
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Kajian Teoritik 

Penelitian tentang analisis pemberian KUR pada usaha mikro dan kecil 

(studi kasus BRI Unit Banyumas) membutuhkan beberapa teori adalah sebagai 

berikut : 

2.1.1. Pengertian Bank 

Menurut dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hanya 

dalam pengertian Undang Undang terbaru ini, lembaga perbankan diberikan 

kelonggaran ruang untuk memupuk keuntungan atau memperhatikan aspek 

profit motive in business. 

Perbankan di Indonesia berdasarkan fungsinya diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok (Kasmir, 2006). 

1. Bank Umum 

Yaitu bank yang melaksanakan kegiataa usaha secara konvensional 

dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasionalnya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan lalu lintas keuangan. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya tidak memberikan 
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jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ruang gerak BPR jika dibandingkan 

dengan bank umum memang lebih sempit, mengingat kedudukan BPR 

secara umum di ibukota Kabupaten / Kota. 

Dalam operasionalnya, bank umum melakukan aktifitas sebagai 

berikut : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : 

a. Simpanan giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-

waktu dengan cheque atau bilyet giro. 

b. Simpanan tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya diatur dengan aturan 

tertentu dari bank yang bersangkutan. 

c. Simpanan deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk : 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit Modal Kerja 

c. Kredit Usaha Mikro 

3. Memberikan layanan jasa perbankan yang lain, misalnya: 

a. Transfer 

b. Kliring 

c. Penitipan barang (save deposit box) 

d. Jual beli surat berharga 

e. Jasa sosial dalam pelayanan gaji, dan pembayaran umum. 

Sedangkan aktifitas pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : 
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a. Simpanan tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya diatur dengan aturan 

tertentu dari bank yang bersangkutan. 

b. Simpanan deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat  

dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk : 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit Modal Kerja 

c. Kredit Usaha Mikro 

BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan giro dan mengikuti 

kliring serta beraktifitas dalam jual beli valuta asing. 

2.1.2. Pengertian Kredit 

Kata kredit berasal dari terminologi dalam bahasa Yunani credere 

yang artinya kepercayaan (trust or faith). Dinamakan kredit karena terkait 

dengan kepercayaan sebagai unsur utama dalam pemberian kredit dari 

kreditur kepada debitur. 

Pengertian teoritik kredit menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Sistem Perbankan, menyatakan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa dasar kredit adalah adanya 

kesepakatan yang dilandasi kepercayaan dari kedua belah pihak. 
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Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Thomas S,(2003) 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan (trust) 

Yaitu adanya kepercayaan dari kedua belah pihak. Artinya pihak kreditur  

atau pemberi pinjaman percaya bahwa pinjamannya akan dikembalikan 

setelah beberapa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sementara 

debitur percaya bahwa kreditur mampu memberikan pinjaman sesuai 

dengan kesepakatan yang ditentukan. 

2. Waktu (time) 

Yaitu jangka waktu semenjak kredit tersebut dicairkan hingga kredit itu 

kembali secara keseluruhan. 

3. Bunga atau imbalan (interest) 

Yaitu sejumlah tambahan pengembalian kredit dalam jumlah yang telah 

ditentukan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan, sebagai bentuk jasa, 

imbalan, atau bagi hasil, atau yang dipersamakan dengan itu. 

4. Resiko (degree of risk) 

Yaitu kemungkinan tidak terlunasinya kredit oleh debitur kepada kreditur 

sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam konteks ini kita mengenal kredit 

maeet (non performing loan/NPL) yaitu sejumlah kredit yang tidak dapat 

ditagih kembali oleh kreditur dan menjadi beban kerugian kreditur. 

Menurut Kashmir (2002), kredit yang diberikan melalui bank umum 

dan Bank Perkreditan Rakyat dapat diklasifikasikan ke dalarn berbagai 

kelompok, yang meliputi: 
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1. Berdasarkan kegunaannya 

a. Kredit Investasi (Investment Loan) 

Yaitu kredit yang diperuntukan bagi keperluan ekspansi usaha atau 

membangun proyek baru untuk kepentingan rehabilitasi.  

b. Kredit Modal Kerja (Capital Work Loan) 

Yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan produksi 

dalarn satu atau lebih putaran produksi (product velocity), dari 

perputaran uang menjadi barang dan kembali menjadi uang dinamakan 

satu putaran produksi. 

2. Berdasarkan tujuan pemberian kredit 

a. Kredit konsumtif (consumers loan) 

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan konsumtif 

debitur, tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi. Contoh kredit 

kepemilikan kendaraan pribadi, kredit elektronik. 

b. Kredit Produktif (productive loan) 

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan 

jasa, untuk mendukung usaha atau menghasilkan barang dan jasa lebih 

lanjut. Contoh kredit investasi, KUK, KMKP. 

c. Kredit Perdagangan (trade loan) 

Yaitu kredit yang diperuntukan bagi usaha perdagangan,misalnya untuk 

membiayai pengadaan barang dagangan untuk dijual kembali.  

3. Berdasarkan Jangka Waktu Kredit 

a. Kredit Jangka Pendek (short term loan) 
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Yaitu kredit yang merniliki jangka waktu pengembalian paling lama 

satu tahun, biasanya digunakan untuk modal kerja. 

b. Kredit Jangka Menengah (medium term loan) 

Yaitu kredit yang berjangka lebih dari satu tahun hingga paling lama 

tiga tahun. 

 

c. Kredit Jangka Panjang (long term loan) 

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun. 

4. Berdasarkan Ada Tidaknya Jaminan 

a. Kredit Dengan Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan dengan syarat debitur harus mengikatkan 

jaminan dalam bentuk-bentuk tertentu, dengan rnaksud mengurangi 

faktor resiko kerugian kredit. Contoh KPR dengan jaminan sertifikat 

tanah dan rumah. 

b. Kredit Tanpa Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan dari debitur kepada 

kreditur, hanya didasarkan pada kepercayaan. Biasanya berbentuk 

pinjaman lunak, pinjaman subordinasi, dan kredit program pemerintah. 

Contohnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Tani 

(KUT). 

5. Berdasarkan sektor usaha nasabah 

a. Kredit Industri (Industry Loan) 
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Yaitu kredit yang dibiayai dan diperuntukan bagi sector industri, baik 

industri kecil, menengah, maupun besar. 

b. Kredit Peternakan (Catlee Loan) 

Yaitu kredit yang dibiayai untuk pengembangan usaha petemakan. 

c. Kredit Pertanian (Agriculture Loan) 

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai sektor pertanian. 

d. Kredit Pertambangan (Mining Loan) 

Kredit yang digunakan membiayai sektor eksplorasi pertambangan. 

e. Kredit Perumahan (Property Loan) 

Yaitu kredit untuk pembiayaan sektor perumahan. 

f. Kredit Pendidikan (Education Loan) 

Yaitu kredit untuk pembiayaan sektor pendidikan, baik sarana prasarana 

maupun biaya pendidikan. 

Dalam penilaian kredit dikenal penilaian kelayakan kredit yang 

dilakukan oleh pihak kreditur sebelum memutuskan apakah kredit akan 

disetujui atau ditolak. Beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian atau 

analisa kredit adalah: 

1. Penilaian dengan metode 7P 

Yaitu penilaian atau  analisa kredit  yang didasarkan pada  penilaian  yang  

menyangkut aspek-aspek : 

a. Personality 

Yaitu kepribadian yang melekat pada calon debitur. Dalam aspek ini 

biasanya kreditur melakukan survay on the spot pada lingkungan 
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debitur, untuk mengetahui track record dari calon debitor. Untuk 

debitur bermasalah biasanya sudah masuk dalam black list yang 

dikeluarkan melalui informasi antar bank. Aspek yang dinilai adalah 

aspek emosi, tindakan, dan pendapat lingkungan terhadap calon debitur. 

b. Party 

Yaitu  penggolongan  nasabah  atau  calon  debitur berdasarkan  kriteria  

tertentu rnisalnya loyalitas, modal, dan karakternya.  Selanjutnya 

debitur akan diperlakukan sesuai dengan domain debitur pada 

kelompok yang mana. 

c. Purpose 

Yaitu mengetahui tujuan penggunaan kredit yang akan dilakukan oleh 

calon debitur, untuk memastikan apakah kredit tersebut telah sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan debitur atau belum. 

d. Prospect 

Yaitu menyangkut prospek kredit dan usaha nasabah di waktu yang akan 

datang menguntungkan atau justru merugikan. 

e. Payment 

Yaitu aspek potensi pengembalian kredit oleh calon debitur apakah 

memadai atau tidak, bagaimana sumber daya ekonomi yang dimiliki  

calon debitur. 

f. Profitability 

Yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam 

menghasilkan laba usaha. 

Analisis pemberian kredit...Wulang Jati Wibowo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018



g. Protection 

Yaitu keterlindungan kredit dari resiko kerugian, sehingga kredit 

tersebut perlu diikatkan jaminan. 

2. Penilaian dengan metode 5 C 

Penilaian dengan metode ini mengamati dan mengevaluasi calon debitur 

dari aspek-aspek: 

a. Character 

Yaitu kepribadian calon debitur, hampir sania dengan pendekatan 

personality. 

b. Capacity 

Yaitu kapasitas atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan 

pinjamannya yang merajuk pada kemampuan pendapatan, dan faktor-

faktor biaya yang dikeluarkan secara rutin. 

c. Capital 

Yaitu aspek permodalan yang dimiliki oleh calon debitur, apakah 

memadai atau tidak direlasikan dengan kebutuhan kreditnya.  

d. Condition of Economy 

Yaitu kondisi ekonomi secara makro yang merupakan aspek 

diluarkemampuan calon debitur maupun kreditur. Penilaian terhadap 

kebijakan pemerintah dan kondisi terkini yang relevan dengan tingkat 

keamanan kredit. 

e. Collateral 
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Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon debitur apakah memadai atau 

tidak dihubungkan dengan nominal kredit yang diajukan. 

 

2.1.3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam 

bentuk modal kerja dan atau investasi yang tujukan kepada UMKM-K (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan 

layak namun belum bankable dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp 

500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud 

dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa 

yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan 

bagi pelaku usaha. 

Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang 

dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan 

dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit dalam waktu 

yang sudah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur. Sedangkan yang 

dimaksud dengan belum bankable adalah UMKM-K yang belum memenuhi 

persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau 

dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai 

dengan ketentuan bank pelaksana. Sedangan untuk penjaminan, penjaminan 

sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap risiko KUR dan 30% sisanya 

ditanggung oleh bank pelaksana.  
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10 / PMK.05 / 2009 

tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan 

yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai 

berikut :  

a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha 

produktif yang layak namun belum bankable dengan beberapa ketentuan 

berikut : 

1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit dari 

perbankan.  

2. Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum 

pernah mendapat kredit dari program lain.  

3. Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh Bank Pelaksana dengan 

UMKM-K  

b. KUR terbagai menjadi dua yakni KUR Retail dan KUR Mikro. Plafond 

yang ditetapkan untuk KUR Retail adalah di atas Rp 20.000.000,- sampai 

dengan Rp 500.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 

14% efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas 

rekomendasi Komite Kebijakan. Sedangkan plafond KUR Mikro 

maksimal Rp 20.000.000,- dengan tingkat suku bunga 22% efektif per 

tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi 

Komite Kebijakan.  
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c. Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa KUR diputuskan oleh 

bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas 

perkreditan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor-sektor primer 

dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, 

mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga 

keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja.  

Beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon debitur untuk 

memperoleh KUR adalah sebagai berikut :  

a. Calon debitur yang menginginkan atau membutuhkan KUR dapat 

menghubungi kantor cabang bank pelaksana tersebut.  

b. Debitur menyusun estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian 

mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan dengan 

estimasi penggunaan kredit pembiayaan yang diketahui oleh Dinas 

Teknis setempat.  

c. Bank pelaksana akan melakukan penilaian atau survei kelayakan usaha  

d. Jika prosedural sudah dilakukan dan memenuhi syarat maka kredit 

pembiayaan dapat dicairkan setelah semua syarat terpenuhi dan disetujui.  

 

2.1.4. Usaha Mikro 

Pengertian usaha mikro kecil menurut Undang Undang Nomor 5 

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah usaha yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 
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1. Jumlah kekayaan bersih paling banyak adalah Rp. 200.000.000  (dua ratus 

juta rupiah) di luar tanah, bangunan, dan tempat usaha yang dimiliki. 

2. Jumlah akumulasi hasil penjualan dalam satu tahun maksimal adalah Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

3. Status kepemilikan oleh WNI 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha skala besar. 

5. Berbentuk orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

termasuk koperasi. 

Dengan demikian kriteria usaha kecil sebagaimana disebutkan diatas 

meliputi aspek permodalan, volume penjualan, kepemilikan, hubungan 

dengan usaha menengah besar, dan aspek badan hukum.  

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan 

usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki 

oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Sedangkan pengertian usaha kecil menurut Biro Pusat Statistik  (2001), 

adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah bahan dasar 

atau bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi 
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menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi komoditi yang 

bernilai lebih, memiliki jumlah pekerja antara 5-19 orang termasuk pemilik, 

dan menggunakan teknologi sederhana dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada di lingkungan sekitar. Dalam pengertian ini, usaha kecil 

disimpulkan sebagai usaha manufaktur atau usaha produksi.  

Kriteria dari usaha mikro kecil tertuang dalam UU No. 20 Tahun 

2008, pada pasal 6 ayat (1) dan tersaji dalam Tabel 2.l : 

Tabel 2.1. Kriteria Usaha Mikro 

No  Sumber  Keterangan  

1  UU No. 20 

Tahun 2008  

Usaha Mikro :  

 

Rp 300 juta  

2  Badan Pusat 

Statistik (BPS)  

Usaha mikro :  

anggota keluarga  

3  Bank Indonesia 

(UU No. 9 

Tahun 1995)  

Usaha Mikro :  

daya lokal dengan teknologi 

sederhana  

4  Bank Dunia  Usaha mikro :  

 

 

 

Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber 

2.1.5. Peranan Usaha Mikro 

Pada dasarnya UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki 

peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti pada saat 

krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ketika itu sebagian besar sektor 

formal melakukan pemberhentian masal terhadap para pekerjanya dan 

sebagaian besar usahanya tutup, namun disaat itu usaha mikro membuktikan 
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bahwa tetap mampu berdiri ditengah kondisi krisis ekonomi yang melanda 

sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia. Sehingga terdapat 

istilah bahwa usaha mikro merupakan penopang bagi para korban Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

Adapun yang menjadi karakteristik dari UMKM di Indonesia adalah 

sebagai berikut :  

1. Struktur organisasi dan manajemen sederhana  

2. Memiliki modal terbatas dan kemampuan memperoleh sumber dana 

rendah  

3. Sistem pembukuan keuangan sangat sederhana  

4. Kurang membedakan antara aset pribadi dengan aset perusahaan  

5. Kemampuan pemasaran produk rendah  

6. Menghadapi persaingan yang tinggi sehingga marjin keuntungan rendah  

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia (Urata dalam 

Sulistyastuti,2004) adalah : 

a. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

b. Penyediaan kesempatan kerja. 

c. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan 

masyarakat. 

d. Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas 

keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan. 

e. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas. 
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Keberadaan usaha mikro di Indonesia lebih dikaitkan dengan 

peranannya secara klasik yaitu untuk mengatasi pengangguran dan 

pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu pentingnya peranan usaha mikro di 

Indonesia terkait dengan posisinya yang strategis dalam berbagai aspek,  

yaitu : 

1. Aspek permodalan 

Usaha mikro tidak memerlukan modal yang besar sehingga pembentukan 

usaha ini tidak sesulit perusahaan besar. 

2. Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang diperlukan usaha ini tidak menuntut pendidikan formal 

atau tinggi tertentu (Tambunan, 2001 dalam Sulistyastuti, 2004) 

3. Lokasi 

Sebagaian besar usaha mikro berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan 

infrastruktur sebagaimana perusahaan besar (Sulistyastuti, 2004). 

4. Ketahanan 

Peranan usaha mikro ini telah terbukti bahwa usaha mikro memiliki 

ketahanan yang kuat (strong survival) ketika Indonesia dilanda krisis 

ekonomi (Sandee,2000). 

Menurut Rudjito (2003: 40) setidaknya ada 4 aspek utama yang 

menjadi alasan mengapa usaha mikro memiliki peran strategis, yaitu: 

1. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/ 

tingkat utilitas atau tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran 

dan pengembangan sumber daya manusia. 
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2. Aspek permodalan, yaitu meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% 

keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha 

kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit. 

3. Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem 

Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), 

keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, atau 

subkontrak. 

4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasa apakah 

berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri 

kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit 

Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluhan Industri). 

5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB 

(Kelompok Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan 

Kerajinan). 

 

2.1.6. Modal Usaha 

Modal merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya suatu produksi. 

Dalam arti kelangkaannya bahkan peranan faktor modal lebih menonjol lagi. 

Pengertian modal dalam hal ini bukanlah satu kiasan. Menurut Mubyarto 

(1994) modal mempunyai arti yaitu barang apapun yang digunakan untuk 

memenuhi atau mencapai suatu tujuan. Soekartawi (2001) mengelompokkan 

modal menjadi 2 golongan, yaitu :  
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1. Barang yang tidak habis dalm sekali produksi . Misalnya, peralatan yang 

digunakan dalam berproduksi, yang dihitung biaya perawatannya dan 

penyusutan selam 1 tahun.  

2. Barang yang langsung habis dalam proses produksi.  

Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut :  

Q = f ( X1, X2, X3…………Xn) 

Dimana : 

Q  : tingkat produksi (output ) dipengaruhi oleh factor X. 

X : berbagai input yang digunakan / variabel yang mempengaruhi Q 

Para ekonomi juga menggunakan istilah modal untuk semua alat 

bantu yang digunakan dalam bidang produski. Ada kalanya modal dinamakan  

barang-barang investasi dan modal demikian terdiri dari ( Winardi, 1995 ) :  

1. Mesin-mesin  

2. Peralatan  

3. Bangunan\fasilitas transportasi  

4. Persediaan barang-barang setengah jadi  

Permasalahan yang mendasar dalam hal modal, khususnya dalam 

usaha mikro kecil adalah mobilisasi modal awal (star-up capital) dan akses 

ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat 

diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala ini disebabkan 

karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di 

daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi 
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terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan 

yang ada dan prosedur yang berlaku.  

Menurut Lestari (2007) untuk memenuhi kebutuhan permodalan 

tersebut, usaha mikro paling tidak menghadapi 4 masalah, yaitu: 

1. Masih rendahnya atau terbatasnya akses usaha mikro terhadap berbagai 

informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga 

keuangan formal, baik bank maupun non bank misalnya dan BUMN, 

ventura. 

2. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman 

yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun 

waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material 

sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan 

kelayakan usaha. 

3. Tingkat bunga yang dibebankan dirasa masih tinggi. 

4. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam managemen keuangan, seperti 

perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. 

Berkaitan dengan penelitian ini, modal bisa merupakan kemampuan 

financial Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam menjalankan operasional 

usahanya, atau untuk memproduksi barang dan atau jasa. Satuan untuk 

mengukur modal usaha berdasarkan nominal uang dalam rupiah (Djoko 

Retnadi, 2008). 
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2.1.7. Produksi  

Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber 

daya yang sama sekali berbeda, baik pengertian apa, dan dimana komoditi-

komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa –apa yang 

dapat dikerjakan oleh konsumen dengan komoditi itu (Millers dan Meiners, 

2000) 

Dalam pengertian lain, produksi merupakan suatu kegiatan untuk 

memproses input menjadi output. Jumlah maksimum dari barang dan jasa 

tertentu yang dapat diproduksi pada periode waktu tertentu diberbagai macam 

sumber daya dengan tingkat teknologi tertentu merupakan fungsi produksi 

(McEachern, 2001). Menurut Sukirno (2005), fungsi produksi dapat 

menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat 

produksi yang dihasilkan dan menuliskan fungsi produksi dengan rumus 

sebagai berikut :  

Q = f (K,L,R,T)  

Dimana K adalah kapital atau jumlah stok modal, L adalah jumlah 

tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi, serta Q 

adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor 

produksi tersebut yang digunakan untuk memproduksi barang yang sedang 

dianalisis sifat produksinya. Persamaan di atas menjelaskan secara matematik 

bahwa jumlah produksi berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yakni stok modal, jumlah tenaga kerja, kekayaan alam, 

dan tingkat teknologi yang digunakan.  
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Menurut periode waktunya, teori ekonomi membedakan jangka waktu 

analisis pada fungsi produksi yakni jangka pendek dan jangka panjang. 

Dikatakan jangka pendek apabila pada proses produksi menggunakan faktor 

produksi dengan jumlah yang dianggap tetap. Faktor produksi yang biasanya 

dianggap tetap adalah faktor modal sedangkan faktor produksi yang biasanya 

dianggap berubah adalah tenaga kerja. 

 
 

Sumber : Pindyck (1991) 
 

Gambar 2.1.  Kurva Produksi Total (TP), Produksi Rata-rata (AP), 

dan Produksi Marjinal (MP) 

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dengan 

jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output produksi. 

Terdapat tiga tahap untuk menjelaskan Gambar 2.1 yakni :  

1. Tahap pertama menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja (L) masih 

sedikit sehingga ketika ditambah akan menyebabkan total produksi (TP), 

produksi rata-rata (AP), dan produksi marginal (MP) meningkat (MP > 

AP).  
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2. Tahap kedua menunjukkan bahwa ketika jumlah tenaga kerja (L) terus 

ditambah maka total produksi (TP) meningkat sampai mencapai titik 

optimum sedangkan produksi rata-rata (AP) dan produksi marginal (MP) 

menurun (AP > MP, MP (+) positif).  

3. Tahap ketiga menunjukkan keadaan bahwa jika jumlah tenaga kerja terus 

ditambah maka berdampak pada menurunnya total produksi dan produksi 

rata-rata serta produksi marginal menurun terus hingga menunjukkan 

angka negatif (AP > MP, MP (-) negatif).  

Produksi jangka panjang adalah ketika semua faktor produksi dapat 

berubah. Kurva produksi sama (Isoquant) menunjukkan kombinasi 

penggunaan dua input dengan menggunakan produk yang sama. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Kurva Produksi Sama (Isoquant) 

Gambar 2.2 menunjukkan gabungan antara tenaga kerja dan modal 

yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Semakin jauh kurva q 

dari titik origin maka semakin tinggi tingkat produksinya. Sedangkan kurva 

biaya sama (Isocost) menunjukkan kombinasi dua input yang dibeli suatu 

perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. 
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Gambar 2.3.  Kurva Biaya Sama (Isoquant) 

 

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa kurva isocost berlereng turun. Garis 

TC adalah garis yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Artinya bahwa 

jika suatu biaya sejumlah TC maka harus disesuaikan penggunaan labor dan 

capital-nya. Jumlah labor dan capital tidak harus sama, jumlah disesuaikan 

dengan kebutuhan suatu perusahaan yang disesuaikan pula dengan besarnya 

TC (Total Cost). 

 

2.1.8. Omzet Penjualan  

Omzet berarti jumlah dan penjualan berarti kegiatan menjual barang 

dengan tujuan mencari laba/pendapatan. Menurut Sutamto (1997) penjualan 

adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa 

kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka yang membutuhkan dengan 

imbalan uang berdasarkan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut 

Chaniago (1998) mengatakan bahwa omzet penjualan dari keseluruhan 
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jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang dan jasa 

dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Siska Oktaviani (2008) 

omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang / jasa dalam 

kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh 

dari hasil penjualan yang dilakukan. Swastha (1998) menyebutkan bahwa 

omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk 

barang dan jasa yang ditung secara keseluruhan dan terus menerus. Dari 

beragam pendapatan mengenai definisi omzet penjualan maka dapat 

disimpulkan bahwa omzet penjualan merupakan keseluruhan dari jumlah 

penjualan barang dan jasa dalm kurun waktu tertentu yang dapat dihitung 

berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.  

Dalam pelaksanaannya menurut Swastha dan Irawan (2001), kegiatan 

penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :  

a. Kondisi dan kemampuan penjual  

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial 

atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak yakni 

penjal sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Pada 

posisi ini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembeli agar berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan adalah :  

1. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan  

2. Harga produk  
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3. Syarat penjualan yang berupa pembayaran, penghantara, pelaynan 

sesudah penjualan, garansi, dan sebagainya.  

b. Kondisi pasar  

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran 

dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

Beberapa faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah :  

1. Jenis pasarnya  

2. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya  

3. Daya belinya  

4. Frekuensi pembelian  

5. Keinginan dan kebutuhan  

c. Modal  

Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang 

dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi 

pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan ini, penjual harus 

memperkenalkan barangnya dengan membawa barangnya ke tempat 

pembeli. Untuk melaksanakannya diperlukan adanya sarana serta usaha 

seperti alat transportasi, tempat peraga, usaha promosi, dan sebagainya. 

Semuanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal. 

2.1.9. Keuntungan atau Pendapatan Pedagang 

Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan dapat ditentukan dengan cara 

mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang 

diperoleh. Adapun biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk 
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pembelian bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, 

dan penghapusan (depresiasi). Apabila hasil penjualan yang diperoleh 

kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut nilainya 

adalah positif maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan (Sukirno, 

2005). Dilihat dari sudut pandang perusahaan atau pembukuan keuntungan 

adalah perbedaaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan. Menurut sudut pandang ekonomi, definisi 

keuntungan menurut perusahaan cakupannya terlalu luas karena tidak 

mempertimbangkan biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi adalah biaya 

produksi yang tidak dibayar dengan uang tapi keberadaannya tetap perlu 

diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produksi. Arti dari keuntungan 

ekonomi itu sendiri adalah keuntungan dari sudut pandang perusahaan 

dikurangi oleh biaya tersembunyi (Sukirno, 2005).  

Dijelaskan lagi oleh Sukirno (2005) bahwa terdapat beberapa alasan 

mengapa perusahan mendapat keuntungan, yaitu:  

a. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawan dan 

kepada para pengusaha yang memilikinya, dan menggunakannya dalam 

kegiatan produksi.  

b. Keuntungan merupakan pembayaran terhadap pengambilan untuk 

mengambil risiko dan ketidakpastian di masa depan yang dilakukan oleh 

para pengusaha.  

c. Keuntungan merupakan ganjaran karena melakukan pembaruan/inovasi 

dalam kegiatan produksi.  
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d. Keuntungan adalah membayar ke atas kuasa monopoli yang dimiliki 

pengusaha di berbagai bidang.  

Sedangkan menurut pendatap lain, dikatakan bahwa pendapatan 

merupakan penggerak kemampuan ekonomi seseorang.  Dengan pendapatan 

riil yang semakin baik, maka kemampuan ekonominya juga semakin baik. 

Pendapatan riil adalah pendapatan yang diukur berdasarkan daya beli, bukan 

diukur berdasarkan nominal uang. Karena uang dengan nominal besar tidak 

akan menambah daya beli jika harga-harga naik dengan tidak terkendali 

bahkan melewati kenaikan pendapatan. 

Pengertian pendapatan adalah balas jasa baik berupa uang maupun 

barang yang diberikan seseorang kepada orang lain karena orang tersebut 

memberikan tenaganya untuk dapat mencapai tujuan yang direncanakan  

(Boediono, 1994). 

Pedagang adalah orang-orang yang memiliki bidang usaha utama 

berdagang, yaitu usaha untuk menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen 

atau pihak lain. Sehingga pendapatan pedagang adalah pendapatan yang 

didapatkan dari usaha perdagangan, dengan menafikan pendapatan di luar 

usaha perdagangan yang lain. Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipil 

yang berusaha dagang di waktu senggang, maka pendapatan pedagang hanya 

dihitung dari selisih harga beli dengan harga jual dikalikan volume penjualan, 

tidak menghitung gaji sebagai pegawai negeri. 
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Pendapatan total (total revenue) adalah jumlah total unit yang terjual 

dari usaha perdagangan dikalikan dengan harga per unit komoditi. Sehingga 

hubungan ini dapat diformulasikan menjadi : 

TR  = P  x  Q , dengan 

TR  = Total Revenue (Pendapatan Total) 

P = Price (Harga jual per unit komoditi) 

Q = Quantity (Jumlah total unit terjual) 

Total revenue dalam konteks ini masih termasuk dalam gross revenue 

atau pendapatan kotor. Untuk menjadi pendapatan bersih atau net revenue 

maka pendapatan kotor harus dikurangi dengan komponen biaya. 

Diformulasikan menjadi : 

NR  = TR – TC  

NR  = Nett Revenue (Pendapatan Bersih Usaha) 

TR  = Total Revenue (Pendapatan Total Usaha) 

TC  = Total Cost (Biaya Total Usaha) 

Pendapatan bersih yang didapatkan adalah sama dengan pendapatan 

yang dihasilkan untuk dapat dibelanjakan membiayai kebutuhan di luar 

usaha. Dalam istilah lain pendapat ini hampir sama dengan take home pay 

(pendapatan yang dibawa pulang). 

2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Hening Yustika Pritariani (2009). Penelitian 

ini berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Binaan BMK Arta 
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Kawula di kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif sebagai alat untuk menganalisis data yang ada. 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan modal, 

teknologi, mutu, total penjualan dan jumlah pembeli. Sedangkan keuntungan tidak 

memliki perbedaan bahkan mengalami penurunan setelah mendapatkan binaan dari 

BKM Arta Kawula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Yuliana (2010). Penelitian ini berjudul 

“Analisis Usaha Monel yang Mendapat Kredit dari Dinas UMKM Kota Jepara”. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai alat untuk menganalisis 

data yang ada. Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa pemberian 

kredit oleh Dinas UMKM Kota Jepara menaikkan modal, produksi, omset penjualan, 

tenaga kerja dan keuntungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Ananda (2010). Penelitian ini berjudul 

“Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan 

Mudharobah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang”. Dalam penelitian 

ini menggunakan analisis kualitatif sebagai alat untuk menganalisis data yang ada. 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan modal, 

omset penjualan dan keuntungan setelah mendapatkan pembiayaan Mudharobah dari 

BMT At Taqwa di kota Semarang. 

2.2.2. Kerangka Pemikiran 

Modal, Produksi, Omzet Penjulaan akan mempengaruhi pendapatan 

pedagang. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan jasa yang disediakan oleh 

kreditur dalam hal ini BRI Unit Banyumas, untuk menjembatani kekurangan 

modal yang dialami pedagang dalam mengelola usahanya, dengan disertai 
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sejumlah imbalan dalam bentuk bunga. Dengan terpenuhinya kemampuan 

permodalan pedagang, maka secara logika akan meningkatkan volume 

produksi dan omzet penjualan yang bermuara pada peningkatan pendapatan 

pedagang. 

Dari sudut pandang kreditur dalam hal ini BRI Unit Banyumas, KUR 

merupakan manifestasi utama usaha yang menentukan kelajuan lembaga saat 

ini maupun di masa yang akan datang, meskipun dalam kredit yang diberikan 

tidak hanya melekat fungsi ekonomi dalam bentuk keuntungan semata, tetapi 

juga fungsi ekonomi dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha nasabah. 

Sedang dalam sudut pandang debitur kredit merupakan sarana yang 

menjembatani kebuntuan terhadap kebutuhan modal baik untuk memulai 

usaha maupun untuk meningkatkan volume usaha. Oleh karenanya, kredit 

memiliki fungsi yang strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi baik 

bagi kreditur maupun debitur (Thomas, 2003). 

Secara logika, kredit yang diberikan kepada nasabah dalam hal ini 

pengusaha akan meningkatkan kemampuan permodalan yang dimiliki, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pengusaha yang 

bersangkutan. Dengan permodalan yang semakin baik, setiap peluang yang 

mungkin dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan usaha akan mudah 

ditindak lanjuti dengan usaha secara nyata. Selain itu, kendala permodalan 

yang menyangkut pengadaan bahan baku atau persediaan barang dagangan 

juga dapat teratasi melalui fasilitas kredit yang diterima. Kredit Usaha Mikro 

adalah ruang yang diberikan bagi pengusaha skala kecil dan menengah, untuk 
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mengatasi kesulitan mereka dalam mengakses fasilitas pinjaman bank. 

Sehingga dapat diinterprestasikan bahwa pemberian Kredit Usaha Mikro 

kepada nasabah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan nasabah (Thomas, 2003).  

Dari deskripsi di atas dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran bahwa 

pemberian KUR akan meningkatkan modal, produksi, omzet penjualan dan 

keuntungan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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2.2.3. Hipotesis 

Dalam kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesisnya adalah 

sebagai berikut : 

H1 Pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil 

yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari modal 

H2 Pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil 

yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari produksi 

H3 Pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil 

yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari omzet penjualan 

H4 Pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil 

yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari keuntungan 

H5 Terdapat perbedaan pada modal usaha mikro sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit dari BRI unit Banyumas 

H6 Terdapat perbedaan pada produksi usaha mikro sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit dari BRI unit Banyumas 

H7 Terdapat perbedaan pada omzet penjualan usaha mikro sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit dari BRI unit Banyumas 

H8 Terdapat perbedaan pada keuntungan usaha mikro sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit dari BRI unit Banyumas. 

 

Analisis pemberian kredit...Wulang Jati Wibowo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018




