaitu jumlah kredit yang 

diambil, pendapat responden tentang suku bunga, pendapat responden tentang 

jaminan dan persyaratan pengajuan kredit. Adapun mengenai indikator pendapat 

responden dibagi menjadi 5 pendapat yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang baik 

dan sangat kurang baik. 

 



4.3.1.1. Pendapat tentang bunga KUPEDES

Pendapat mengenai suku bunga KUPEDES diperlu

tingkat kesulitan peternak dalam mengembalikan bunga yang d

pihak BRI. Untuk suku bunga KUPEDES bervariasi tergantung dari besarnya 

jumlah pinjaman yang diambil oleh peternak ya

1,93 % per bulan. Pada 

nasabah KUPEDES tentang suku bunga 

Gambar 8. Pendapat Suku Bunga
Sumber : Data

Mengenai pendapat peternak terhadap suku bunga KUPEDES dapat dilihat

pada Gambar 8 bahwa  

KUPEDES yang telah di tetapkan dinilai 

Orang) menilai suku bunga yang ditetapkan oleh 

% responden (1 Orang) menilai suku bunga yang di tentukan oleh bank tinggi

Hasil tersebut menunjukkan

bahwa suku bunga yang ditetapkan 

ini disebabkan karena peternak responden merasa keberatan untuk menjaminkan 

Pendapat Suku Bunga KUPEDES yang Ditetapkan 

Rendah (12 orang)
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Pendapat tentang bunga KUPEDES 

Pendapat mengenai suku bunga KUPEDES diperlukan untuk mengetahui 

tingkat kesulitan peternak dalam mengembalikan bunga yang dibebankan oleh 

Untuk suku bunga KUPEDES bervariasi tergantung dari besarnya 

jumlah pinjaman yang diambil oleh peternak yaitu antara 1,125 % sampai dengan 

Pada Gambar 8 di bawah ini menunjukkan pendapat responden 

nasabah KUPEDES tentang suku bunga KUPEDES yang ditetapkan oleh BRI

Pendapat Suku Bunga KUPEDES yang Ditetapkan Oleh BRI
Sumber : Data primer yang diolah (2008) 

Mengenai pendapat peternak terhadap suku bunga KUPEDES dapat dilihat

bahwa  48 % responden (12 Orang) menyatakan suku bunga 

KUPEDES yang telah di tetapkan dinilai rendah, sedang 48 % responden (12

Orang) menilai suku bunga yang ditetapkan oleh pihak bank sedang dan sisanya 4 

Orang) menilai suku bunga yang di tentukan oleh bank tinggi

menunjukkan ada sebagian responden yang menyatakan 

bahwa suku bunga yang ditetapkan masih tinggi dan memberatkan peternak 

ini disebabkan karena peternak responden merasa keberatan untuk menjaminkan 

48%

48%

4%

Pendapat Suku Bunga KUPEDES yang Ditetapkan 

Oleh BRI

Rendah (12 orang) Sedang (12 orang) Tinggi (1 orang)

untuk mengetahui 

ibebankan oleh 

Untuk suku bunga KUPEDES bervariasi tergantung dari besarnya 

itu antara 1,125 % sampai dengan 

di bawah ini menunjukkan pendapat responden 

KUPEDES yang ditetapkan oleh BRI. 

 

Ditetapkan Oleh BRI 

Mengenai pendapat peternak terhadap suku bunga KUPEDES dapat dilihat 

menyatakan suku bunga 

rendah, sedang 48 % responden (12 

ang dan sisanya 4 

Orang) menilai suku bunga yang di tentukan oleh bank tinggi.  

ada sebagian responden yang menyatakan 

masih tinggi dan memberatkan peternak hal 

ini disebabkan karena peternak responden merasa keberatan untuk menjaminkan 
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harta benda milik mereka selain itu responden juga merasa kurang yakin akan bisa 

membayar hutang mereka di bank. Sedang sisa responden yang menilai suku 

bunga KUPEDES rendah karena responden sudah siap untuk menjaminkan harta 

benda mereka dan mereka merasa usaha yang dijalankan sudah pasti akan 

mendatangkan keuntungan untuk responden sehingga mereka merasa bahwa 

pinjaman yang diberikan oleh pihak bank tidak seberapa bila dibandingkan 

dengan keuntungan yang akan responden dapatkan. 

4.3.1.2. Pendapat tentang jaminan KUPEDES 

Jaminan KUPEDES ditetapkan untuk menghindari resiko yang mungkin 

terjadi sehingga merugikan pihak bank. Resiko yang dimaksud biasanya berupa 

kredit macet atau penunggakan kredit yang dilakukan oleh nasabah. Untuk itu 

perlu adanya jaminan bagi pihak bank yang memberikan kredit, dimana jaminan 

tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah KUPEDES yang diambil nasabah. 

Jaminan KUPEDES dapat berupa lahan garapan, ataupun harta benda lainnya 

yang dimiliki oleh peternak nasabah KUPEDES. Pada Gambar 9 berikut dapat 

dilihat tanggapan peternak nasabah tentang jaminan KUPEDES yang ditetapkan 

oleh pihak bank.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang perilaku peternak ayam petelur dalam 

mengambil kredit umum perdesaaan (KUPEDES) pada BRI di Kecamatan 

Tumpang dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perilaku peternak ayam petelur dalam mengambil KUPEDES dapat dilihat 

dari berapa jumlah pengambilan kredit yang diambil oleh peternak yang 

berkisar antara  11-15 juta (28 %), antara 16-20 juta (44 %) dan antara 21-

25 juta(28 %), yang berhubungan dengan faktor internal peternak, meliputi 

umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, jumlah kepemilikan 

ternak dan pengalaman usaha. 

2. Variabel-variabel yang mempunyai hubungan yang signifikan adalah 

• Umur mempunyai tingkat korelasi yang lemah dengan pola korelasi 

yang berlawan arah dengan jumlah pengambilan kredit. 

•  Jumlah anggota keluarga mempunyai tingkat korelasi yang lemah 

dengan pola korelasi yang berlawan arah dengan jumlah pengambilan 

kredit. 

• Pengalaman usaha mempunyai tingkat korelasi yang cukup kuat dengan 

pola korelasi yang berlawan arah dengan jumlah pengambilan kredit. 

•  Jumlah kepemilikan ternak mempunyai tingkat korelasi yang sangat 

kuat dengan pola korelasi yang searah dengan jumlah pengambilan 

kredit. 
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3. Variabel yang mempunyai hubungan korelasi paling besar pada perilaku 

pengambilan kredit adalah variabel jumlah kepemilikan ternak. 

5.2. Saran 

Keputusan dalam jumlah pengambilan kredit akan meningkat jika jumlah 

kepemilikan ternak meningkat, hal ini disebabkan semakin banyak ternak yang 

diusahakan oleh peternak maka semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk 

membiayai kegiatan produksi peternak dalam menjalankan usaha mereka. Untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan yang meminjamkan 

modal peternak sebaiknya menyisihkan sebagian keuntungan yang mereka terima 

untuk ditabung guna memenuhi modal yang akan mereka gunakan untuk awal 

produksi pada periode selanjutnya. Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet 

maka peternak harus merencanakan jalannya usaha dengan sebaik-baiknya 

termasuk memikirkan kemungkinan yang akan dihadapi dalam menjalankan 

usahanya. 
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Lampiran 1. Peta Wilayah Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang 

 



Lampiran 2. Print Out Komputer Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peternak Dalam Mengambil 

KUPEDES 

 
 

Correlations

1 -.358 .103 -.331 -.582** .954**

. .079 .625 .106 .002 .000

25 25 25 25 25 25

-.358 1 -.602** .694** .715** -.377

.079 . .001 .000 .000 .063

25 25 25 25 25 25

.103 -.602** 1 -.440* -.411* .164

.625 .001 . .028 .041 .433

25 25 25 25 25 25

-.331 .694** -.440* 1 .583** -.310

.106 .000 .028 . .002 .132

25 25 25 25 25 25

-.582** .715** -.411* .583** 1 -.578**

.002 .000 .041 .002 . .002

25 25 25 25 25 25

.954** -.377 .164 -.310 -.578** 1

.000 .063 .433 .132 .002 .

25 25 25 25 25 25

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

jumlah pinjaman

umur

tingkat pendidikan

anggota keluarga

pengalaman usaha

kepemilikan ternak

jumlah
pinjaman umur

tingkat
pendidikan

anggota
keluarga

pengalaman
usaha

kepemilikan
ternak

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

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Lampiran 3. Data Tabulasi Silang 

 

Variabel Y Variabel umur 

Jumlah pinjaman ( Rp) Umur  35-41 thn Umur  42-48 thn Umur  49-55 thn 

10-15 juta 2 3 2 

16-20 juta 6 5 2 

21-25 juta 1 4 0 

Total 9 12 4 

 

 

 

Variabel Y Variabel pengalaman 

Jumlah pinjaman ( Rp) 5-10 thn 11-15 thn Lebih dari 15 thn 

10-15 juta 3 3 2 

16-20 juta 8 3 1 

21-25 juta 4 1 0 

Total 15 7 3 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

10-15 juta 16-20 juta 21-25 juta

Sum of 35-41

Sum of 42-48

Sum of 49-55



 

81 

 

 

 

Variabel Y Variabel pendidikan 

Jumlah pinjaman ( Rp) Rendah (Tak 

sekolah dan SD) 

Cukup ( SMP) Tinggi (SMA) 

10-15 juta 5 2 0 

16-20 juta 6 4 3 

21-25 juta 3 1 1 

Total 14 7 4 

 

 

 
 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-15 juta 16-20 juta 21-25 juta

Sum of 5-10 thn

Sum of 11-15 thn

Sum of 16-20 thn

0

1

2

3

4

5

6

7

10-15 juta 16-20 juta 21-25 juta

Sum of tak sekolah dan sd

Sum of smp

Sum of sma



 

82 

 

Variabel Y Variabel jumlah anggota keluarga 

Jumlah pinjaman ( Rp) 3-4 orang 5-6 orang 7-8 orang 

10-15 juta 4 2 1 

16-20 juta 7 6 0 

21-25 juta 4 1 0 

Total 15 9 1 

 

 

 
 

 

Variabel Y Variabel jumlah kepemilikan ternak 

Jumlah pinjaman ( Rp) 1000-2000 ekor 2001-3000 ekor >3000 ekor 

10-15 juta 7 0 0 

16-20 juta 0 13 0 

21-25 juta 0 0 5 

Total 7 13 5 

 

 

 

0
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Sum of 2-4 org

Sum of 5-6 org

Sum of 7-8 org

0

2

4
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8
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14
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Sum of 1000-2000 ekor

Sum of 2001-3000 ekor

Sum of > 3000 ekor



Lampiran 4. Data Responden Peternak di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Yang Mengambil KUPEDES 

No Nama Jenis 

kelamin 

Umur  

(Thn) 

Tingkat 

Pendidikan 

Pengalaman 

Usaha (Thn) 

Jumlah Anggota 

Keluarga (orang) 

Besar Plafond 

Pinjaman (Rp) 

Jumlah Ternak 

(ekor) 

1 Munawir Kadis L 41 SMP 10 5 18.500.000 2.660 

2 Jupri Saputro L 45 SD 15 3 14.500.000 1.500 

3 Yayuk Indayati P 35 SMP 8 5 16.500.000 2.300 

4 Ponirin P 38 SD 9 3 19.500.000 2.700 

5 Kuriani P 48 Tak Sekolah 18 6 11.500.000 1.190 

6 Imam Syafii L 40 SMA 12 4 14.500.000 1.550 

7 Rosit L 42 SMP 13 3 17.000.000 2.500 

8 Ngadi L 39 SD 7.5 3 14.500.000 1.540 

9 Haris  L 48 SD 10 4 18.000.000 2.600 

10 Ngadi L 37 SMA 6.5 3 16.500.000 2.270 

11 Siti Arbaati P 49 Tak Sekolah 9 5 14.000.000 1.470 

12 Sujono L 42 SD 11 3 22.500.000 3.120 

13 Musyarofah L 48 Tak Sekolah 13 6 19.500.000 2.650 

14 Syamsul Hadi L 43 SMP 9 3 22.000.000 3.050 



15 Sri Endang 

Wijayati P 42 SD 8 5 23.500.000 3.100 

16 Solikin L 38 SMA 7 3 20.500.000 2.900 

17 Mardjai L 51 SD 17 6 16.500.000 2.200 

18 Abd Majid L 52 SD 18 7 13.500.000 1.350 

19 Nur Samai L 47 SMP 12 4 13.500.000 1.400 

20 Sumardi L 43 SD 7 4 25.000.000 3.200 

21 Mukari L 36 SMA 6.5 3 21.500.000 3.010 

22 Syaiful Ghozi L 46 SD 9.5 5 18.500.000 2.660 

23 Sutjipto L 49 Tak Sekolah 11 6 17.000.000 2.480 

24 Aceng Mahmud 

Nurdin L 39 SMP  6.5 3 19.500.000 2.650 

25 Ahmad L 43 SMA 8.5 4 20.500.000 2.880 

 


	COVER+Lembar persetujuan.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	RINGKASAN.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III .pdf
	BAB IV .pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Lampiran 1.pdf
	Lampiran 2.pdf
	Lampiran 3.pdf
	Lampiran 4.pdf

