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RINGKASAN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN SUMBER PERMODALAN DALAM MENNGKATKAN 

KINERJA USAHA KECIL DI SUMATERA BARAT. 

Oleh: Emi Masdupi, Rosyeni Rasyid, dan Syamwil 

Subjek utama yang diteliti adalah aspek Pemberdapaan Sumber Permodalan 

Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat, khususnya usaha kecil 

yang menghasilkan produk unggulan pada bidang industri dan perdagangan yaitu 

rotan (firmittire), emping malinjo dan pakaian jadi (muslim). Sebagai suatu 

perbandingan digunakan UK di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk UK rotan, kayu 

dan bambu (filmihre), emping-jagung (makanan ringan) dan pakaian jadi-konveksi- 

batik (pakaian). Aspek utama dari penelitian ini adalah unttk melihat kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancarnan (Strengrh, TtLakness, Opportunity ant/ Treat - 
SWOT) usaha kecil dalam memberdayakan siunber-s~unber permodalan 

Secara lebih khusus tujuan dari permasalahan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala Usalia Kecil dalam pemberdayaan sumber- 

surnber permodalan yang ada di Sumatera Barat. 

2. Jenis-jenis permodalan yang paling cocok untuk pengembangan masing-masing 

jenis Usalia Kecil yang ada di Suniatera Barat. 

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis permodalan dalam 

rangka meningkatkan kine j a  Usaha Kecil di Sumatera Barat. 

Dari kegiatan penelitian yang dilakiikan ini diharapkan akan dapat 

mengmgkapkan peranan lembaga permodalan dalam rangka ~neinberdayakan usaha 

kecil di daerah Sumatera Barat. Keluaran (ozitpur) yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah (a) dapat diketahui kehxatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi 

dalam pemanfaatan modal dari sumber keuangan formal untuk pengembangan usaha 

kecil di Sumatera Barat, (b) dapat diketallui peranan sumher permodalan fonnal 

dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Barat, dan (c) dapat 

dicarikan suatu jenis pennodalan yang sesuai b a a  Usaha kecil dalam rangka 

meningkatkan kinerja Usaha kecil tersebut. 



Metode survey digunakan unhik mengungkapkan, menemukan dan menggali 

informasi tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di 

Sumatera Barat. Populasi penelitian adalah usaha kecil yang terdapat di Sumatera 

Barat dan DI Yogyakarta sebagai pembanding. T e b k  pengambilan sampel adalah 

purposive random sampling yaitu usaha kecil yang menghasilkan prcduk unggulan 

daerah dan usaha kecil menurut UU No. 9!1995 dengan kriteria a) Memiliki kekayaan 

bersih maksimum Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangman, b) Nilai penjualan 

pertahun maksimiun Rp 1 miliar. Secara keselulruhan jumlah responden usaha kecil di 

Sumatera Barat adalah 77 usaha kecil dan 30 usaha kecil untuk DI Yogyakarta. 

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh 

melalui wawancara dan penyebaran kuisioner ke usaha kecil (rotan,-kayu-bambu, 

emping dan pakaian jadi) dan lembaga sumber permodalan: partisipasi dan 

dok~unentasi. Responden le~nbaga sumber permodalan meliputi pemerintallan daerah, 

depertemen koperasi dan X M ,  depertemen perindusnian datl perdagangan, BCXIN 

(PT.Semen Padang (Persero), PT. Pos), Perbankan (BRI, BPD, BYI, Bank Mandiri, 

BTN). Kemudian dalam menganalisis data dipnakan teknik deshiptif huantitatif 

t tn t~k  mengetahui keh~iatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman ekstemal 

dalam memberdayakan sumber permodalan untuk meninskatkan kinerja usaha kzcil 

tersebut. 

Hasil penelitiarl menunjukkan bahwa UK yang ada di Surnatera Barat lebih 

memilih mengwakan modal sendiri dalam menjalankan usaha, karena lebih murah 

dan menganggap tidak memerlukan risiko. Sedangkan jika dignakan modal dari 

pihak ketiga (BUMN, Bank Komersial. BUhlD dan lembasa permodalan lainnya) 

akan menyebabkan dan ~nenimbulkan tangyng jawab dan kewajiban untuk 

membayar dan bensiko yang bea r  bagi kelanjutan usaha. Kondisi yang sama juga 

terjadi pada DI Yogyakarta dimana sumber permodalan utaina adalah Modal Sendiri, 

meskipun ada diantara usaha kecil yang telah mengpinakan modal konvensional dari 

lembaga keuangan untuk membiayai ben~pa kredit dalam mengembangkan usaha. 

Dari Penelitian dapat disimpulkan masalah utana yang dihadapi usaha kecil 

adalah a) masalah permodalan, b) manajemen dan pemasaran, c) masalah su~nberdaya 

manusia, d)masald~ penggunaan teknolo@. Karena masalah tersebut banyak usaha 



kecil yang tidak mampu memanfaatkan lembaga permodalan yang resmi ben~pa bank, 

no~lblank, mltilk inembaitu dalam pembiayaan usaha kecil tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diidentifikasikan kehaatan dan 

kele~nahan internal, peluang dan ancaman ekstemal setiap usaha kecil dalam member- 

dayakan sumber-sumber permodalan. Keb~atan yang dimiliki oleh setiap usaha kecil 

terdiri dari a) Usaha perseorangan bersifat yang turun temurun, b) Etos keja  dala~n 

berusaha adalah unhik membiayai hidup keluarga, c) Kegiatan dibiayai dengan modal 

sendiri, d) Memanfaatkan sl~mber daya yang dimiliki atau menganggur, e) Usaha 

dilakukan atas dasar pesanan, f) Pasar UK adalall bersifat lokal, dan g) Fasilitas 

pabrik menggunakan mnah tinggal. 

Kelemahan yang menipakan hambatan dari setiap usaha kecil dalam 

pengembangan usaha terdiri dari a) Kualitas produk yang dihasilkan belum standar, 

b) Inovasi produk masih kurang atau bersifat menoton, c) Kualitas (pengetahuan) 

s~unber daya manusia masih rendah, d) Kurangnya kemauan unnk berkembang, e) 

Etos kerja yang rendah, f) Usaha bersifat tradisional, dan g) rnengpnakan teknologi 

yang sudah usang. 

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh setiap usaha kecil dan menengah dalain 

pengembangan usaha terdiri dari a) Adanya pembinaan dari pernerintah, b) Bantuan 

sumber dana dan permodalan mural1 dari pemerintah dan BUhfN, c) Budaya Etos 

ke j a  (kernauan untuk bekeja yang tinggi), d) Perkembangan ekonomi dan 

globalisasi, e) Banhian teknologi dan manajemen, dan f) Pendanaan Modal dari 

lembaga keuangan. 

Ancaman yang menjadi penghmbat dalam pengeinbangan usaha dari setiap 

usaha kecil terdiri dari a) Persaingan dari UK sejenis. b) Kualitas dan biaya produksi, 

c) Perkernbangan Ekonomi dan Globalisasi, d) Kualitas sumber daya manusia yang 

rendall, e) Pendanaan dan Modal yang senlakin mahal, f )  Pasar UK adalah bersifat 

lokal, dan g) Fasilitas pabrik mas'ih menggmakan nlmal~ tinggal. 

Kredit yang diberikan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait ke usaha kecil 

berasal dari dana APBD dan APBN yang disisil~kan. Kredit ini merupakan kredit 

bergulir yang harus dlkembalikan. Sedangkan kredit lunak BUMN berasal dari laba 

BUMN (1%-5% dari laba) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 6% pertahun. 

Seinentara itii kredit dari perbankan merupakan kredit koinersil dengan bunga sesuai 



dengan tingkat bumga pasar. Dengan bantuan tersebut diharapkan kine j a  usaha kecil 

akan lebih baik. 

Untuk dapat mernbantu usaha kecil dalam memecahkan perrnasalahan maka perlu 

adanya itikad baik dari pemerintah dan lembaga s~unber p m o d a l a n .  Usaha kecil 

seharusnya dapat memanfaatkan pemerintall dan lembaga permodalan yang ada 

untuk mengembangkan usal~anya sehingga kine janya akan lebih baik. 

Kata Kunci: Usaha Kecil (UK), Sumber Permodalan, Kinerja, Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Hambatan 



SUMMARY 

Source of Capital Empowerment 

in Improving Small Size Enterprise Performance in West Surnatera 

by Erni Masdupi, Rosyeni Rasyid, and Syamwil 

(2003, 168 Pages) 

Main subject of research was empowering the aspects of source of capital in 

hnproving small-businesses performance in West Sumatera, especially small 

businesses that produce important prodl~cts in industry and commerce, such as rattan 

(furniture), ernping (snack), and ready-to-wear clothes (for Moslems). Small 

businesses in Yogyakarta were used for rattan, wood, and bamboo (furniture), emping 

(snack), and ready-to-wear clothes, convection, batik (clothes) as a comparison. Main 

aspect of this research was to see the strengths, weaknesses, oppominities. and threats 

(SWOT) that small businesses faced in empowering their source of capital. 

To be more specific, objectives of this research were to find out about: 

1. Factors that become obstacles for small-businesses in empowering source of 

capital available in West Sumatera 

2. Types of capital that most suitable for each businesses' purpose of expansion, in 

West Sumatera. 

3. Efforts in empowering types of capital to improve small-businesses performance 

in West Sumatera. 

I t  was expected that this research would reveal role of financial instihltion in 

empowering small-businesses in West Sunatera. Output of this research were to find 

out about: (a) the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) that small 

businesses faced in empowering its source of capital; (b) role of institution that 

provide formal source of capital in expanding and empowering small-businesses in 

West Sumatera; (c) discover a type of capital wl~ich most suitable for small- 

businesses to improve their performance. 

Siuvey method was nsed to reveal, discover, and find infonnation about 

opportunities in expanding and empowering small-businesses in West Sumatera. 



Population was small-business in West Suniatera and DI Yogyakarta, as the 

comparison. Sample, which was taken by using purposive randoin sampling 

technique, was small-businesses that produce important product in the region and 

small-businesses, who satis@ requirements stated by reform No. 9/1995. Those 

requirements are: a) Possess net assets maximum Rp200 million, excluding lands and 

buildings, b) Sales revenue per annurn maximum Rpl billion. In Total, number of 

small-businesses as respondents in West Sumatera was 77 units and 30 units for DI 

Y ogyakarta. 

Data consist of primary and secondary data which was taken using interviews 

and qnestionnaires, which was sent to small businesses (rattan, wood-bamboo, 

emping, and ready-to-wear clothes) and finding institutions, along with participation, 

and documentation. Respondent for filnding institution side including state 

government, Department of Cooperation and Small and hledium Business 

Enterprises, Department of Industry and Commerce, Government-owned Enterprises 

(BUMN) such as PT. Semen Padang (Persero), PT Pos, and Banks (BRI. BPD, BNI, 

Bank Mandiri, BTN). Descriptive analysis technique was used to analyzed internal 

strengths and weaknesses, also external opportunities, and threats in empowering 

source of capital to improve performance of small-businesses. 

Resuit showed that small-businesses in West Sunatera prefer to use their 

owned-capital than other types of capital, because it is cheaper and less risk-. Because 

if third-party source of capital was used (siicl~ as those provided by govenlinent- 

owned enterprises, colnmercial banks, and other creditors) \\.ill raise responsibilities 

and liabilities to pay them, also more risky for business sustainability. The same 

condition exist in Yogyakarta, where most of source of capital used was busi~less's 

owned-capital, although some have used conventional-source of capital fiom financial 

institution that provide credit in expanding their business. 

From the research, it can, be concluded that main problems faced by small- 

businesses were a) source of capital problem, b) management and marketing, c) 

human resources problem, d) technology application problem. Because of those 

problems, many small-businesses were not able to utilize fiinding institutions 

available, bank and non-bank, to help in financing their business. 

Based on result, it can be identified inten~al strengths and weaknesses, also 

extel-nal opportiinities and threats possessed by each small-businesses in empowering 

their source of capital. Strengths are a) personal businesses have a heredity 



characteristic, b) mental attitude in working was to support the life of their family, c) 

businesses were financed using self-owned capital. d) utilize self-owvned and idle 

resources, e) business based on order, f )  small-businesses market was a local market, 

and g) replace plant facilities with their own house. 

Weaknesses, which were obstacle faced by every small-businesses in business 

expansion, were a) product quality had not standardize yet, b) lack of product 

innovation, c) human resources quality still low, d) lack of willingness to develop, e) 

lack of good mental attitude, f) business with traditional characteristic, and g) still 

using outdated technology. 

Opportunities available in business expansion were a) training, educational 

help from the government, b) financial and source of capital support from government 

and BUMN, c) good mental attitude in working, d) economic development and 

globalization, e) technological and managerial support, and f)  capital funding from 

financial institutions. 

Threats that also act as obstacles in businesses expansion were: a) competition 

among the-satne-type small-businesses, b) production quality and cost, c) economic 

development and globalization, d) quality of human resources was low, e) filnding 

and capital become more expensive, f) market that had local characteristics, and g) 

replace plant facilities with their own house. 

Keywords: small-businesses, source of capital, performance, stren&ghs, weaknesses, 

opportunities, and threats. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dengan adanya otonomi daerah saat ini, maka disepakati bahwa usaha kecil 

merupakan unit usaha ekonomi yang perlu untuk lebih dikembangkan dan diberdayakan 

sehingga dapat menjadi roda atau motor penggerak ekonomi daerah. Keberadaan usaha 

kecil akan menguntungkan perusahaan besar dalam ha1 (a) kontinuitas/stabilitas pasokan 

bahan baku, (b) stabilitas harga (tidak terlalu terpengaruh oleh kurs valuta asing), (c) 

pertumbuhan pasar dan peningkatan daya beli masyarakat, (d) jaringan pemasaran 

(distribusi pemasaran), dan (e) mempersempit kesenjangan ekonomikecemburuan sosial. 

Untuk semua itu, maka pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi, memfokuskan 

pengembangan usaha kecil khususnya dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) umumnya, 

dalam; (a) memberi pelayanan dan kemudahan basi usaha kecil, (b) melakukan 

restrukurisasi UKM, (c) membuka akses pelayanan perbankan khusus bagi UKM, dan 

(d) pembinaan sumber daya manusia (Kompas, 16,'2-2002). Disamping itu dengan adanya 

otonomi daerah, pemerintah memberikan kesempatan yang besar bagi usaha kecil untuk 

berkembang dan berperan sebagai roda penggerak ekonomi kerahyatan yang sekaligus 

sebagai pemasok bagi usaha besar. Disisi lain program ini juga ditujukan untuk 

pemerataan pembangunan antar daerah dan membuka peluang baru bag  kegiatan 

ekonomi untuk terus berkembang, baik secara lokal, nasional rnaupun regional. 

Perhatian pemerintah ini dikarenakan problem utama yang dihadapi oleh usaha 

kecil yang bersifat klasik, diantaranya adalah: 



I .  Kemampuan pembiayaan yang rendah. 
2. Usaha yang dilakukan memiliki ukuran yang sangat kecil (sekor informal) 
3. Kualitas sumberdaya manusia masih sangat rendah. 
4. Kemampuan manajerial usaha yang lemah. 
5. Sarana dan prasarana lebih banyak bersifat manualltradisional. 
6. Daya beli masyarakat sekitarnya terbatas. 
7. Jangkauan pasar tidak terlalu luas. 
8. Kualitas produk yang dihasilkan seringkali tidak konsisten. 
9. Berpola pikiriorientasi jangka pendek 
10. Lokasi usaha berada pada daerah terpencil, sulit dijangkau sarana transportasi 

umum (fahor stuh?ural) 
1 1. Budaya 1 Etos Kerja 
12. Pertumbuhan ekonomi pedesaan yang relatif lambat. 
13. Perekrutan tenaga kerja lebih cenderung berdasarkan pertimbangan sosial 

daripada pertimbangan ekonomis (Zain dan Ashar, 1997). 

I Setelah disetujui untuk dilaksanakannya UU No.22 tahun 1999 tentang 

I Pemerintahan Daerah, dan ditambah dengan surat keputusan menteri keuangan dan surat 

il keputusan bersama menteri keuangan dengan menteri pemberdayaan BUMN yaitu 

II tentang pembinaan dan pendanaan UKM dalam rangka menjadikan UKM lebih mampu 

I untuk meningkatkan usaha. Keputusan pemerintah ini merupakan salah satu usaha dalam 

meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan di daerah sehingga dapat 

menjadi roda penggerak ekonomi kerahyatan. Untuk ini pemerintah telah berusaha untuk 

II dapat membantu usaha kecil dalam menyalurkan dan menyediakan dana untuk kegiatan 

I usaha kecil. ~ e n ~ a l u r a n  dana tersebut dilakukan melalui bank pemerintah dan swasta 

B nasional, Badan usaha milik negra (BUMN), koperasi dan lembaga penyaluran 

keuangan lainnya yang ditujukan sepenuhnya untuk membantu usaha kecil tumbuh dan 

I berkembang. 

Pengembangan clan pemberdayaan usaha kecil dalam kerangka pemulihan 

ekonomi nasional memegang peranan yang cukup penting. Hal ini dapat dilihat dari 



jumlah Usaha Kecil secara keseluruhan di Indonesia sebesar 40 juta. dengan jurnlah 

tenaga kerja 88% serta kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional 

adalah sebesar 38,9%. Meskipun demikian, usaha kecil dalam pengembangan dan 

pemberdayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang 

dihasilkan, banyak mengalami kendala. Kendala itu dikarenakan beberapa faktor antara 

lain keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, 

kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, kurangnya 

kemampuan manajemen terutama manajemen produksi dan pemasaran. 

Meskipun menghadapi kendala dalarn persaingan, akan tetapi usaha kecil 

memiliki cukup banyak keunggulan, salah satu diantaranya adalah kernampuan 

pengusaha kecil untuk memanfaatkan potensi keunggulan daerah sebagai objek 

. pekerjaan. Keunggulan usaha kecil tersebut sekaligus dapat menjadi potensi untuk 

I pengembangan usaha kecil yang ada di daerah tersebut. Dengan beragamnya potensi 

I unggulan daerah serta beragamnya kemampuan dan potensi usaha kecil menengah dan 

I koperasi dalam menerima dan mengadopsi teknologi, teknologi dan manajemen, maka 

I diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam daerah 

yang didasarkan pada karakteristik masyarakat serta potensi sumberdaya alam setempat. 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat tingkatan kesulitan atau kendala yang dihadapi usaha 

kecil dalam pengembangan usaha dan Tabel 1.2 menunjukkan komposisi modal yang 

digunakan oleh usaha kecil dalam menjalankan usaha. Kornposisi ini menunjukkan 

bahwa pada umumnya usaha kecil menggunakan modal sendiri dalam menjalankan dan 

membiayai kegiatan usaha. Karena usaha kecil lebih mengharapkan modal sendiri 



sebagai sumber pembiayaan, maka kemungkinan mendapatkan modal sendin juga cukup 

sulit sehingga menjadi masalah utama usaha kecil dalam mengembangkan usaha. 

Tabel 1.1 : Jenis kesulitan Usaha Kecil dalam Pengembangan 

Tabel 1.2: Sumber Dana 
Jenis Kesulitan LKR (%) / I't((%) I 

Jenis Kesulitan II(R (%) 
1. Kesulitan modal 40,48 
2. Pengadaan bahan baku 23,75 
3. Pemasaran 16,96 
4. Teknik produksi dan manajemen 3,07 
5. Persaingan lainnya 15,74 

I 1. Modal Sendiri 90,36 ( 69,82 1 

1K (%) 
36,63 
16,76 
4,43 

26,89 
17,36 

Sumber: Data BPS terolah (1998) seperti dikutip Gunawan (2002); 
IKR: Industri Kecil rumah Tangga; IK: Industri Kecil. 

t d I 

Sumber: Data BPS terolah (1 998) seperti dikutip Gunawan (2002); 
IKR: Industri Kecil rumah Tangga; IK: Industri Kecil. 

2. Modal Pinjaman 3,20 
3. Modal Sendiri dan Piniaman 6.44 

Berdasarkan Tabel 1.2 di afas dapat dilihat bahwa kesulitan utama perusahaan 

4,76 
25.42 

kecil adalah kesulitan modal (40,4&?? untuk KR dan 36,63% untuk uk) dan disisi Tabel 

1 menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha kecil adalah dalam 

kebutuhan dana atau modal. Data ying ada juga menunjukkan, ternyata sebagian besar 

usaha kecil kita mendapatkan modal dari dananya sendiri, tanpa tergantung pada pihak 
1 

lainnya dan umumnya mereka mengalami permasalahan dengan kebutuhan dana atau 

modal operasi. Untuk dapat mengatasi kesulitan dana tersebut, maka pihak usaha kecil 

seharusnya dapat menggunakan modal asing atau mendapatkan pinjaman dari pihak 

ketiga. 



Dan informasi awal yang telah diperoleh, bnh~va pengusaha kecil dapat 

meminjam dana atau mendapatkan dana dari sumber dana non-formal seperti rentenir, 

sanak saudara, atau melalui sumber formal misalnya perbankan ataupun lembaga- 

lembaga keuangan lainnya. Jika para pengusaha kecil mendapatkan pinjaman dari sumber 

nonformal, maka cenderung harus membayar dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu 

berkisar 3% sampai 5% perbulan atau 36% sampai 60% per tahun. Para rentenir 

umumnya menawarkan kredit dengan bunga sangat tinggi dan dengan jangka pendek. 

Namun demikian, pengusaha kecil lebih suka berhubungan dencpn para rentenir atau 

saudaranya karena prosesnya yang sangat mudah, tidak memberikan berbagai persyaratan 

yang memberatkan, seperti jaminan dan proposal usaha. Akan tetapi sebaliknya, jika 

kebutuhan modal dipenuhi dari sumber dana formal, maka tingkat bunga adalah sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah atau lembaga keuangan. Dari 

in formasi awal yang diperoleh, jika modal diperoleh dari pemerintah melal ui Koperasi 

dan Pemerintahan daerah atau BUMN, maka tingkat bunga berkisar 3% sampai 6% per 

tahun untuk jumlah kecil dari Rp15.000.000, sedangkan untuk pengembangan usaha, 

maka tingkat bunga sampai dengan 12%. Kalau dipinjam melalui lembaga perbankan, 

maka tingkat bunga yang berlahu sesuai dengan harga pasar atau ditetapkan oleh 

pemerintah. Pada urnumnya untuk kredit jangka panjang atau menengah, tingkat bunga 

pada umumnya berkisar antara 15% sampai 2196. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

dasarnya tingkat bunga dari lembaga keuangan resmi lebih rendah dari lembaga 

keuangan nonformal. Disisi lain dari sektor lembaga informal, ternyata tingkat bunga 

yang ditawarkan lebih murah, yaitu berkisar 3% - 6%. Lembaga informal itu adalah 



lembaga yang rnenyalurkan modal kepada usaha kecil berdasarkan keputusan pemerintah, 

misalnya BUMN. 

Berdasarkan observasi awal para pengusaha kecil lebih menyukai mendapatkan 

tambahan modal dari sumber n o n f m a l  (misalnya tetangga, kerabat dan rentenir), karena 

cara mendapatkan dana tersebut lebih mudah dan tidak berbelit-belit serta tidak 

memerlukan jaminan. Pada umumnya para pengusaha kecil lebih memilih usaha 

mendapatkan dana yang tidak berbelit-belit meskipun itu dalam jumlah yang besar. Jika 

seandainya pengusaha kecil mendapatkan dana dari lembaga resmi, mereka kesulitan atau 

enggan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan karena merasa mendapatkan uang 

sangat sulit karena dan jumlahnya relatif sangat terbatas, kurangnya pengetahuan mereka 

tentang pemanfaatan lembaga keuangan tersebut serta risiko pengembalian yang ketat. 

Kurangnya pemanfaatan sumber-sumber permodalan dari sumber formal dan 

informal (bank dan nonblank) pada industri kecil kemungkinan disebabkan karena kurang 

mampunya pengusaha mengakses sumber dana seperti perbankan, modal ventura, 

perusahaan BUMN melalui sistem bapak angkat, dan koperasi, kantor pemerintah dan 

pemerintah daerah. Sumber-sumber pendanaan tersebut kurang termanfaatkan selama ini 

oleh penbwsaha kecil karena kendalayang mereka hadapi seperti kolateral dan pembuatan 

proposal. Dengan demikian perlu adanya suatu usaha menyampaikan informasi kepada 

pengusaha kecil tentang dana dari sumber permodalan formal serta menyampaikan 

kebaikan dan kekurangannya jika dana didapatkan dari sumber informal 

Berdasarkan konteks tersebut dan sekaligus dalam memahami budaya penelitian 

di universitas lain, maka tim peneliti pengusul (Universits Negeri Padang) tertarik untuk 

bekerja sama dengan tim peneliti mitra (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) untuk 



meneliti lebih lanjut permasalahan pemanfaatan sumber permodalan oleh usaha kecil. 

Untuk tujuan tersebut maka penelitian ini berjudul: Penzberdn)aarz Sun~ber-Sunlber 

Permodalan dalam Meningkntkan Kinerja Usahu Kecil di St~matera Burat. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1). Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Usaha Kecil dalam pemberdayaan 

sumber-sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat? 

2). Jenis-jenis permodalan apakah yang paling cocok untuk pengernbangan masing- 

masing jenis Usaha Kecil yang ada di Sumatera Barat? 

3). Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis permodalan 

dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat? 

Dalam penelitian tahap pertarna ini, kegiatan lebih difokuskan pada prof31 usaha 

kecil yang ada di Sumatera Barat dan mencari informasi tentang cara usaha kecil tersebut 

memenuhi kebutuhan dana atau modal usaha. Disisi lain juga akan dilakukan kegiatan 

yang mengarah pada pencarian informasi tentang sumber permodalan dalam rangka 

mencari dan mendapatkan infonnasi tentang karakteristik dari sumber pennodalan yang 

ada. Kegiatan ini lebih diarahkan untuk memberikan penilaian kepada bentuk jenis 

sumber permodalan yang cocok untuk usaha kecil. Dengan demikian pada penelitian 

tahap pertama ini yang menjadi masalah utama penelitian adalah: 



1). Bagaimanakah profil usaha kecil di Sumatera Barat sehingga mengalami 

permasalahan atau kendala dalam pemberdayaan sumber-sumber permodalan 

yang ada di Sumatera Barat? 

2). Jenis-jenis permodalan apakah yang dapat digunakan untuk pengembangan 

masing-masing jenis Usaha Kecil yang ada di Sumatera Barat? 



BAB I1 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan yaitu dilaksanakan 

secara bertahap selama dua tahun Oleh karena itu tujuan dan manfaat penelitian juga 

dibagi pertahap penelitian sebagai berilmt: 

A. Tujuan Penelitian Tahun Pertama 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam dua tahap selama dua tahum 

dengan masing-masing tahap tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Usaha Kecil dalam 

pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat. 

2). Untuk mengetahui jenis-jenis permodalan yang paling cocok untuk 

pengembangan masing-masing jenis Usaha Kecil yang ada di Sumatera Barat. 

3). Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis- 

jenis permodalan dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha h i 1  di 

Sumatera Barat. 

Untuk penelitian tahap pertama ini, hanya t~ijuan pertama dan sebagian jenis sumber 

permodalan yang dapat d i c a p ~  sedangkan tujuan 2 dan 3 &an dijawab pada 

penelitian tahap kedua. Adapun tujuan yang dapat dijawab adalah: 

1). Profil usaha kecil dan faktor yang menjadi kendala b a g  pengembangan usaha 

kecil di Sumatera Barat dalam pemberdayaan sumber-surnber permodalan 

yang ada di Sumatera Barat. 



2). Jenis-jenis perrnodalan qang dapat digunakan untuk pengembangan masing- 

masing jenis Usaha Kecil di Sumatera Barat 

B. Luaran Penelitian 

Setelah penelitian ini l u m  penelitian yang diharapkan adalah: 

1). Dapat diketahui hktor-faktor yang menjadi kendala Usaha Kecil dalam 

pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang ada di Surnatera Barat. 

2). Dapat diketahui jenis-jenis modal yang paling cocok untuk pengembangan 

masing-masing jenis Usaha Kecil yang ada di Surnatera Barat. 

3). Dapat diketahui lernbaga-lembaga permodalan yang paling cocok untuk 

pengembangan masing-masing jenis Usaha Kecil yang ada di Sunatera Barat. 

4). Dapat diketahui bagaimana usaha pemberdayaan Usalza Kecil sehingga dapat 

menjadi motor penggerak ekonomi keral-q-atan melalui pemberdayaan jenis- 

jenis permodalan dalam rangka meningkatkan kine j a  Usaha Kecil 

Dalarn penelitian tahap pertama ini luaran dari penelitian ini adalah: 

1). Profil usaha kecil dan fakor-faktor yang ~nenjadi kendala b a a  pengembangan 

dan pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Barat, khususnya indusm kecil 

rotan, emping melinjo dan pakaian jadi sulaman bordir. 

2). Jenis-jenis surnber perrnodalan yang dapat d i p a k a n  untuk pengembangan 
', 

masing-masing jenis Usaha Kecil yang ada di Sumatera Barat? 



BAB IT1 

KERANGKA TEORITIS 

A. Permodalan melalui Pinjaman 

Penggunaan utang melalui lembaga keuangan formal menawarkan beberapa 

manfaat seperti (1) tambahan modal untuk mendukung pengembangan usaha, (2) secara 

moral, pengusaha kecil akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat karena terikat 

kewajiban untuk melunasi utang-utangnya, dan (3) biaya modal utang bila memanfaatkan 

Iembaga keuangan formal cendenrng lebih murah daripada menggunakan sumber 

informal seperti rentenir, sistem ijon atau melalui melalui tengkulak. 

Pengusaha kecil di Lndonesia secara umum masih mengandalkan permodalan dari 

modal sendiri, berkisar antara 69,82% hingga 90,3696. Hal ini berarti masih sedikit usaha 

kecil yang belum memanfaatkan sumber permodalan lain seperti pinjaman melalui 

lembaga keuangan atau koperasi. Selain karena fahor prosedur pengajuan kredit atau 

pinjaman yang kurang dipahami oleh pengusaha kecil, penggunaan utang juga membawa 

konsekuensi kewajiban untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo. Kegagalan untuk 

membayar kewajiban utang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi risiko 

kebangkrutan. 

Masalah kebangkrutan akan rneningkat ketika perusahaan menggunakan utang 

yang besar dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang 

berfluktuasi menghadapi kemungkinan kebangkrutan yang lebih tinggi. Brigham 

(2002:538) menjelaskan bahwa kegagalan usaha di Arnerika Serikat setiap tahun cukup 

besar. Tingkat kegagalan per 10.000 usaha berfldmasi rnengikuti keadaan ekonomi, 



dengan rata-rata kewajiban per kegagalan cenderung meningkat terutama karena inflasi 

dan kegagalan beberapa perusahaan sangat besar. Kebangkrutan lebih sering te jadi pada 

perusahaan kecil, tetapi usaha besarpun tidak kebal. Merger dan intervensi pemerintah 

seringkali menjadi alternatif karena beberapa perusahaan mungkin terlalu besar untuk 

dibiarkan gaga1 (too big to fail). Alasan utamanya adalah mencegah pengikisan 

kepercayaan dan rush, mernpertahankan pemasok tetap hidup dan menghindari 

hancurnya komunitas lokal, memelihara lapangan keja  dan karena kebangkrutan 

merupakan proses yang sangat mahal. 

Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajer dan kreditur hams 

memutuskan apakah masalah tersebut bersifat sementara atau mengancam kehidupan 

perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan secara temporer, secara 

umum kreditur bersedia beke jasama dengan perusahaan untuk mernbantu memperbaiki 

dan menghidupkan kembali perusahaan (Brigham, 2002: 549). 

B. Struktur Modal dan Analisis Biaya Modal 

Struktur modal merupakan pertimbangan antara jumlah utang dan modal sendiri 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. Modal disini merupakan 

konteks jangka panjang. Perusahaan selalu mengestirnasikan struktur modal optimalnya. 

Struktur modal optimal merupakan struktur modal yang dapat meminimalkan biaya 

penggunaan modal yang digunakan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Struktur modal optimal berbeda pada masing-masing perusahaan, tidak ada 

patokan standar. Hal ini tergantung pada jenis dana yang digunakan oleh perusahaan. 



Sartono (1 996:2 17) mengemukakan bahwa biaya modal adalah biaya yang hams 

dikeluarkan atau dibayar untuk mendapatkan modal baik yang berasal dari utang, saham 

preferen, saharn biasa maupun laba ditahan. Studi ini difokuskan pada pembahasan modal 

(dana) jangka panjang karena konsep biaya modal lebih relevan untuk keputusan jangka 

panjang. Keputusan jangka panjang menyangkut masalah keputusan investasi pada aktiva 

tetap atau secara luas masalah capital budgeting. 

C. Sistem Pembiayaan Non Konvensional Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

1. Sistern Pembiayaan UKM 

Berdasarkan kondisi sistem pembiayaan UKM secara umum yang telah be jalan 

terdapat permasalahan sebagai berihut: 

1). Pemanfaatan dan pendayagunaan sumber pembiayaan bagi KUKM yang dimotori 

oleh program-program pemerintah melalui berbagai skim kredit yang berjalan saat ini 

dirasakan masih kurang optimal dan mengandung berbagai kendala serta kelemahan. 

Selain itu akibat menurunnya kondisi keuangan negara membuat kemampuan 

pemerintah dalam menyediakan sumber pembiayaan khususnya bagi usaha kecil 

menengah menjadi semakin berkurang. 

2). Di lain pihak, dalam sistem pembiayaan usaha ekonomi makro terdapat banyak 

alternatif sumber pembiayaan dengan kemampuan dan struktur modal yang sangat 

besar serta kuat yang belum disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh usaha 

kecil dan menengah. 

Tujuan kajian ini adalah untuk menjusun kebijakan yang mengarah pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat 



untuk pengembangan usaha nasional, khususnya usaha menengah, usaha kecil termasuk 

usaha informal dan tradisional serta koperasi yang akan dikelola oleh suatu lembaga 

keuangan tertentu dan didukung oleh suatu bentuk lembaga penjamin dan pendukung 

lainnya. Pendanaan konvesional ini dimaksudkan untuk membantu usaha kecil dan 

menengah dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasinya. 

2. Definisi Pembiayaan Non-Konvensional 

Sistem pembiayaan non konvensional adalah sistem penyaluran dan pengelolaan 

dana untuk permodalan usaha yang tidak terikat oleh aturan suku bunga dan aturan 

perbankan laimya. Pengembangan sistem pembiayaan non-konvensional ini 

dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 

1). Meningkatkan pemupukan dana dengan berbagai macam tabungan masyarakat 

melalui lembaga keuangan yang makin luas jangkauannya dan makin efisien dalam 

menjalankan fungsinya. 

2). Mendorong pembentukan dan penguatan lembaga keuangan baik bank maupun bukan 

bank dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pensembangan koperasi, usaha 

menengah, kecil, informal dan tradisional termasuk lembaga penjaminan kredit. 

3). Meningkatkan ke jasama (networking) antara lembaga keuangan dengan lembaga 

pendukung laimya dalam memperkukuh permodalan dan untuk lebih meningkat-kan 

produktifitas usaha menengah, kecil, informal dan tradisional. 

4). Mendorong pembentukan lembaga penjaminan (asuransi) keuangan yang akan 

berperan memberikan jaminan atas dana-dana pinjaman yang dikeluarkan oleh 

lembaga keuangan bagi usaha kecil menengah. 



3. Sumber pembiayaan untuk UKM yang sedang berjalan 

1). Dana pernerintah (Sistem Konvensional) yang disalurkan melalui bank atau lembaga 

pemerintah lainnya (Kredit program yang disalurkan melalui BRI, BTN, PT. PNM) 

2). Dana masyarakat/swasta (Sistem Non-konvensional) yang disalurkan melalui 

lembaga keuangan banklnon-bank (diantaranya Perusahaan Modal Ventura, Yayasan, 

Lembaga Keuangan Mikro). 

Kebijaksanaan dan strategi pembiayaan UKM yang sering disebut dengan Kredit 

Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada saat ini masih berorientasi pada pembiayaan 

konvensional (program pemerintah). Kebijaksanaan ini terkandung pada UU No. 23 

Tahun 1999 dan SK Menkeu No. 487/KMK.017/99 tanggal 13 Ohober 1999, yang 

menunjuk tiga lembaga untuk menyalurkan kredit program: 

I ). PT. Bank Rakyat Indonesia 

2). PT. Bank Tabungan Negara 

3). PT. Pemodalan Nasional Madani 

4. Tinjauan Beberapa Sumber Pembiayaan Non-Konvensional 

Berikut ini akan diulas mengenai karakteristik dan peranan dari beberapa jenis 

pembiayaan non-konvensional yang telah dimanfaatkan oleh KUKM sebagai altematif 

pembiayaan: 

a. Leasing 

Bentuk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga leasing (Leasing Company) 

berupa penyediaan barang-barang modal atau peralatan produksi untuk dipergunakan 



perusahaan pengguna (lessee) dalam jangka waktu tertentu dan dibayar dengan cara 

mencicil berdasarkan ketentuan "sewa beli". Perusahaan leasing (leasor) menyediakan 

sebagian dana yang diperlukan (biasanya sekitar 90% dari biaya proyek). Mekanisme 

yang terjadi adalah penyewaan barang dari dealer yang dilakukan oleh lessor untuk 

kemudian disewakan kepada lessee, setelah periode tertentu barang menjadi milik lessee. 

Leasing tidak memerlukan adanya jaminan karena barang yang dibeli merupakan 

milik lessor selama masa sewa beli. Setelah masa sewa beli berakhir maka dilakukan alih 

pergerakan barang dari lessor kepada lessee. Apabila pada masa itu Iessee perlu dana 

tunai maka antara lessor dan lessee dapat dilakukan perjanjian baru atau "lease back" 

dimana lessor membeli kembali barang dengan harga tertentu. Selanjutnya Iessee 

kembali menyewa beli barang sesuai dengan pe janjian lease hack. 

Pola leasing banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti penerbangan, 

pelayaran, pabrik kimia yang mernerlukan investasi besar untuk barang modalnya. Salah 

satu contoh seperti dilahwkan oleh pengusaha konveksi di Kawaly Tasikmalaya. Para 

pengusaha memberikan bahan dan mesin jahit kepada pengajin. Pembayaran mesin jahit 

dilakukan secara mencicil dari ongkos jahit (makloon). Cara ini ternyata menguntungkan 

kedua belah pihak. Pengusaha tidak perlu memiliki pabrik konveksi dan pengrajin tidak 

perlu punya modal, asalkan ada kesepakatan antara pengusaha dengan pengrajin maka 

ke jasama bisa be jalan. 

b. Modal Ventura 

Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah sebuah badan usaha yang melakukan 

usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang 



me1 - 

m 
menerima bantuan pembiayaan (investce conlpuizy) untuk jangka waktu terten tu. Di 

Indonesia aturan tentang modal ventura terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 

6111988 tanggal 20 Desember 1988 dan dirinci dalam dalam Surat Keputusan Menteri 

Keuangan No. 1251/kmk.013/1988. Dalam surat keputusan menteri keuangan tersebut 

disebutkan bahwa sasaran penyertaan modal ke dalam invesfee company yaitu untuk: 

1). Pengembangan suatu penemuan baru, 

2). Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan 

dana, Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha 

3). Membantu perusahaan yang berada dalam tahap pengembangan usaha 

4). Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa 

5). Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari 

dalam maupun luar negeri 

Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan jangka waktu pembiayaan oleh sebuah 

PMV adalah maksimal 10 tahun. 

c. Factoring 

Fuctoring adalah pembiayaan yang diperoleh dengan cara ~nenjual piutang 

kepada factor dengan demikian risiko tagihan dipindah kepada perusahaan ficfor 

tersebut. Keuntungan penggunaan jasa fuctorirtg adalah: 

1 ). Penggunaan jasa fucforing akan menurunkan biaya produksi perusahaan. Cepat dan 

mudahnya memperoleh dana tunai membuat perusahaan dapat memanfaatkan 

beberapa peluang untuk menurunkan biaya produksi, dsn biaya-biaya lain yang 

berkaitan dengan persediaan. 



2).  Fucloring dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran dimuka 

sehingga dapat meningkatkan credit standing perusahaan klien. 

3). Kegiatan factoring dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien 

karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open 

account baik perdagangan dalam maupun luar negeri 

4). Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran 

modal kerja 

5). Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Resiko kredit 

macet dapat diambil alih oleh perusahaan factoring 

d. Trnding House 

Trad~ng Izozi.ve adalah perusahaan dagang ekspor yang menpmpulkan produk 

dalam negeri untuk dicarikan pembelinya di luar negeri. Perusahaan ini menjalin 

hubungan dagang yang baik dengan perusahaan dagang atau konsumen di luar negeri. 

Perusahaan semacam ini banyak bergerak dalam komoditi barang kerajinan dan hasil 

pertanian. Para pemasok mengirimkan baranpya sesuai spesifikasi yang telah disepakati 

kepada trud~izg hozrse. Pembayaran umunlnya dilaksanakan secara cash atau dengan 

tenggang waktu. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kemudian 

disusul dengan krisis ekonomi telah mengubah pola kerja hubungan pemasok dengan 

tratling Izozr.~e. 

Sebelum terjadi krisis ekonomi trading home dapat digunakan sebagai sumber 

pendanaan bagi W M .  Kepercayaan yang tumbuh antara tmclrrlg /louse dengan KUKM 

memungkinkan UKM dapat memperoleh fasilitas uang mereka dari trading Itozrse. 



Bahkan untuk komoditi tertentu bisa berlahu sistcm ijon. Sistcm ijon ini banyak ditemui 

dalam hubungan antara pemasok dengan trading lrouse untuk komoditi pertanian. 

Hubungan antara UKM dengan trading house tidak diatur dengan peraturan 

perundangan. Kepercayaanlah yang melandasi pola hubungan tersebut. Bila antar UKM 

dengan trading l~ozise telah terjalin hubungan kerja dengan tingkat kepercayaan yang 

tinggi maka tercipta semacam "rekening" antara kedua belah pihak. 

e. Confirming House 

Corlfirmii7g Izoz~.ve adalah perusahaan dagang ekspor yang ditunjuk oleh 

perusahaan di luar negeri untuk mernbeli komoditi disini. ('or!jir1?rir7g lio~rse lebih 

memahami jenis, kualitas dan harga komoditi yang diperlukan oleh perusahaan yang 

diwakilinya karena itu negosiasi jual beli dilakukan oleh pcmasok dengan corfirr?ring 

ltouse tanpa mengikutsertakan perusahaan yang dikvakilinya. 

Perusahaan semacam ini banyak bergerak dalam perdagangan komoditi pertanian, 

kerajinan dan mebel. Keuntungan yang diperoleh pemasok bekerja sama dengan 

confirming Izozrsc yang utama adalah kontinuitas ketersediaan pesanan, sehing~a 

pendapatan UKM lebih stabil. 

f. Lembaga Keuangan Mikro . 

Kegiatan pengumpulan dana masyarakat dan kemudian digulirkan kepada para 

anggotanya dapat dilakukan oleh Yayasan maupun Lembaga Keuangan Mikro. Yayasan 

dan LKM ini menjadi salah satu alternatif sumber permodalan bagi KUKM. Beberapa 

yayasan dan LKM sampai saat ini telah berkembang pada beberapa daerah di Indonesia, 



sebagai contoh Yayasan Gebu Minang yang merupakan lumbung dana untuk mendanai 

usaha kecil di Sumatera Barat. Lembaga Keuangan Mikro lain terpadat pula di beberapa 

daerah seperti di Surabaya, Mataram dll. Sumber dana yayasan dan LKM tersebut dapat 

berasal dari dana anggota, sumbangan donatur, atau dana bantuan pemerintah. 

5. Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMK) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1 232.KMK.O 13/ 1989 dan 

diperharui menjadi SK No. 3 16Kh4K.O 16/1994 menyebutkan bahwa semua BUMN 

diminta menyisihkan labanya sebesar 1 - 5% untuk membantu permodalan KUKM. Hal 

ini telah be jalan 10 tahun dan cukup banyak dana yang telah diberikan kepada KUKM. 

Dana BUMN tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemitraan antara BUMN dengan 

KUKM yang pada akhirnya memperkuat usaha KUKM tersebut. Selain itu dana tersebut 

bisa bergulir di kalangan KUKM sehingga semakin banyak KUKM yang dapat ditolong. 

Bantuan dari BUMN ini tidak dikenakan bunga, hanya dikenakan biaya administrasi 

sebesar 4 - 6 % per tahun. 

Semua surnber pembiayaan di atas dapat dimanfaatkan secara utuh oleh usaha 

kecil dan menengah dalam menggalang modal usahanya. Semua lembaga ini memberikan 

dan menyediakan modal untuk pengembangan usaha kecil dan menengah tersebut. 

D. Fasilitas dan Dukungan Keuangan Usaha Kecil 

Mengevaluasi kineja dukungan kebijakan dan program pengernbangan Usaha 

Kecil (UK) tidak dapat menghindar dari keharusan untuk juga mengevaluasi aspek 

keuangan. Aspek keuangan bukan saja isu yang selalu menarik akan tetapi juga penting 



dan strategis untuk dicemati. Dibandingkan sejumlah mpek lain seperti teknologi, 

teknologi, kelembagaan atau sumber daya manusia, aspek keuangan senantiasa menjadi 

isu sentral. 

Segala ha1 yang berkaitan dengan problematika dan informasi sekitar masalah 

keuangan usaha kecil sering menjadsi diskusi publik untuk itu penting untuk dikaji. 

Beberapa isu penting seputar masalah keuangan sector usaha kecil yang akan dievaluasi 

adalah (Tambunan, 2003) 

a. Alokasi belanja pemerintah dan alokasi dana pang ditujukan untuk pengembangan 

sektor UK 

b. Kinerja lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi UK 

Bagaimanapun kita harus menyadari bahiva masalah usaha kecil nlerupakan 

masalah kompleks yang melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, lembaga di luar 

pemerintah (swasta, LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor) serta pihak UK itu 

sendiri. Namun demikian analisis ini akan difokuskan pada evaluasi mengenai 

keberpihakan dan kine j a  pemerintah dalam pengembangan UK. 

1. Dana Dukungan Pemerintah Untuk Sektor Iysaha Kecil (UK) RIerosot Tajam 

Pola intervensi pemerintah dan donor secara langsung dalam pembiayaan UKM telah 

berubah secara mendasar sejak krisis ekonomi yang berlarut-larut dari pertengahan 1997. 

Dengan dikeluarkannpa UU No.23/1999 tanggal 17 h4ei 1995, tentang Bank Indonesia, 

telah terjadi perubahan sumber dana pemerintah untuk sektor UK . Berdasarkan UU 



No.2311999 khususnya pasal 56 dan 74 terhitung mulai 16 November 1999, Bank 

Indonesia tidak bias lagi menggunakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai 

sumber dana kredit program. BI mengalihkan pengelolaan kredit ke tiga BUMN yaitu PT 

Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank 

Tabungan Negara (BTN). 

Dana belanja negara untuk sector UK dalam AF'BN dimasukkan dalam kelompok 

pengeluaran rutin melalui subsidi non bahan bakar minyak (non-BBM) dan dalam 

kelompok pengeluaran pembangunan. Subsidi bunga kredit progam mempakan bagian 

dari pos pengeluaran rutin dalam APBN. Perbandingan besamya nilai subsidi bunga. 

Pada tahun2002 subsidi pemerintah untuk bunga kredit program yang ditujukan untuk 

W M  menjadi jauh berkurang dibandingkan tahun 2001. 

Belanja untuk sektor UK dari pemerintah melalui APBN juga d~keluarkan dari 

pos pengeluaran pembangunan. Dana dari pos pengeluaran pembangunan ini disalurkan 

ke lembaga-lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan UK seperti Depkop UKM 

dan Deperindag. 

Belanja untuk subseh?or koperasi dan usaha mikro, kecil menengah mengalami 

peningkatan baik dari pos pengeluaran rutin maupun pos pengeluaran pembangunan. 

Dalam pos pengeluaran rutin APBN tahun 2002, belanja sub sektor koperasi dan usaha 

mikro, kecil menengah mengalami peningkatan sebssar 73% dari pos pengeluaran rutin 

APBN 2001 sebesar Rp 40,7 miliar menjadi Rp 43,7 miliar. Sedangkan dalam pos 

pengeluaran pembangunan APBN subsektor koperasi dan usaha mikro, kecil menengah 

mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 246,l dari pos pengeluaran 

pembangunan APBN tahun 2001 sebesar Rp 178 miliar menjadi Rp 616 miliar. Hal in i  



memberikan pengamh yang cukup signifikan terhadap total belanja subsektor koperasi 

dan usaha mikro, kecil menengah. 

Namun kenaikan anggaran belanja pemerintah untuk subsektor UK dan Mikro 

sebesar Rp 443 miliar tersebut, menjadi kurang berarti dibandingkan dengan penurunan 

dana subsidi untuk kredit program yang mencapai Rp 2,7 triliun (2001) dan Rp 2,2 triliun 

(2002). 

2. Dana Dukungan Alokasi Laba BUhlN Untuk Sektor l i K  

Selain bersumber dari APBN, dana yang dialokasikan untuk UK ada yang berupa 

dana pembina usaha kecil dan koperasi (PUKK) yang berasal dari penyisihan/alokasi laba 

BUMN. Kantor Menteri Negara B U I ~  mendorong BUMN untuk memberikan kredit 

usaha kecil dan koperasi 

Tahun 2001, penetapan alokasi dana P U I K  dicantumkan dalam surat Menteri 

Keuangan No S-48,~MK.S/2001 sedangkan untuk tahun 2002 dicantumkan dalam surat 

Sekretaris Menteri Negara BUMN No S-9.:h.IS.hdBU112002:. Tabel berikut 

menggambarkan alokasi dana PUKK BUMN seluruh Pro\-insi di Indonesia tahun 2002. 

Tabel 3.1 Alokasi Dana PUKK BUMN Selurulz Provinsi di Indonesia tahun 2002 
No 

1 .  
2. 

5 .  1 Jarnbi 
6 1 Surnatera Selatan 

PT. Jsunsostek 
1 

2 1 x 7  j 2,j' 
PT.Semen Baturaia 41993 i 5-32 

7. 1 Bangka Belitung 
8. 1 Be~lgkulu 
9. 1 Lampung 

Pro\.insi 

S. Aceh Darussahn 
Sumatera Utara 

PT.Tamb,mg Timah Tbk 
PT.Bank hlandiri - 

PT.Pos Indonesia 

Koordinator Alokasi Dana % 
B U M 3  Pernhina i (Rp Jufa) I C 

Pertalnina I 10013 1 1.89 
T-- 

PT.Perkebunan h'usanrara I1 i 50607 1 5,98 
3 / Sumatera Barat 
4. 1 Ria11 

PT.Semen Padang I 19358 2,29 
Pertamina 38994 1,6 1 



Sumber: Kantor Menteri Negara BUMN (3002) seperti dikutip Tambunan (2003) 

3. Dukungan Perbankan Untuk Sektor Usaha Kecil: Distorsif dan Konsumtif 

Berdasarkan data Survey Usaha Terintegasi (SUSI) tahun 2000, sumber 

10. 
1 1  
12. 
13 
14. 
15. 
16 
17. 
18 
19. 
20. 
2 1 
22. 
23. 
24. 

II kepemilikan modal bagi usaha yang tidak berbadan hukurn, diantaranya sebagian seli-tor 

29685 
82389 
96789 
62742 
91460 
21406 
20754 
13092 
13801 
16743 
12705 
18509 
51695 
12098 
3755 

I industri kecil, adalah milik sendiri, sebagian berasal dari pihak lain atau seluruhnya 

3,51 
9,73 
11,43 
7,41 
10,81 
2 3 3  
2,45 
1,55 
1,63 
1,98 
1,50 
2,19 
6,11 
1,43 
0,44 

Banten 
DKIJakarta 
JawaBarat 
Jawa Tengah 
Jawa Timur 
DIY 
Bali 
NTB 
NTT 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Utara 
Gorontalo 

berasal dari pihak lain. Modal milik pihak lain ini disini pengusaha tidak mempunyai 

kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain adalah bank, koperasi, lembaga 

25 
26. 
27. 
28. -- 
29 

PT-Krakatau Steel 
PT-Jasa Marga 
PT-Pupuk Kujang 
PT-Sucofimdo 
PT-Perkebunan Nusantara XI 
PT. Listrik Negara 
PT.Angkasa Pura I 
PT.Jasa Raharja 
PT. Jasa Raharja 
PT. Angkasa Pura I1 
PT.Bank Mandiri 
PT-Pos Indonesia 
PT.Pupuk Kaltim 
PT.BTh: 
PT.BRI 

I keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keiuarga dan lainnya. Modal pihak 

0,79 
1,OO 
3,OO 
0,85 

lain bias dibedakan menjadi modal yang berasal dari sumber pembiayaan berbasis 

kolnersil seperti kredit komersil perbankan, lembaga keuangan non perbankan, serta 

individu, atau modal yang berasal dari sumber pembiayaan berbasis non komersil seperti 

kredit proby-am, kredit lembaga non pemerintah, serta bantuan sosial. 

2 4 

------ ------ 
------- 

i 

30 

Sulawesi Tengah 
Sulawesi Tensgara 
Sulawesi Selatan 

0,53 1 
Papua I Pertamina I 19593i2,31 / 1 

PT. B RI 1 6683 
PT. Listrik Negara 1 8447 
PT.Pelni I\' I 

25352 
Maluhu j PT.Bank h,landiri I 7227 
Maluhw Utara 1 PT.Aneka Tambang Tbk 4502 



Salah satu sumber permodalan utama dalam pengembangan sektor UK adalah 

kredit perbankan yang bersifat komersil. Dalam rencana kerja bank tahun 2002, kredit 

yang ditujukan untuk UK adalah kedi t  UK dengan plavon kredit antara Rp50 juta-Rp500 

juta. Namun plavon tersebut masih diperdebatkan karena masih ban).ak UK nilai 

plavonnya tidak sampai nilai plavon KUK maksimal yang diperbolehkan untuk setiap 

nasabah. Keadaan yang demikian dikhawatirkan akan membuat penyaluran KUK tidak 

tepat sasaran karena bisa saja yang mendapatkan kredit bukanlah sektor usaha kecil itu 

sendiri melainkan usaha-usaha lain yang berpura-pura menjadi UK untuk memudahkan 

usaha memperoleh kredit. Walaupun terjadi peningkatan dana untuk disalurkan ke KUK, 

bila yang menerima bukan memenuhi kriteria sebagai UK maka dana yang ada tidak akan 

membangun dan membantu UK. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan baru, 

mengapa plavon kredit untuk UK tidak diperkecil saja rentang nilai nominalnya tapi 

dengan jumlah dana yang sama bisa menjangkau lebih banyak nasabah, karena 

penyaluran dana untuk sektor UK sendiri tidak semata-mata dilihat dari jumlah nilai dana 

yang disalurkan, tetapi juga dari jumlah nasabah UK yang mampu memanfaatkan fasilitas 

KUK ini. 

Untuk tahun 2002, kredit untuk UKM dibedakan menjadi tiga yaitu kredit usaha 

mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Data mensenai rencana kerja bank tahun 2002 

pada tabel berikut (Tambunan,2003) 

Tabel 3.2 Penyaluran Kredit UKM dalam Rencana 

30,9 1 
Sumber: Bank Indonesia (2002) seperti dikutip Tambunan (2003) 

Jenis Kredit 
Usaha Mikro 
Usaha Kecil I 50 iuta-500juta 
Usaha Menensah / 500 juta-5 miliar 

. Kriteria (Rp) 
Maksimal 50 juta 

12,7 
13,8 



Kriteria yang hanya berdasarkan pada besar jumlah kredit tersebut tentu dapat 

menimbulkan distorsi besar. Siapapun peminjamnya apakah usaha atau usaha menenzah 

akan dikelompokkan sebagai perninjam usaha kecil, jika besaran pinjamannya dalam 

rentang Rp5O juta-Rp500 juta. 

Sampai dengan bulan Olctober 2002 telah dikucurkan kredit baru untuk sektor 

UKM sebesar Rp27 triiiun atau sekitar 42, 5% dari keseluruhan kredit baru perbankan 

(Rp63,5 triliun). Data mengenai posisi kredit UKM dan total kredit perbankan pada bulan 

Oktober tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 Kredit UKM dan Kredit perbankan Per Oktober, Tahun 2002 
Oktober 2002 Kredi t UKM i Kredit Perbankan / Porsi (s) 1 I 

Realisasi kredit baru 27 triliun r u ~ i a h  i 62.5 triliun r u ~ i a h  1 42.5 1 
( Posisi kredit ( 153 triliun rupiah j 393,3 triliun rupiah 1 38,s 
Sumber: Bank Indonesia (2002) seperti dikutip Tambunan (2003) 

Jumlah Rp27 triliun yang dikucurkan kepada sektor UKM menurut 

penggunaannya dapat dibedakan menjadi kredit modal, kredit investasi dan konsumsi. 

Jumlah kredit baru sektor UKM sampai bulan Oktober 2002 sebesar Rp27 triliun 

merupakan bagian terbesar (87,4%) dari rencana penyaluran kredit sektor UKM dalam 

rencana k e j a  bank 2002. Realisasi pengucuran kredit baru sector UKM sebesar Rp27 

triliun ini membawa pengaruh signifikan dalam meningkatkan pangsa kredit sektor UKM 

terhadap kredit perbankan. 

Akan tetapi besarnya kredit untuk sektor ULM ini ternyata sebagian besar masih 

merupakan kredit konsumsi yaitu sebesar 4690. Jsnis penggunaan kredit untuk sektor 

UKM tampak belum mengalami perubahan, persentase terbesar masih disalurkan dalam 



bentuk kredit konsumsi. Besarnya prosentase kredit konsumsi ini sebenarnya tidak akan 

menguntungkan sektor UKM karena hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang 

bersifat jangka pendek, sedangkan yang dibutuhkan UKM adalah kredit investasi yang 

digunakan untuk pengembangan sekor UKM dan bersifat jangka panjang. Sementara itu 

selama ini penyaluran kredit dalarn bentuk kredit investasi justru selalu mendapatkan 

porsi yang paling kecil. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Sistem Pendekatan Penelitian 

Metode survey digunakan dalam mengungkapkan, menemukan dan menggali 

informasi tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di 

Sumatera Barat. Kegiatan yang sama lebih dahulu akan dilakukan universitas mitra 

(UGM) pada tempat penelitian dengan objek yang sejenis. Pada universitas mitra akan 

dilakukan penelitian pendahuluan dan pemahaman bagaimana usaha kecil di lokasi 

mitra memanfaatkan sumber pennodalan dalam menggalang usaha atau menambah 

modal operasi. Penelitian ini lebih menekankan pada pencarian permasalahan yang 

dihadapi oleh usaha kecil dalam pengembangan usaha &n pemberdayaan sumber 

permodalan yang ada dan pemecahan masalnh yang dihadapi (prohlen-r .voIvir~g). 

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, dan 

mendeskripsikan usaha kecil, khususnya dalam pengembangan usaha dan 

pemberdayaan sumber daya yang dimiliki usaha kecil. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh tim peneliti psngusul (TPP-Universitas 

Negeri Padang) di tempat universitas tim peneliti mitra (TPM) yaitu Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta di bakvah bimbingan TPM. Kegiatan TPP di TPM adalah dalam 

rangka melakukan pengembangan pengetahuan dan pengalaman penelitian di bawah 

bimbingan TPM. Kegiatan penelitian di TPM akan dilaksanakan pada usaha kecil yang 



relatif sama jenis usahanya denpan yang direncanakan di TPP. Kegiatan TPP di TPM 

dilakukan pada setiap tahun penelitian. 

Tahun pertama dilakukan penelitian di bawah bimbingan TPM. TPP akan 

berada di lembaga TPM dalam rangka mengembangkan nuansa penelitian dan 

memahami kegiatan penelitian p n g  dilakukan oleh TPM. Setelah kegiatan di TPM, 

kemudian TPP kembali ke universitas TPP untuk melakukan penelitian lanjutan. 

Setelah kegiatan pada tahun pertama selesai, maka akan ditulis laporan kemajuan 

kegiatan penelitian. 

Tahun kedua juga dilakukan kegiatan yang sama dengan tahun pertama, akan 

tetapi lama anggota TPP di TPM Iebih pendek dari tahun pertama, dan jenis kegiatan di 

lembaga TPM yang dilaksanakan oleh TPP adalah dalam rangka pendalaman dan 

pemahaman lebih lanjut masalah penelitian. Setelah kegiatan di lembaga TPM, maka 

TPP kembali ke universitas TPP untuk melanjutkan penelitian tahun lalu. TPM akan 

melakukan kunjungan ke universitas TPP dalam rangka memberikan bimbingan 

langsung untuk kelancaran dan kesempurnaan kegiatan penelitian. 

B. Desain Penelitian 

Tujuan penelitian diarahkan pada pemberdayaan sumber permodalan oleh usaha 

kecil dalam rangka pengembangan atau peningkatan kinerja. Peningkatan dan 

pengembangan kinerja diasumsikan akan dapat te jadi jika adanya suatu ke jasama yang 

baik antari lembaga terkait. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai tersebut 

maka desain penelitian dapat digambarkan seperti Gambar 4.1. berikut: 



Pengusul 

Sumber Model Pemanfaatan Sumber 
Per- Permodalan oleh Usaha Usaha 

modalan Kecil dalam rangka Keci 1 
Formal meningkatkan kine j a  usaha 

kecil tersebut 

Tim Peneliti 
Mi tra 

Gambar 4.1. Desain Penelitian 

Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut, maka kegiatan penelitian utama akan 

dilakukan di lembaga TPP dan TPM untuk mencari alternatif pemecahan masalah. 

Pendekatan penelitian yang digunakan mengarah kepada pencarian model dengan 

memanfaatkan analisis atas sumber permodalan yang ada dengan mempertimbangkan 

kemampuan usaha kecil dalam rnerealisasikan modal yang diharapkan dari lembaga 

keuangan formal. Model itu merupakan suatu alternatif pencarian sumber permodalan 

yang cocok untuk jenis usaha kecil tertentu. 

C. Tahapan Penelitian 

1). Tahap (Tahun) Pertama 

Pada tahap awal, penelitian memfokuskan pada sumber-sumber modal yang 

tersedia untuk usaha kecil melalui lembaga ksuangan, pemerintah dan BUMN. 

Kemudian mengidentifikasikan faktor-faktor kendala yang dihadapi usaha kecil dalam 



pemberdayaan sumber-sumber permodalan dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam 

tahun pertama itu akan dapat dilaLwkan kegiatan penelitian seperti pada Gambar 4.2. 

Analisis deskriptif dengan pendekatan dedukif-indukif digunakan untuk 

menjelaskan dan menerangkan perrnasalahan permodalan dan aspek manajerial lainnya 

yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada tahap ini, penelitian merupakan tahap eksplorasi 

yaitu dalam rangka pencarian dan penentuan karakteristik dari usaha kecil yang diteliti. 

Aliran kegiatan penelitian pada tahap pertama ini disajikan seperti pada Gambar 4.2. 
-- 

Gambar 4.2 Aliran Langkab Penelitian Tahap Pertama 

Kegiatan 

2). Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah usaha kecil yang berada di Sumatera Barat dengan 

sampel yaitu usaha kecil yang bergerak dalam bidang kerajinan perabot dari rotan di 
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kota Padang, usaha pengolahan makanan (emping melinjo) di Pariaman dan usaha 

pakaian jadi (Muslim) di Panampung Bukittinggi. Usaha kecil di Yogyakarta sebagai 

perbandingan adalah usaha kecil yang bergerak dalam bidang yang sama dengan sampel 

penelitian di TPP. 

Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung dari institusi atau 

instansi seperti BPS, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan Departemen 

Perindustrian. Penelitian ini mengcu pada kriteria usaha kecil menurut UU No.9/1995. 

Kriteria usaha kecil menurut UU No.911995 adalah: 

1). Memiliki kekayaan bersih maksimum Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan 

bangunan 

2). Nilai Penjualan per tahun mak~imurn Rp. 1 miliar. 

Selain kriteria berdasarkan UU No.911995, sampel yang dipilih juga berdasarkan 

kriteria jenis usaha kecil yang mendapatkan prioritas dan prospek pengembangan 

produk untuk dapat dipasarkan di dalam negeri ataupun di luar negeri dan telah 

beroperasi minimum 5 tahun. Dengan demikian, sampel akan diambil dengan teknik 

pzlrposive rundon? sampling di kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi. Sedangkan 

untuk dapat memahami usaha kecil di daerah TPM adalah berdasarkan kriteria yang 

sesuai dengan objek penelitian yling dilaksanakan di daerah TPP. Namun sampel di 

TPM diperluas menjadi usaba rotan/bambw'furnitur, emping dan pakaian 

jadi/batik/konveksi dengan asumsi tidak mempengaruhi pada hasil akhir. 



D. Teknik Pengurnpulan Data 

Data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh 

dari beberapa sumber informasi. 

Tabel 3.1 
Sumber Informasi Data Primer dan Sekunder di Surnbar dan DIY 

1. Usaha Kecil Rotan, Emping, Pakaian Jadi 
2. Lembaga Surnber Permodalan (BNI, BPD,BRI) 
3. BUMN (PT. Semen Padang, Posindo) 
4. Pemerintah Daerah 
5. Departemen Koperasi dan UF(M 

6. Depertemen Perindustrian dan Perdagangan 
7. Biro Pusat Statistik (BPS) 

Untuk memperoleh data tersebut maka digunakan teknik penzumpulan data 

berikut: 

1). Wawancara terstruktur ditujukan untuk mendapatkan data yang lebih terfokus pada 

objek penelitian. Pada bagian ini akan ada suatu persepsi dan pendapat dari para 

pengusaha kecil tentang pemanfaatan sumber permodalan yang ada, baik dari segi 

kesulitan, kelemahan, dan keuntungan dari penggunaan sumber permodalan 

tersebut. Wawancara lain j u g  dilakukan pada orang-orang kunci pada lembaga 

keuangan dan usaha kecil tentang fasilitas modal yang dapat diman faatkan oleh 

usaha kecil atau yang dapat disalurkan oleh lembaga keuangan formal. 

2). Penyebaran kuisioner ke responden yaitu pemilik itsaha kecil dan pirnpinan 

lembaga sumber permodalan, BUMN, pemerintah daemh dan dinas terkait seperti 

dinas perindustrian dan perdagmgan, departernen koperasi dan UKM. 



3). Partisipasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh t i ~ n  peneliti dalam rangka lebih 

memahami dan mengerti suatu keadaan sesungguhnya dari usaha kecil dalam 

pengelolaan usaha. Untuk kegiatan ini tim peneliti berada di lokasi usaha kecil. 

4). Dokumentasi, yaitu digunakan dalam mengumpulkan data yang berhubun~an 

dengan kiner-ja dan perkembangan suatu usaha sebelum dan sesudah adanya 

penyaluran modal dari lembaga keuangan formal. Pada bagian ini akan dilakukan 

suatu perbandingan dari kinerja dari usaha kecil dengan adanya keputusan 

pembiayaan atau permodalan. 

Pemilihan responden akan dilakukan secara random (acak) yang diambil 

berdasarkan teknik purposive ran~ionz sanzpling dari buku yang di terbitkan oleh 

Departemen Industri dan Perdagangan Sumatera Barat berdasarkan jenis usaha. 

Kuisioner (daftar pertanyaan) yang dibuat lebih diarahkan atau difokuskan kepada 

I pennasalahan permodalan yang dihadapi oleh UK dalam rangka meningkatkan 

kinerjanya. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis digunakan adalah analisis desknptif kuantitatif untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan hambatan 

eksternal usaha kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan dalam 

meningkatkan kinerja usaha kecil. Analisis ini bukan mengpnakan analisis SWOT 

secara tipikal tetapi menggunakan model SWOT. 

Analisis kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan hambatan eksternal 

dilakukan perunit usaha (rotan, emping, pakaian j adi) yang si fatnya geneml pada 

masing-masing unit dan memerlukan suatu policj. dari pemerintah. 



F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel-variabel yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok 

responden. Kelompok responden pertarna adalah penbwsaha kecil. Kelompok responden 

kedua adalah manajer lembaga keuangan. 

1. Kelompok Responden Pengusaha Kecil 

Variabel yang diukur berdasarkan data yang diperoleh dari responden pengusaha 

kecil dibagi menjadi tujuh atniut. Ketujuh atribut tersebut adalah permodalan, 

operasional, pemasaran, kemampuan manajerial, penpluhan-kursus-pelatihan, dan 

kemi traan. 

1).  Permodalan diuraikan menjadi sumber permodalan, jenis pinjaman utama dan 

alasan bila tidak pernah merninjam di bank. Ketiga item pennodalan tersebut 

disajikan dalam kuesioner usaha kecil pada poin 3% 3b, dan 3c. 

2). Sulnber pennodalan terdiri dari modal sendin, koperasi, bank, hibah, modal ventura 

dan lembaga keuangan non-bank. Sumber permodalan diukur berdasarkan 

persentase masing-masing sumkr  permodalan terhadap total kewajiban dan ekuitas. 

3). Jenis pinjaman utama diuraikan menjadi KKU, KUPEDES, KUK, kredit investasi 

dan surnber lainnya. Pengukuran proporsi masing-masing jenis pinjaman didasarkan 

pada persentase dari total pinjaman. 

4). Item ketiga tentang permodalan adalah alasan tidak pernah meminjam di bank. Item 

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah disebabkan oleh ketidaktahuan 



pengusaha kecil mengenai prosedur pinjaman, tidak mcmiliki agunan? atau faktor 

lainnya. 

5). Operasional diukur berdasarkan dua item yaitu hari ke j a  per bulan dan biaya antara 

(biaya bahan baku, biaya bahan bakar, dan biaya sewa tempat). Kedua item 

operasional disajikan dalam kuesioner pada poin 4a dan 4b. 

6). Pemasaran diukur berdasarkan empat atribut yaitu nilai penjualan (omset) per bulan, 

wilayah pemasaran, sasaran pemasaran dan alasan memasarkan di dalam negeri 

saja. Keempat item pemasaran disajikan dalam kuesioner pada poin 5a, 5b, 5c, dan 

5d. 

a. Omset per bulan diukur dalam satuan rupiah 

b. Wilayah pemasaran diklasifikasikan menjadi tiga yaitu lokal, nasional dan 

ekspor. Wilayah pemasaran diukur dalam persentase dari total penjualan. 

c. Sasaran pemasaran diklasifikasikan menjadi beberapa target yaitu perorangan, 

pedagang eceran, pedagang besar, penyalur, konsumen usaha, koperasi, 

eksportir, atau lainnya. Pada item ini responden dapat memilih lebih dari satu 

target pasar. 

d. Alasan pemasaran di dalam negeri diklasifikasikan menjadi beberapa faktor 

yaitu daerah pemasaran terbatas, produksi rendah, kualitas rendah, atau faktor 

lainnya. Pada item ini responden dapat memilih lebih dari satu faktor. 

7). Kemampuan manajerial umum dan prospek usaha diukur berdasarkan tiga item 

yaitu harnbatan yang dialami dalam 1 tahun terakhir, rencana pengembangan usaha, 

alasan bila tidak ada pengembangan usaha, dan sumber permodalan yang 

direncanakan untuk membiayai pengembangan usaha. Ketiga item kemampuan 



manajerial umum dan prospek usaha disajikan dalam kuesioner pada poin 63, 6b, 

dan 6cl atau 6c2. 

a. Hambatan yang dialami dalam 1 tahun terakhir diukur dari lima indikator yaitu 

kesulitan modal, pengadaan bahan baku, pemasaran, keahlian, dan persaingan. 

Item ini diukur berdasarkan urutan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh 

pengusaha kecil. 

b. Rencana pengembangan usaha diukur dengan pilihan ada atau tidak ada rencana. 

Item poin b terkait dengan kuesioner poin 6c 1 dan 6c2. 

c. Alasan bila tidak ada pengembangan usaha diukur dari lima indikator yaitu 

kekurangan modal, pengdaan bahan baku, kesulitan pemasaran, kurar~g 

keahlian, dan lainnya. Item ini diukur berdasarkan urutan tingkat kesulitan yang 

dihadapi oleh pengusaha kecil. 

d. Sumber permodalan yang direncanakan untuk membia~ai  pengembangan usaha 

diukur dari enam indikatur yaitu laba usaha, tambahan modal sendiri, hibah, 

bank, koperasi, atau lainn?%. Pada item ini responden dapat memilih lebih dari 

satu faktor. Pengukuran proporsi masing-masing sumber permodalan didasarkan 

pada persentase dari total tambahan modal yang akan dibutuhkan. 

8). Penyuluhan, kursus, atau pelatihan usaha yang pemah diikuti diukur berdasarkan 

beberapa item yaitu manajerial, ketrampilan teknik, pemasaran, atau lainnya. 

Masing-masing item diukur berdasarkan sumber pembiayaan kegiatan dan frekuensi 

masing-masing kegiatan. Masing-masing item disajikan dalam kuesioner pada poin 

7a, 7b, 7c, dan 7d. 



9). Kemitraan atau bapak angkat diukur berdasarkan item-item fasilitas yang pemah 

atau sedang diterima oleh usaha kecil yang meliputi uang atau barang modal, 

pengadaan bahan baku, bantuan pemasaran, bimbingan-pelatihan-penyuluhan, atau 

lainnya. Pada item ini responden dapat memilih lebih dari satu fasilitas yang pemah 

atau sedang diterima. Atribut ini disajikan dalam kuesioner pada poin 8. 

10). Kinerja usaha kecil diukur dengan menggunakan tiga item yaitu proporsi 

keuntungan dari modal sendiri (returi~ on eqzrit),), proporsi keuntungan dari total 

modal (rerzirit on investmen/), dan proporsi keuntungan dari penjualan @rofif 

mcirgin). Pengukuran item-item ini mengacu dalam kuesioner pada poin 3 dan 4. 

a. Retun? 0 1 2  equity diukur berdasarkan rata-rata keuntungan per bulan dikalikan 

dengan jumlah bulan kerja selama I tahun dibagi dengan modal sendiri. 

b. Retzil-n on ir7vestmenr diukur berdasarkan rata-rata keuntungan per bulan 

dikalikan dengan jumlah bulan kerja 1 tahun dibagi dengan total modal. 

c. Profit margin diukur berdasarkan rata-rata keuntungan per bulan dibagi dengan 

penjualan per bulan. 

2. Kelompok Responden Manajer Lembaga Keuangan 

Variabel yang diukur berdasarkan data yang diperoleh dari responden lembaga 

keuangan dibagi menjadi dua atribut. Kedua atribut tersebut adalah data kredit dan 

prospek usaha lembaga keuangan. 

1). Atribut data kredit terdiri dari beberapa item yang meliputi surnber pendanaan, jenis 

pinjaman utama usaha kecil, total pinjaman yang disalurkan untuk semua jenis 

pinjaman (komersial, usaha kecil, menengah. maupun usaha besar), kebijakan 



penyaluran pinjaman kepada usaha kecil, total 17orz-pcrforn7in lonn (NPL), NPL 

masing-masing ukuran usaha, penyaluran pinjaman dan NPL pada tiga jenis usaha 

kecil. Item-item dalam atribut data kredit tersebut disajikan pada kuesioner untuk 

responden manajer lembaga keuangan poin 2. 

a. Sumber pendanaan lembaga keuangan diuraikan menjadi beberapa sumber yang 

meliputi tabungan, deposito, surat berharga, modal sendiri, pinjaman pihak ke 3, 

atau lainnya. Item ini diukur berdasarkan persentase sumber pendanaan terhadap 

total kewajiban dan modal lembaga keuangan. 

b. Jenis pinjaman utama usaha kecil dij abarkan menj adi beberapa jenis yang 

meliputi KKU, KUPEDES, KUK, kredit in\.estasi, kredit perumahan, atau 

lainnya. Item ini diukur berdasarkan persentase pengalokasikan kredit pada 

masing-masing jenis pinjaman terhadap total pinjaman yang telah dikeluarkan. 

c.  Total pinjaman yang disalurkan untuk semua jenis pinjaman (komersial, usaha 

kecil, menengah, maupun usaha besar) diukur berdasarkan ukuran absolut dalam 

satuan rupiah. 

d. Kebijalian penyaluran pinjaman kepada usaha kecil diukur berdasarkan 

persentase dari total kredit yang disalurkan kepada usaha kecil terhadap total 

kredit. 

e. Non-performing loan (NPL) diukur dalam satuan rupiah. 

f. NPL masing-masing ukuran usaha diklasifikasikan menjadi tiga, usaha kecil, 

menengah, dan besar. Item ini diukur berdasarkan persentase NPL pada masing- 

masing ukuran usaha terhadap total NPL dari ketiga ukuran usaha. 



g. Penyaluran pinjaman pada tiga jenis usaha kecil sesuai dengan sampel penelitian 

yaitu usaha rotan, emping malinjo, dan pakaian jadi. Item ini diukur berdasarkan 

persentase pinjaman pada masing-masing jenis usaha kecil terhadap total 

pinjaman usaha kecil. 

h. NPL pada tiga jenis usaha kecil rotan, emping rnalinjo, dan pakaian jadi. Item 

ini d i u h r  berdasarkan persentase NPL pada masing-masing jenis usaha kecil 

terhadap total NPL dari ketiga jenis usaha kecil. 

2). Prospek usaha lembaga keuangan dalam memberikan kredit liepada usaha kecil 

terdiri dari empat item yang meliputi prediksi NPL usaha kecil di rnasa depan, 

prediksi NPL usaha kecil rotan, emping malinjo, dan pakaian jadi di masa depan, 

prospek pinjaman kepada usaha kecil di masa depan, dan prospek pinjaman kepada 

usaha kecil rotan, emping malinjo, dan pakaian jadi di masa depan. Atribut-atribut 

tersebut disajikan pada kuesioner untuk responden manajer lembasa keuangan poin 

3. 

a. Prediksi total NPL usaha kecil diukur dengan prediksi peningkatan atau 

penurunan persentase peningkatan total NPL usaha liecil pada masa >.an2 akan 

datang. 

b. Prediksi NPL untuk masing-masing jenis usaha kecil rotan, emping malinjo, dan 

pakain jadi diukur dengan prediksi peningkatan atau penuninan persentase 

peningkatan NPL masins-masing jenis usaha kecil tersebut pada masa yang 

akan datang. 



c. Prospek pinjaman kepada usaha kecil di lnasa depan diukur berdasarkan kriteria 

lebih baik, sama saja, lebih buruk, atau tidak tahu. Pada item ini responden 

hanya memilih salah satu knteria jawaban saja. 

Prospek pinjaman kepada usaha kecil rotan, emping malinjo, dan pakaian jadi di masa 

depan. diukur berdasarkan kriteria lebih baik, sama saja, lebih buruk, atau tidak tahu. 

Pada item ini responden hanya memilih salah satu kriteria jawaban saja. 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Sesuai dengan harapan perkembangan ekonomi, maka pemerintah pusat dan 

daerah menitikberatkan perkembangan ekonomi yang mengarah kepada ekonomi 

kerakyatan. Ekonomi kerahyatan diyakini memiliki kekebalan dan kekuatan dalam 

menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi. Ekonomi kerakyatan itu digerakkan atau 

dimotori oleh usaha kecil dan menengah. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah selalu 

berusaha membina dan mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sehingga 

dapat mampu untuk bertahan dan terus tumbuh. Sektor usaha kecil dan menengah yang 

menjadi prioritas pembinaan itu adalah usaha kecil pang memiliki prospek 

pengembangan yang baik, usaha merupakan usaha asli daerah dan usaha tersebut 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah. Dalam rangka melaksanakan 

program pemerintah dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan itu, maka pemerintah 

di tingkat Kabupaten dan Kota berusaha untuk membina dan memberdayakan usaha- 

usaha kecil yang ada di masing-masing daerah. Dari usaha kecil yang ada tersebut, 

maka pemerintah menyeleksi usaha atau industri yang menghasilkan produk yang 

memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif jika dibandingkan dengan produk 

lainnya. Kriteria produk unggul itu adalah produk yang dihasilkan oleh daerah vang 

memiliki keunggulan kompetitif, khususnya dengan keunikan, kualitas, dan desain, 

sehingga produk tersebut hanya didapatkan di daerah tersebut. Daerah yang memiliki 

produk unggulan inilah yang menjadi prioritas oleh pemerintah untuk dikembangkan 



dan diberdayakan sehingga usaha kecil dan menengah ini dapat menjadi motor 

penggerak ekonomi kerakyatan. 

1. Usaha Kecil di Sumatera Barat. 

Krisis ekonomi sernenjak bulan pertengahan (Juli 1997) telah berdampak buruk 

pada ekonomi Indonesia umurnnya dan Sumatera Barat khususnya sehingga 

menyebabkan terganggunya sektor industri dan perdagangan. Dampak ini sangat terasa 

dengan penurunan kegiatan produksi dan bahkan ada yang sarnpai menutup usahanya. 

Hingga saat ini kondisi krisis ini masih belum pulih secara makro, namun dari segi 

mikro sudah terlihat adanya kemajuan dan penyembuhan (recovery) dari situasi krisis 

tersebut menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Penyembuhan ekonorni itu 

sebenarnya dikarenakan sektor industri kecil (usaha kecil) tidak begitu terganggu daiam 

gejolak ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tsrsebut. Jika dilihat perbandingan 

perturnbuhan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar di Sumatera Barat seperti 

Tabel 5.1, maka kelihatan bahwa usaha kecil di Sumatera Barat tidak terpengaruh 

dengan situasi ekonorni yang melanda Indonesia. 

Tabel 5.1. Unit Industri Sumatera Barat 
tahun 1998 - 2002 

I Jumlah 1 47.177 1 47.501 i 47.599 ( 47.819 1 46.780 1 
I 96 lndustri Kecil / 99,52 1 99,61 i 99,61 1 9 9 3  1 ( 99,?9 I, 
Sun~bsr: Departemen Perindustrian dan Terdagangan Sumatera Barat. 

Uraian 1998 I - 
Ind. Menengah Besar 1 228 
Tnd. Kecil / 46.949 

2001 
234 

47.585 

1999 1 2000 
1 s l - r j  86 

47.31 7 I 47.41 3 

2002 
237 

46.543 



Berdasarkan Tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa usaha atau industri kecil 

merupakan sektor ekonomi yang paling banyak di Sumatera Barat yaitu melebihi 99% 

dari seluruh jumlah industri yang ada di Surnatera Barat dan terlihat terus turnbuh dan 

berkembang. Untuk dapat melihat gambaran dari data Tabel 5.1 di atas, maka dapat 

dilihat seperti Gambar 5.1 berikut: 

Jumlah pada Tabel 5.1 ini menunjukkan bahwa sektor usaha kecil ini merupakan 

sektor yang paling banyak diminati oleh masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan ha1 

ini, maka pemerintah daerah Sumatera Barat, rnelalui pemerintah daerah tingkat 11 

(Kabupaten dan Kota) melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil 

melalui program produk unggulan di masing-masing daerah. Produk unggulan daerah 

tersebut mengacu kepada keunggulan masing-masing daerah, baik dari segi geografis, 

iklim maupun kesukaran dan budaya masyarakat. Pembinaan ini juga ditujukan untuk 

lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pernerintah daerah. Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, maka usaha kecil di 

Sumatera Barat menyerap tenaga keria yang jauh lebih banyak jika dibandingkan 

dengan usaha menengah dan besar. Gambaran perbandingan penyerapan tenaga kerja 

itu dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sumatera Barat 
tahun 1998 - 2002 

I Uraian 1 1998 1 1999 i 2000 1 2001 1 2002 I 

I lnd. Kecil 143.724 146.165 j 148.898 1 145.306 162.425 
Jumlah 160.409 162.419 j 162.909 1 161.078 178.243 

96 Industri Kecil 89,60 ! 90,OO j 91,40 9 0 , 2 1  91,13 
Sumber: Departenlen Perindustrian dan Perchgangan Sumatera Barat. 



Dari data Tabel 5.2 di atas ternyata bahwa 143 723 (89,60%) orang tenaga kerja 

terserap oleh usaha kecil dari jumlah 160.409 tenaga kerja yang bekeja pada sektor 

industri pada tahun 1998. Pada tahu 1999 temyata bahwa 146.165 (90%) orang tenaga 

kerja terserap oleh usaha kecil dari jumlah 162.419 orang tenaga kerja yang bekeja 

pada sektor industri pada tahun 1999. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor 

usaha kecil ini terus bertambah pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Jika dilihat lebih 

lanjut pada sektor usaha kecil saja, maka pertumbuhan usaha kecil dan penyerapan 

tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa Usaha kecil yang ada tetap dapat bertahan dan 

terus tumbuh, ha1 ini dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan usaha kecil sebesar 

6.20% dari tahun 1996 - 2002. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oteh 

UI(M tersebut juga term meningkat dengan rata-rata peningkatan 10.40°b 

Pertumbuhan usaha kecil dan tenaga kerja yang diserap ini dengan rnenggunakan tahun 

1996 sebagai tahun dasar perhitungan. Secara lebih lsngliap tingkat pertumbuhan usaha 

kecil dan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Dengan menggunakan data Tabel 5.3 tersebut, maka dapat d~simpulkan bahwa 

usaha kecil dan koperasi sebenarnya tidak mengalami goncangan yang berarti dengan 

adanya hisis ekonorni yang melanda Indonesia pada umumnya atau daerah Propinsi 

Sumatera Barat khususnya. Disisi lain sektor usaha kecil ini  dapat bertahan dan kebal 

terhadap krisis yang terjadi sehingga dapat terus tumbuh sebagai sektor ekonomi di 

daerah. Oleh karena itulah pemerintah daerah Sumatera Barat berusaha untuk membina 

dan memberdayakan sektor usaha kecil melalui pembinaan yang berkesinambungan, 



baik dari sektor teknis, manajemen maupun pendanaan dan diharapkan dapat menjadi 

pendorong ekonomi daerah yang berdasarkan ekonomi kerahyatan. 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

Tabel 5.3. Daftar Perkembangan Usaha Kecil dan Tenaga Kerja 
Sumatera Barat tahun 1996 - 2002 

Penyebaran usaha kecil di Sumatera Barat dapat dilihat ssperti pada Tabel 5.3. 

Penyebaran UKM tersebut adalah berdasarkan sentra-sentra dan jenis produksi pada 

setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat dan tercatat pada dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Sentra ini mempakan kelompok usaha 

yang telah dibentuk oleh pengusaha atau pengrajin sejenis dari setiap jenis produksi. 

Sentra ini bertugas dan berkewajiban membantu anggota da1am menyediakan jasa 

pelayanan, konsultasi, manajemen dan penjualan produk yang dihasilkan oleh 

pengrajin. Melalui sentra ini para pengrajin dan pengusaha mendapatkan informasi 

tentang penawaran barang, permodalan dan sekaligus untuk menpalurkan atau menjual 

produk yang dihasilkan. 

No. Tahun 

I .  1996 
2. 1997 
3 .  1998 
4. 1999 
5 .  2000 
6. 2001 
7. , 2002 

Rata-rata 

UKKM 

43.506 
44.056 
46.939 
47.3 17 
47.4 13 
47.585 
46.513 
46.203 

T-Kerja 

131.454 
135.873 
143.724 
148.165 
148.898 
145.306 
162.425 
145.121 

Perubahan dalam 96 
UKWM 

O.OO?'o 
1.26% 
8.03% 
8.76% 
8.98'36 
9.35% 
6.98% 
6.20°6 

T-Kerj a 
O.OOO/O 
3.3696 
9.3395 

12.71% 
13.2796 
10.5496 
23.56% 
1 0.404,0 



Tabel 5.4. Daflar Penyebaran Usaha Kecil dan Tenaga Kerja 
Sumatera Barat tahun 2002 

No Kab/Kota & Jenis Produksi Jumlah Jumlah Rp 000 
Sentra Usaha TK Investasi Produksi 

1 .  Kab Pss Selatan 509 1.811 2.974.441 17.710.120 
a. Ikan Teri Ikan Teri I 

b. Gambir Gambir 
c. Kayu Bhn Bangunan I 
d. Sulaman -terawang bordir 

-Slm B. Emas 
-Sulaman Bordir 

2. Kab Solok 265 937 1 36.429 1 447.457 1 
a. Bubuk Kopi Bubuk Kopi 
b. Sutra Alam Sutra Alam 
c. Any. Pandan Any Pandan 

3. Kab SwlISjj 128 1 .1  16 435.226 3.657.635 
a Sulaman Sulaman Suji 
b. Perabot Perabotkusen 
c. Batu Bata Batu Bata 

I d. Batik Batik I 
4. Kab Tnh Datar 4.326 826.586 3.464. I3 I 

1 a. Sulaman Bordir 
Benar Emas 

I 
Sulaman lndah 

b. Tenun Tenun Antik 
c. Gula Gula Tebu 

i 1 I 
d. Ukiran Ukiran Kayu 

5. Kab P Pariaman 658 3.742 1.071.741 23.461.983 
I l 

a. Kerupuk Emping Malinjo 
b. Batu Bata Batu Bata 
c. Sulaman S Benang Emas I I I d. Mukenah Mukenah I 

I 

e. Tas Tangan Tas Tangan 1 

1 6' 

1 t a k E k s i  

1.915 6.029 852.287 19.447.290 
Konpeksi 

b. Sulaman Sulaman/Bordir 
I 
I I 

c. Gula Merah Gula Merah 
d. Anyaman Any. Bamboo 

I 
7. Kab 50 Kota 1.006 3.1 15 1.061 3 0 9  69.002.054 

a. Ikan Teri Tenun Adat 
b. Perabot Sulamanbordir 
c. M Nilam Batu Bata 
d. Bengkel Gambir 

I I 
8. Kab Pasaman 85 1 562.882 18.370.612 

a. Tenun Antik Ikan Teri - 



Sentra produksi ini merupakan kelompok usaha yang telah bergabung dan 

~nembentuk usaha bersama dalam mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh 

508.00 

1.366.090 

1.040.072 

2,695,280 I 
I 
I 
I 

51.223.997 

I 
I I 

b. Sulaman Perabot Rotan 
c. Batu Bata Minyak Nilam 
d. Gambir Perbengkelan 

9. Kota Padang 
a. Kerajinan Any. Rotan 
b. Sulaman Sul amanbordi r 
c. Kompor Ko~npor 
d. Sepatu Sepatu 

10. Kota Solok 
a. Perabot Perabot Kayu 
b. Bordir Bordir 

1 1. Kota S. Lunto 
a. Kerupuk Kerupuk Ubi 
b. Sapu Ijuk Sapu Tjuk 
c. Tenun -Songket 

-Tenun 
1 2. Kota P Panjang 

a. Kapur Bakar 
b. Kulit Kapur Bakar 

Penya. Kulit 
1 3. Kota B Tinggi 

a. Kerupuk -Kerupuk Ubi 
-k Sanjai dl1 

b. Kopi Kopi Bubuk 

Usaha kecil dan koperasi. Sentra produksi itu ada yang berbentuk kelompok usaha 

bersama dan ada yang berbentuk koperasi 

-Pakaian Jadi c. Konpeksi 
-Konpeksi 

d. Sularnan Sulaman 
14. Kota P Kumbuh 

a. Kerupuk dan -Krp. Lento 
sejenis -Up. Merah 

-Krp. Golong 
b. Makanan Makanan ringan 

I ringan Gelamai 
I c. Sulaman Sulamanlbordir 

Sumber: Departemen Perindustrian 

112.700 

, 652.616 

2.389.079 

8 

45 

157 

3 4 

289 

733 

I 

83 

1 

dan Perdagangan Sumatera Barat. 

I 

i I i 

332.908 34 

i 
I 

631 307.667 
I 

i 

i 
I 
1 

, 148 

I 
I 

7.186.913 1 
j 

i I 

I 
176 1.458 I.92l.610 



Untuk dapat melakukan pembinaan kepada usaha kecil, maka pemerintah daerah 

Sumatera Barat menugaskan pemerintah daerah (Pemda), Kanwil atau Dinas Koperasi 

dan UKM dan Kanwil atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan 

bantuan pembinaan dan pengembangan pada usaha kecil di Sumatera Barat. Salah satu 

usaha yang dilakukan oleh pernerintah adalah dengan memberikan fasilitas pendirian 

Rrisi~~ess Developn~enf Certter (BDC) dan Bu.~iize.c.s Developmer~f Service (BDS) untuk 

setiap daerah. Agar lembaga ini dapat bekerja dengan baik, maka pemerintah berusaha 

untuk memberikan fasilitas dan kemudahan, misalnya tempat kantor dan fasilitas kredit 

dengan bunga ringan atau lunak. Pemerintah melalui departemen dan dinas terkait 

bemsaha memberdayakan usaha kecil sesuai dsngan arah pengembangan ekonomi 

kerakyatan di Sumatera Barat. 

2. Usaha Kecil di Daerah Istimewa l'ogyakarta 

Daerah Istimeiva Yogyakarta (DIY) dalam pengeinbangan perekonomian 

daerahnya lebih banyak mengandalkan pada industri kecil atau industri kecil rumah 

tangga. Pengembangan industri kecil di daerah tersebut tidak terlepas dari peranan 

pemerintah dalam membantu permodalan dalam pengembangan usaha kecil tersebut. 

Seperti halnya pemerintah daerah Sumatera Barat, pemerintah DI Y o ~ a k a r t a  juga 

menjadikan sektor industri kecil dan rumah tangga sebagai suatu sumber dari 

pendapatan daerah dan menjadikan sektor ini sebagai penggalang ekonotni daerah. Oleh 

karena itu sektor ini juga menjadi perhatian psmerintah, sehingga ada usaha yang 

dilakukan dalam pengembangan usaha kecil. Salah satu usaha yang dilakukan 



pemerintah adalah dengan memanfaatkan sumber dana dari pihak luar atau lembaga 

keuangan untuk dapat menggalang kebutuhan modal operasional. 

Untuk mengetahui pertumbuhan usaha kecil di DI Yogyakarta maka dapat 

dilihat pada Tabel 5.5 berikut 

Tabel 5.5 Unit Industri DI Yogyakarta 
tahun 1998 - 2002 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan DI Yogyakarta. 

Uraian 1998 
Ind. Menengah Besar 239 
Tnd Kecil 76.684 
Jumlah 76.923 
?/o Industri Kecil 99,68 

Dari Tabel 5.5 terlihat bahwa 99 % dari unit usaha yang ada merupakan usaha 

kecil. Ini meng-indikasikan b a h w  usaha kecil merupakan tumpuan ekonomi rakyat di 

DI Yogyakarta. Tingkat penyerapan tenaga kerja pada Usaha kecil juga cukup banyak. 

Daerah Istimen-a Yogyakarta (DIY) terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yaitu 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Pada 

daerah ini menyebar usaha kecil dan industri rumah tangga yang men!adi mata 

pencarian sebagian masyarakat dan juga merupakan sumber psndapatan daerah. 

3. Lem baga Permodalan 

Lembaga pennodalan adalah instansi atau lembaga !.ang menyediakan atau 

mengalokasikan sejumlah dana untuk dipinjamkan kepada usaha kecil dalam rangka 

membantu usaha kecil dalam penyediaan dana untuk tujuan pengembangan dan atau 

menjalankan operasi usaha kecil tersebut. Lembaga permodalan itu dapat berupa 

1999 
246 

77.526 
77.772 
99,68 

2000 
253 

77.764 178.259 
78.018 j 78.537 
99,67 1 99,67 

78.641 
78.906 
99,67 

2001 
258 

2002 
26 1 



lembaga-lembaga keuangan formal atanpun informal. Lembaga keuangan formal adalah 

lembaga yang izin usahanya adalah dalam meneyediakan jasa kredit kepada nasabah 

atau konsumen, misalnya adalah bank umum. Sedangkan lembaga permodalan informal 

adalah lembaga yang menyediakan kredit kepada usaha kecil karena keputusan 

pemerintah, misalnya Koperasi, pemda, dan departemen atau dinas yang terkait dengan 

usaha kecil dan koperasi serta badan usaha milik negara. Di daerah Sumatera Barat dan 

DI Yogyakarta, lembaga-lembaga keuangan yang ada pada dasarnya sama, baik dalam 

bentuk, tugas atau manajemen. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat, lembaga keuangan atau 

permodalan yang ikut dalam memberdayakan usaha kecil adalah Bank Umum 

(misalnya Bank BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri dan Bank Nagari (Bank BPD Sumatera 

Barat). Semua bank ini memberikan atau menyalurkan kredit ke usaha kecil dengan 

tingkat bunga pasar dan tingkat bunga yang berlaku umum. Dari hasil obsewasi pada DI 

Yogyakarta ternyata kondisi lembaga keuangan ini juga sama saja. Setiap bank yang 

ada, misalnya BNI, BPD dan BRI DI Yogyakarta memberikan kredit dengan tingkat 

bunga pasar. Oleh karena itu, jumlah kredit yang diberikan tidak dibatasi dan sangat 

tergantung kepada penilaian yang dilakukan oleh pihak bank. Bank dalarn menyalurkan 

kredit kepada usaha kecil dan menengah sangat tergantung kepada kemampuan bank 

dan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam ha1 ini peran untuk bank 

komersial ini sama saja yaitu menyalurkan dana untuk usaha kecil dan menengah 

dengan tujuan untuk mendapatkan balas jasa. Disisi lain, jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank ini sangat tergantung besarnya pada kemampuan perusahaan atau usaha kecil 

dalam mengembalikan utangnya. Dengan demikian secara ~ituh, perjanjian antara bank 



dengan nasabah murni didasarkan atau kesuaian krcdit d m  tingkat bunga umum yang 

berlaku. 

Disamping sumber permodalan dari bank, maka dari hasil penelitian dapat 

diketahui sumber permodalan lain yang lebih murah yaitu berasal dari dana Pemerintah 

daerah yang disisihkan dari APBD dan APBN. Dana ini kemudian disalurkan oleh 

pemerintah ke usaha kecil dan menengah melalui KUD atau koperasi simpan pinjam, 

BRI dan BPD atau Bank Nagari di Sumatera Barat. Dana dari pemda ini diberikan 

kepada usaha kecil dengan tingkat bunga yang relatif kecil yaitu berkisar 0 - 49'0, 

dimana 1% merupakan biaya administrasi. Jumlah dana yang dipinjamkan oleh lembaga 

informal yang dananya berasal dari dana pemerintah ini dijadikan sebagai dana untuk 

membantu usaha kecil dalam penyediaan modal kerja dan pengembangan usaha. 

Sumber permodalan lain berasal dari Kan~vil atau Dinas Koperasi dan UKM 

serta Kanwil atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dana ini juga berasal dari 

APBN yang disisihkan. Dana ini diberikan ke usaha kecil berupa kredit bergulir dengan 

tingkat bunga 4%-6%. Pada setiap daerah tingkat dua, diberikan tingkat bunga yang 

berbeda tergantung dengan kondisi usaha kecil yang di daerah tersebut. Misalnya saja 

dana yang disalukan oleh Dinas Koperasi dan UKM di daerah Pariaman disalurkan 

dcngan tingkat bunga 4%, sedangkan yang disalurkan oleh Dinas Koperasi dan UI(M di 

Padang disalurkan dengan tingkat bunga 6%. Dana dari APBN ini diberikan dalam 

bentuk bantuan modal kerja dan modal usaha pada usaha keci1 sebesar 8096 dan 209'0 

lainnya berupa hibah pa& usaha kecil. Dana hibah digunakan untuk Dinas dan 

Pemerintah sebagai dana pelatihan, pembinaan dan pengadaan pameran bagi pengusaha 

usaha kecil yang dipilih dan dijadikan sebagai pilot proyek pengembangan. 



Sumber permodalan lain adalah berasal dari laba yang disisihkan oleh badan 

usaha milik negera (BUMN) sebesar 1 - 5 %. Dana ini dikelola oleh BUMN itu sendiri 

dan diberikan kepada usaha kecil berupa kredit dengan bunga ringan yaitu 6% sampai 

dengan 12%. Sebenarnya dari sebelum tahun 2003, tingkat bunga yang ditentukan 

untuk usaha kecil adalah 696, tanpa membedakan jumlah dan perkembangan usaha dari 

usaha kecil. Akan tetapi semenjak dikeluarknnya peraturan baru tahun 2003 pada bulan 

Juli, maka berlaku tingkat b u n 9  yang berbeda yaitu dari 696 sampai dengan 1296. 

Penentuan tingkat bunga diberikan sangat tergantung dari kondisi usaha kecil dan 

jumlah dana yang tersedia. Sampai dengan akhir tahun 2002, jumlah BUMN yang 

menyisihkan saldo labanya untuk usaha kecil di Sumatera Barat tercatat sebanyak 23 

buah. BUMN itu adalah seperti pada Tabel 5.6 bsrikut: 

Tabel 5.6 Nama BUMN Penyalur Modal untuk Usaha kecil di Sumbar 
No Nama BUMN 1 No I Kama B L b N  1 No 1 Nama B b X N  

I 

1 Semen Padancr 1 9 PLN I 1 7  h3Rl 

Semua BUMN ini secara terus menerus rnen>.alurkan dana yang disisihkan dari 

I 2 I~osindo 1 10 b s  Neeara 1 18 butama Karya I 
1 

3 Pertarnina 11 Faspen 1 19 hotour 1 

sebagian laba ( I  - 5%) untuk kebutuhan dana pada usaha kecil dan menengah dan dana 

4 .h,gkasa Pura 11 

5 TBO/BA 

tersebut bersifat bergulir dan akan tenis diputarkan oleh usaha kecil yang ada dan 

! 

12 bass Raharja 1 20 pank hlandiri 
13 baruda Indoenseia I 

1 2 1 birta Raya hZina 

memerlukan dana tambahan. Untuk dapat terjadinya si~atu efisiensi dan ketepatan 

pemberian bantuan, maka di Sumatera Barat ditunjuk koodinator untuk penyaluran dana 

6 Pelindo I1 ' 14 bnhutani I\' 1 22 husantara VI 
7 Sucupindo 
8 Askes 

15 perurn Pegadaian I 23 bamsorstek 
16 perurn SPU 1 24 belkorn 

Sumber: Posindo Sumatera Barat tahun 2002 



tersebut. Maka sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan pemerintah bersama para 

pimpinan BUMN, maka ditunjukkan PT Semen Padang sebagai koordinator penyaluran 

dana. Meskipun dernikian, untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran dana, sebagian 

BUMN yang ada di daerah wilayah koordinator juga inasih diberikan kesempatan 

menyalurkan dana yang mereka miliki, dimana para penyalur dana harus memberikan 

laporan tentang dana yang telah dialokasikan ke usaha kecil yang diseleksi. Misalnya 

Perum Pos, diberikan kesempatan untuk menyalurkan dana yang berasal dari PT 

Telkom, Indosat dan Posindo sendiri. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan 

memudahkan usaha kecil dalam menghubungi BLJMN pemberi modal. Dari hasil 

pembicaraan dan diskusi dengan pengelola dana dari BUMN dari Kan~vil Pos dan Giro 

dan PT Semen Padang yang menyatakan bahwa dana yang dialokasikan oleh BUMN ini 

akan disalurkan untuk kredit pengembangan usaha dan penambah modal usaha kecil 

sebesar 80%, sedangkan sisanya sebesar 20% akan digunakan sebagai pembinaan dan 

pelatihan pada pengusaha usaha kecil serta digunakan sebagai bantuan untuk promosi, 

eksebisi dan pameran dagang bagi usaha kecil. 

B. Deskripsi Data 

1. Sampel Penelitian 

Untuk mendapatkan data yans berhubungan dengan psmberdayaan sumber 

permodalan untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dilakukan penelitian di Sumatera 

Barat dan DI Yogyakarta. Penelitian di Sumatera Barat dan DI Yogyakarta 

menggunakan sumber data yang sama atau sejenis. Untuk Sumatera Barat, data 

diperoleh dari usaha kecil yang menjadi produk ungglan di tiga daerah yaitu usaha 



kerajinan rotan di Padang, usaha makanan emping malinjo di Pariaman dan usaha 

kerajinan pakaian jadi (muslim, sulaman dan bordir) di Panampung Agam. Dari 

penelitian yang dilakukan, maka jumlah sampel dari penelitian tentang usaha kecil ini 

adalah seperti pada Tabel 5.7 

Pengambilan responden atau sampel lebih didasarkan atas pertimbangan dari 

peneliti dan menggunakan jumlah yang dianggap relevan jika jumlah populasi banyak. 

Untuk jumlah populasi kurang dari 30, maka akan diambil seluruhnya sebagai sampel 

dan jika lebih besar dari 30, maka sampel penelitian adalah 30. Dengan demikian 

jumlah sampel adalah seperti pada Tabel 5.7 berikut. 

Tabel 5.7 Jumlah Penpsaha, Pengrajin Sentra usaha kecil yang diteliti di 
Sumatera Barat 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat 

I No 
I Nama Usaha Jumlah .-~ - - .. --I  ampe el I ~enguraha  T Pengra-iin I Scnira ! 

I 

Sedangkan untuk mendapatkan data penelitian DI Yogyakarta dengan tujuan 

untuk lebih memahami budaya di usaha kecil dan juga sebagai pembanding, maka 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara yang sama dengan di Sumatera Barat. 

Untuk itu dipilih perusahaan yang sejenis dengan data yang diambil di Sumatera Barat. 

Dari penelitian yang dilakukan, maka data dikumpulkan dari 30 usaha kecil yang ada. 

Sampel penelitian pada DI Yogyakarta adalah seperti Tabel 5.8 berikut: 

1. 
2 .  
3. 

1 
Kerajinan Rotan 
Emping Malinjo 
Pakaian jadi, Sulaman-Bordir 

17 ( 39 
78 1 185 
46 462 

1 j 17 
3 j 30 

I 30 



Tabel 5.8 Jumlah Pengusaha, Pengrajin Sentra usaha kecil yang di teliti di 
DI Yogyakarta. 

Sumber: Hasil penelitian pada DT Yogyakarta. 

No 

1 . 
2. 
3. 

Untuk DI Yogyakarta juga terdapat beberapa kerajinan rotan/bambu/kayu. Usaha 

rotan di DIY belum begitu banyak, hanya ada dua responden yaitu: Anggun Rotan di 

Bantul dan Arindha Handicraft di Sleman. Untuk lebih representatif maka sampel 

diperluas yang meliputi usaha bambu dan usaha kaydfurnitur, dengan asumsi usaha 

tersebut masih berada pada sehqor yang sama dengan rotan. Berdasarkan hasil sunlei 

dan wawancara maka diperoleh responden sebagai berikut: empat (4) usaha barnbu dan 

sembilan (9) usaha kayulhmitur. Dengan demikian untuk usaha rotan.'-bambu/kayu, 

total sampel yang terkumpul adalah 15. Usaha bambu pada umumnya berlokasi di 

Kabupaten Sleman, usaha kaqu'furnitur berlokasi di Kabupaten Bantul (3 usaha), 

Kabupaten Sleman (2 usaha) dan Kota Yogyakarta (3 usaha). 

Selanjutnya di DI Yogyabrta juga berkembang usaha emping malinjo dan 

sejenisnya. Berdasarkan hasil survei dan \va\vancara, maka jumlah sampel usaha 

emping melinjo dan sejenisnya y n g  bisa diperoleh yaitu sebanyak enam ( 6 )  responden. 

Usaha-usaha tersebut berlokasi di Kota Yogyakarta (1 usaha), Kabupaten Bantul (3 

usaha), Kabupaten Sleman (2 usaha). Di DIY, jumlah usaha emping melinjo ini relatif 

masih kurang atau sedikit. Untuk mengatasi ha1 ini, maka kekurangan responden 

emping melinjo dapat diatasi dengan memperbanyak jumlah sampel pada usaha 

rotan/bambuka~w/furnitur. 

Nama Usaha 

Keraj inan Rotan dan kayu 
Emping Malinjo 

Usaha kecil dan Pen ajin 
Pengusaha / Pengrajin b i m p e l  

15 
6 

15 
6 

Pakaian jadi, Sulaman-Bordir 

15 
6 

9 9 9 



Untuk DI Yogyakarta, juga terdapat usaha pakaian jadi/konveksi,batik. 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 

sembilan (9) responden yang meliputi enam (6) usaha pakaian jadi dan tiga (3) usaha 

batik. Usaha pakaian jadi pada urnumnya berlokasi di Kota Yogyakarta (5 usaha) dan 

hanya satu (1) di Kabupaten Bantul. Usaha Batik semua berlokasi di Kota Yogyakarta 

Sedangkan untuk sampel lembaga permodalan menggunakan pendekatan yang 

sama yaitu dengan mengambil sampel sesuai dengan proposal yang telah diajukan. 

Adapun sumber lembaga permodalan untuk setiap daerah adalah seperti pada Tabel 5.9 

berikut: 

Tabel 5.9 Sumber Permodalan yang diteliti di Sumatera Barat dan Dl Yogyakarta. 

I I Nama Sumber Permodalan I I 
1 .  Pemerintah daerah (Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota) 

I 

I 
1 2. 

3. 
KanjYil dan Dinas Koperasi dan UKM (tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota) I 
Kanwil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (tingkat Propinsi, Kabupaten 

4. 

C. Profil UK di Propinsi Sumatera Barat dan DI Yogyakarta 

Untuk mengetahui kondisi usaha kecil di Sumatera Barat dan di DIY, maka 

dilakukan penelitian pada 3 unit usaha kecil, yaitu kerajinan rotan, emping malinjo, dan 

pakaian jadi. Penelitian dilakukan pada 3 tiga unit sentra usaha kecil di Sumatera Barat 

yaitu kerajinan rotan di Pitameh, usaha ernping malinjo di Lohong-Karan Aur-Ampalu 

dan Kota) 
Bank Umum (BRI, BNT, Bank Mandiri, BTN dan BPD Yo~yakarta dan Sumatera 
Barat) I 

5. BUMN (Posindo, Telkom. Indosat, PLN, Pertamina, BRI, Bank Mandiri dan I 
Semen Padang) 

Sumber: Hasil penelitian pada DI Yosakarta dan Sumatera Barat. 



di Pariaman dan Pakaian jadi/muslim/lionveksi di Panampung Agam dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 tiga unit sentra usaha kecil yaitu 

kerajinan rotan di Pitameh, usaha emping malinjo di Lohong-Karan Aur-Ampalu di 

Pariaman dan Pakaian jadi/muslim/konveksi/Sulaman Bordir di Sitapung-Penampung 

Agam adalah perusahaan kecil tradisional dan dikelola oleh pemilik. Secara umum 

usaha kerajirian ini merupakan usaha milik pribadi. Berikut ini akan dideskripsikan 

masing-masing usaha kecil yang diteliti di propinsi Sumatera barat dan Dl Yobyakarta. 

Kerajinan Rotan 

Di Sumatera Barat terdapat beberapa kerajinan rotan. lndustri Kerajinan Rotan 

di kelurahan Pitameh Kota Padang ini adalah usaha an).arnan yang tradisional dan 

bersifat turun temurun. Menurut pengakuan dari para pengrajin yang ada (39 orang), 

usaha kerajinan anyaman rotan yang dijadilian perabot ini dirnulai dan didirikan oleh M. 

Yunus. Usaha ini dimulai di keluarga dan ditujukan untuk dapat membiayai kehidupan 

keluarga. Usaha pertama ini bernarna Alisis Perabot (furniture). Sarnpai saat ini  

keluarga ini sudah semakin banyak dan berkembang dan mendirikan usaha secara 

sendiri-sendiri. Sampai saat ini terdapat 17 usnha kera-iinan rotan yang menjalankan 

usaha pembuatan dan penjualan prabot. Dari pengusaha yang ada ini ada yang menjual 

barang hasil ke tempat usaha yans menyediakan fasilitas penjualan (toko). 

Untuk dapat lebih lancarnya usaha kerajinan rotan ini, sebenarnya sudah 

dibentuk dan didirikan sebuah koperasi yang saat ini tidak berjalan lagi karena tidak ada 

usaha yang jelas. Koperasi bemama Kopinra (Koperasi Pengrajin Rotan) Pitameh. Pada 



tahun 2003, jumlah pengrajin rotan ini sudah berjumlah 39 usaha dan digabungkan 

dalam satu kelompok usaha bersama "KUB Rosa" yang diketuai oleh Ir Syafdeli. 

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terdapat hanya 

satu sentra industri untuk kerajinan rotan di kota Padang yang melakukan produksi dan 

penjualan. Unit sentra usaha yang terdaflar adalah Alisis Group yang ketuai oleh M. 

Y unus. 

Industri kerajinan anyaman rotan dikerjakan di rumah masing-masing pengrajin dan 

melaksanakan kegatan produksi secara terus menerus dan dijual di toko yang berada di 

sipanjang jalan raya Pitameh atau Padang - Solok. Disamping itu hasil produksi juga 

dijual di toko-toko kota Padang dan untuk luar kota Padang dilakukan oleh pedagang 

yang langsung membeli ke sentra produksi. Produk yang dihasilkan adalah perabot 

rumah tangga (kursi tamu, sofa, dan kursi santai), jambangan bunga, keranjang 

parcel!kado. Disamping itu, unit usaha ini juga merljual barang setengah jadi berupa 

rotan atau manau yang telah dibersihkan dan siap untuk diolah lebih lanjut. Biasanya 

produk setengah jadi ini dikirim atau dijual ke Cibubur dan Cirebon. 

Sementara itu kerajinan rotan di DI Yogaliarta sudah cukup berkembang. Produk 

yang dijual berupa tas, peralatan rumah tangga (rotan), perabotan rumah tangga dan 

bamboo (bamboo dan kayu). Produk dari usaha ini dijual secara lokal, nasional dan 

ekspor ke Amerika, Jepang, Belanda dan Itali (terutama produk dari bambu) dan pada 

umumnya merupakan produk pesanan. Usaha rotan terdapat di Slelnan dan Bantul. 

Bambu di Kabupaten Sleman dan kayu'furniture di Kabupaten Sleman dan Bantul 



Usaha Emping Malinjo 

Usaha emping Malinjo juga berkembang di Sumatera Barat. Usaha emping malinjo 

di Lohong, Karan Aur dan Ampalu di kecamatan Pariaman Tengah ini tumbuh dan 

berkembang karena di daerah ini tumbuh banyak batang malinjo. Tumbuhan keras ini 

berbuah secara musiman dan berbuah cukup banyak, sehingga memberi motivasi pada 

masyarakat untuk mengolah menjadikan makanan ringan berupa kempuk emping 

malinjo setengah jadi. Buah malinjo yang telah masak diolah masyarakat secara 

tradisional dengan menggunakan kompor dan kuali serta kemudian di pukul dengan 

menggunakan palu dan landasan dari kayu atau balok 

Menurut informasi pang ada, terdapat 34 unit usaha dengan jumlah pske j a  64 orang 

di Lohong, 26 unit usaha di Karan Aur dengan pekerja 85 orang dan di Ampalu terdapat 

18 unit usaha dengan 36 pekerja. Namun secara tidak tercatat, terdapat unit usaha atau 

pengajin pada rumah-rumah penduduk yang tidak terdaftar dengan bail;. Para pengrajin 

inilah yang bergabung untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUB) untuk 

emping malinjo. Para pengrajin memproduksi atau melakukan pekerjaan pada rumah 

masing-masing dan kemudian menjualnya kepada pengumpul atau dijual langsung oleh 

pengrajin. Pada dasarnya semua pengrajin tidak memiliki toko khusus untuk menjual 

produk, akan tetapi hanya menggunakan pingsiran rumah atau diletakkan di pinggir 

j a1 an raya 

Usaha pembuatan kerupuk emping malinjo dijadikan oleh masyarakat sebagai 

usaha sambilan atau sampingan dan dikerjakan han~ra pagi hari mulai dari jam 8.00 

sampai 12.00. Setelah itu, masyarakat mengsjakan pekerjaan lain unti~k dapat 

mencukupi biaya hidup keluarga. Menurut pengakuan pengqin,  usaha ini hanjra untuk 



mengisi waktu senggang di pagi hari dan bukan merupakan pekerjaan utama. Menurut 

para bapak-bapak, usaha mengerjakan emping malinjo tidak dapat menutupi biaya 

hidup dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu peke jaan memproduksi dilaksanakan 

oleh masyarakat (khususnya ibu-ibu) pengrajin adalah untuk menambah penghasilan 

dan tidak merupakan peke jaan tetap. 

Disamping para ibu-ibu rumah tangga yang menganggap pekerjaan mengolah 

emping malinjo menjadi kerupuk merupakan pekerjaan sampingan, namun ada 

beberapa ibu-ibu yang menganggap pekerjaan ini merupakan usaha yang menjanjikan. 

Para ibu-ibu ini memanfaatkan industri rumah tangga lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan akan kerupuk atau emping malinjo yang akan dijual Oleh karena itu ada 

beberapa ibu-ibu yang mengusahakan pekejaan ini dengan baik dan ada yang telah 

membuat kelompok usaha bersarna dalam rangka menj'ediakan kebutuhan atau 

memenuhi permintaan akan kerupuk emping malinjo. Di Pariaman Tengah in i  ada 3 

buah kelompok usaha bersama (KUB) yang masih menjalankan kegiatannya. Ketiga 

KUB itu adalah KUB Budi Setia yang dipimpin olsh Aj.ang, KUB Saij.0 Sakato yang 

dipimpin oleh ibu Emi dan KUB Dua Putri yang dipin~pin oleh Neli. KUB ini  

berkedudukan di setiap daerah yang menghasilkan kerupuk emping malinjo. Ketiga 

KUB ini sebenarnya hanya menjalankan kegiatzn atas nama bersama akan tetapi tetap 

bekerja sendiri-sendiri. Seharusnya KUB mengusahakan penjualan dan pemasaran, 

sedangkan pengra-jin dianggap sebagai peke j a .  Dongan demikian para pengslola KUB 

itu sebenarnya pengumpul dari produk yang dihasilkan oleh masing-masing anggota 

dan siap untuk dipasarkan. Dari hasil penelitian ttrlihat bahwa sebenarnya KUB-KUB 

tersebut belum menjalankan fungsinya sebagaimana j ang seharusnya. 



Sementara itu, usaha emping melinjo di DI Yogyakarta merupakan usaha utama 

pemilik, bukan usaha sampingan. Usaha ini sudah cukup berkembang dibandingkan 

dengan yang ada di Sumatera Barat. Produk emping melinjo di buat rnenjadi beberapa 

rasa (alami, rnanis, pedas dan manis-pedas). Produknya dijual secara local dan ada juga 

dijual ke propinsi tetangga seperti ke Jawa Timur. Usaha ernping in pada ulnumnya 

terdapat di Kabupaten bantul dan hanya ada satu responden di kabupaten Sleman. 

Usaha Kerajinan Pakaian Jadi 

Usaha kerajinan pakaian jadi di Sumatera Barat terdapat di kenagarian 

Panampung Kecamatan IV Angkat Kabupatan Agam adalah suatu usaha kerajinan yang 

telah turun temurun dan telah lama berkembang di kenagarian tersebut. Di kenagarian 

ini terdapat pengrajin yang membuat pakaian jadi dan sulaman di rumah-rumah masing 

pengrajin dan biasanya dijual ke pasar atau dimasukkan secara langsung ke penjual di 

pasar Bukittinggi. Secara khusus, usaha ini memiliki tempat yang tetap akan tetapi 

hanya menggunakan rumah sebagai ternpat operasi. Sebenarnya para pengrajin di 

kenagarian ini tidak menghasilkan pakaian jadi yang siap pakai, akan tetapi yang 

dihasilkan adalah pakaian atau bahan setengah jadi yang siap untuk diolah lebih lanjut. 

Adapun produk yang dihasilkan oleh pengrajin in i  berupa Jilbab, Mukena, Baku 

kurung, Baju kebaya, Taluk balanso dan baju gamis. 

Menurut data yang diperoleh dari kenagarian Panampung dan data dari dinas 

perdagangan perindustrian, terdapat 28 usaha kecil konveksi dengan 392 anak jahit dan 

18 usaha kecil bordir dengan 72 anak jahit. Setiap usaha yang ada ini secara bebas dan 

bersaing menjual hasil produksinya ke pasar atau kepada penj ual di kota Buki tting~i. 



Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan harga dan kualitas antara para 

pengusaha yang ada di sekitar kenagarian yang mengakibatkan kerugian antara para 

pengrajin tersebut. Karena kondisi inilah, maka salah seorang pengusaha di kenagarian 

Panampung (Hj Rosma) mendirikan suatu UKX4 yang menghasilkan pakaian setengah 

jadi dan langsung menjualnya. Hj Rosma menyewa dan mengajari anak-anak jahit dan 

hasil jahitan tersebut dijual di.show room yang telah disiapkan sendiri dan show room 

ini juga berfungsi sebagai toko. 

Disisi lain, Hj. Melly Lzmi salah seorang pengajin sulamarhordir dan pakaian 

jadi membuat gagasan untuk mendirikan koperasi pengrajin sulaman dan bordir dalam 

rangka mengelola dan meningkatkan taraf hidup pengrajin. Pada tanggal 5 Desernber 

1999 dan dengan jumlah 24 orang pengrajin mendirikan sebuah koperasi dengan narna 

Koperasi Pengrajin Sulaman Bordir Panampung (KSBP) dengan Badan hukum No. 

91iBHKDK-3lKI-2000 tanggal 29 Nopember 2000. Koperasi KSBP ini sampai saat 

ini sudah beranggotakan pengrajin sulaman dan bordir sebanyak 100 orang. Dengan 

adanya Koperasi ini, maka sudah ada sebuah lembaga atau perkumpulan yang dapat 

inembantu menyalurkan dan menjual produk yang telah diselesaikan oleh pengrajin. 

Disisi lain, para pengrajin juga dapat menjual secara bebas kepada pengusaha atau toko 

lainnya secara bebas. Para pengrajin dapat juga menerima pesanan jahitan dari para 

pengusaha atau toko sehingga kegiatan dari para pengrajin masih tetap jalan. 

Karena usaha sulaman dan bordir ini merupakan usaha rumah (home industv) 

yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dan dapat dikerjakan kapan saja sesuai dengan waktu 

yang tersedia, maka kegiatan ini tidak pernah berhenti dan dilakukan oleh ibu-ibu setiap 

hari. Hasil kegiatan ini akan diterima oleh ibu-ibu pengajin sebagai penghasilan dan 



merupakan lnata pencarian tambahan atau membantu anggota keluarga. Dengan 

demikian, kegiatan ini masih tetap dapat dijalankan, meskipun dalam kondisi ekonomi 

yang sulit dan dalam resesi. Karena ha1 itulah, pemerintah daerah Kabupaten Agam 

berusaha menggalakkan dan mendirikan sebuah Business Development Center and 

Trading House. Lembaga ini didirikan dengan ke j a  sama pengajin dengan pemerintah 

dan pengusaha dan bertujuan untuk membantu pengusaha akan kebutuhan barang yang 

akan dipasarkan disisi lain juga untuk membantu dan membina pengajin dalam 

memasarkan produk yang dihasilkan. 

Untuk daerah DI Yogyakarta usaha pakaian jadi,'konveksilbatik juga sudah 

cukup berkembang. Produk usaha ini berupa seragam olah raga, jaket, alas meja, sola, 

dan jarek. Usaha pakaian jadi ini merupakan usaha utama pemilik yang sudah turun 

temurun. Produk pakaian jadi ini dijual secara local, nasional dan ada juga ekspor 

(khusus untuk batik) 

a. Sumber Daya Manusia 

Kualitas surnber daya rnanusia sangat diperlukan sekali dalam menjalankan suatu 

organisasi atau perusahaan. Semakin baik kualitas dan kinerja surnber daya manusia, 

diyakini akan semakin baik kinerja dari organisasi tersebut. Dengan sulnber daj.a 

rnanusia yang berkualitas, maka segala aktiiritas akan dapat dijalankan dengan baik dan 

benar dengan mengacu kepada rencana dan pertimbangan yang telah disusun dengan 

baik dan matang. Sumber daya manusia yang berkualitas juga akan lebih berpikir 

rasional dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, maka keberhasilan suatu 



usaha akan dicapai dengan baik jika seandainya dikelola dan dilaksanakan oleh 

sumber daya manusia yang cocok 

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, UK yang diteliti dipimpin oleh satu orang 

pengusaha yang sekaligus pemilik dan ada yang langsung bertindak sebagai pengrajin. 

Dengan demikian para pemilik ini langsung bekerja menjalankan usaha, mulai dari 

membeli bahan baku dan bahan penolong, memproduksi (mengolah) sampai langsung 

menjual produk jadi (barang selesai). Semua peke rjaan dilaksanakan dan dilakukan oleh 

pimpinan dan kadang-kadang tanpa dibantu oleh tenaga administratif. Sebagai 

gambaran kualitas sumber daya manusia pada UI( yang diteliti, maka dapat dilihat 

kualitas tenaga menejer atau pemilik dan para pekerja dari sudut tingkat pendidikan 

formal. Dari hasil penelitian maka dapat dihasilkan data pada Tabel 5.10. Sedangkan 

pada Gambar 5.1 digambarkan kualitas sumberdaya manusia usaha rotan dalarn ukuran 

persen dari jumlah pengusaha dengan kualitas pendidikan yang telah mereka tamatkan. 

Tabel 5.10. Tingkat Pendidikan Pengusaha USAHA KECL 
No bendidikan Usaha Kecil 

Rotan I YO ] hlalinjo / ? b  1 Pakaiaan I % , Jumlah 1 40 
'Pengusaha/Mana:er Sumatera Barat I 

1 <=SD 3 17.6$ 
2 SLTP - -. -. 

3 SLTA 
, - . -- -- -- - - 

4PT 

-- 

2 SLTP --- } . -4 
-. - - -- - . - 

, 100.0 
1 

Sumber: Hasil Penelitian di UK setelah diolah tahun 2003 



Gambar 5.1. Pendidikan Pengusaha Rotan-Kayu-Bambu 
1 

Pendidikan Pengusaha 
Rotan-Kayu-BaMu 

I Tingkat 

- - -. -. - - -- - - 

Sumber: Hasil Penelitian di UK setelah diolah tahun 2003 

Dari Tabel 5.10 dan Gambar 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa pada umulnnya 

pemi l ik yang sekaligus jadi menejer usaha rotan di Sumatera Barat berpendidikan SLTP 

dan SLTA, misalnya untuk usaha rotan terjadi penyebaran pendidikan SD sebanyak 3 

orang (17,65%), SLTP sebanyak 8 (47,06%) orang, SLTA sebanyak 3 orang (23,539/0) 

dan Perguruan tinggi sebanyak 2 orang (1 1,76?6). Sementara itu di DI Yogyakarta 

pendidikan terakhir pengusaha rotan yang tertinggi adalah SLTP dan perguruan Tinggi, 

yang masing-masingnya adalah 26,67?'0. Pada umumnya pemilik atau menejer ini  

adalah orang tua dari keluarga. Jika dilihat berdasarkan pendidikan, maka dapat penulis 

prediksikan bahwa usaha rotan ini kurang dapat berkembang dengan baik karena usaha 

masih dipimpin oleh orang-orang yang tzlah lanjut usia dan juga berpendidikan yang 

rendah, sedangkan anak-anak mereka belum diberikan izin untuk memegang tampuk 

(pucuk) pimpinan. Menurut salah seorang pengajin, orang tua mereka belum 

menyerahkan kepemimpinan kepada yang lebih muda sebab dianggap masih belum 

mampu i~ntuk mengelola usaha dengan baik. Orang tua mereka masih beranggapan 



bahwa dia lebih mampu untuk menjadi pimpinan dan masih dapat mengelola usaha 

yang sedang dijalankan. Disisi lain karena usaha yang mereka lakukan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka yang bertanggungjawab atas keluarga 

adalah orang tua. Tambahan lagi, para pekeja yang membantu usaha ini untuk 

melakukan kegiatan juga berpendidikan rata-rata SLTP, sehingga tidak ada sinergi yang 

baik antara pemilik dengan pekeja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

usaha yang sedang mereka lakukan. 

Usaha emping malinjo juga mengalami masalah yang sama dengan usaha industri 

kerajinan rotan. Pendidikan yang dominan bagi pemilik yang sekaligus pimpinan 

(menejer) usaha di sumatera barat adalah sampai SLTP (3796). Usaha ini juga h a n g  

dapat berkembang dengan baik dan sangat bersifat tradisional sehingga dari tahun ke 

tahun tidak ada perubahan yang berarti. Usaha ini tidak dikelola dengan baik. 

Gambar 5.2. Pendidikan Pengusaha Emping-Jagung 
- - - - - - - - -. - . . - - - 
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Sumber: Data setelah diolah 

Adakalanya usaha mereka hanyalah memproduksi atau menerima upah dari 

usaha lain, sehingga mereka itu hanyalah menjadi pekerja bagi usaha lain Fang lebih 

baik. Semua keadaan itu menjadikan usaha yang dipimpinnya tidak dapat berkembang 



sedangkan yang dilakukannya adalah sekedar mendapntkan tambahan penghasilan 

untuk dapat membiayai kehidupan. Usaha emping malinjo yang menjadikan komoditi 

unggulan bagi Kota Pariaman ini pada saat ini masih hanya nama dan belum dapat 

berkembang dengan baik karena belum dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan 

yang lnemadai dan disisi lain, usaha ini dijadikan oleh pengusaha atau pengrajin sebagai 

usaha sembilan untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga 

sehari-hari. Para pengusaha belum memiliki keseriusan dan kemitmen untuk 

menjadikan usaha emping malinjo sebagai usaha yang menjanjikan dan dapat 

dikembangkan sebagai usaha utama. Disisi lain, jika dilihat dari sisi tenaga kerja yang 

memproduksi, maka usaha emping malinjo ini dilaksanakan oleh anak muda yang baru 

memduduki bangku SLTA atau tamat SLTP. Mereka bekerja hanyalah untuk dapat 

menambah kebutuhan hidup dan bukan lnerupakan mata pencarian utama. Mereka 

bekerja di pagi hari jika hari baik dan terang (panas) dan pada s ianpya  mereka 

melakukan pekerjaan lain. 

Untuk DI Yogyakarta, 50% pemilik berpendidikan SD, 330h SLTA dan 1796 

Perguruan tinggi. Usaha emping malinjo di DI Yogyakarta bukan merupakan usaha 

sampingan tetapi usaha utama keluarga. Walaupun sebagian besar pemilik hanya 

berpendidikan SD, usaha ini tetep berkembang dengan baik. 



Gambar 5.3. Pendidikan Pengusaha Pakaian jadi , - - - - - - - - . - . - . - -  -. - . . . . 
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Sumber: Data setelah Diolah 

Sumber daya yang lebih baik di Sumatera Barat terdapat pada usaha 

pakaianlsulaman bordir. Banyak dari pengrajin atnu pengusaha yang telah 

berpendidikan sampai dengan SLTA. Dari 30 orang pen~gajin yang diobservasi, 14 

diantaranya telah menamatkan SLTA (47%) dan ada 5 (17%) orang yang telah 

menamatkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Demikian pula untuk Dl 

Yogyakarta 88,89% pengusaha pakaian jadi berpendidikan SLTA dan 11 , l  1°h 

Perguruan Tinggi. Hal ini lebih mencenninkan kualitas sumber daya manusia yang 

lebih baik dalam pengelolaan usaha mereka. Para pemilik ini  telah bekerja dan berusaha 

secara baik dan teratur dan menjadikan usaha ini sebagai kegiatan utama dalam 

lne~nenuhi kebutuhan hidup. Disisi lain, para pemilik telah menuruni pengetahuan 

mengelola usahanya secara tumn temurun, sehingga mereka sudah dapat mengelola 

usaha dengan cukup baik. Para pengrajin sudah menganggap pendidikan sebagai dasar 

untuk mengembangkan usaha. Disisi lain, dalam meningkatkan penghasilan dan 

sekaligus untuk dapat mengendalikan harga, maka pada usaha in i  telah ada suatu wadah 



koperasi yang bersifat sebagai kelompok usaha bersama (KUB) yang diberi nama 

Koperasi PSBP (Pengrajin Sularnan dan Bordir Penampung). Koperasi ini bertindak dan 

berusaha sebagai pemberi bantuan kepada pengrajin dalam membantu konsultasi dan 

memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengrajin ke luar daerah Sumatera Barat. 

Tambahan lagi, koperasi ini juga dijadikan sebagai tempat untuk meminjam uang dalam 

rangka menambah modal usaha bagi pengrajin. Karena usaha sulaman dan bordir ini 

sudah dikelola oleh orang-orang yang cukup baik kualitas dan berpendidikan, maka 

kemungkinan pengembangan usaha sulaman dan bordir ini akan semakin menjanjikan 

atau akan semakin baik, sehingga usaha ini dapat menjadi primadona dari komoditi 

daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah 

Untuk DI Yogyakarta, 88% pemili k usaha pakain jadi berpendidikan SLTA dan 

sisanya berpendidikan Perguruan tinggi. Usaha ini sudah dikelola dengan baik karena 

sebagian besar pemilik sudag perpendidikan cukup bagus (SLTA) 

Gambar 5.4 Pendidikan Pengusaha Sampel Penelitian 
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Sumber: Data setelah Diolah 



Secara umum, responden penelitian di Sumatera Barat berpendidikan SLTP 

(34%), SLTA (34%), SD (21%) dan Perguruan Tinggi hnya 12%. Kemudian di DIY 

pemimpin usaha kecil sebagian besar berpendidikan SLTA (50%), 20% perguruan 

tinggi dan 16,67% berpendidikan Sekolah Dasar dan 13.13 % berpendidikan SLTP. 

Tingkat pendidikan ini akan mempengamhi gaya kepemimpinan dan pola pikir dalam 

pengembangan usaha. Jika dilihat secara umum bahwa secara rata-rata tingkat 

pendidikan pengusaha usaha kecil di DIY lebih baik dari pada pendidikan pengusaha 

dari Surnatera Barat. Kernungkinan dsngan kualitas pengusaha yang lebih baik ini akan 

dapat mengakibatkan pengelolaan dan kepemimpinan dari para pengusaha akan lebih 

baik. 

Selanjutnya, kondisi tenaga kerja sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 

5.1 1 berikut. 

Tabel 5.11 Kondisi Karvawan USAKA KECL 
No kendidikan Usaha Kecil 

Rotan I % 1 lfalinjo 1 0.1 , O  ] Pakain I % I Jurnlah 1 0:' 10 

Rata Pekerja di Sumatera Barat 

31 - 33.331 ~ t 

erturnbuhan 12 400.00 31 281.82 
Sumber: Data setelah diolah 

Jika dilihat dari sudut pekerja, maka dari 77 usaha yang diobservasi, maka rata- 

rata usaha kecil ini memiliki karya\van 3 - 7 orang. Pada umumnya pemilik juga 

merupakan salah seorang dari pekerja usaha tersebut. Dengan demikian, jumlah 



karyaivan yang bekerja berkisar 2 -- 6 orang. Para pslierja ini ditugaskan untuk 

menge jakan pekerjaan atau untuk memenuhi pesanan yang telah ada. Pada umumnya 

para pekerja ini memiliki pendidikan SLTP dan digaji sesuai dengan pekerjaan. Pada 

usaha kecil rotan, emping malinjo dan pengrajin sulaman (pakaian jadi), para pekerja 

dibayar dengan upah borongan atau perpotong yang dikerjakan. Setelah pekerjaan dapat 

dieselaikan, maka pada para peke rja dibayarkan upah yang menjadi haknya. Pada usaha 

emping malinjo misalnya, untuk mengerjakan 1 kg emping malinjo diayarkan upah 

sebesar Rp8.000. Para pekerja hanya dapat menyelesaikan pengerjaan emping malinjo 

itu 1.2 kg per hari. Para pekeja itu bekerja dari jam 8.00 sampai jamn 12.00 dengan 

jumlah upah yang mereka terima hanyalah sekitar RplO.OOO. Sementara itu di D1 

Yogyakarta, upah tenaga kerja adalah Rp 1.000 per Kg emping jadi. Rata-rata liarya\van 

bisa menghasilkan 10 Kg perhari (penerimaan bersih perhari Rp 10.000). Jika dilihat 

dari tingkat upah yang diterima oleh pekerja, maka kita dnpat menyatakan upah yang 

kurang wajar karena berada di bawah tingkat upah minimum regional Rp420.000 per 

bulan. Oleh karena itulah para pengrajin menganggap pekerjaan ini  sebagai pekerjaan 

sampingan dan dike jakan jika ada lvaktu luang dan jika tersedia buah malinjo. Mereka 

akan bekerja jika ada bahan yang akan diolah. Jumlah bahan yang ada sangat tergantung 

kepada musim buah dari malinjo. Hal serupa juga terjadi pada usaha sulaman dimana 

para pekerja juga akan bekerja jika adanya pesanan clan aka11 menghentikan pekerjaan 

jika tidak ada pesanan. Ada juga para pengajin atau pengusaha yang mencoba menjahit 

dan menyediakan bahan meskipun tidak ada pesanan. Kondisi ini menyebabkan 

terjadinya persaingan harga diantara para pengrajin. Para pengrajin dan pzngusaha 

menentukan harga secara bebas sesuai dengan kualitas kain yang dipakai. Dengan 



demikian, produk konveksi atau sulaman ini  tidak n~emiliki standar atas kualitas dnn 

harga. Harga dan kualitas ditentukan oleh para pengrajin, sehingga terjadi variasi harga 

diantara para pengajin. 

Di DI Yogyakarta, jumlah tenaga kerja masing-masing usaha berkisar antara 2-6 

orang dengan pendidikan rata-rata SD dan SLTP. Usaha rotan sekarang karyawannya 

berjumlah 15 orang yang dibayar perhari. Usaha emping karyawannya dulu rata-rata 2 

orang sekarang sudah menjadi 10 orang (bertumbuh 400%). Kemudian usaha Pakaian 

jadil konveksi, pada tahap awal rata-rata karyawannya 6 orang dan sekarang sudah 

menjadi 17 orang (bertumbuh 183,33%) 

Gambar 5.5. Jumlah Tenaga kerja Sampel Penelitian 
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Sumber: Hasil Penelitian tahun 2003 

Jumlah tenaga kerja pada saat awal pendirian untuk ketiga jenis usaha di 

Sumatera Barat lebih kurang 5 orang. Kemudian bsrkembang menjadi 16 orang tenaga 

kerja untuk ketiga jenis usaha atau bertumbuh sebesar 230°;6. Sedangkan di DI 

Yogyakarta, jumlah tenaga kerja awal hanya 1 1  orang dan sekarang jumlah tenaga kerja 

ketiga jenis usaha sudah berkembang jadi 42 orang atau bertumbuh 28296. 



b. Permodalan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sumatera Barat pada UK 

Kerajinan Rotan di Padang, Kerupuk Emping MaIinjo di Pariaman dan Pengajin 

Pakaian jadi (Sulaman dan Bordir) di Agam maka dapat dilihat kondisi modal awal saat 

pendirian dan saat ini seperti Tabel 5.12. Dari hasil waivancara yang dilakukan dengan 

pengusaha UK yang diteliti, modal awal dari peke rjaan secara keseluruhan berasat dari 

modaI sendiri atau dari keluarga pengajin. Nilai dari modal yang dihasilkan dalam 

Tabel 5.12. adalah merupakan perkiraan dari modal yang dimiliki oleh masing-masing 

pengusaha pada UK yang telah diteliti. 

Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Tabel 5.12 Perbandingan Modal Ajval USAHA KECI 1. -- 

Jika dilihat dari Tabel 5.12 di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada umurnnya 

No 

ketiga jenis UK yang diteliti memiliki modal awal yang paling banyak kecil dari 

h4odal I Usaha Kecil 
I Rotan I % 1 Malinjo I ? b  1 Pakaian 1 94 1 -- Jurnlah 1 o . O  .' 

'Usaha kecil di Sumatera Barat 

Rp10.000.000 yaitu sebesar 79,22%. Sedangkan sisanya adalah memiliki modal aival 

I<=RplO jt 90.00 . .  80.0 .. .. 

_- ... 

1.30 

0.00 0.0 



antara Rp10.000.000 sampai dengan Rp30.000.000 sebanyak 19,48% dan sisanya 

sebanyak 1,30% memiliki modal awal sebesar Rp30.000.000 sampai Rp50.000.000. Hal 

ini mencerminkan bahwa pada umumnya banyak usaha kecil ini memulai usahanya 

dengan modal yang rendah. Dengan dasar modal yang sedikit itulah UK ini mencoba 

untuk berusaha dan beroperasi sehingga diharapkan akan dapat tumbuh dan 

berkembang pada masa yang akan datang. Jika kita lihat secara parsial untuk masing- 

masing UK, maka UK Kerajinan Rotan dengan modal di bawah Rp10.000.000 

sebanyak 58,82 untuk 10 UI( sedangkan sisanya 6 UK dengan modal sebesar 

Rp10.000.000 - Rp30.000.000 atau sebanyak 35,29% dan 1 UK dengan modal sebesar 

Rp30.000.000 - Rp50.000.000 (5,88?/0). Pada usaha Kerupuk Emping Malinjo ternyata 

90?6 dari UK yang diteliti memiliki modal awal kecil Rp10.000.000 sedangkan sisanya 

hanya 10% memiliki modal antara Rp10.000.000 - Rp30.000.000. Demikian juga pada 

usaha pengrajin sulaman dan bordir yang menunjukkan 80% dengan modal kecil dari 

Rp10.000.000 sedangkan sisanya sebesar 2o0b atau 6 UK memiliki modal antara 

Rp10.000.000 - Rp30.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa UK yang ada di daerah 

Sumatera Barat ini memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas yaitu untuk 

UK yang diteliti pada umumnya berada di bawah Rpl0.000.000. 

Untuk Dl Yogyakarta, dari Tabel 5.12 juga tsrlihat bahwa 80?6 dari usaha kecil 

sampel penelitian memiliki modal awal kecil dari Rp 10.000.000, Rp 10.000.000- Rp 

30.000.000 sebesar 6,67%, Rp 30.000.000- Rp 50.000.000 sebesar 13,679'0 dan lebih 

dari Rp 70.000.000 juga 13,67%. Untuk usaha rotan, sebagian besar (66,67%) memiliki 

modal awal kecil dari Rp 10.000.000, Rp 10.000.000- Rp 30.000.000 sebesar 6,67?6, 

Rp 30.000.000- Rp 50.000.000 sebesar 13,339b dan lebih dari Rp 70.000.000 juga 



13,33%. Usaha emping melinjo semua sampel memiliki modal awal kecil dari Rp 

10.000.000. Kemudian untuk pakaian jadi, modal awal kecil dari R p  10.000.000 sebesar 

88,88% dan sisanya (11,11%) memiliki modal awal antara Rp 10.000.000- Rp 

Kemudian, modal awal terseb~rt sudah berkembang secara bervariasi seperti terlihat 

pada Tabel 5.13 berikut. 

8 47.06 69.74 r-.-.- ~ , .  ~ -- 
17 _ 22.37 

-~ . 

~ , . 
-- 

1 
30.0 

5 33.33 
3 20.00 13.331 

IS 100.00 

Sumber: Hasil Penelitian pada UI( tahun 2003 

Tabel 5.13 Perbandinsan Modal Sekarang USAHA KECIL 

Berdasarkan Gambar 5.6 di atas dapat kita lihat pada bahxva 47?b dari usaha rotan 

~ o b . l o d a l  

yang ada di Sumatera Barat modal sekarangnya kecil Rp 10 Juta dan 4196 berkisar 

Usaha Kecil 

antara 10 juta-30 juta. Namun untuk DI Yogakarta, usaha rotan modalnya sudah 

I Rotan I % I Malinjo 1 O,.b I Pakaian / O,' . o 1 Jumlah I 96 
bsaha kecil di Surnatera Barat 

berkembang sekitar 30 juta- 50 juta (33%) dan 50 juta- 70 juta juga sebesar 33%. Dari 

hasil gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa jumlah dan kondisi modal penpsaha 

usaha kecil di DIY lebih baik dari pada di Sumatera Barat. Terjadinya kondisi ini 

kemungkinan besar merupakan keseriusan dari pngusaha usaha kecil yang ada di DIY 



yang menjadikan usaha kecil sebagai usaha utama dan merupakan sumber pendapatan 

keluarga. Disisi lain di Sumatera Barat kebanyakan usaha kecil merupakan suatu usaha 

yang lebih berorientasi untuk mengisi kokosongan waktu. 

Gambar 5.6. Kondisi Modal Rotan-Kayu-Bambu 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Jika dilihat dari kondiri modal usaha kecil emping malinjo di Sumatera Barat 

dan jagung di DIY, maka Gambar 5.7 dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Gambar 5.7. Kondisi Modal em ping-Jacgng -~ -- - 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 



Dari Gambar tersebut terlihat bahwa 8736 dari usaha emping di Sumatera 

Baratmasih memiliki modal kecil dari RplO juta. Sedangkan di DI Yogyakarta 

modalnya sudah berkembang menjadi RplO juta- 30 juta. Hal ini konsisten dengan 

pernyataan sebelumnya bahwa usaha emping DI Yogyakarta lebih berkembang 

dibanding di Sumatera Barat. 

Gambar 5.8. . Kondisi Modal Pakaian ladi --~ --- ~ -. - -. - . . . . -. -- . . -. - . 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Berdasarkan Gambar 5.8 diatas terlihat bah~va 63'36 dari usaha pakaian jadi di 

Sumatera Barat memiliki modal kecil dari Rp 10 juta sedangkan Dl Yo~yakarta modal 

sekarang usaha pakain jadi ini hampir sebagian besar usaha memiliki modal Rp 30 juta 

- Rp 50 juta. Kondisi ini menunjukkan modal yang digunakan oleh usaha kecil di DIY 

jauh lebih baik dari pada modal yang digunakan olsh usaha kecil di Sumatera Rarat. 



Gambar 5.9. Kondisi Modal Sampel Penelitian 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Berdasarkan hasil survei ternyata 70% dari seluruh responden usaha kecil di 

Sumatera Barat masih memiliki modal kecil dari Rp 10 juta. Sementara itu Dl 

Yogyakarta modal sekarang responden sudah berkembang secara bervariasi yaitu RplO 

juta- Rp  30Juta dan Rp 30 juta-Rp 50 juta masing-masingnya sebesar 30% dari total 

responden DI Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan responden penelitian usaha kecil Dl 

Yogyakarta lebih berkembang modalnya dibanding Propinsi Sumatera Barat. Mungkin 

semua i n i  juga dapat mengidikasikan bahwa kinerja orang DIY lebih baik dari 

pengusaha Sumatera Barat dalam mengelola usaha kecil. 

Peningkatan jumlah modal yang ada atau dimiliki pada saat ini sebenarnya 

bersumber dari sumber permodalan atau pendanaan dari pihak ketiga, disamping modal 

sendiri atau keuntungan. Pada Tabel 5.14 digambarkan jumlah sumber modal usaha 

kecil yang berasal dari pihak ketiga yang digunakan dalam usaha. 



Tabel 5.14 Sumber Modal UK Selain Modal Sendiri 
No Sumber Usaha Kecil 

Rotan 1 %Rotan 1 Malinjo I % I Pakaian I % I Jumlah 1 % 

I burnlah UKM 1 51 I 3 d 
Sumber: Data hasil penelitian diolah 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan responden Usaha Kecil di 

Sumatera Barat, maka dapat dinyatakan bahwa sumber modal paling banyak berasal 

dari Pemerintah atau melalui dana BUMN yang telah dialokasikan. Dari data yang 

diperoleh sebanyak 8 UK dari 17 UK kerajinan rotan (47.0694) menerima tambahan 

modal berupa pinjaman ringan dari Pemerintah. Usaha emping malinjo mendapatkan 

tambahan dana modal sebanyak 10 dari 30 UK yang diteliti ( 3 3 3 % ) .  Sedangkan UK 

kerajinan sulaman bordir (pakaian) menerima skim kredit dari pemerintah sebanyak 12 

dari 30 UKM (40%) dari UKM yang diteliti. Kemudian secara bersama-sama ada 30 

dari 77 UK (38,96%) yang mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Hal ini 

mencerminkan bahwa dari jumlah UK yang ditsliti ada 38,96'% yang mendapatkan 

bantuan modal dari pemerintah. Kemudian sumbcr pemodal terbanyak kedua adalah 

berasal dari Bank. Secara keseluruhan Bank membantu UK adalah sebesar 20,78?6 



dengan memberikan pinjaman, kernudian diikuti oleh koperasi dan keluarga masing- 

masing pengusaha. Jika diperhatikan masalah permodalan pada UK saat ini dapat 

diatasi dengan mernanfaatkan sumber modal dari pemerintah (dana yang dialokasikan 

dari APBN, APBD dan laba BUMN). Penggunaan modal dari pemerintah ini menurut 

para pengusaha dinilai sangat baik karena hanpa dengan tingkat bunga yang rendah 

yaitu antara 4 - 6%. Misalnya di Pariaman, tingkat bunga yang diberikan kepada para 

pengrajin Emping Malinjo hanya 4% per tahun dimana kredit itu disalurkan oleh PT 

Posindo. Sedangkan di Padang diberlakukan tingkat bunga sebesar 6%. 

Kemudian di DI Yogyakarta, 53,33% dari usaha kecil atau 16 dari 30 usaha, 

sumber modalnya adalah dari pemerintah yaitu dari dana APBD dan APBN, kemudian 

koperasi dan bank (masing-masing 36,67%) dan dari lain-lain (perguruan tinggi) 

sebesar 30% atau 9 usaha. Apabila dilihat secara parsial, 5 dari 15 usaha rotan 

(33,33%) rnenggunakan dana bantuan dari pemerintah, kemudian dari pemerintah, 

koperasi dan lain-lain (perguruan tinggi). Untuk usaha emping, surnber dana terbesar 

adalah dari pemerintah juga yaitu 6 dari 6 usaha sudah menggunakan dana bantuan dari 

pemerintah, kemudian diikuti oleh koperasi dan bank (3 dari 6 usaha) dan lain-lain 

(perguruan tingi) yaitu 2 dari 6 serta bank. Untuk usaha pakaian jadi, sumber modal 

terbesar juga dari pemerintah (66,67%), kemudian diikuti dengan bantuan dari koperasi, 

lain-lain (perguruan tinggi) dan bank. 

Jika dilihat dari penggunaan dana yang diperoleh, maka dana atau modal yang 

diperoleh tersebut digunakan untuk kegiatan usaha pada umumnya seperti pada Tabel 

5.15. Dari Tabel 5.15 itu dapat diketahui bah~va uang atau modal yang dipinjam dari 

sumber permodalan merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan ke rja usaha, 



modal kerja, dan investasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, semua kredit yang 

diterima digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan usaha. 

Tabel 5.15 Jenis (Penggunaan) Pinjaman USAI-IA KEClL 
No 1 Sumber Usaha Kecil 

I Rotan ] % I Malinjo 1 % I Pakaian I % I Jumlah I % 

t[Jsaha kecil DI Yogya 

Sumber: Data hasil penelitian diolah 

Dari Tabel 5.15 ini dapat dilihat bahwa sumber kredit yang banyak diperoleh oleh 

para pengusaha di Sumatera Barat adalah berasal dari jenis KMK (Kredit Modal Kerja) 

yaitu untuk pengrajin rotan sebanyak 8 buah dari 17 jenis kredit atau 47,06%, emping 

malinjo 12 buah dari ,30 jenis atau 40.00% dan usaha pakaian, sulaman dan bordir 16 

buah dari 30 buah atau 53.33%. Secara keselumhan jenis kredit modal kerja yang 

diperoleh berjumlah 36 buah (46.75%) dari 77 buah yang direalisasikan. Kemudian 

sumber kredit lainnya adalah kredit kerja usaha 27.27%, kredit usaha kecil 12.99%, 

kredit investasi 5,19% dan lain-lain 1,30%. Kredit lain-lain adalah kredit yang diterima 

dan digunakan oleh pengusaha bukan untuk tujuan usaha akan tetapi digunakan untuk 

tujuan pribadi. 



Di DI Yogyakarta sumber kredit utama pengusaha adalah berasal dari jenis Kredit 

Ke j a  Usaha yaitu 18 dari 30 jenis (60%). Kemudian diihti  KMK (Kredit Modal Ke j a )  

yaitu untuk pengrajin rotan sebanyak 4 buah dari 15 jenis kredit atau 26,67%, emping 

malinjo 4 buah dari 6 jenis atau 66,67% dan usaha pakaian, sulaman dan bordir 8 buah 

dari 9 buah atau 88,89%. Secara keseluruhan jenis kredit modal kerja yang diperoleh 

bejumlah 16 buah (53.33%) dari 30 buah yang direalisasikan. Kemudian sumber kredit 

lainnya adalah, kredit usaha kecil23,33%, kredit investasi 16,67% dan lain-lain 3,3394. 

Kredit lain-lain adalah kredit yang diterima dari Perguruan Tinggi. 

c. Manajemen 

Seperti yang telah diuraikan dalam bagian sumber daya manusia yaitu berhubungan 

dengan tingkat pendidikan pimpinan dan pengelola ITK yang diteli ti. Secara umum 

dapat dinyatakan bahwa pimpinan dan pemilik UK berpendidikan SLTP sehingga 

kualitas dan gaya kepemimpinannya cenderung kurang baik dan lebih mengarah kepada 

kepemimpinan tradisional. Demikian juga dalam menentukan dan mengelola kegiatan 

di UK yang mereka pimpin. 

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pada umumnya UK ini tidak melakukan 

manajemen dengan baik. Semua ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya suatu 

perencanaan kegiatan dan produksi seperti Tabel 5.16 berikut: 

Dan 17 UK kerajinan rotan, hanya ada 3 UK atau 17,65% yang membuat 

perencanaan, khususnya dalam perencanaan produksi dari produk mereka hasilkan. 

Demikian juga halnya dengan 30 UK sulaman bordir yang hanya rnembuat perencanaan 



adalah 7 UK atau 23.33% sedangkan pada UK emping malinjo tidak ada membuat 

perencanaan sama sekali. 

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah pada UK 

Menurut para pemilik usaha, kegiatan produksi dilakukan hanyalah jika ada bahan 

baku, memenuhi pesanan dan atau mengisi waktu istirahat. Pimpinan atau pemilik 

beke ja  sesuai dengan naluri dan sekaligus hanya untuk memenuhi kebutuhan akan 

tambahan penghasilan. Setiap kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan tersedianya 

bahan atau adanya permintaan akan produk. Jika tidak ada permintaan atau bahan tidak 

ada, maka kegiatan produksi untuk sementara dihentikan dan kemudian pekerja akan 

melakukan peke jaan  lain. Hal ini menunjukkan tidak adanya suatu perencanaan dan 

pengendalian dari kegiatan operasi yang baik, khususnya dalam pennasalahan produksi. 

Narnun demikian, karena manajernen didasarkan kepada saling ketergantungan antara 

pemilik dengan pekeja,  maka kegiatan dapat bejalan dengan baik jika adanya 

pekejaan dan akan berhenti jika tidak ada peke jaan.  Dalam keadaan pengendalian 

yang bersifat tradisional saja, UK masih dapat tetap jalan dan tumbuh, apalagi jika 



dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan didasarkan pada perencanaan yang 

tepat. 

Sementara itu, berdasarkan hasil suwei di DI Yogyakarta, hampir semua responden 

telah rnembuat perencanaan usaha dan produksinya. Hanya ada satu usaha yang belum 

membuat perencanaan yaitu Ant Konveksi di Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden UK di Yogjakarta manajemen usahanya lebih baiki disbanding daerah 

Sumatera Barat. 

Jika dilihat dari segi permasalahan yang dihadapi oleh UK, khususnya dalam 

menjalankan kegiatan, maka sebenarnya banyak permasalahan yang berhubungan 

dengan manajemen yang dihadapi oleh UK. Menurut hasil wawancara, permasalahan 

pertama adalah dalam permasalahan permodalan, kemudian secara berturut-turut adalah 

permasalahan pemasaran dan distribusi, produksi dan teknologi produksi serta 

pembukuan dan penyusunan proposal bisnis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka 

urutan permasalahan manajemen yang dihadapi oleh UK adalah seperti pada Tabel 

5.17. 

Dari Tabel 5.17 dapat diketahui bahwa masalah permodalan menduduki urutan 

utama dalam pemberdayaan UK. Dari keseluruhan UK yang diteliti, maka seluruh 

responden mengalami permasalahan dengan modal yang digunakan. Permasalahan 

dapat timbul dari jumlah dana 'yang dibutuhkan dart juga dalam pengembalian dana 

kalau dilakukan peminjaman dana untuk menambah atau membiayai kegiatan. Untuk 

itu sangat diperlukan sekali suatu manajemen yang baik atas modal yang dimiliki dan 

juga modal yang diperoleh dari pihak lain (tambahan) dari pihak lain yang hams 

dikembalikan secara teratur. 



Tabel 5.17 Tingkatan Masalah yang dihadapi oleh UK 

Sumber: Data hasil penelitian diolah 

Dan Tabel 5.18 juga dapat dilihat bahwa dari perbandingan permasalahan yang 

dihadapi oleh manajemen dalam pengelolaan UKM, maka dapat diketahui bahwa 

masalah permodalan menduduki posisi pertama yaitu sebesar 30,92% secara 

keseluruhan. Semua ini menunjukkan bahwa masalah permodalan dan pemasaran 

serta distribusi merupakan pennasalahan utama yang dihadapi oleh UK dalam 

mengembangkan kegiatan dan usaha. Oleh karena itulah maka saat ini pemerintah 

berusaha melakukan pembinaan pada Usaha kecil dan koperasi dan berusaha 

mengatasi permasalahan permodalan dengan memanfaatkan dana bergulir dari 

sumber APBN, APBD dan BUMN. Penggunaan dana yang berasal dari laba BUMN 

yang disisihkan merupakan suatu altematif yang tepat untuk digunakan sebagai dana 

pembinaan dan dan sebagai penyedia dana. 



Sumber: Data Setelah Diolah 

Berdasarkan tabel 5.17 terlihat bahwa dari 63 unit masalah pada usaha kecil 

di Sumatera Barat ternyata 27% merupakan kesulitan permodalan. Demikian pula 

halnya dengan DI Yogyakarta bahwa dari 53 unit masalah pada 30 responden, 27% 

juga merupakan masalah permodalan. 

b. Pemasaran 

Berdasarkan hasil survei ternyata produk akhir dari usaha kecil dipasarkan 

secara local, nasional dan ekspor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 

berikut ini. 



Tabel 5.19 Daerah Pernasaran USAHA KECIL 
o Jenis Persent ase (%) 

Rotan I hfdinjo I Pakaian [ Jumlah 
Usaha kecil Sumatera Barat 

Jumlah 104 
Usaha kecil Dl Yogyakarta 

1 Lokal 79 
2pasional 16 
3 Ekspor 51 0 

Jumlah 100 1 OC 100 

Sumber: Data setelah diolah 

Berdasarkan table 5.19 tedihat bahwa produk usaha rotan di Surnaterea Barat 

pada umumnya dipasrekan secara lokal (82%), nasional (17%), ekspor (I?$). 

Sedangkan untuk Dl Yogyakarta, 79'36 dipasarkan secara local, 16% nasional dan 

5% ekspor. Pemasaran ernping rnalinjo dikedua propinsi hanya bersifat local dan 

nasional. Sernentara itu untuk pakaian jadi di Sumatera Barat 71% dipasarkan 

secara local, 21% nasional dan 8% ekspor. Sedangkan DI Yogyakarta, pernasaran 

secara lokla hanya 67%, nasional26% dan ekspor 7%. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UK, temyata sebagian 

besar UK mengalami rnasalah yang cukup rumit dalarn ha1 pemasaran dan 

distribusi. Narnun sesuai dengan angket yang telah diberikan, rnaka ternyata hasil 

penelitian menunjukkan tingkat penjualan dengan tingkat keuntungan yang 

diperoleh cuhup baik. Hasil pernasaran berupa tingkat penjualan, keuntungan dan 

biaya produk dapat dilihat seperti pada Tabel 5.20 berikut. 

Dari hasil penelitian pada UK kerajinan rotan menunjukkan bahwa penjualan 

kerajinan rotan cukup baik, dimana salah seorang pengajin dan pengusaha rotan 



menyatakan bahwa, rata-rata setiap dua hari mereka mampu menjual 1 - 2 atau 

sekitar 20 set perabot rotan setiap bulan dengan harga sekitar Rp 400.000 - Rp 

500.000. Dari hasil tersebut, rata-rata penjualan kerajinan rotan setiap bulan berkisar 

antara Rp8.000.000 - Rp12.000.000. Sedangkan hasil penelitian dari pengrajin rotan 

yang menunjukkan bahwa 13 (76,47%) usaha kerajinan rotan dapat menjual 

produknya di bawah Rp10.000.000, 2 (11,76%) buah dengan penjualan 

Rp10.000.000 - Rp30.000.000 sedangkan masing hanya 1 buah usaha yang dapat 

menjual antara Rp30.000.000 - Rp50.000.000 dan Rp50.000.000 - Rp70.000.000. 

Semua ini menunjukkan bahwa UK kerajinan Rotan hanya dapat melakukan 

penjualan setiap bulan kecil dari Rp10.000.000 dan hanya 5,58% yang mampu 

menjual di atas Rp50.000.000 - Rp70.000.000 (lihat Tabel 5.19). Namun, sesuai 

dengan jumlah laba yang diperoleh dari penjualan itu menurut pengrajin adalah 

sebesar 30%. Hal ini mencenninkan bahwa dengan penghasilan yang cukup tinggi 

tersebut, maka dapat diharapkan usaha kerajinan rotan ini akan dapat bertahan 

dengan baik. 

Tabel 4.20 Penjualan, Keuntungan d m  Biaya Operasinal UK DI Yogyakarta 
h a  keterangan I Usaha Kecil 

I Rotan I % I Malinjo ) % I Pakain I % 1 Jumlah 1 % , 

I 

bata-rata Keunkng,n - 15.80% -. 13.69?/0 -- -- 

bta-rata  Biaya 84.20% 86.3 1% 
Sumber: Data penelitian pada UK yang diolah 



Jika dilihat dari Usaha Emping Malinjo jcang menunjukkan bahwa pengha-silan 

sesuai dengan hasil diskusi dengan pengrajin malinjo yang menyatakan bahwa 

produksi rata-rata karyawan (pengusaha mengistilahkan anak tokok) rata 1 - 1.2kg 

emping malinjo. Rata-rata usaha ini hanya memiliki karyawan sebanyak 4 orang, 

dan dengan demikian akan dapat menghasilkan produk sekitar 5kg per hari. Harga 

per kg antara Rp22.000 - Rp28.000 atau dengan harga rata-rata Rp25.000. Dengan 

bekerja setiap bulan 24 hari, maka akan menghasilkan penjualan sebesar 24 x 5kg s 

Rp25.000 = Rp3.000.0000. Dari hasil wawancara dengan pengusaha lain maka 

diperoleh bahwa 26 (86.67%) usaha emping malinjo dapat menjual produk di bawah 

Rp10.000.000, 3 (10%) buah dengan penjualan Rp10.000.000 - Rp30.000.000 

sedangkan hanya 1 blah usaha yang dapat menjual antara Rp30.000.000 - 

Rp50.000.000 sedangkan uang yang mampu menjual di atas Rp50.000.000 tidak 

ada. Semua ini menunjukkan bahwa UKM emping malinjo hanya dapat melakukan 

penjualan setiap bulan kecil dari Rp10.000.000 clan tidak ada yang mampu menjual 

di atas Rp50.000.000. Semua ini mencerminkan bahwa usaha emping malinjo ini 

memiliki harapan yang sangat baik jika adanya suatu pen_gelolaan dengan baik, 

sebab menurut salah seorang pengusaha bahwa hasil emping malinjo selalu saja 

habis dan dapat diterima dengan baik di pasar. 

Pada usaha kerajinan pakaian jadi sulaman bordir sebenarnya dalam pemasaran 

sedikit mengalami permasalahan, sebab barang yang dihasilkan oleh pengrajin 

merupakan barang sekunder, sehingga penjualannya sangat tergantung dengan 

musim. Biasanya penjualan akan lebih banyak pada bulan-bulan yang berhubungan 



dengan hari besar keagamaan dan akan berkurang pada bulan lainnya. Oleh karena 

itu, hasil produksi dijual ke pasar atas memasukkan ke toko-toko di kota Bukittinggi 

dan Padang. Bisanya penjualan dengan memasukkan ke toko merupakan penjualan 

kredit yang uangnya baru dapat diterima kemudian yaitu rata-rata setelah satu bulan. 

Dari hasil diskusi dinyatakan pengrajin bahwa harga barang sulaman sangat 

bervariasi tergantung dengan pola dasar, kain dan benang yang dipakai. Oleh karena 

itu harga sangat bervariasi mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp 1.500.000. 

Sehingga kondisi ini membuat penghasilan penjualan sangat be~ar ias i  dari waktu 

ke waktu. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil 

penjualan pakaian setiap bulan adalah 20 (66,67%) pengusaha dapat menjual di 

bawah Rp10.000.000, 7 (23,33%) pengusaha mampu menjual Rp10.000.000 - 

Rp30.000.000, 2 (6.67%) pengusaha mampu menjual Rp30.000.000 - 

Rp50.000.000 dan hanya 1 (3,33%) pengusaha yang mampu menjual Rp50.000.000 

- Rp70.000.000. Dari hasil penjualan ini menurut pengusaha dapat untung rata-rata 

laba 25%. Jika dilihat dari hasil tersebut maka UK kerajinan ini mendapatkan hasil 

yang cukup baik sebagai industri rumah tangga. Apa bila jumlah penjualan perbulan 

ini dikalikan 12 atau dilaporkan setiap tahunnya, maka jumlah penjualan dari setiap 

usaha kecil ini cukup banyak. Disisi hasil atau pendapatan bersih yang diterima oleh 

setiap usaha kecil i n .  cukup dinggi yaitu berkisar dari 15% sampai 30%. Tingkat 

keungtungan ini sangat tinggi sekali, jika dapat dikelola dengan baik. 

Selanjutnya Gambar berikut akan mengambarkan penjualan, harga pokok dan 

margin sampel penelitian di Sumatera Barat dan DI Yogyakarta. 



Gambar 5.1 1 Prosentase Penjualan, Harga Pokok dan Margin Sampel Penelitian 

Persentase Penjualan, Harga Pokok & Margin Laba 
Sampel Penelitian 

Penjualan Harga Pokok laba kolor 

Modal 

Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Berdasarkan Gambar di atas terlihat, bah\jca kemampuan usaha kecil di 

Sumatera Barat menghasilkan laba adalah sebesar 25% dari penjualannya dan DI 

Yogyakarta hanya 14% dari penjualannya. 

e. Teknologi 

Dari hasil penelitian pada tiga lokasi UKM yang diteliti, maka hasil dari 

penelitian menunjukkan UKM menggunakan teknologi sebagai berikut: 

Penggunaan Teknologi Pada UKM Kerajinan Rotan dalam mengerjakan produk 

di UKM, para pengrajin menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan bersifat 

manual. Pada usaha kerajinan ini para pengrajin menggnakan tenaga kerja manusia 

secara instensif sebagai penggerak dari alat-alat yang digunakan. Alat yang 

dignakan adalah berupa gergaji, palu, ketam, alat pemanas dan alat-alat 

pertukangan lainnya. Semua alat dijalankan atau dihidupkan dengan menggunakan 



tenaga manusia atau tidak menggunakan mesin sehingga pekerjaan hanya dapat 

dilakukan jika tenaga yang dibutuhkan tersedia. Penggunaan peralatan yang 

sederhana dan tradisional sebenamya tidak cocok untuk membantu mempercepat 

peke jaan pembuatan Mebel atau peralatan rumah tangga. Menurut para pengrajin, 

dengan kondisi teknologi seperti yang mereka miliki ini sebenamya biaya 

menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan hualitas produk h a n g  baik. Misalnya 

saja untuk memaku atau menyabung satu bagian dengan laimya, maka dengan alat 

tradisional hari dipukul dengan menggunakan paly sehingga kadang-kadang ada 

yang tidak tepat atau palu memukul rotan, sehingga meninggalkan bekas. Bekas ini 

membuat produk ini agak sedikit tergores atau cacat, sehingga memerlukan 

I peke rjaan tambahan untuk meratakan atau membersihkannya. Jika digunakan mesin 

yang cocok, maka kesalahan yang pemah te jadi  dengan peralatan tradisional itu 

tidak akan ada. Oleh karena itu kualitas produk menjadi rendah dan juga akan 

menyebabkan harga yang sedikit rendah, sedangkan biaya produksi tetap tinggi. Jika 

menggunakan alat yang cocok seperti yang dilakukan p d a  industri perabot dari 

rotan di Cibubur dan Cirebon, dimana peralatan yang digunakan sudah 

menggunakan teknologi yang sesuai, maka hasilnya sudah sangat baik dan kualitas 

produk menjadi semakin baik sehingga mereka mampu menjual dengan harga yang 

lebih tinggi dengan harga pokok yang sama. 

Jika dilihat pada usaha emping malinjo di Pariaman, kondisi yang sama juga 

terjadi seperti halnya pada usaha kerajinan rotan. Pekerja pada usaha emping 

malinjo masih menggunakan palu dan sebuah kayu untuk landasan pembuatan 

kerupuk. Sedangkan untuk memanaskan atau memasak menggunakan kompor 



rninyak dan Luali kecil (proses memasak). Para pekerja memukul satu per satu biji 

malinjo sarnpai akhimya kerupuk dapat disiapkan dan setelah itu dijernur. Karena 

menggunakan alat tradisional, maka teknologi ini hanya dapat menghasilkan 

produksi 1 - 1,2kg per hari. Sebenarnya sudah ada usaha untuk menggunakan mesin 

press untuk membuat kerupuk emping malinjo, namun masyarakat tidak dapat 

menerimanya karena mereka menyatakan bahwa kualitas produk yang dihasilkan 

oleh mesin lebih rendah dari yang dibuat secara tradisional. Disisi lain jika 

digunakan mesin, maka rasa juga berbeda dengan yang dibuat secara tradisional. 

Dari diskusi dengan para pengrajin dapat disimpulkan bahwa para pengrajin lebih 

suka untuk rnenggunakan peralatan tradisional dibandingkan dengan menggunakan 

mesin. 

Pada usaha kerajinan pakaian sulaman bordir, penggunaan teknologi juga seperti 

pada usaha emping rnalinjo dan rotan. Kerajinan pakaian jadi juga rnasih 

menggunakan peralatan yang sederhana. Untuk sulaman, maka akan digunakan 

tenaga jahit tangan manusia (pekerja) secara langsung. Para pekerja mengerjakan 

seluruh ahivitas dengan menggunakan tangan, sehingga pekerjaan diselesaikan 

dalam jangka waktu yang lama. Menurut pengrajin, sulaman dengan menggunakan 

tangan ini lebih disukai dan diminati oleh konsumen, sebab motif dan Xvarna dapat 

ditentukan oleh pembeli. Pembeli dapat rnemesan motif dan wama yang cocok 

dengan selera. Disisi lain jika yang dike rjakan adalah bordir, maka sudah 

menggunakan mesin jahit. Setiap pekerja rneng~wnakan satu mesin jahit yang 

dijalankan dengan menggunakan arus listrik. Mesin jahi t ini belurn menggunakan 

perlengkapan yang otomatis untuk membantu karyawan bekerja lebih baik dan lebih 



banyak. Dengan kondisi ini maka usaha ini juga akan menghasilkan produk sesuai 

dengan kemampuan dan ketersediaan tenaga kerja. 

Dari hasil temuan itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi pada UK 

kerajinan rotan, emping malinjo dan pakaian sulaman bordir masih menggunakan 

peralatan tradisional dan manual yang semuanya digerakkan oleh tenaga manusia 

atau karyawan. Hasil produksi tidak dapat ditingkatkan jika tidak tersedianya tenaga 

kerja yang relatif banyak, karena semua kegiatan yang menggunakan teknologi 

adalah bersifat pada karya (labor infensive). Semakin banyak tenaga kerja akan 

semakin banyak produksi dapat diselesaikan dan sebaliknya. Dengan demikian 

secara keseluruhan dapat disirnpulkan bahwa UKM ini perlu untuk mendapatkan 

teknologi yang baru yang bersifat pada modal sehingga jumlah produk yang 

dihasilkan menjadi lebih baik dan banyak. UK yang ada mengalami masalah dengan 

teknologi produksi, sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk dapat lebih 

memberdayakan usaha kecil dan koperasi yang ada di daerah. 

f. Pembukuan 

Pembukuan juga salah satu kendala usaha kecil dalam memberdayakan sumber- 

sumber permodalan. Untuk bisa mengajukan hedi t  ke sumber permodalan formal 
r\ 

dan informal, salah satu persyaratan yang diajukan lembasa keuangan adalah usaha 

kecil tersebut harus memiliki pembukuan. Melalui pembukuan yang baik dan teratur 

orang akan dapat melihat suatu gambaran dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

pemilik usaha kecil. Namun kenyataannya pada umumnya usaha kecil di kedua 

propinsi (Sumatera Barat dan DI Yogyakarta) belum bisa membuat pembukuan 



sesuai dengan standar akuntansi. Tabel 5.21 berikut menjelaskan jenis pembukuan 

usaha kecil yang telah dilakukan dalam kegiatan usaha, clan juga menunjukkan 

bentuk laporan yang sering mereka buat. 

Tabel 5.21 Jenis Pembukuan USAHA KECL 

Sumber: Data setelah diolah 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 24,650//0 responden usaha kecil di sumatera 

Barat hanya membuat pembukuan dalam bentuk aliran kas sedangkan untuk DI 

Yogyakarta sebesar 56,67%. Pembukuan lainnya yaitu neraca dan laba rugi 

sederhana 

g. Jenis Bantuan 

Dalam menjalankan usahanya usaha kecil sring mnendapat bantuan atu binaan 

dari lembaga sumber permodalan (pemerintah daerah dan dinas terkait, BUMN dan 



perbankan). Jenis bantuan yang pernah dirterima oleh usaha kecil dijelaskan pada 

table benkut. 

Tabel 5.22 Jenis Bantuan diterima USAHA KECIL 

saha kecil DI Yogyakarta - - - - - -- - . -. - - - - 

~ .- . . .~. . .. -. 

0 
C 0.00 

~~ 

0 1 ~ 16.67 ~ 0.00 3 6.67 
urnlah 15 6 9 3 0 

Sumber: Data setelah diolah 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jenis bantuan yang diterima oleh usaha 

kecil di Surnatera Barat adalah berupa pengembangan usaha (30 responden atau 

38,96%, teknologi (10 responden atau 1 2,99%), modal kerja (1 5 responden 

atau19,48%) dan distribusi dan pemasaran (1 1 responden atau 36,67%) serta 

proposal binis sebesar 6,67 dari responden. Sementara itu, di DI Yogyakarat bentuk 

binaan atau bantuan yang diterima ole responden usaha kecil adalah pengembangan 



usaha ( 10% dari responden), teknologi (20% dari responden), distribusi dan 

pemasaran (36,67% dari responden ) dan proposal bisnis (6,67% dari responden). 

3. Lembaga Sumber Permodalan 

Dalam menjalankan usahanya usaha kecil pada umumnya pemah rnendapat 

bantuan modal dari lernbaga sumber perrnodalan. Bantuan tersebut diantaranya 

berasal dari pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait, perbangkan dan perguruan 

tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.23 Jenis Pemberi Bantuan Pada USAHA KECL 
No Sumber Usaha Kecil 

Rotan I "o I Malinjo I % 1 Pakaian 1 % / Jurnlah I % 
Usaha kecil Surnatera Barat 

1 Pemda --- 

2Depkop&UKMp 

0.0 0 

7Perg. tinggi 
-. - .- - . 

2 22.32 9 30.00 . . - . . .- . - 

sB.B!N 0 0.OC 4 13 .33  
9Lain-lain 1 6.67 2 22.22 - 3  - - 10.00 . - . - .- -- -. - - - - - - - . . - - - . 

Jumlah I S  9 3 0 

Sumber: Data setelah diolah 



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 38,96% usaha kecil di Sumatera Barat 

pernah dapat bantuan dari Pemerintahan Daerah, 3; 2,99% dari Departemen koperasi 

dan UKM dan sisanya 19,48% dari perbankan. Sementara itu, usaha kecil di DI 

Yogyakarta 6,67% dari responden pernah dapat bantuan dari Pemerintah Daerah, 

6.67% dari Departemen Koperasi dan UKM, 13,33% dari Derindag, 16,67% dari 

bank, 6,67% dari LSM, 30% dari Perguruan Tinggi, 13,33% dari BUMN dan 10% 

dari lain-lain. 

Bentuk dana yang disalurkan lembaga surnber permodalan di kedua propinsi ke 

usaha kecil adalah dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Kerja Usaha 

(KKU), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kupedes. 

Besarnya dana yang disalurkan bervariasi pada masing-masing unit usaha. Tabel 

berikut menjelaskan besar dana yang disediakan oleh lembaga sumber permodalan 

untuk usaha kecil. 

Berdasarkan Tabel 5.24 terlihat bahwa besar kredit yang diberikan ke usaha 

kecil oleh lembaga sumber permodalan selain bank adalah kecil dari Rp 50 juta baik 

di Sumatera Barat maupun di Dl Yogyakarta. Namun kredit yang diberikan 

lembaga perbankan ke usaha kecil bervaiasi seperti berikut: kecil dari Rp50 juta, 

Rp50 juta-Rp150 juta, Rp150 juta- Rp250 juta, Rp250 juta-Rp350 juta, Rp350 juta- 

Rp450 juta dan besar dari Rp450 juta. Dengan demikian untuk tujuan jangka 

panjang dalam memenuhi kebutuhan dana, maka lembaga keuangan formal lebih 

banyak memberikan kemungkinan peminjaman dana dalam jumlah yang besar. 

Sedangkan pemanfaatan dana informal hanya untuk tujuan pengembangan dan 

pembinaan jangka pendek sampai usaha bisa untuk bertahan. 



Dalam memberikan bantuan ke usaha kecil lembaga sumber permodalan 

biasanya memberikan bantuan sebesar 75%-100% dari modal yang dimiliki oleh 

Tabel 5.24 Jumlah Dana yang Disalurkan ke USAHA KECIL - 

usaha kecil. Namun jika kinerja usaha kecil tersebut bagus maka bantuan yang 

diberikan bias jauh melebihi modal yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 5.25 berikut. 

Dari Tabel 5.25 tersebut teriihat bahwa lembaga sumber permodalan selain bank 

memberikan bantuan sebesar 75%-125% dari jumlah modal yang dimiliki oleh 

usaha kecil. Jumlah ini menunjukkan bahwa lembaga non bank lebih banyak 

melakukan usaha pemberian bantuan daripada hams sebagai pemberi kredit. 

Misalnya jika usaha kecil butuh dana Rp10.000.000, maka usaha kecil cukup 

menyediakan modal dasar Rp7.500.000, maka realisasi kredit sebesar Rp10.000.000 

akan dapat dilakukan. Sedangkan lembaga perbankan memberikan bantuan, dengan 

No 

l 

Sumber Modal Dalam Jutaan Rupiah 
€50 1 50 - 150 1 150 - 250 1 250 - 350 1 350 - 450 1 >450 

s p w  
6bain-lain 

Usaha kecil Sumatera Barat 

X 

X 

X 

x 

Pemda 
2Kop & UKM 

bsaha kecil DI Yogyakarta - 

x 
x 

- 
X 

X 

X -- 
X 

x- 
X 

X 

X 

X 

Sumber: Data setelah diolah 

X -- - 

- 

X 
. 

-- - 

X 

-- 

- -  
X 

-. 

-- 
X 

- 
X . - -- - -- .- 

-- - - -- 

X 

~ 

X . .- -. - - - 

-- -. - 



modal yang harus dimiliki usaha kecil lebih dari 125%. Misalnya jika bank akan 

memberikan kredit Rp100.000.000, maka usaha kecil hams memiliki dana 

Rp125.000.000. Kondisi seperti ini terjadi Q kedua daerah penelitian yaitu 

Sumatera Barat dan DI Yogyakarta. 

Tabel 5.25 Perbandingan Modal dengan Pinjaman USAHA KECIL 
k o  Sumber Modal Dalam Persentase (%) 

251 25-50 1 50 -75  1 75-100 1 100-125 1 >I25 
Usaha kecil Sumatera Barat 

1 Pemda x x 

2K-&E!.-M - -. - -- X - - -. X , - --- . 
3 Indag x x - ---- -- - .~ .- - . .- - 
4Bank 

.- - X X 
. -- -. - -- - - - 

SBUMN -- - -. - -- .- 
?( - - -- -. - . - - - - - -- - - 

6Lain-lain . -- - -- . 

U d I a  keci' DI YosYakarta - -  -- - . - 
7-- -. . _. -. -- . -. 

1 Pemda x x - _- ----- -. _ __ _ - - - _- _ - - - . _ . -- - . . . . . - - . . . . - - - . . 

21 0 &UKM X X .--F4- .- --- -- - -- -. - -- - . . _ . . . _ - - -  .. .. .. . . . 

X X 
p~ ~ ~- 

X . ~. ~ - .- - . . .- . 

Sumber: Data setelah diolah 

Besarnya dana bantuan yang disediakan oleh lembaga sumber permodalan untuk 

usaha kecil dapat dilihat pada Tabel 5.26. Pada umumnya jumlah dana yang 

diberikan kepada usaha kecil oleh lembaga non bank kecil dari Rp15.000.000, 

walaupun kemungkinan adanya kebijakan pemerintah yang dapat menentukan lain. 

Akan tetapi sebagai dasar yang digunakan, maka jumlah tersebut dianggap memadai 

sebagai modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Disisi lain lembaga 

perbankan memberikan pinjaman sangat tergantung pada penilaian dari lembaga 

dan jumlah dana yang tersedia. Dengan demikian secara khusus bank tidak 



membatasi jumlah kredit yang diberikan, asal usaha kecil mampu untuk membayar. 

Besar kredit sangat tergantung pada penilaian dan negosiasi yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak. 

Tabel 5.26 Dana disediakan untuk Piniaman USAHA KEClL 
No Sumber Modal Dalam Juta Rupiah 

< I 1  1 - 5  [ 5 - 1 0  ( 1 0 - 1 5  / 15-20  1>20 1 Kebijakan 
Usaha kecil Sumatera Barat 

1 Pemda X- X 
2Kop & UKM x -- - -- .. X 

-- X .- .- X__.- .. -- _ . _- ..~ 

X X x X X - - X X 

L~UMN - - - X - - -- - x - - - - -- X . 

65ain-lain X 

---- Usaha kecil DI Yo,qakarta 
X X -- ... -- -- -- - -- - - - - - . - - -- . .- - ,. . - - -. . .. . . -. . 

S X .-~ -- . .- - . ... -. .- -- -. - - - .. 
X S-- -.. -. 

S X X X 
. - - . -.- . . . - . . - -. -- . - - . - - - 

S X X 
. . -- -. . -- - .- - 

X 

Sumber: Data setelah diolah 

Dari tabel di atas terlihat bahwa besar dana pinjaman yang disediakan oleh 

lembaga sumber permodalan selain perbankan adalah berkisar antara RplO miliar-Rpl5 

miliar. Sedangkan perbankan menyediakan dana bantuan berkisar antara kecil dari Rpl 

miliar sampai besar dari Rp 20 miliar. Hal ini sama pada kedua propinsi (Sumatera 

Barat dan DI Yogyakarta) dan merupakan kebijakan dari lembaga sumber permodalan 

tersebut. 

Jumlah dana yang tersalurkan ke usaha kecil dari dana yang disediakan oleh 

lembaga sumber permodalan sedikit benfariasi. Untuk le~nbaga sumber permodalan 

selain bank bantuan yang sudah tersalurkan berkisar antara 75%-90%. Sedangkan 



besarnya dana bantuan yang sudah tersalurkan berkisar antara 60%-105%, bahkan ada 

yang melebihi 105%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.27 Jumlah Dana Tersalurkan ke USAHA KEClL 

X X X 

-- 6Lain-lain 
Usaha kecil DI Yogyakarta 

1 Pemda x -- -- 
ZKop & UKM - -- - -- - - - . -- - . - -- -- X 

2 ' n d a g ~  - - -- . - -. -- -. .. . . . X - - -. - - 
T a n k  --- ~. . x x x x -- - - - - .- - - - - - -. - - - - - - - -- - -- . . . 

X 
-. - --- -. - . -. - - - -. . -- X X - . . . -. - - 

Sumber: Data setelah diolah 

Besarnya bunga atas pinjaman tersebut berbeda untuk masing-masing sumber 

permodalan. Untuk kredit murah dari Pemerintah Daerah bunganya berkisar antara 0%- 

3% dan 4%-6%, Depkop dan UKM, dan Deperindag berkisar antar 4%-6%. Kemudian, 

bunga pinjaman dana BUMN dikeiompokan atas tiga yaitu 4%-6%, 7%-9%,10%-12%. 

Sementara itu bunga atas dana bantuan bank ke usaha kecil sesuai dengan tingkat suku 

bunga yang berlaku di pasar. Besarnya tingkat bunga pinjaman tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 5.28 berikut ini. 

Tabel 5.28 Tingkat Bunga Pinjaman ke USAHA KECD, 
No Sumber Modal Dalam Persentase (%) 

[ 0 - 3  1 4 - 6  1 7 - 9  1 1 0 - 1 2  1 >I2  1 Pasar 
Jsaha kecil Sumatera Barat 

1 Pemda -- .- 
X x -- - . - -  - -- - 

- -- - - X -. . - - 

X -. -- - _ - - - -. - -- -. - _- 



Persepsi lembaga sumber permodalan tentang usaha kecil setelah diberikan 

1 

3 

pinjaman cukup bervariasi tapi secara rata-rata, usaha kecil setelah diberi pinjaman 

kinerjanya lebih bagus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.29 memberikan 

Usaha kecil D I m a k a r t a  -- 

informasi tentang persepsi lembap keuangan atas usaha kecil. 

Pernda - 
2Kop & UKM 

lndao 

saha kecil Sumatera Barat 

-- 

. 

3 
. - -~ - .- 

Sumber: Data setelah diolah 

Sumber: Data setelah diolah 

- -- 

-- 

-- - 

-- 

- -. 

? b a n k - -  

Tabel 5.29 Persepsi Lembaga Pernodalan terhadap Kinerja USAHA KECIL 

Angka 4 = sangat bagus, 3 = bagus, 2 = cukup dan 1 = kurang. Persepsi lembaga 

X 

- - 

-- 
X 

. -. -. - 
K 

- 

No 

sumber permodalan tentang usaha kecil yang diberi bantuan adalah meliputi hal-ha1 

-- - - 

-. 

-- 

X 

SBUMN 
6bain-lain 

berikut: rnanajemen modal, pgunaan  modal, kineria, pengelolaan usaha, 

X 

x 
x 

X 

Surnber Modal 

- 

X 

Persepsi Lembaya Permodalan 
Mnj Mdl I Pgg h'ldl 1 Png Knj / Pne Ush 1 Pbl Pnj / Hub UK [ Bpk Ask 



pengembalian pinjaman, hubungan dengan UK, bapak angkat dan pengembalian 

pinjaman oleh usaha kecil. 

Berdasarkan hasil survei, Pemerintah Daerah, Depkop dan Ukm dan Deperindag 

di kedua daerah mempunyai persepsi yang bagus terhadap usaha kecil yang telah diberi 

pinjaman, bahkan manajemen modal dan pengpnaan modal sangat bagus atau sesuai 

dengan proposal pengajuan kredit Namun pengembalian pinjaman oleh usaha kecil 

tidak begitu lancar. Hal ini tejadi karena adanya persepsi masyarakat bahwa dana 

bantuan dari Pemerintah Daerah, dinas terkait dan BUMN adalah dana hibah yang tidak 

hams dikembalikan. 

Responden lembaga perbankan juga mempunyai persepsi yang bagus pada 

usaha kecil. Menurut bank pengusaha kecil adalah debitur yang jujur, kredit macet pada 

usaha kecil relatif kecil sekali. Menumt BUMN yang menjadi responden penelitian, 

kinerja usaha kecil sangat bagus saelah dapat dana bantuan baik dari segi manajemen 

modal, penggunaan modal. Namun pengelolaan usaha belum professional dan 

pengembalian pinjaman tidak begitu lancar. 

D. Pembahasan dan Diskusi 

Berdasarkan arah pembanpnan daerah Sumatera Barat yaitu pembangunan 

industri yang benvawasan dan diarahkan kepada kemandirian perekonornian, 

meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan pangsa pasar baik bersifat lokal, 

regional, nasional dan internationaL Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah berusaha memperkokoh struktur ekonomi daerah dengan mempertimbangkan 

potensi yang ada, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). 



Salah satu potensi yang ada saat ini adalah usaha kecil. Usaha kecil merupakan sentra 

ekonomi daerah yang bersifat kerakyatan. Untuli dapat tumbuh dan berkembangnya 

usaha kecil tersebut, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mendorong, 

menunjang dan membiayai usaha kecil tersebut sehingga usaha kecil dapat menjalankan 

kegiatan dengan baik. 

Untuk itu pemerintah berusaha untuk ikut serta dalam membangun usaha kecil 

sehingga menjadi kekuatan yang baik dalam menggalang ekonomi daerah. Usaha yang 

dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan suatu fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggalang modal. Lembaga yang bertugas untuk menggalang 

modal usaha kecil itu adalah lembaga permodalan. Dari hasil temuan penelitian telah 

diketahui bahwa lembaga permodalan tersebut adalah seperti pada Tabel 5.24 berikut 

Tabel 5.30 Sumber Permodalan vanr! diteliti di Sumatera Barat dan DI Yomakarta. 

I I Nama Sumber Permodalan 

Kanwil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (tingkat Propinsi, Kabupaten 1 
dan Kota) 1 

L 

3,. 

Lembaga keuangan dalam Tabel 5.24 tersebut di atas merupakan lembaga resmi 

Pemerintah daerah (Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota) 1 
Kanwil dan Dinas Ko~erasi  dan UKM itinckat Pro~insi.  Kabu~aten dan Kota) 

1. 

5 .  

yang bersifat formal dan informal. Lembaga formal adalah lembaga yang didirikan oleh 

pemerin tah atau pemiliknya adalah untuk tuj uan menyalurkan dana kepada masyarakat, 

Sumber: Hasil penelitian pada DI Yogakarta dan Sumatera Barat. 

Bank Umum (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BPD Yogyakarta dan Sumatera / 

misalnya bank. Sedangkan lembaga informal adalah lembaga yang ada dikarenakan 

Barat) 
BUMN (Posindo, Telkom, Indosat, PLN, Pertamina, DRI, Bank Mandiri dan 
Semen Padang) 

' 



oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan ditugaskan untuk memberikan sebagian 

dari penghasilannya untuk mernbiayai usaha masyarakat. Lembaga informal ini 

misalnya BUMN, Kantor Koperasi dan UKM, Kantor dinas perindustrian dan 

perdagangan, pemerintah daerah dan sebagainya. 

Berdasarkan wawasan ekonomi kerahyatan tersebut, maka hams ada perhatian 

yang serius dari setiap lapisan pemuka masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait 

untuk ikut serta membangun dan memberdayakan sektor usaha kecil (atau usaha kecil 

dan mikro-UKM), sehingga usaha kecil dapat menjadi motor penggerak ekonomi 

daerah khususnya dan ekonomi nasional umumnya. Pemerintah saat ini terus berusaha 

untuk membina dan mengembangkan UK melalui kerja sama dengan BUMN sebagai 

sumber permodalan dan lembaga-lembaga permodalan lainnya dalam rangka membantu 

UK untuk tumbuh dan berkembang. Disisi lain, pemerintah mengeluarkan Undang- 

undang dan surat keputusan yang ditujukan untuk membina dan memberdayakan UK 

yang ada, sehingga dapat menjadikan usaha kecil lebih mandiri. 

Usaha kecil yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah tersebut adalah 

usaha rumah tangga yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif dalam 

menunjang perekonomian daerah, rahyat dan benvawasan ekspor. Keunggulan 

kompetitif dan komperatif itu dirnaksudkan memiliki nilai lebih dari hasil atau produk 

yang dihasilkan oleh UKM. Disisi lain, UK tersebut dapat memanfaatkan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah tanpa harus 

mendatangkan dari luar daerah. Jenis usaha yang mendapatkan perhatian pemerintah 

tersebut untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan adalah usaha kerajinan dan 

keterampilan tradisional yang telah ada dan tumbuh di masyarakat (daerah). Untuk 



dapat menghasilkan suatu ide yang baik tentang usaha kecil tersebut, maka dicoba 

untuk melihat usaha kerajinan rotan, emping malinjo dan pakaian sulaman bordir di 

Sumatera Barat dan usaha kerajinan rotan, kayu dan bambu, emping dan jagung serta 

pakaian jadi/konveksi/batik di Yogyakarta. Semua usaha ini diyakini memiliki 

keunggulan kompetitif dan komperatif dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia 

dan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah, misalnya tenaga kerja yang 

menganggur, bahan baku dan faktor produksi lainnya yang dibutuhkan UK. 

Untuk dapat melihat peranan lembaga keuangan atau pemodal dalam membina 

dan memberdayakan UK dan permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil, maka perlu 

dilakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian ini, secara spesifik tidak menggunakan 

SWOT Analysis, tetapi mencoba untuk mengidentifikasikanatau melihat hal-ha1 

berikut: 

- Dari internal perusahaan, penulis mencoba melihat factor-faktor pendukung 

(kekuatan-sfrcnghf) dan factor-faktor penghambat (kelemahan-~.ctrkncs$ usaha 

kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan 

kinerjanya 

- Dari eksternal perusahaan, penulis mencoba mengidentitikasikan faktor-faktor 

yang menjadi peluang (opporttrr7ilre.~ dan yang men-jadi ancaman (7lzreu1) bagi 

usaha kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Dengan kata lain, penelitian ini bukan menggunakan analisis SWOT secara 

~ipycul, tetapi menggunakan model SWOT untuk mengidentifikasikan factor-faktor 

kekuatan dan kelemaham internal dan peluang dan ancaman eksternal usaha kecil dalam 



memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan kinerjanya. Analisis 

ini akan dilakukan pada masing-masing unit usaha kecil yang sifatnya general, 

sedangkan jika ada ha1 yang khusus untuk setiap usaha kecil, maka akan dilakukan 

uraian secara busus .  

1. Usaha Kecil di Sumatera Barat. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia semenjak Juli 1997 telah berdampak 

buruk pada ekonomi Indonesia umurnnya dan Sumatera Barat khususnya, menyebabkan 

tergangunya sektor industri dan perdagangan. Dampak ini ditandai dengan penurunan 

kegiatan produksi dan nilai penjualan dan ada diantaranya industri sampai menutup 

usahanya. Industri yang merasakan hebatnya pukulan krisis itu adalah industri 

menengah dan besar namun usaha kecil masih tetap dapat bertahan dan ada yang terus 

tumbuh sehingga ekonomi negara masih tetap dalam kondisi cukup stabil dan aman. 

Sampai pada akhir tahun 2002, kondisi krisis ini masih belum pulih secara makro, 

namun dari segi mikro juga sudah terlihat adanya kemajuan dan penyembuhan 

(recoveql) dari situasi krisis tersebut dan telah menuju ke arah perbaikan yang 

berkesinambungan. Penyembuhan itu lebih banyak disebabkan oleh karena sektor usaha 

kecil tidak terlalu mengalami goncangan dan masih terus dapat menjadi sumber 

ekonomi daerah atau masyarakat Disisi lain, jika dilihat pada daerah, ternyata usaha 

kecil dan menengah dapat terus berperan dalam menggalang ekonomi daerah, misalnya 

di Yogyakarta, usaha kecil menjadikan ekonomi daerah ini tetap hidup sehingga setiap 

para pelancong dapat membawa tanda mata dari hasil kerajinan pengusaha kecil daerah. 



Semenjak adanya keputusan Menteri Keuangan Republik Lndonesia No 

316/Kh4K-01611994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan 

Koperasi melalui pemanfaatan Dana dari bagian Laba Badan Usaha Milik Negara serta 

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara- 

Departemen Keuangan dan Direkrtur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen 

Koperasi dan PKK. Nomor: Kep-15 15/BU/ 1991, dan 02/SKB/PKK/X/ 1994 tanggal 14 

OErtober 1994, tentang pedoman pelaksanaan pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi 

melalui Pemanfaatan Dana-Dana dari Bagian Laba BUMN memberikan angin segar 

untuk pengembangan UKM di seluruh pelosok Indonesia. UKM seperti mendapatkan 

angin segar karena adanya perhatian pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan 

UKM, khususnya dalam masalah pendanaan. Kemudian lebih lanjut semenjak berlaku 

Undang-Undang No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan No 25,'2000 tentang 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang secara resmi mulai tahun 2001 

yang menyebabkan perubahan kebijaksanaan pada semua sektor, termasuk pada sektor 

ekonomi semakin memberikan kesempatan kepada UKM untuk menjadi pendorong 

menggerakan ekonomi kerahyatan yang saat ini diprogramkan oleh pemerintah. Semua 

uturan dan keputusan yang dikeluarkan pemerintah adalah dalam rangka memberikan 

perlindungan, dan pembinaan akan tumbuhnya UKM di daerah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan, setiap daerah diberikan kebebasan untuk membina dan memberdayakan usaha 

kecil dan menengah yang ada. Pernbinaan itu tergantung kepada kualitas sumber daya 

manusia dan jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Disisi lain 

pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada Maret 2002 untuk sektor 

usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memfokuskan pada empat hal, yaitu, 



memberi pelapanan dan kemudahan bagi UKM, melahkan restrukturisasi UKM, 

membuka akses pelayanan perbankan khusus bagi UKM, dan pembinaan sumber daya 

manusia. Kebijaksanaan perbankan itu lebih mengarah kepada penyederhanaan dan 

lebih memudahkan urusan administratif dalam pemberian dana kepada usaha kecil dan 

menengah, sehingga segala kebutuhan dana usaha kecil dapat diatasi 

Jika kita lihat pertumbuhan UKM dan jumlah tenaga k e j a  yang bekerja pada 

sektor ekonomi kerahyatan di Sumatera Barat, maka dapat kita lihat gambar 4.25. Dari 

data yang telah dikumpulkan dapat dinyatakan bahwa secara rata-rata jumlah UKM 

yang saat ini ada di Sumatera Barat adalah sebanyak 46.196 buah dengan menyerap 

tenaga kerja yang bekerja pada sekor UKM ini sebanyak 145.12 1. 

Gambar 5.1 1. Pertumbuhan dan Perkembangan UKh4 dan Tenaga Kerja pada 
UKM di Sumatera Barat. 
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Pertumbuhan UKM dan tenaga kerja yang diserap ini dengan menggunakan 

tahun 1996 sebagai tahun dasar. Data menunjukkan bahwa perhitungan terus meningkat 

dari tahun 1996 sampai 2002 dan terus tumbuh secara baik. Disisi lain, jumlah tenaga 

k e j a  yang dapat diserap oleh UKM tersebut dari tahun 1996 sampai 2002 juga terus 

meningkat Jika Gambar 5.1 1 itu mencerminkan bahwa sektor l K M  ini merupakan 

sektor yang semakin diminati dan sangat banyak menyerap tenaga ke rja. 

Untuk dapat menjadikan usaha kecil mandiri, maka perlu dilakukan penilaian. 

Penilaian itu akan memberikan suatu penjelasan dan uraian kondisi usaha kecil agar 

dapat lebih dimengerti. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap jumlah usaha kecil dan 

jumlah sumber daya manusia yang telah dise~ap oleh usaha kecil tersebut di atas, maka 

perlu dikaji lebih lanjut tentang kondisi usaha kecil di Sumatera Barat dengan 

menggunakan data usaha kecil dari Yogyakarta sebagai pembanding. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bah~va secara umum ha1 yang menjadi 

perhatian bagi pengembangan usaha kecil di daerah Sumatera Barat dapat 

di kelompokkan berdasarkan profil beri kut 

a. Sumber Daya Manusia 

b. Permodalan 

c. Manajemen 

d. Pemasaran dan Distribusi 

e. Teknologi 

f. Bantuan Teknologi 



Deskripsi secara khusus dari setiap kelompok ha1 yang diteliti tersebut telah 

diuraikan pada bagian deskripsi data. Sedangkan untuk dapat lebih memahami kondisi 

usaha kecil tersebut, maka dilakukan penilaian pada masing-masing unit usaha dengan 

pemanfaatan analisis SWOT. Analisis SWOT ini ditujukan untuk mengkaji lebih lanjut 

kondisi usaha kecil sebagai sebor ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian 

pemerintah dan perlu diberdayakan. Hasil analisis SWOT pada UK adalah sebagai 

berikut: 

a. Kekuatan Usaha kecil 
- Usaha kecil adalah usaha perseorangan yang turun temurun (sudah membudaya) 
- Usaha didasarkan pada etos kerja untuk membiavai hidup keluarga 
- Usaha dibiayai dengan modal sendiri 
- Usaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau menganggur 
- Usaha dilakukan atas dasar pesanan 
- Pasar Usaha kecil adalah bersifat lokal 
- Fasilitas pabrik menggunakan rumah tinggal 

b. Kelemahan 
- Kualitas produk belum standar 
- Inovasi produk masih kurang 
- Kualitas SDM masih rendah 
- Kurangnya kemauan untuk berkembang 
- Etos kerja yang rendah 
- Sangat bersifat tradisional 
- Menggunakan teknologi yang sudah usang 

c. Kesempatan 
- Adanya pernbinaan dari pekerintah 
- Bantuan sumber dana dan permodalan murah dari BUMN 
- Etos kerja yang membudaya 
- Perkembangan ekonomi dan globalisasi 
- Bantuan teknologi dan manajemen 
- Pendanaan dan Modal 



d. Ancaman 
- Persaingan dari Usaha kecil sejenis 
- Kualitas dan biaya produksi 
- Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi 
- Pendanaan dan Modal 
- Pasar Usaha kecil adalah bersifat lokal 
- Fasilitas pabrik menggunakan mmah tinggal 

a. Kekua.tan Usaha kecil 

Dari hasil diskusi yang telah dinyatakan sebelumnya maka dapat dikemukakan 

beberapa kehuatan dari usaha kecil yang diteliti yaitu usaha kerajinan rotan di Padang, 

usaha makanan ringan emping malinjo di Pariaman dan usaha kerajinan pakaian jadi 

sulaman dan bordir di Kabupaten Agam, serta usaha kecil yang digunakan sebagai 

perbandingan di Yogyakarta yaitu usaha kerajinan rotan-kayu-bambu, usaha makanan 

ringan emping-jagung, dan usaha pakaian jadi-konveksi-batik. Kekuatan dari usaha 

kecil secara umurn tersebut sebagai berikut: 

- Usaha kecil adalah usaha perseorangan yang turun temurun (sudah membudaya) 

Semua Usaha kecil yang diteliti adalah warisan dari nenek moyang atau 

sudah ada sebelum mereka dilahirkan. Usaha ini berkembang pada anggota keluarga 

yang menjadi masyarakat atau penduduk daerah tersebut. Dengan demikian semua 

usaha yang dilakukan saat ini oleh pemilik adalah untuk tujuan meneruskan 

pekerjaan dan warisan yang telah lama ada. Dalam ha1 ini pemilik adalah orang 

yang hams menjaga warisan dan hams tetap ada. Dengan kondisi ini maka segala 

usaha yang ada terus mempertahankan status quo dari keluarga. Oleh karena itu 

usaha yang mereka jalankan dapat diteruskan walaupun dengan kondisi yang sulit. 



Para pemilik merasa malu pada orang tua mereka jika seandainya di tangan mereka 

usaha ini gagal. 

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, bahwasanya usaha yang mereka 

laksanakan adalah merupakan warisan dan sudah membudaya pada keluarga. 

Dengan demikian maka pendiri usaha ini memiliki motivasi untuk meneruskan 

usaha leluhur dan keluarga. Usaha yang didasarkan suatu motivasi untuk 

mempertahankan status quo akan dapat lebih bertahan dan akan terus dapat 

dijalankan dalam kondisi sulit apapun. Pekerjaan yang didasarkan atas motivasi 

yang tinggi akan dapat mencapai kesuksesan yang baik, apalagi didasarkan atas 

keturunan dan untuk terus mempertahankan budaya. Dengan dernikian para 

pengusaha dalam menjalankan kegiatan didasarkan atas semangat dan daya juang 

mempertahankan status keluarga yang telah lama ada, sehingga usaha kecil akan 

menjadi suatu status keluarga. 

- Usaha didasarkan pada etos ke j a  untuk membiayai hidup keluarga 

Salah satu kekuatan utama dari usaha kecil yang diteliti yaitu usaha 

kerajinan di Sumatera Barat dan DI Yogyakarta dalam melakukan kegiatan usaha 

adalah untuk dapat membiayai penghidupan keluarga. Usaha ini didasarkan atas 

pemenuhan kebutuhan dan membiayai kehidupan keluarga. Mereka tidak akan dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak mengerjakan atau melakukan 

kegiatannya. Oleh karena itu para pen~gajin bekerja dengan etos kerja yang dan 

motivasi yang tinggi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 



Dari hasil diskusi ini menunjukkan bahwa para pengrajin melakukan 

kegiatan didasarkan pada etos kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat 

menjadi suatu motivasi yang sangat baik bagi pen,grajin dalam berusaha. Sesuatu 

usaha yang dimulai dengan motivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

(kebutuhan dasar-Maslow) akan dapat lebih bertahan walaupun dalam kondisi dan 

situasi apapun. 

Pada umumnya pengusaha Sumatera Barat memiliki etos kerja dan motivasi 

yang cukup tinggi, namun usaha pengrajin ini hanya terbatas sebatas memenuhi 

kebutuhan dan tidak kelihatan suatu usaha yang mengarah kepada peningkatan dan 

perbaikan kualitas hidup. Etos kerja yang diperlihatkan hanya berupa kegiatan rutin 

sampai pada waktu tertentu. Para pengrajin rnelakukan kegiatan kebanpakan untuk 

mengisi wahm luang atau yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan rutin lainnya. 

Mereka berusaha untuk mengisi kekosongan waktu dengan melakukan kegiatan 

yang mereka anggap lebih produktif. Jika etos ke rja pengrajin ini dapat disalurkan 

dengan baik dan hasil produksi mereka dapat dijual secara langsung, maka usaha 

mereka akan dapat menjadi dasar yang baik untuk pengembangan usaha dan 

sekaligus dalam pemberdayaan usaha mereka dan sekaligus akan menjadi suatu 

penggerak ekonomi keluarga khususnya dan ekonomi daerah umumnya. 

Disisi lain, terlihat sedikit perbedaan dari pengusaha usaha kecil di DI 

Yogyakarta, dimana mereka melakukan kegiatan dengan etos kerja yang t i n g ~ i  

dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun mereka tetap terus bekerja dan 

berusaha untuk meningkatkan usaha melalui tambahan modal sehingga kegiatan 



yang dilakukan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi juga 

dapat menjadi sumber penghasilan keluarga utama. 

Usaha dibiayai dengan modal sendiri 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya usaha kecil 

menggunakan modal sendiri untuk menjalankan operasi kegiatan. Khusus pada 

usaha kecil di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa usaha yang mereka jalankan 

menggunakan modal sendiri, tanpa meminjam dari pihak ketiga. Pengusaha 

menggunakan modal dari uang yang disisihkan untuk memproduksi. Pengusaha 

menggunakan rumah dan fasilitas yang dimiliki lainnya untuk tempat dan 

memproduksi produk. Biaya yang merupakan biaya produksi yang masuk ke dalam 

biaya pribadi tidak diperhitungkan sebagai biava produksi. Dengan demikian dalam 

kegiatan setiap kegiatan sudah merupakan keharusan. 

Modal sendiri yang digunakan untuk kegiatan usaha dalam pandangan awam 

adalah sangat murah dan tidak perlu hams dibebani dengan biaya modal. Oleh 

karena itu menurut para pengrajin, dengan tersedianya modal sendiri mereka tidak 

usah memikirkan tentang pengembalian modal yang mereka gunakan untuk 

produksi. Dengan menggunakan modal sendiri mereka merasa lebih aman untuk 

membiayai kegiatan dan tidak lnerasa kha\vatir dengan biaya modal yang 

ditimbulkan dengan penggunaan modal sendiri tersebut. 

Jika kita lihat dari temuan, maka ternyata dengan mengalokasikan sedikit modal 

sendiri dalam usaha oleh para pengrajin, maka usaha sudah dapat mereka jalankan. 

Jika usaha mereka berhasil dengan baik, maka hasil tersebut mereka gunakan untuk 



membiayai penghidupan mereka, dan tidak digunakan untuk kegiatan 

pengembangan usaha. Alhasil dari kegiatan ini adalah bahwa dengan hanya 

mengandalkan modal sendiri, para pengrajin tidak dapat meningkatkan usahanya 

dengan baik. Namun dengan adanya modal sendiri, mereka tetap merasa aman 

untuk melanjutkan usaha dan menggunakan modal sendiri untuk mendapatkan 

penghasilan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika setiap usaha 

dilaksanakan dengan menggunakan modal sendiri, maka para pengusaha akan 

merasa aman untuk menggunakan modal tersebut. Mereka lebih merasa aman untuk 

menjalankan usaha tanpa hams memperhatikan pengembalian atau pembayaran 

kembali modal yang mereka gunakan. Disisi lain dengan menggunakan modal 

sendiri dalam kegiatan, maka usaha akan dapat dipertahankan dan akan bisa terus 

berjalan walaupun tejadi pembahan dalam ekonomi negara atau dunia. Modal 

sendiri merupakan modal yang sangat kuat sekali sebagai modal untuk membiayai 

usaha atau perusahaan, karena modal tersebut berasal dari pemilik. Sebenarnya 

penggunaan modal sendiri dalam suatu usaha tidak terlalu baik. Sebenarnya modal 

sendiri juga memerlukan biaya modal seperti modal asing atau pinjaman. Akan 

tetapi para pengusaha tidak mau untuk menghitungnya. Penggunaan modal asing 

sebenarnya akan dapat lebih .menggairahkan dan memotivasi usaha untuk terus 

berkembang. Dalam kegiatan itu akan ada suatu kewajiban untuk mencapai 

penghasilan tertentu, sekurang-kurangnya dalam memenuhi kewajiban untuk 

membayar angsuran kredit beserta bunga yang hams menjadi tanggungan. 



Usaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau menganggur 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ketiga jenis usaha di Sumatera 

Barat menggunakan sumber daya yang menganggur dan semua itu dimiliki oleh 

setiap pengusaha. Misalnya pada usaha makanan emping malinjo-jagung, dimana 

tenaga kerja yang digunakan adalah para ibu-ibu yang tidak melakukan pekerjaan 

dan menganggur dan anak-anak sekolah menengah yang tidak pergi sekolah pada 

saat mereka beke ja .  Demikian juga halnya pada usaha kerajinan pakaian, sulaman 

dan bordir, dimana para pekeja adalah ibu-ibu yang sedang tidak melaksanakan 

pekerjaan di rumah. Para ibu yang memiliki wahu senggang akan melakukan 

kegiatan penjahitan pakaian, dan jika mereka harus untuk melakukan pekerjaan lain, 

maka mereka akan meninggalkan pekerjaan menjahit. Kegiatan ini menjahit akan 

dilakukan ibu-ibu jika adanya waktu senggang. 

Disisi lain, semua sarana dan prasarana yang digunakan adalah merupakan 

prasarana yang dimiliki oleh setiap pengusaha yang ada di tempat tinggal. Misalnya 

pada kerajinan rotan dimana tempat tinggal mereka dijadikan sebagai tempat 

mengerjakan anyaman atau berproduksi. Demikian juga halnya dengan usaha 

makanan ringan dan jahitan pakaian, sulaman dan bordir yang menggunakan 

ruangan rumah tinggal tempat rnenge rjakan atau berproduksi. 

Dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh pemilik sebagai tempat 

tinggal ini untuk kegiatan usaha atau berproduksi, maka akan dapat menyebabkan 

biaya produksi akan semakin rendah. Demikian juga halnya dengan memanfaatkan 

tenaga kerja yang menganggur atau yang memiliki waktu luang, maka biaya tenaga 

kerja juga akan dapat lebih rendah sehingga akan menyebabkan efisiensi atas 



pengeluaran biaya. Dari hasil ini maka akan dapat dinyatakan bahwa usaha 

kerajinan ini akan dapat bersaing dengan produk lain karena harga yang bersaing. 

Jika dibandingkan pengusaha Sumatera Barat dengan DI Yogyakarta, maka 

terlihat sedikit perbedaan dimana motivasi dalam melakukan pekerjaan berbeda. 

Para ibu mmah tangga mengejakan kegiatan adalah dalam memanfaatkan waktu 

luang atau kosong, akan tetapi para ibu-ibu di DI Yogyakarta melakukan peke j aan  

adalah karena hanya itu pekerjaannya. Para ibu-ibu bekerja adalah untuk menambah 

biaya hidup keluarga dan itu merupakan suatu keharusan, akan tetapi ibu-ibu di 

Sumatera Barat melakukan pekerjaan hanyalah untuk menambah penghasilan 

keluarga. Dengan demikian motivasi mereka untuk melakukan pekerjaan berbeda. 

Pekerjaan yang didasarkan atau penutupan kebutuhan hidup akan dapat mencapai 

hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang didasarkan atau memanfaa~kan 

w a k u  yang senggang atau luang. Usaha untuk memanfaatkan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya yang menganggur adalah merupakan tindakan yang 

efisien, akan tetapi belum tentu akan menghasilkan nilai yang memuaskan. 

- Usaha dilakukan atas dasar pesanan 

Dari hasil pengarnatan ternyata produk jVang dihasilkan oleh usaha kecil yang 

diteliti pada umumnya didasarkan atas adanya pesanan dari para pembeli, meskipun 

disisi lain ada juga yang membuat berdasarkan kapasitas produksi yang ditujukan 

untuk mengisi persediaan barang yang akan dijual, namun itu relatif kecil. Dari hasil 

diskusi ternyata setiap produk yang dihasilkan dapat secara langsung diteruskan 

kepada tempat penjualan atau langsung dibeli oleh pembeli. Dengan demikian tidak 



ada produk yang selesai di tempat peke jaan.  Akan tetapi menurut para pengwsaha, 

produk yang diantarkan ke tempat penjualan adakalanya belum dapat diterima hasil 

penjualannya. Para pengusaha baru dapat menerima pembayaran setiap produk itu 

laku dijual atau rata-rata I bulan. Hal ini mencerminkan bahwa jika produk dibuat 

dalam jumlah melebihi pesanan, maka pasar atau tempat penjualannya tidak pasti. 

Dalam ha1 ini para pengrajin dan pengusaha mengalami kendala dalam memasarkan 

produk yang mereka hasilkan jika itu melebihi produk yang dipesan. 

Kondisi pembuatan produk secara pesanan di atas sebenarnya sangat 

lnenguntungkan pengusaha kecil karena semua produk yang dihasilkan telah dapat 

diterima dengan baik oleh para pembeli. Denzan demikian dalam ha1 pemasaran 

produk sebenarnya tidak terjadi rnasalah yang berarti karena telah adanya tempat 

penjualan dan distibusi. Pernasalahan yang dihadapi hanyalah dalam penyediaan 

bahan baku untuk produksi dan kemampuan untuk memproduksi. Kesulitan utama 

yang dihadapi tersebut merupakan kendala dalam meningkatkan produksi dan 

sekaligus meningkatkan jumlah penjualan. Jika dilakukan produksi yang melebihi 

pesanan, maka pengusaha mengalami kesulitan dalam menjual produk tersebut. 

Dalam keadaan dan kondisi adanya pesanan saat ini sebenarnya pengusaha tidak 

perlu merasa khawatir dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Setiap produksi 

yang dihasilkan dapat laku dijual dan diterima oleh pembeli. Dengan demikian 

dapat dinyatakan tidak akan ada penumpukkan dari barang yang diproduksi. Semua 

ini mengindikasikan bahwa kondisi usaha kecil sangat baik dan berada pada kondisi 

permintaan yang melebihi kemampuan memproduksi. Sebenarnya akses ini perlu 

untuk lebih ditanggapi sehingga kelebihan pennintaan ini dapat dipenuhi oleh para 



pengrajin dari pengusaha kecil. Disisi lain diperlukan suatu institusi pasar yang 

dapat menampung jika pengusaha kecil mampu memproduksi melebihi dari 

pesanan, maka kelebihan produk tersebut dapat dijual pada institusi yang telah ada. 

Adanya suatu institusi akan dapat menjadikan para pengusaha usaha kecil merasa 

semakin aman dalam berusaha. 

Pasar Usaha kecil bersifat lokal 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka temyata semua pengrajin 

hanya menjual produk yang dihasilkannya pada tingkat lokal atau di daerah dimana 

produk itu dihasilkan. Misalnya pengusaha emping-jagung menjual hasil produksi di 

tingkat lokal dan tidak ada melakukan penjualan di luar daerah penjualan atau 

langsung menjualnya di t-umah. Namun, meskipun dijual pada tingkat lokal, semua 

produk yang mereka hasilkan masih dapat laku dijual. Jika kita lihat di Bukittinggi 

yang menghasilkan pakaian sulaman dan bordir menjual produk ke kota Bukittinggi 

melalui pedagang pengecer atau toko-toko yang menerima barang jahitan. Semua 

produk yang dihasilkan dapat diterima secara langsung oleh semua outlet yang ada 

yang ada di daerah dan bersifat lokal dengan harga yang telah ditentukan oleh para 

penerima. Jika seandainya ada pedagang yang membawa atau menjual produk 

emping malinjo dan pakaian keluar daerah, maka usaha itu adalah usaha murni dari 

pedagang atau penj ual bukan berasal dari pengrajin. Khusus untuk produk kerajinan 

rotan yang memiliki konsumen khusus sedikit mengalami masalah dalam penjualan 

produknya, namun karena pengrajin. 



Dari hasil diskusi ini &pat dilihat dan disimpulkan bahwa para pen~wsaha 

dan pengrajin sampai saat ini tidak merasa khawatir dengan produk yang dihasilkan 

tidak dapat dijual. Meskipun dijual di tingkat lokal saja, semua produk telah laku 

dijual dan selalu habis. Dari sernua ini dapat dinyatakan pangsa pasar dari produk 

emping malinjo dan pakaian sulaman dan bordir sangat baik dan menjanjikan jika 

dikembangkan lebih lanjut. Para pengrajin akan menjual hasil produksi dengan baik, 

karena telah memiliki pelanggan dan bagian pasar, meskipun para pengrajin 

menghadapi persaingan dari pengrajin yang menghasilkan produk sejenis. 

Pertnasalahan yang sering terjadi adalah jika pengusaha menghasilkan produk lebih 

banyak dan kemudian produk tersebut langsung diserahkan ke tangan penjual, maka 

pengrajin tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang baik. Harga akan 

ditentukan oleh para penjual secara bebas. Dengan demikian harga akan dapat 

berbeda-beda antara satu penjual dengan penjual lainnya. 

pabel 5.3 l Daerah Pernasmn USAHA KEClL 
P o  Denis Persentase (?A) 

I I Rotan llalinjo ; Pakaian Jurnlah 
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Sumber: Hasil Penelitian pada U K  tahun 2003 

Jika dilihat pada DI Yogyakarta, dimana produli dihasilkan lebih utama 

untuk memenuhi pasar lokal, namun mereka tetap mencoba mencari pasar pada 

tingkat Nasional ataupun ekspor. Jika ada pesanan atau permintaan khusus dari luar, 



maka baru dihasilkan produk untuk pesanan daerah lain. Sebagai gambaran dari 

penjualan produk berdasarkan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.25 berikut: 

Dari Tabel 5.25 itu dapat dilihat bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh 

pengusaha DI Yogyakarta lebih banyak yang dijual diluar daerah, baik nasional 

maupun ekspor dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari Sumatera Barat. 

Hal ini mencerminkan bahwa orientasi pasar pada dua daerah ini cukup berbeda dan 

ternyata pasar usaha DI Yogyakarta lebih luas dari usaha pengusaha kecil di 

Sumatera Barat. 

- Fasilitas pabrik menggunakan rumah tinggal 

Kegiatan pengajin dalam menghasilkan produk atau membuat produk 

dilakukan di rumah tempat tinggal. Pemanfaatan rumah tinggal ini akan dapat 

menekan biaya produksi, karena tidak membayar biapa sena. Biaya produksi berupa 

sewa dan biaya lain-lain pabrik dapat dialokasikan sebagai biaya rumah. Dengan 

demikian akan menyebabkan biaya produksi yang rendah. Biaya produksi yang 

rendah akan menjadikan produk yang dihasilkan akan dapat bersaing dengan produk 

sejenis lainnya dalam tingkat kualitas yang sama. Pemanfaatan rumah tinggal ini 

sekaligus akan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang menganggur, 

sehingga efektivitas akan dapat dilakukan oleh usaha kecil. 

Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan rumah 

tinggal oleh pengajin dalam menghasilkan suatu produk akan dapat mengakibatkan 

biaya yang rendah. Biaya yang rendah akan dapat mengakibatkan harga barang yang 

rendah di pasar. Harga rendah akan merupakan suatu nilai lebih dalam menghadapi 



persaingan dan merebut pangsa pasar. Disisi lain akan timbul masalah jika usaha 

semakin baik dan meningkat, dimana mmah tinggal tidak ideal lagi untuk digunakan 

sebagai tempat usaha, maka konsekwensinya harus melakukan investasi baru 

dengan menggunakan dana dari modal sendiri atau dengan meminjam ke  pihak 

ketiga. 

b. Kelemahan 

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau yang dapat menghambat kelancaran 

kegiatan yang dilakukan oleh usaha kecil dalam mznjalankan kegiatan. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan pada tiga lokasi dan tiga kelompok usaha kecil di 

Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, maka kelemahan dari usaha kecil tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

- Kualitas produk belum standar 

Produk yang dihasilkan oleh setiap usaha kecil yang diteliti belum menggunakan 

standar yang baku yang dikeluarkan oleh iembaga konsumen Indonesia (YLKI), 

sehingga belum memiliki suatu sertifikasi atau juga tidak mengacu kepada 

standar industri Indonesia ( 9 1 ) .  Dengan demikian produk yang dihasilkan tidak 

memiliki jaminan kualitas.yang dapat digunakan sebagai suatu standar produk. 

Semua produk yang ada hanya menggunakan kebiasaan, perasaan dan lieputusan 

pemilik atau pengusaha atau sesuai dengan prrnintaan konsumen. Oleh karena 

itu, produk yang dihasilkan oleh masing-masing usaha kecil akan bisa memiliki 

harga yang sangat bermacam-macam. Perusahaan atau pengusaha yang tidak 



memiliki standar baku untuk memproduksi ini akan menjadi bulan-bulanan 

pedagang karena para pedagang akan dapat menentukan harga menurut mereka. 

Keadaan ini akan menyebabkan harga di setiap produsen (UKM) akan berbeda 

tergantung kepada perminlaan yang dilakukan atau te jadi .  Jika keadaan ini 

dibiarkan, maka jelas akan merugikan para pengusaha atau pengrajin pada 

UKM. 

Kelemahan standar produk ini dapat diatasi dengan memanfaat 

kesempatan yang telah diberikan pemerintah melalui Deperindag untuk 

mendaftarkan produk dan mengusulkan standar dari produk yang ada. Jika ini 

dilakukan, maka akan ada suatu jaminan dari kualitas sehingga para pemakai 

akan merasa lebih aman karena produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan 

standar yang ada atau sudah terdaftar. Produk yang telah memiliki standar mutu 

tertentu tentu saja lebih diterima oleh masyarakat, khususnya para pengimpor 

yang sangat menginginkan kebersihan dan kualitas produk. 

Namun disisi lain salah seorang pimpinan dari suatu lembaga atau kantor 

wilayah di Padang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan memiliki standar 

kualitas tertentu untuk pasar tertentu pula. Para pengrajin memproduksi bukan 

untuk memenuhi pasar secara umum, akan tetapl untuk pasar tertentu sa-ja. Maka 

tidak adanya standar mutu.ini akan menjadi suatu kelebihan dan sekaligus akan 

menjadikan suatu kesempatan pada usaha kecil untuk menjual produk pang 

berbeda dengan yang dihasilkan oleh usaha kecil lainnya. 



- Inovasi produk masih kurang 

Produk yang dihasilkan oleh para pengrajin sangat menoton dan hampir tidak 

berkembang secara motif, model maupun kemasan dan atribut lainnya. Misalnya 

usaha emping malinjo, h a n p  membuat produk dengan satu rasa saja sedangkan 

di daerah lain (Yogyakarta) telah membuat produk dengan bermacam rasa 

misalnya asin, manis dan pedas serta natural (alami). Di daerah Pariaman hanya 

dihasilkan satu jenis yaitu m a  alami. Jika usaha kecil menggunakan daerah lain 

sebagai suatu model, maka akan ada peningkatan dan penambahan spesikasi 

produk berdasarkan rasa atau model sehingga akan menyebabkan variasi dari 

harga dan penjualan. 

Sebenamya kekurangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan 

kesempatan pelatihan tentang kualitas dan mutu produk. Untuk ini akan ada 

suatu infonnasi pembaharuan tentang model dan mutu dari produk. Namun 

demikian, dengan motif dan model yang telah ada dan terus dapat 

mempertahankan model dan mutu tersebut, maka kemungkinan hasil yang tetap 

konsisten akan dapat dicapai. 

- Kualitas SDM masih rendah 

Sumber daya manusia . yang melaksanakan pekerjaan relatif terbatas 

kemampuannya, sehingga menjadikan kine j a  yang rendah. Pada umumnya para 

pengajin adalah dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga tidak memiliki 

motivasi yang baik untuk inovasi dari produk yang dihasilkan. Mereka pada 

umumnya bekerja dan menghasilkan produk atas dasar naluri dan bukan atau 



perhitungan dan pertimbangan yang didasarkan pada perhitungan yang matang. 

Oleh karena itu sumber daya manusia ini perlu untuk terus dibina dan 

dikembangkan dalam ranglca meningkatkan kine j a  mereka. Namun walaupun 

demikian, dengan kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah saja, 

pengrajin sudah dapat mencapai hasil pang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga atau pribadinya, maka kemungkinan hasil yang lebih baik akan dapat 

dicapai jika kualitas sumber daya manusia ini dapat lebih ditingkatkan. 

Kekurangan sumber daya manusia ini tidak saja dilihat dari kualitas 

sumber daya manusia tersebut akan tetapi juga dari jumlah sumber daya 

manusia Fang ada. Usaha kecil sepertinya tidak dapat mengembangkan usaha 

dengan baik karena terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk 

menghasilkan produk. Dengan melakukan perbaikan kualitas sumber da!.a 

manusia ini maka diharapkan untuk masa mendatang akan dapat dihasilkan 

produk dengan kualitas yang lebih baik disamping itu juga akan ada suatu usaha 

untuk mengelola usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

pengusaha. 

- Kurangnya kemauan untuk berkembang 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata bahwa para pengrajin melakukan 

kegiatan didasarkan pada pemanfaatan n-aktu luang. Mereka bekerja bukan 

dengan motivasi merubah atau meningkatkan kesejahteraan akan tetapi dalam 

rangka menambah penghasilan dala~n rnembiayai hudup. Kondisi ini membuat 

suatu usaha yang dilakukan tidak memiliki \isi untuk pengembangan usaha. 



Kuranpya kemauan untuk berkembang ini mungkin disebabkan oieh 

keterbatasan modal yang ada. Pada umumnya para pengrajin lebih senang untuk 

menggunakan modal sendiri yang jumlah sangat terbatas, yaitu sesuai dengan 

kemampuan. Para pengrajin kurang senang untuk menggunakan modal asing 

yang diperoleh melalui pinjaman kepada lembaga keuangan formal atau 

konvensional. Para pengrajin merasa lebih aman jika menggunakan modal 

sendiri karena tidak menanggung risiko dan pengembalian yang segera. Mereka 

menganggap bahwa modal sendiri yang digunakan adalah sebagian dari dana 

yang dialokasikan untuk melaksanakan usaha. 

Sebenarnya pengusaha atau pengrajin dapat memanfaatkan kesempatan 

menggunakan dana dari pihak luar baik itu dari pemerintah, BUMN dan Bank 

untuk mengembangkan usaha. Mereka sebenarnya dapat menggunakan modal 

dan memilih modal yang dianggap relatif mudah dan murah. Salah satu usaha 

yang mungkin harus dilakukan adalah dengan membuat usulan kebutuhan dana 

atau modal ke lembaga keuangan atau lembaga yang menyediakan bantuan 

permodalan. Dengan tambahan dana dari pihak ketiga, maka akan dapat 

meningkatkan motivasi pengusaha untuk meningkatkan usaha dan tentu saja ha1 

ini mengarah kepada pengembangan usaha. 

Etos kerja yang rendah . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengrajin melakukan pekerjaan 

didasarkan atas ketersediaan waktu yang kosong dan luang. Para pengrajin 

sebenarnya tidak bekerja untuk meningkatkan kualitas taraf hidup atau menjadi 

lebih baik. Mereka bekerja sekadar untuk memanfaatkan waktu yang 



menganggur dan bukan merupakan pekerjaan inti atau utama. Mereka 

melakukan peke jaan sambilan disamping pekerjaan utama mereka. 

Jika para pengrajin melakukan peke j aan  dengan tujuan untuk mencapai 

hasil atau penghasilan yang lebih baik, maka motivasi mereka untuk bekeja 

akan lain. Jika mereka dapat bekeja dengan semangat yang lebih baik maka 

akan dapat dihasilkan produk yang lebih banyak. Dengan peningkatan etos 

kerja, maka hasil yang lebih baik akan dapat dicapai oleh pengrajin. 

- Sangat bersifat tradisional 

Usaha yang dilakukan oleh pengrajin bersifat tradisional dan sarat dengan 

muatan lokal. Para pengrajin sangat mempertahankan model dan budaya yang 

berlaku di daerah, sehingga sangat sulit sekali untuk menerima perubahan. 

Pengrajin lebih mau untuk bekerja karena kebiasaan dan bukan didasarkan pada 

pengetahuan pang diperlukan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak 

dengan kualitas yang lebih baik. 

Berdasarkan informasi penelitian yang dilakukan dimana pada usaha 

sulaman bordir telah tersedia mesin produksi yang dapat menghasilkan lebih 

banyak dan lebih cepat. Akan tetapi para konsumen merasa lebih menyukai 

produk yang dihasilkan dengan menggunakan tangan atau yang dilakukan secara 

manual. Oleh karena itu para pengrajin lebih suka untuk mempertahankan usaha 

tradisional yang mengejakan produk dengan menggunakan tangan karena 

dianggap kualitas, mutu dan model lebih baik. 

Sebenarnya usaha yang bersifat tradisional ini harus diperkaya dengan 

pembaharuan, sehingga menghasilkan produk tradisional yang bemotif modem. 



Untuk itu para pengrajin hams berani mencoba menggunakan dan memasukkan 

unsur modern dalam pembuatan produk. Dengan memperkaya motif tersebut, 

maka akan ada nuansa seni dan pengembangan dari produk yang dihasilkan. 

Menggunakan teknologi yang sudah usang 

Dalam menghasilkan produk, usaha kecil kerajinan rotan-kayu-bambo, emping 

dan pakaian masih menggunakan alat-alat yang sederhana dengan menggunakan 

tangan atau dijalankan secara manual. Para pekerja menggunakan kemampuan 

dan kekuatan ototnya untuk menggerakkan alat tersebut. Karena masih 

menggunakan tangan, maka hasil produksi tidak banyak dan jumlahnya sangat 

terbatas. Misalnya, para pekerja yang bekerja pada usaha kecil emping malinjo 

hanya dapat menghasilkan produk sehari rata-rata I kg. Jumlah yang dihasilkan 

itu sangat terbatas dengan kemampuan para peke rja. 

Sebenarnya para pengrajin dapat menggunakan peralatan yang lebih 

modem dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu tentu saja diperlukan tambahan 

dana untuk mendapatkannya. Tambahan dana tersebut akan dapat diperoleh 

dengan menggunakan fasilitas bantuan permodalan yang telah ada. Sebenamya 

untuk pembaharuan dan pengembangan usaha, para pengusaha dari usaha kecil 

jangan merasa penggunaan modal asing akan memberatkan usaha yang sedang 

dijalankan, akan tetapi justru akan dapat meningkatkan kinerja dari usaha yang 

dilakukan. 



Kesempatan 

Kesempatan adalah suatu kondisi dimana usaha kecil untuk melakukan atau 

menghasilkan suatu produk karena adanya faktor eksteren yang mempengaruhi. 

Usaha kecil dapat memanfaatkan kesempatan ini dalam situasi kekuatan dan 

dalam situasi kelemahan yang bersifat internal. Dengan demikian, kemampuan 

pengusaha memanfaatkan kesempatan merupakan suatu yang dapat 

meningkatkan penghasilan atau meningkatkan kinerja usaha. Dari penelitian 

yang dilakukan, maka kesempatan yang dapat dihasilkan dalam kegiatan ini 

adalah: 

- Adanya pembinaan dari pemerintah 

Untuk dapat berkembang dan tumbuh di ba\\-ah bimbingan dan pembinaan 

pemerintah, sebenarnya usaha kecil memiliki kesempatan untuk itu. Jika 

seandainya usaha kecil menerapkan strategi kekuatan dan kesempatan, inaka 

akan dapat dilakukan suatu perbaikan yang berkesinambungan kearah 

peningkatan dan perkembangan usaha. Untuk semua itu sebenarnya usaha kecil 

tinggal untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sehingga akan 

terjadi suatu sinergi yang baik antara usaha kecil dengan pemerintah. 

Dengan memanfaatkan kesempatan ?an2 diberikan oleh pemerintah, 

berupa pembinaan, konsultasi dan permodalan, sebenarnya para pengusaha akan 

dapat mengembangkan usaha. Para pengusaha tidak perlu merasa khawatir 

dengan masalah pembinaan dan modal akan tetapi hanyalah komitmen lebih 



baik. Suatu komitmen yang baik atas suatu usaha akan dapat membuat suatu 

usaha lebih mungkin untuk tumbuh dan berkembang. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha kecil sangat jarang 

memanfaatkan kesempatan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Usaha 

kecil lebih suka untuk melakukan kegiatan sendiri yang hasilnya dengan segera 

dapat diketahui jika dibandingkan dengan pembinaan pemerintah. Para 

pengusaha lebih merasa yakin dengan pekerjaan yang mereka lakukan akan 

dapat menghasilkan dari pada mendengarkan omongan atau bimbingan dari 

pemerintah. Para pengusaha merasa apa yang dilakukan pemerintah hanyalah 

membuang waktu mereka dan hasilnya tidak jelas kapan realisasinya. Para 

pengusaha pada usaha kecil lebih banyak menginginkan bantuan riel yang lebih 

nampak dan benvujud. 

- Bantuan sumber dana dan permodalan murah dari BUMN 

Untuk kelancaran usaha dan sekaligus untuk mengatasi masalah modal, maka 

pemerintah belierja salna dengan Kanivil.'Dinas Koperasi dan UKM, Kanwili 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

melakukan kegiatan penyediaan dana yang akan dialokasikan ke usaha kecil dan 

akan dipergunakan secara bergilir. Dengan modal ini diharapkan akan terjadi 

suatu peningkatan usaha bagi usaha kecil yaitu dengan menambah usaha atau 

menggunakan modal untuk membiayai usaha. 

Jika kesempatan bantuan modal ini dimanfaatkan dengan baik oleh usaha 

kecil, inaka akan tejadi suatu sinergi yang baik antara pemberi dan penyedia 



dana dengan para pengguna dana. Dana yang disediakan dapat digunakan untuk 

tujuan peningkatan usaha dari usaha kecil. Dana tersebut juga dapat digunakan 

oleh usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan modal uang, khususnya dalam 

menambah usaha dan atau membayar utang jangka pendek yang telah jatuh 

tempo. 

Etos ke j a  yang membudapa 

Etos kerja yang ada pada pengrajin di usaha kecil sudah membudaya 

sehingga apa yang dilakukan sepertinya sudah membudaya. Pekerjaan yang 

dilakukan sepertinya sudah merupakan keharusan Fang harus dilakukan oleh 

setiap orang. Semua ini mencerminkan adanya suatu motivasi untuk berbuat dan 

bertindak, khususnya untuk melakukan sesuatu yang ada manfaatnya bagi 

kehidupan dari para pengrajin. Jika etos ke j a  yang dimiliki oleh setiap pengrajin 

ini bisa lebih disalurkan, maka akan menjadi suatu kekuatan sendiri yang diikuti 

oleh kesempatan untuk dapat lebih ma.ju, maka akan menghasilkan suatu 

produktivitas yang lebih baik. 

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa etos kerja yang tinggi dari 

para pengrajin merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan produksi atau 

penghasilan kearah yang. lebih baik. Etos kerja tersebut akan merupakan 

motivasi yang bisa saja bersumber dari dalam diri pengajin sendiri yang berupa 

kekuatan dan bisa bersumber dari luar diri pengrajin yang akan mewujudkan 

motivasi untuk maju. Jika etos kerja in i  dapat dibina dan diarahkan, maka akan 



terjadi suatu peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan bagi usaha yang 

dilaksanakan. 

- Perkembangan ekonomi dan globalisasi 

Dengan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang mengarah 

ke globalisasi akan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk ikut 

tumbuh dan berkembang. Globalisasi akan menjadikan suatu daerah usaha yang 

lebih luas yang sekaligus akan dapat memaksa usaha kecil untuk melakukan 

kegiatan yang mengarah dan berorientasi pada ekonomi yang bersifat global. 

Dengan visi globalisasi ini, maka setiap pengusaha Fang bekerja pada usaha 

kecil akan termotivasi menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik 

dengan harga yang lebih bersaing. 

Perkembangan ekonomi akan memberikan kesempatan pada usaha kecil 

untuk dapat membenahi diri agar apa yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar 

dan disukai oleh konsumen. Globalisasi akan menjadikan suatu usaha kecil 

melakukan kegiatan berdasarkan standar lnutu yang ada dan tentu saja dengan 

harga yang bersaing. 

- Bantuan teknologi dan manajemen 

Untuk dapat meningkatkan kinerja usaha, maka saat ini terdapat kesempatan 

untuk meng~wnakan teknologi yang tepat guna dan iebih baik (misalnya dengan 

menggunakan mesin yang dijalankan dengan sistem komputer) jika 

dibandingkan dengan menggunakannya secara manual (tangan). Penggunaan 



teknologi akan memberikan kesempatan pada usaha kecil untuk lebih tumbuh 

dan berkembang. 

Disisi lain tersedianya manajemen akan menjadikan suatu kegiatan lebih 

tertata dengan baik. Manajemen akan dapat membantu pengrajin untuk 

menghasilkan infonnasi yang dibutuhkan pada ~vaktu yang tepat. Dengan 

inenggunakan dan melakukan manajemen yang baik, maka segala sesuatu yang 

ada kaitannya dengan kegiatan organisasi atau lembaga (usaha kecil) akan 

tertata lebih baik. 

Saat ini pemerintah menyediakan bantuan teknologi dan manajemen 

yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan 

berkembang dan juga tertata dengan baik. Kesempatan ini akan dapat membantu 

pengrajin atau pengusaha pada usaha kecil dan menenzah untuk memahami 

penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 

Untuk itu para pengrajin atau pengusaha pada usaha kecil dan menengah akan 

memiliki kesempatan untuk menimba ilmu dan pengetahuan dalam pemahaman 

penggunaan ah-a la t  yang cocok untuk tujuan kegiatan yang dilakukan. Disisi 

lain juga terbuka kesempatan untuk mempelajari dan memahami lebih baik 

tentang masalah manajemen yang seharusnya dilaksanakan pada usaha kecil dan 

menengah. Dengan adanya infonnasi atau bantuan teknologi dan manajemen ini, 

maka akan memberikan suatu kesempatan kepada para pengrajin dan pengusaha 

pada usaha kecil dan menengah untuk lebih baik dalam melaksanakan dan 

mengatur atau menata kegiatan di usaha yang mereka lakukan. 



Pendanaan dan Modal 

Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan modal murah sebagai dana 

yang hams digulirkan kepada pengusaha kecil. Dana murah itu disalurkan 

melalui pemerintah daerah, Kanwil atau dinas koperasi dan UKM serta Kanwil 

atau Dinas Perindustian dan Perdagangan. Disamping itu bantuan dana dengan 

bunga murah juga disalurkan melalui alokasi dana dari BUMN. Disisi lain maka 

usaha kecil dan menengah diberikan kesempatan untuk mendapatkan dana dari 

bank komersial atau konvensional oleh pemerintah. Pemerintah melalui surat 

keputusan telah mengeluarkan paket Oktober untuk membantu usaha kecil dan 

menengah melalui penyaluran kredit bank. Bank memberikan suatu kemudahan 

bagi usaha kecil dan menengah untuk meminjam dana dan modal kepada bank 

dengan tujuan untuk pembiayaan dan investasi. 

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dapat menyebabkan suatu 

usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan jumlah modal dalam rangka 

pengembangan usaha atau investasi. Untuk ini diperlukan suatu motivasi yang 

kuat dari dalam diri para pengajin atau pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha dengan baik. Untuk itu pengusaha harus dapat menata kegiatan dengan 

baik sehingga dapat membayar setiap ke~vajiban secara konsisten dan teratur. 

Dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan dana tersebut, maka usaha kecil 

akan dapat lebih meningkatkan usaha yang mereka lakukan. Disisi lain dengan 

adanya suatu komitmen yang baik dari para pengusaha kecil untuk 



mengembalikan kembali dana yang telah dipinjam, mnka pada masa yang akan 

datang mereka masih dapat meminjam atau menambah pinjaman jika 

seandainya usaha yang sedang dilakukan secara positif dapat berkembang. 

Ancaman 

Ancaman adalah suatu keadaan dimana usaha menghadapi hambatan untuk 

tumbuh dan berkembang dari pihak luar. Ancaman akan menjadi masalah besar 

jika pengrajin dan penpsaha usaha kecil dan rnenengah tidak dapat 

meminimisasinya. Untuk itu setiap pengusaha harus dapat mengendalikan atau 

menghambat datangnya ancaman, misalnya dengan melakukan perubahan sesuai 

dengan tuntutan pasar waktu itu. Jika ancaman tidak dapat diminimisasi atau 

diatasi, maka bisa menjadikan usaha yang kita lakukan akan bangkrut atau 

gulung tikar. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka ancaman 

yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah saat ini adalah sebagai berikut: 

- Persaingan dari Usaha kecil sejenis 

Karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, maka para pengusaha 

berlomba untuk menghasil produk di masing-masing daerah. Setiap daerah akan 

mencoba menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Kondisi ini akan dapat menjadikan sejenis produk akan dihasilkan oleh beberapa 

daerah. Setiap daerah akan menghasilkan produk yang sama karena kondisi 

geografis, sosial dan ekonomi. Kondisi akan dapat mengakibatkan persaingan 

antara produk sejenis akan semakin kuat. Produk yang memiliki kualitas yang 



lebih baik dengan harga yang lebih rendah akan dapat menyaingi produk dengan 

kualitas yang sama j ika harganya lebih tinggi. 

Kondisi persaingan yang ketat juga terjadi pada usaha kecil dan 

menengah yang diteliti, misalnya emping malinjo (Sumatera Barat) mendapat 

saingan yang kuat dari usaha emping malinjo dari Pulau Jawa @I Yogyakarta) 

yang harga produknya lebih rendah dibandingkan dengan produksi Pariaman- 

Sumatera Barat. Emping dari Pariaman dijual dengan harga antara Rp25.000 - 

Rp30.000 sedangkan kerupuk emping dari Jawa adalah dengan harga Rp18.000 

sampai Rp24.000. Kondisi ini dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan 

akan kalah bersaing dengan produk impor atau yang didatangkan dari luar 

daerah. 

Pada kondisi persaingan ini, maka para pemakai atau pembeli akan 

memilih produk dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang iebih 

murah. Produk yang akan dipilih adalah produk yang lebih baik dari produk 

lainnya. Untuk itu para pengusaha harus bisa melihat tingkat persaingan dari 

produk yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang sejenis, maka tingkat 

persaingan akan semakin ketat, para pengrajin harus melakukan kegiatan dan 

pekerjaan dengan lebih baik. Jika para pengrajin tidak melakukannya, maka 

risiko tidak lakunya barang dan jasa (produk) yang dihasilkan akandapat terjadi 

sehingga akan kalah bersaing dengan prodds i  sejenis 



- Kualitas clan biaya produksi 

Seperti halnya dikemukakan pada bagian persaingan di atas, ancaman juga ada 

dalam bentuk kualitas dan biaya produksi. Kualitas merupakan nilai yang 

diberikan oleh konsumen atas produk kita, karena produk tersebut dapat 

memenuhi atau memuaskan mereka atau konsumen merasa puas dengan jumlah 

pengorbanan yang dibayarkannya untuk produk yang mereka peroleh. Disisi lain 

penpusaha harus juga memiliki suatu standar kualitas yang ingin dicapai yaitu 

sesuai dengan prasyarat yang berlaku. Jika produk tidak memiliki suatu standar 

mutu atau kualitas, maka produk tersebut akan mengalami masalah di pasar dan 

akan menghadapi ancaman yang serius dari perusahaan pesaing. Misalnya saja 

untuk usaha kerajinan rotan di Padang, dimana produk perabot yang mereka 

hasilkan tidak dapat menyaingi produk yang dihasilkan oleh daerah pemasok 

perabot rotan dari Cirebon karena kualitas dan harga. Produk perabot rotan dari 

Cirebon dapat dijual dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang 

lebih baik di pasar sehingga produk rotan yang berasal dari Sumatera Barat tidak 

dapat bersaing dengan produk dari Cirebon. Menurut pengajin, kualitas bahan 

baku mereka sama dan menggunakan sumber yang sama, akan tetapi mereka 

memiliki suatu jaminan kualitas dan juga biaya produksi yang rendah karena 

menggunakan mesin yang cocok. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan 

pengajin rotan di Sumatera Barat kalah bersaing dengan produk rotan dari 

Cirebon. 

Sesuai dengan kondisi ini maka usaha keraiinan rotan-kayu-bambu di 

Padang dan DI Yogyakarta hams dapat membuat suatu standar pang telah diakui 



oleh pemerintah misalnya dengan sertifikat SNI atau SII. Dengan adanpa 

sertifikat tersebut, maka hasil kerajinan yang dihasilkan akan dapat sama-sama 

bersaing dengan produk kerajinan dari daerah lain. Dengan adanya keinginan 

untuk mempertahankan kualitas tersebut, maka pasar untuk penjualan produk 

akan dapat dikembangkan. 

- Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi 

Perkembangan ekonomi dan globalisasi juga akan merupakan ancaman 

disamping merupakan kesempatan, seperti yang diuraikan pada bagian 

sebelumnya. Dengan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

yang mengarah ke globalisasi akan membuat pengusaha usaha kecil dan 

menengah ha& berhati-hati dalam berusaha, sebab kemungkinan akan menjadi 

ancaman yang dapat menghancurkan usaha yang telah dibina sebelumnya. 

Globalisasi akan menjadikan suatu daerah usaha yang lebih luas yang sekaligus 

akan dapat memaksa usaha kecil untuk melakukan kegiatan yang mengarah dan 

berorientasi pada ekonomi yang bersifat global. Disisi lain globalisasi juga akan 

menjadikan dunia ini menjadi kecil sehingga produk satu daerah akan mudah 

masuk ke daerah lain. 

Dengan visi globalisasi ini, maka setiap pengusaha yang bekerja pada 

usaha kecil akan tennotivasi menghasilkan produk dengan kualitas pang lebih 

baik dengan harga yang lebih bersaing. Disisi lain, dengan globalisasi ekonomi 

tersebut akan menyebabkan daerah usaha kecil dan menengah akan semakin 

terbatas kalau para pengrajin atau pengusaha tidak dapat menekan ancaman. 



Perkembangan ekonomi akan memberikan kesempatan dan ancaman 

yang serius pada usaha kecil sehingga diperlukan pembenahan diri dan 

kemampuan usaha kecil dan menengah agar apa yang dihasilkan dapat diterima 

oleh pasar dan disukai oleh konsumen. Globalisasi akan mengharuskan suatu 

usaha kecil dan menengah melakukan kegiatan berdasarkan standar mutu yang 

ada dan tentu saja dengan harga yang bersaing jika tidak ingin mengalami 

kehancuran dan kegagalan pada pasar yang lebih luas dan bersifat tanpa batas. 

Disisi lain, globalisasi akan dapat menjadi suatu motivasi baru untuk 

pengembangan spesifikasi dan difersifiasi produk. Pengusaha dari usaha kecil 

yang kreatif akan dapat memanfaatkan moment ini untuk mencari kesempatan 
P 

untuk tumbuh dan berkembang. 

- Kualitas sumber daya manusia yang rendah 

Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa kualitas sumber daya manusia yang 

melaksanakan pekerjaan pada usaha kecil dan menengah berkualitas dan 

berpendidikan relatif rendah. Kualitas ini membuhqikan bahwa yang melakukan 

pekerjaan sebagai pengelola usaha kecil dan menengah adalah orang yang mau 

bekerja untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga atau boleh juga dinyatakan bahwa mereka dahulunya tidak dapat 

menlanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena adanya kendala 

biaya dan memilih untuk berusaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber 

daya manusia yang mengelola usaha ini memang kualitasnya sangat rendah. 

Dengan rendahnya kualitas sumber daya lnanusia tersebut akan menjadi 



ancaman bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang, karena 

visi dan pengetahuan para pengelola adalah sebatas pemahaman umum tentang 

bemsaha. Mereka cenderung bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kurang motivasi untuk tumbuh dan berkembang karena kurang berani untuk 

membuat keputusan. 

Namun ancaman ini akan dapat diatasi dengan mengusahakan agar 

ancaman ini dapat ditekan serendah mungkin atau setidaknya dapat diminimisasi 

sehingga kurangnya kualitas sumber daya manusia tidak menyebabkan usaha 

semakin surut dan cenderung semakin menurun. Kurangnya kualitas sumber 

daya manusia ini dapat ditanggulangi dengan mengikuti pelatihan dan kursus 

serta diskusi dengan teman, sahabat dan lembaga yang terkait, khusus dalam 

bentuk pembinaan kemampuan managerial bagi pengusaha dan pengelola usaha 

kecil dan menengah. 

- Pendanaan dan Modal 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa usaha kecil dan menengah umumnya 

menggunakan modal sendiri untuk menjalankan operasi kegiatan. Penggunaan 

modal sendiri sebenarnya berdampak positif kepada usaha karena para 

pengusaha dan pengelola tidak harus memikirkan pengembalian modal itu 

seperti halnya pembiayaan melalui kredit. Penggunaan modal sendiri yang dapat 

mengakibatkan rendahnya kinerja usaha karena para pengusaha tidak 

termotivasi untuk mengembalikan uang yang digunakan dengan segera. Sumber 

dana yang berasal dari modal sendiri akan sangat terbatas, sehingga perlu 



dicarikan pendanaan asing untuk dapat membiayai kegiatan perusahaan, 

khususnya dalam pengembangan usaha. 

Pendanaan dan modal ini bisa menjadi ancaman jika seandainya pengusaha 

kurang dapat mengendalikan kegiatan dengan baik. Dalam penggunaan modal 

asing memerlukan suatu manajemen yang baili, khususnya tentang penggunaan 

dan skedul pengembalian. Kegagalan pengpnaan dari modal asing akan 

menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pada kreditur. Jika 

seandainya penpsaha gagal mengembalikan kredit, maka akan berisiko pada 

usaha yang sedang dijalankan. Para kreditur dapat melakukan haknya untuk 

menyita atau memaksa penbwsaha untuk mengembalikan kredit yang telah 

dibuat. Oleh karena itu maka sangat diperlukan sekali kornitmen pemilik dan 

pengusaha untuk tetap dan secara rutin melaksanakan kewa-jiban dalam melunasi 

kredit kepada pihak ketiga 

Jika masalah pendanaan dan modal ini gagal dan mengalami kendala, maka 

pendanaan dan modal akan menjadi ancaman yang serius untuk pengembangan 

usaha kecil dan menengah. Untuk usaha kecil dan menengah hams lebih hati- 

hati dalam memilih dan menseleksi kegiatan apa yang dibiayai dan didanai 

dengan menggunakan modal yang berasal dari pihak ketiga atau kreditur. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa jika setiap usaha dilaksanakan dengan 

menggunakan modal sendiri, maka para pengusaha akan merasa aman untuk 

menggunakan modal tersebut. Namun dengan hanya mengandalkan modal 

sendiri saja dalam menjalankan usaha, maka akan terjadi ketidakseimbangan 



dalam kegiatan, sebab pengusaha akan merasa tidak adanya kewvajiban yang 

harus dipenuhi terhadap modal. 

Pasar Usaha kecil masih bersifat lokal 

Sesuai dengan yang dikemukakan pada bagian kekuatan, bah~va pada 

umumnya usaha kecil dan menengah berorientasi pasar dari produk yang 

dihasilkan adalah bersifat Iokal atau pada dasarn~~a adalah untuk memenuhi 

kebutuhan lokal saja. Para pengrajin hanya menjual produk yang dihasilkannya 

pada tingkat lokal atau di daerah dimana produk itu dihasilkan. Hal ini bisa 

menjadi ancaman bagi kelangsungan dari usaha yang sedang dibina oleh 

pengusaha usaha kecil yang ada. Densan adanjva kebebasan bemsaha dan 

globalisasi, kemungkinan produk yang sejenis masuk ke daerah penjualan 

sekarang sangat terbuka. Jika ha1 ini terjadi, rnaka produk lokal akan semakin 

terdasak oleh produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Apalagi jika produk dari 

daerah lain itu dengan kualitas yang lebih baik, maka kemungkinan orang atau 

para konsumen akan beralih kepada produk pesaing. 

Untuk itu para pengajin harus dapat meminimisasi ancaman ini ini 

dengan melakukan suatu usaha untuk memperluas daerah pemasaran dan 

penjualan. Dengan demikian sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap 

usaha kecil dan menen,@ untuk mencari pasar pada tingkat regional dan jika 

perlu nasional dan international. Dengan merubah visi menjadikan produk yang 

dihasilkan hams dapat dijual diluar daerah, maka produk yang dihasilkan harus 



sesuai dengan standar mutu dan dengan harga yang pantas untuk bersaing 

dengan usaha atau produk sejenis. 

- Fasilitas pabrik masih menggunakan rumah tinggal 

Meskipun kegiatan pengrajin dalam menghasilkan produk atau membuat 

produk dilakukan di rumah tempat tinggal, namun ini akan menjadi suatu 

tantangan atau ancaman untuk pengembangan usaha. Pemanfaatan rumah 

tinggal hanya dapat dilakukan untuk jangka pendek selama perusahaan belum 

berkembang. Jika perusahaan atau usaha sernakin berkembang, maka sudah 

merupakan keharusan untuk mencari tempat usaha yang baru dengan 

mempertimbangkan posisi dan lokasi usaha. Pemilihan letak dan posisi 

perusahaan merupakan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu usaha. Ketidak 

cocokan pemilihan tempat usaha dapat mengakibatkan kegagalan usaha. 

Oleh sebab itu, setiap pengusaha harus dapat memperhatikan kebutuhan 

akan tersedianya tempat usaha yang dapat diprioritaskan dart dapat 

dikembangkan untuk jangka panjang. Tempat usaha merupakan suatu fasili tas 

yang harus direncanakan dengan matang. Pemilihan tempat menuntut suatu 

investasi yang cukup banyak, sehingga hams adanpa suatu kegiatan dan 

kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. 

Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

rumah tinggal oleh pengrajin dalam menghasilkan suatu produk akan dapat 

mengakibatkan biaya yang rendah. Biaya yang rendah akan dapat 

mengakibatkan harga barang yang rendah di pasar namun akan merupakan 



ancaman bagi pengembangan usaha. Harga rendah tidak akan dapat terus 

dipertahankan jika perusahaan sudah memil iki fasilitas pabrik yang bukan 

merupakan rumah tinggal. Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan yang tepat 

dalam menjalankan kegiatan dan mencari tempat untuk melakukan kegiatan 

tersebut. 

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa usaha kecil pada umumnya 

menghadapi kondisi kekuatan-kesempatan dan kekuatan-ancaman. Dengan adanya 

suatu tekad dan usaha yang sungguh-sungguh memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 

oleh usaha kecil dan didorong oleh adanya lembaga permodalan yang telah memberikan 

dana, maka kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang usaha kecil akan dapat 

diwujudkan. Dalam ha1 ini pemerintah bersama-sama lembaga keuangan formal 

maupun informal haws ikut serta dalam membantu usaha kecil untuk menjadi sektor 

ekonomi yang dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan. Disisi lain usaha kecil juga 

menghadapi kelemahan untuk mendapatkan kesempatan dan kelemahan dalam 

menghadapi ancaman. Untuk itu diperlukan suatu perhatian yang serius dari lembaga 

terkait untuk dapat membina usaha kecil sehingga mampu untuk terus bangkit dan 

menjadi motor penggerak ekonomi. Dengan adanpa suatu itikad baik pemerintah dalam 

memberdayakan usaha kecil ini, maka usaha kecil akan dapat turnbuh dan menjadi 

usaha ekonomi kerakyatan di setlap daerah. 

2. Lembaga Permodalan 

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa secara garis 

besamya terdapat 5 lembaga permodalan yang ada dalam pembiayaan usaha bagi usaha 



kecil dan menengah. Lembaga pennodalan itu mulai dari bersifaf formal sampai kepada 

yang informal yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga permodalan bagi usaha kecil 

clan menengah di Indonesia itu adalah Pemerintah daerah (Pemda), Kan\vil/Dinas 

Koperasi dan UKM, KanwiUDinas Perindustrian dan Perdagangan, BUMN, Bank 

Umum, dan lembaga keuangan informal lainnya seperti Bank Perkreditan Rahyat, 

BMT, Modal Ventura. Dari hasil temuan penelitian, maka yang digunakan oleh usaha 

kecil dalam pembiayaan usaha hanyalah yang informal dan formal saja. 

Lembaga permodalan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga 

yang menyediakan modal untuk dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam 

mendapatkan dana tambahan untuk menjalankan atau meningkatkan usaha yang sedang 

dijalankan. Lembaga ini menyediakan dana untuk kepentingan usaha kecil dan 

menengah dalam ha1 pembiayaan investasi atau modal kerja. Lembaga permodalan in i  

bisa berupa lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu usaha kecil 

ataupun lembaga yang secara resmi melakukan kegiatan utamanya menyalurkan dana 

pada pihak ketiga. 

Adapun lembaga permodalan yang saat ini menyalurkan dana bagi 

pengembangan dan pembinaan usaha kecil di daerah Sumatera Barat adalah 

1). Bank, yang terdiri dari seluruh bank umum di Sumatera Barat, misalnya BRI, 

Bank Mandiri, BNI 46, BPD atau Bank Nagari serta lembaga perbankan lainnya. 

Bank menyalurkan dana ke usaha keciI dengan menggunakan dasar bunga 

normal atau yang berlaku umum berlaku pada saat transaksi. 

2). Pemerintah daerah melalui pengalokasian dana yang berasal dari APBD dan 

APBN. Pada umumnya setiap kantor pemerintah pusat di tingkat Propinsi, 



Kabupaten dan Kota menyalurkan sebagian dana anggaran untuk pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil. Pemerintah daerall mernberikan bunga yang sangat 

rendah yaitu sebesar 3% - 4%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit yang 

kemudian hams digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan untuk 

pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. 

3). Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM, serta Kanwil atau Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kanwil dan 

Dinas mengalokasikan dana yang berasal dari APBN. Pada umumnya setiap 

Kanwil dan Dinas di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota menyalurkan dana 

anggaran untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Tingkat bunga yang 

ditentukan adalah sebesar 4%- 6%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit 

yang kemudian hams digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan 

untuk pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. Besarnya dana yang 

disalurkan sebagai kredit adalah sebesar 80% dari anggaran, sedangkan sisanya 

digunakan sebagai hibah kepada usaha kecil berupa pemberian pembinaan dan 

pelatihan serta untuk parneran industri. 

4). BUMN, yaitu lembaga yang menyisihkan dana yang berasal dari keuntungan 

setiap tahun sebesar 1% - 5%. Pada BUMN ini tergabung seluruh perusahaan 

milik negara, yang saat ini berjumlah 24 perusahaan. Dana yang ada tersebut 

disalurkan kepada usaha kecil melalui kredit pembinaan bapak angkat. Dana 

yang diberikan kepada usaha kecil adalah berupa kredit ringan dan hams 

dikembalikan dan akan digulirkan kepada usaha kecil lain yang membutuhkan. 

Tingkat bunga yang ditentukan adalah sebesar 6% - 12%. Dana pang disediakan 



dapat berupa kredit yang kemudian harus digdirkan kembali dan dana hibah 

yang digunakakan untuk pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. 

Besarnya dana yang disalurkan sebagai kredit adalah sebesar 80% dari 

anggaran, sedangkan sisanya digunakan sebagai hibah kepada usaha kecil 

berupa pemberian pembinaan dan pelatihan serta untuk parneran industri. 



BAB M 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan seperti yang telah diuraikan pada 

bagian temuan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dan dikemukakan saran 

penelitian. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Kecil di Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 3 tiga unit sentra usaha kecil yaitu 

kerajinan rotan di Pitameh, usaha emping malinjo di Lohong-Karan Aur-Ampalu di 

Pariaman dan Pakaian jadi/muslim/konveksi/Sulaman Bordir di Sitapung-Penampung 

Agam Sumatera Barat dan kerajinan rotan-kay-bambu, usaha emping-jagung dan 

Pakaian jadi-konveksi-batik di DIY menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah 

adalah perusahaan kecil tradisional dan dikelola oleh pemilik. Secara umum usaha 

tersebut merupakan usaha milik pribadi. Dari penelitian dapat disimpulkan masalah 

utama yang dihadapi oleh usaha kecil adalah a) masalah permodalan, b) masalah 

Manajemen dan Pemasaran, c) masalah Sumber Daya Manusia, dan d) masalah 

penggunaan teknologi. Karena masalah usaha kecil tersebut, maka banyak usaha kecil 

yang tidak mampu untuk memanfaatkan lembaga permodalan yang resmi berupa bank 

dan non bank untuk membantu dalam pembiayaan kegiatan usaha kecil tersebut. 

Dari hasil analisis SWOT paitu tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, khususnya 



industri kerajinan sampel baik dari Sumatera Barat mauplin DIY dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap usaha kecil dalam pengembangan 

usaha terdiri dari 1) Usaha perseorangan bersifat yang turun temurun, 2) Etos ke j a  

dalam berusaha adalah untuk membiayai hidup keluarga, 3) Kegiatan dibiayai 

dengan modal sendiri, 4) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau 

menganggur, 5) Usaha dilakukan atas dasar pesanan, 6) Pasar usaha kecil adalah 

bersifat lokal, dan 7) Fasilitas pabrik menggunakan n ~ m a h  tinggal. 

b. Kelemahan. Kelemahan yang merupakan hambatan dari setiap usaha kecil dalam 

pengembangan usaha terdiri dari 1 )  Kualitas produk yang dihasilkan belum standar, 

2) Inovasi produk masih kurang atau bersifat menoton, 3) Kualitas (pengetahuan) 

sumber daya manusia masih rendah, 4) Kurangnya kemauan untuk berkembang, 5) 

Etos kerja yang rendah, 6) Usaha bersifat tradisional, dan 7) menggunakan teknologi 

yang sudah usang. 

c. Peluang. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh setiap usaha kecil dalam 

pengembangan usaha terdiri dari 1 )  Adanya pembinaan dari pemerintah, 2) Bantuan 

sumber dana dan permodalan murah dari pemerintah dan BUMN, 3)  Budaya Etos 

k e j a  (kemauan untuk bekerja yang tinggi), 4) Perkembangan ekonomi dan 

globalisasi, 5) Bantuan teknologi dan manajemen, dan 6)  Pendanaan Modal dari 

lembaga keuangan. 

d. Ancaman. Ancaman yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha dari 

setiap usaha kecil terdiri dari 1)  Persaingan dari usaha kecil sejenis, 2) Kualitas dan 

biaya produksi, 3) Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi, 4) Kualitas sumber daya 



manusia yang rendah, 5) Pendanaan dan Modal yang semakin mahal, 6) Pasar usaha 

kecil adalah bersifat lokal, dan 7) Fasilitas pabrik masih menggunakan rumah 

tinggal. 

2. Lembaga Permodalan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahna lembaga permodalan yang resmi 

atau formal dan juga informal yang ditentukan oleh keputusan pemerintah, memberikan 

dan menyediakan dana untuk dapat memberdayakan usaha kecil di daerah. Lembaga 

permodalan itu adalah: 

1). Bank, yang terdiri dari seluruh bank umum di Sumatera Barat dan DIY, misalnya 

BRI, Bank Mandiri, BNT 46, BPD atau Bank Nagari serta lembaga perbankan 

lainnya. Bank menyalurkan dana ke usaha kecil dengan menggunakan dasar 

bunga normal atau yang berlaku umum berlaku pada saat transaksi. 

2). Pemerintah daerah melalui pengalokasian dana yang berasal dari APBD dan 

APBN. Pada umumnya setiap kantor pemerintah pusat di tingkat Propinsi, 

Kabupaten dan Kota menyalurkan sebagian dana anggaran untuk pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil. Pemerintah daerah memberikan bunga yang sangat 

rendah yaitu sebesar 3% - 4%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit yang 

kemudian harus digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan untuk 

pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. 

3). Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM, serta Kanwvil atau Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kanwil dan Dinas 

mengalokasikan dana yang berasal dari APBN. Pada umumnya setiap Kanwvil dan 



Dinas di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota menyalurkan dana anggaran untuk 

pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Tingkat bunga yang ditentukan adalah 

sebesar 4%- 6%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit yang kemudian harus 

digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan untuk pelatihan dan 

pembinaan para pengusaha usaha kecil. Besarnya dana yang disalurkan sebagai 

kredit adalah sebesar 80% dari anggaran, sedangkan sisanya dibxnakan sebagai 

hibah kepada usaha kecil berupa pemberian pembinaan dan pelatihan serta untuk 

pameran industri. 

4). BUMN, yaitu lembaga yang menyisihkan dana yang berasal dari keuntungan 

setiap tahun sebesar 1% - 5%. Pada BUMN ini tergabung seluruh perusahaan 

milik negara, yang saat ini berjumlah 24 perusahaan. Dana yang ada tersebut 

disalurkan kepada usaha kecil melalui kredit pembinaan bapak angkat. Dana yang 

diberikan kepada usaha kecil adalah berupa kredit ringan dan hams dikernbalikan 

dan akan digulirkan kepada usaha kecil lain yang membutuhkan. Tingkat bunsa 

yang ditentukan adalah sebesar 6% - 12%. Dana yang disediakan dapat bempa 

kredit yang kemudian hams diglirkan kembali dan dana hibah pang digunakakan 

untuk pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. Besarnya dana yang 

disalurkan sebagai kredit adalah sebesar 80% dari anzgaran, sedangkan sisanya 

digunakan sebagai hibah kepada usaha kecil berupa pemberian pembinaan dan 

pelatihan serta untuk pameran industri. 

Lembaga permodalan ini memberikan dana ben~pa kredit kepada usaha kecil dan 

harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan ditambah dengan beban bunga. 



B. Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka perlu dilakukan kegiatan lebih 

lanjut oleh setiap pemerintah atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil untuk dapat 

membantu usaha kecil agar dapat menjadi lebih mandiri sehingga dapat dicapainya tujuan 

pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerahyatan sebagai pola sistem ekonomi 

nasional. Pengembangan usaha kecil menjadi suatu prioritas pemerintah dalam 

menggalang ekonomi dan pendapatan masyarakat. Untuk dapat meiwjudkan usaha kecil 

sebagai motor penggerak ekonorni keralqatan, maka perlu untuk dilakukan kegiatan 

pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah, melalui penyaluran dana murah dari lernbaga 

keuangan formal ataupun informal. 

Untuk dapat membantu usaha kecil memecahkan permasalahan maka diperlukan 

adanya suatu itikad baik pemerintah dan lembaga keuangan. Usaha kecil seharusnj.a 

dapat memanfaatkan pemerintah dan len~baga permodalan yang ada untuk 

mengembangkan usaha dan sekaligis memberdayakan fasilitas yang ada. Untuk itu perlu 

dilakukan suatu penelitian lebih lanjut tentang usaha-usaha apa yang harus dilakukan 

oleh usaha kecil sehingga usaha kecil tersebut dapat lehih memberdayakan sumber 

permodalan sehingga usaha kecil menjadi tumbuh dan berkembang. Dari hasil kegiatan 

penelitian diharapkan akan dapat dihasilkan suatu strategi pang dapat digunakan usaha 

kecil dalam rangka membantu usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang. Disarankan 

untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mencari suatu alternatif bagaimana 

pemberdayaan lembaga permodalan yang baik bagi usaha kecil dengan profil yang telah 

dikemukakan sebelumnya, sehingga tercipta usaha kecil mandiri 



BAB Vfl 

RENCANA PENELITIAN TAHAP I1 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan hasil penelitian tahap pertama yang telah dilakukan ternyata 

dalam pengembangan usaha kecil oleh para pemilik mengalami hambatan yang 

bersifat umum yaitu masalah permodalan. Dari profil usaha kecil dapat diketahui 

bahwa para pengsaha  usaha kecil juga memiliki kebiasaan untuk menggunakan 

modal sendiri dalam menjalankan setiap aktivitas. Kekurangan dana itu menjadi 

kendala usaha kecil dalam melakukan investasi. Kekurangan dana ini dapat 

menyebabkan tidak mampunya usaha kecil berkompetisi dengan usaha lain yang 

sejenis yang memiliki keunggulan untuk berkompetisi. 

Dari hasil penelitian juga diketahui kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

penpsaha  usaha kecil untuk memanfaatkan sumber modal non formal untuk 

membiayai usaha. Sebenamya, ha1 ini dapat merugikan usaha kecil dalam 

menjalankan aktivitas karena hams membayar dengan biaya bunga yang sangat 

tinggi. Untuk itulah maka dirasakan sangat perlu untuk memanfaatkan sumber 

permodalan formal dan informal untuk dapat membantu penyediaan dana yang 

diperlukan usaha kecil untuk menjalankan usaha atau aldivitas. 

Sesuai dengan penelitian seklumnya, maka objek utama yang diteliti dalam 

Pemberdayaan Sumber Permodalan Dalam Meninglcatkan Kine ja  Usaha Kecil di 

Sumatera Barat adalah usaha kecil yang menghasilkan produk unggulan pada bidang 

industri dan perdagangan yaitu rotan (furniture): emping malinjo dan pakaian j adi 



(muslim), sedangkan disisi lain juga akan memanfaatkan usaha kecil yang ada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang yang sama, yaitu rotan-kayu-bambo, 

emping-jagung dan pakaian-konveksi-batik. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari 

penelitian tahap pertama yang akan menitikberatkan pada usaha yang hams dilakukan 

oleh usaha kecil &lam pemanfaatan sumber permodalan. Pada akhirnya akan 

dirumuskan model pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang cocok b a g  usaha 

kecil dalam rangka peningkatan kine j a  usaha kecil di Sumatera Barat. 

Untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka meningkatkan kineja Usaha Kecil di Sumatera Barat 

adalah dengan memanfaatkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

(Strength, Weukrtess, Opportziniiy and 'lrcilt - SWOT) usaha kecil dalam rangka 

pencarian model pengembangan usaha kecil, dan setelah itu dilakukan analisis 

deskriptif yang bersifat deduktif-induktif dalam rangka pencarian model 

pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang cocok bagi usaha kecil yang terdapat 

di Sumatera Barat &lam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut yang dapat 

dilakukan bagi pengembangan UKM. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama diketahui bahwa terdapat beberapa 

kendala dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan pada usaha kecil, 

dimana kesulitan utama adalah dalam ha1 perolehan tambahan modal, serta dalam ha1 

pengembalian pinjaman. Kesulitan dalam perolehan tambahan modal disebabkan 

karena : 1) tidak memiliki pembukuan, 2) kurang tertarik menggunakan modal 

pinjaman dan takut dengan risiko, 3) kurang malnpu mengakses sumber dana 



(lembaga keuangan) yang ada, 4) tidak memiliki angunan. Kesulitan dalam 

pengembalian pinjaman disebabkan karena : 1) kemampuan manajerial usaha yang 

masih rendah, 2) kesulitan pemasaran dan distribusi, 3) teknologi yang masih 

tradisional, 4) masalah pengadaan bahan baku, 5) kualitas sumber daya yang masih 

rendah. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk menentukan upaya-upaya dalam pemberdayaan sumber-sumber permodalan, 

serta merumuskan model surnber permodalan yang paling efektif dalam 

pemberdayaan UKM, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

(industri : rotan /furniture, emping malinjo dan pakaian jadilmuslim) yang ada di 

Sumatera Barat. 

b. Bagaimanakah model pemberdayaan sumber-sumber modal yang cocok bagi 

usaha kecil yang terdapat di Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kinerja 

usaha kecil tersebut 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

(industri : rotan /furniture, emping malinjo dan pakaian jadilmuslim) yang ada di 

Sumatera Barat. 



b. Untuk mengetahui bagaimanakah model pengembangan dan pemberdayaan 

sumber-sumber modal yang cocok bagi usaha kecil yang terdapat di Sumatera 

Barat dalam rangka peningkatan kine j a  usaha kecil tersebut 

D. Metode Penelitian 

Metode strrvey digunakan dalam mengungkapkan, menemukan dan menggali 

informasi tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di 

Sumatera Barat. Penelitian ini lebih menekankan pada usaha pengembangan usaha dan 

pemberdayaan sumber permodalan untuk pemecahan masalah usaha kecil. Pendekatan 

deskriptif digunakan untuk menpraikan, menggambarkan, dan mendeskripsikan 

pemberdayaan sumber permodalan oleh usaha kecil. 

Tujuan penelitian diarahkan pada pemberdayaan surnber pennodalan oleh usaha 

kecil dalam rangka pengembangan atau peningkatan kinerja. Desain penelitian dapat 

digambarkan seperti Garnbar 7.1 berikut: 

Pengusul 

Sumber Mode! Pemanfaatan Sumber 
Per- Pennodalan oleh Usaha Usaha 

modalan Kecil dalam rangka Kecil 

Formal meninekatkan kine j a  usalla 
kecil tersebut 

Mitra u 
Gambar 7.1. Desain Penelitian 



Penelitian tahap kedua ini merupakan lanjutan dari penelitian tahap pertama, 

yang memfokuskan pada sumber-sumber modal yang tersedia untuk usaha kecil melalui 

lembaga keuangan, pemerintah dan BUMN. Pada tahap kedua, penelitian lebih diarahkan 

kepada pemberian bimbingan dan bantuan untuk lebih memberdayakan sumber-sumber 

permodalan yang tersedia bagi usaha kecil dan menentukan sumber-sumber permodalan 

yang cocok untuk masing-masing bidang usaha kecil yang dapat meningkatkan kinerja 

usaha kecil tersebut. Selanjutnya menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberdayakan jenis-jenis modal tersebut sehingga kinerja usaha kecil dapat 

ditingkatkan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT serta analisis 

analisis deskriptif dengan pendekatan deduktif-induktif dan pada akhir kegiatan ini dapat 

dihasilkan suatu model pengembangan dan pemberdayaan sumber-sumber modal yang 

cocok bagi usaha kecil yang terdapat di kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi serta 

Yogyakarta dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut. Gambaran dari 

kegiatan penelitian adalah seperti Gambar 7.2 berikut 



Kegiatan Penelitian Hasil Penelitian 

Lembaga Keuaigan .4lternatif Modal yang 
formal sebagai surnber efektif dalarn Model 
Permodalan unhlk - 3ernberdayaan Usaha Kecil 
Pengembangan dan 1). Pengembangan dan 
Pemberdayaan Usaha Pemberdayaan Usaha 

\.felanjutkan hasil 
Kecil Kecil dengan 

Penelitian mulai dari 
pernanfaatan fasilitas 

hasil pada Penelitian \ -. 
per  nodala an dari 

Tahap Pertarna Pengembangan dan leinbaga keuangan 
Pernberdaym Usaha formal. 
,Kecil melalui 2). b. Model Kinerja - 
pembiayaan atau Usaha Kecil Mandiri 
permodalan yang efebif 

Gambar 7.2 Aliran Langkah Penelitian Tahap Iiedua 

E. Jadwal Kegiatan (Kerja) 

Penelitian tahap dua ini akan dilakukan untuk jangka ~vaktu 1 (satu) tahun, yaitu 

pada tahun 2004. Jadwal kegiatan tahun kedua (2004) seperti pada Tabel 7.1 berikut. 



F. Jumlah Anggaran Dana Diusulkan 

Jumlah anggaran yang diusulkan pada tahun kedua adalah Rp70.000.000,00 

(Tujuh puluh juta rupiah). Seperti pada tahun sebelumnya di penelitian tahap pertama, 

dana ini juga akan dialokasikan pada TPP dan TPM sesuai dengan proposi yang telah 

ditentukan. 



DAFTAR KEPUSTAKAAN 

Brigham, Eungene F and Daves, Intermediate Financial Mantlgement,seventh edition, 
Soutlt western, 2002, 

Brigham, Eungene F Joel F.Houston, Munujemen Keuungun (tejemahan), Penerbit 
Erlangga, 200 1 

Hasbullah, Ilyas, 1995, Studi Tentang Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi 
Keputusan Petani Mengambil Kredit Usaha Tani Padi dan Penyebab Te jadinya 
Tunggakan (Kasus Kec. Tugu Mulyo Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan), 
Iksis, Program Pasca Sa jana, Universitas Brawijaya, Malang. 

Husnan, Suad, Manajemen Ketrangan Teori dun Penerapan, edisi 3, BPFE,Yogyakarta, 
1994 

Ismail, Munawar, Iwan Triyu~vono, MT. Shabirin, dan Soedamar HW., 1997, 
Pengembangan Industri Kecil Berpotensi Ekspor di Jawa Timur, Mukulul~, 
Dipresentasikan pada Seminar Nasional "Pemberdayaan Usaha Kecil Dalam 
Menghadapi Perdagangan Bebas", Universitas Brawijaya, 18-19 Desember, 
Malang. 

Keown,et all, Basic f~inancial~4ana~en1ent,5~"edition,~rentice Hall, 1995 

Muslich, Muhammad, Munujemen Kezrungan Mo~iern, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 
1997 

Ross A,Stephen, C.'orporute Finance, International edition, 1999 

Rustiani, F dan Maspiyati, Usaha Habut dulum Polu llc.~en/mli.~u.si I'rodztksi 
Szrbkonlrak" Akatiga,Bandung, 1996 

Sartono, A s s  Manujemen Kerrangun: I'eori tlun Aplika~i, edisi ketiga, BPFE 
Jogjakarta1996 

Sotojo, Hem, Prinsip-Prirzsip munujemen Keztangan, Penerbit salemba Empat, 1997 

Tambunan, Tulus T.H, lJsuhu Kecil In~l'one.siu: Tirljuttun lirhun 2002 dun Prospek 
Talzzm 2003, ISBRC-PUPUK, Jakarta, 2003. 

Tolentino, "Guidelnes for The Analysis of Policies and Programmes for Small and 
Medium Enterprise Development" 

Umar,Husein, Sfudi K e l ~ ~ ~ u k u n  Hisnis, Penebit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 
2000 

Wediawati, Besse, 2002, Dampak Pola Pembinaan Modal Ventura (PMV) dan Pos 
Ekonomi Rakyat (PER) terhadap Kineja Keuangan Industri Kecil Mitra 
Binaan di Propinsi Jambi, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen 2 ( I ) ,  ISEI 
Surabaya, Januari. 



Weston, J.Fred, dan E.F. Brigham b essential.^ of Managerial finance" Ninth 
Edition,The Dryden Press, USA. Dite jemahkan Alfonsus Sirait, Penerbit 
Erlangga, 1994 

Wibisono, D, Riset Bisnis, BPFE,Yogyakarta, 2000 

Yamamoto, "" The Dynamism of small and Medium Enterprise und Inter firm linkage in 
Indonesia" The center for Japanese Studies Univercity of Indonesia. 
WWW. ilo.org/~ublic/eng;lish/employment/entlpapers/emd 13. htm 

Zain, Djumilah, dan Ashar, Khusnul, 1997, Pengalaman Membina Usaha Kecil Di Jawa 
Timur; Tinjauan dari Aspek Kelembagaan, Maku/ah, Dipresentasikan pada 
Seminar Nasional "Pemberdayaan Usaha Kecil Dalam Menghadapi 
Perdagangan Bebas", Universitas Brawijaya, 18-1 9 Desember, Malang. 



BIOGRAFIIDAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI 

4.1 Ketua Peneliti 
1. Data pribadi 

Nama Lengkap 
Jenis Kelamin 
NIP 
Tempat/ tgl lahir 
Pangkatl Gol. Terakhir : 
Jabatan Funsional 
Unit Kerja 
Institusi 
Alamat: - Kantor 

- Rumah 

Erni Masdupi, SE, M.Si. 
Perempuan 
132 206 094 
PayakumbuW 24 April 1974 
Penata Tk 11 1II.b 
Asisten Ahli (dosen) 
Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Padang. 
Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
Jl Cendana A219 Komplek Singgalang Padang 

2. Riwayat Pendidikan 
a. S1 Jurusan Manajemen W A N D  Padang, tamat tahun 1997 
b. S2 Magister Sains (Msi) Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta tamat tahun 2002. 

3. Karya IlmiaW Hasil Penelitian Relevan 
u. Analisis Struktur Modal dan Hubungannya dengan Rentabilitas Modal 

Sendiri Pada PT. Semen Padung (l'erscro), (Skripsi, 1 997) 
b. Econon~ic Value Added Sebagai Suatu Cara Pengukuran Kinerja pada 

PT.Semen Padang (Persero), (Penelitian HEDS JICA,1999) 
c. Persori-Orgu~zisution 1-3: Paradibma Baru dalam Penyeleksian Karya~van, 

Publis Jurnal Utilitas Universitas Muharnadyah Yogyakarta (Artikel, 200 1 ) 
d. Penganlh Teknologi Infonnasi (TI) dalam Meningkatkan Kinerja 

Perusahaan, Publis Jurnal Ekobis, UNISLLA Semarang (Artikel,, 2001) 
e. Analisis Pengaruh Std-tur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam 

Mengontrol Konflik Keagenan (Thesis SZ, 2002) 

Padang, 3 l Oktober ZOO3 

Nip. 122'2d6 094 



4.2 Angota Peneliti 

1. Data pribadi 
Nama Lengkap : Rosyeni Rasyid, SE, ME. 
Jenis Kelamin : Perempuan 
NIP : 131872020 
Tempat1 tgl lahir : Padangl 14 Pebruari 196 1 
Pangkatl Gol. Terakhir : Penata Muda Tk 11 1II.c 
Jabatan Funsional : Leh-tor (dosen) 
Unit Kerja : Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
Institusi : Universitas Negeri Padang. 
Alamat: - Kantor : Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 

- Rumah : J1 Ir. H. Juanda No 15 P a d a n ~  
2. Riwayat Pendidikan 

a. S 1 Jurusan Manajemen UNAND Padang, tamat tahun 1986 
b. S2 Magister Manajemen Promam Pascasarjana Uni~sersitas Indonesia tamat 

tahun 1997 

3. Pengalaman Kerja Dalam Penelitian, Pengalaman Profesional dan Kedudukan 
a. Staf Pengajar (dosen) Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas llmu-Ilmu 

Sosial Universitas Negen Padang dari tahun 1990 - sekarang 
b. Dosen Mitra pada SMU N 7 Padang tahun 1999.'2000 
c. Sekretaris Pusat Kajian Manajemen dan Akuntansi dari 1997 - sekarang 
d. Ketua Penelitian Heds (Analisis Kine rja Keuangan BPR di Sumatera Barat) 

tahun 1999 
e. Sekretaris Penulisan Kasus Manajemen dan Akuntansi (Disponsori oleh 

Heds Project) tahun 2000 
f. Ketua Penulisan Buku Ajar untuk Jurusan Manajemen (Proyek Heds) tahun 

2000 
g. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan dan 

Pendidikan dalam bidang kewirausahaan kepada Masyarakat di UNP tahun 
200 1 

4. Karya Ilmiahl Hasil Penelitian Rele\fan 
a. Studi Kemungkinan Pengembangan Hotel Pagaruyung Batu Sangkar 

(skripsi) tahun 1986. 
b. Pengendalian Kredi t Pada KPN K I P  Padang (Peneli tian) tahun 1990. 
c. Analisis Kinerja Keuangn dan Prediksi Kebangkrutan Lubung Pitih Nagari 

Bank Perkreditan Rahyat (BPR-LPN) (Tesis S2) tahun 1997. 
d. Analisis Kinerja Keuangan BPR dengan Mengpnakan Analisis Diskriminan 

(penelitian Heds) tahun 1999. 
e. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Tingkat Komitmen Menejer pada 

Organisasi; Studi pada Menejer Menengah Hotel-Hotel di Kota Padang 
(Penelitian-Anggota) tahun 200 1. 



f. Pengukuran Nilai Riel Perusahaan dengan menggunakan konsep Economic 
Value Added (Economac) Volume 1 Nomor 2 tahun 2002 

g. Analisis Terhadap Kinerja BPR Gebu Minang di Sumatera Barat dengan 
Pendekatan Efisiensi dan Produktivitas Kerja (Penelitian-Ketua) tahun 2002 

Padang, 3 1 Oktober 2003 
Yang bersangkutan 

Rosyeni Rasyid, SE, ME 
Nip. 131 572 020 



4.2 Anggota 2 
1.  Data pribadi 

Nama Lengkap 
Jenis Kelamin 
NIP 
Tempat1 tgl lahir 
Pangkatl Gol. Terakhir 
Jabatan Funsional 
Unit Kerja 
Institusi 
Alamat: - Kantor 

- Rumah 

: Drs. Syamwil, M.Pd. 
: Laki-laki 
: 131668046 
: Solold 20 Agustus 1959 
: Penata Tk I/ 1II.d 
: Lehcor Kepala (dosen) 
: Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
: Universitas Negeri Padang. 
: Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
: Lubuk Gading Pennai A14 Lubuk Buaya Padang 

2. Riwayat Pendidikan 
a. S1 Jurusan Pendidikan Akuntansi IKlP Padang, tamat tahun 1986 
b. S2 Magster Pendidikan Program Pascasa jana IKTP Padang tahun 1998 

3. Pengalaman Ke j a  
a. Staf Pengajar (dosen) Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas llmu-Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Padang dari tahun 1987 - sekarang 
b. Dosen Mitra pada SMU N 1 Padang tahun 1999:'2000 

4. Karya Ilmiahl Hasil Penelitian yang relevan 
a. Kepemimpinan Ketua-ketua Jurusan Perguruan Tinggi "X" Padang (Thesis 

S2) tahun 1998. 
b. Manajemen Mutu Terpadu; Sebuah Pergeseran Paradigma Kualitas 

Pelayanan Dalam Manajemen Pendidikan (artikel) tahun 1998. 
c. Suatu Sistem Birokrasi Perguruan Tinggi; Sebuah kasus di Universitas 

Negeri Padang (artikel) tahun 2000. 
d. Pelayanan Administrasi Akademik dalam Suatu Sistem Birokrasi Perguruan 

Tinggi; Sebuah Studi Kasus di IKIP Padang (penelitian) tahun 2000 
e. Kemitraan Dunia Pendidikan Tinggi dengan Dunia Usaha (makalah) tahun 

2000. 
h. Peranan Ketua Jurusan dalam Memberdayakan Sumber Daya yang Dimiliki 

Jurusan (Economac) Volume 1 Nomor 2 tahun 2002 
i .  Analisis Terhadap Kinerja BPR Gebu Minang di Sumatera Barat dengan 

Pendekatan Efisiensi dan Produh~ivitas Kerja (Penelitian-Anggota) tahun 
2002 

Padang, 3 1 Oktober 2003 
Yang bersangkutan 

Drs. Syamwil, M.Pd 
Nip. 13 I 668 046 



DAFTAR ISIAN 

INFORMAS1 TENTANG USAI-IA ICECIL 

1. Biodata Pcngusnha I<ccil 

[ a. Narna Pengusaha ) I 

d. Jenis'Kelamin 

e. Status 

f. Pendidikan 

p a n g  Keahlian 

Tingkat Tahun Keterangan 

n SD 

a SLTP 

a SLTA 1 I 

I. 

2. Data Usaha Kccil 

I ~ m g  usalaha: 1 a Rota11 I a Emping malinjo ( 0 ~ a k a i a n  jadil 
b. Nama Usaha 

I 

c. Umur usaha: 

0 Saat didirikan 
d. Jumlah pekerja: a Saat ini., Orang 

1 I 

Jenis Persen 

( e. Modal awal: I 1. Modal Sendiri 

1 f. Lokasi usaha 

2. Pinjaman1 Modal Asing 

17 Tetap a Tidak t.etap 

b. Izin Usaha 
I I a Ada I a Tidak ada 1 



' 

RP 

RP 

RP 

RP 

m Hibah (%) 

0 Bank(%) 

m Lain-lain (%) 

3. D:lt:l I<euilng:~n dnn Pcrnlod:~lnn 

a. Modal: - Saat I'cndirian 

- Sekarang (Perkiraan) 

b. RatB-rata Penjualan/bulan/td~un* 

m. Tidak Pernah 

(Jawab pert. e2) 

Kredit Investasi (%) 

Modal Ventura (%) 

Lain-lain (5%) 

C l  Laimya 

0 Tidak Pernah 

(Jawab pert. f3) 

0 Manajemen 

0 Lain-lain 

a Modal Ventura 

a LSM 

0 BUMN 

a Lain-lain 

Lainnya 

c. Rata-rata keuntungan bulanltahun* 

d. Sumber permodalan selain 

Modal Sendiril Keuntungan 

C1 Pemerintah (%) 

IJ Koperasi (%) 

Modal Ventura (%) 

Pemah 

(Jawab pert. e l )  

KKU (96) 

U KM;IK (%) 

a KUK (%) 

a Tidak tahu prosedur 

rn Tidak ada agunall 

m Tdk mau berspekulasi 

O Perllall 

(Jawab pert. f l  Rt2) 

Modal Kerja 

Teknologi 

a Bahan Baku 

Pemda 

0 D , ~  K~~ &UKM 

U Deperindag 

a Bank 

m Tidak tahu prosedur 

U Tidak tahu informasi 

1 e. Apakah Usaha bapak pernah 

mendapatkan Pinjaman untuk 

menambah modal 

e l .  Jika Pernah, Apa Jenis 

Pinjat~lan utarlla yang 

diusulkan 

e2. Jika tidak pcrnah, Apa Alasan 

, ( 

, 

1 
I 

tidak pcr11dl lneminjam di 

bank : 

f. Apakail Usal~a bapak penlah 

rllerldapatkall Bantuan 

pengembangan usaha 

f l  Jika Pemah; Apa Jenis 

Bantuanlhibah yang pernah 

I 

I 

I 

fi Jika Pernah; Sumber Bantuan 

untuk pengembangan usaha 

yang pernah diterima 

f3. Jika tidak pernah, Apa Alasan 

tidak pernall mendapat 

bantuan modal: 



g Apakal~ bapak n ~ e l a k u k a ~ ~  17 Ya a Tidak 

pcmbukuan sccara tcratur (jawab pcrl g l )  (jawab pert g2) 

gl Jika Yn; Apa benlul. laporan' Neraca a Aliran Kas 

pembukuan yaug selalu dibuat Laba - Rugi CI Catatan-catatan 

setiap akl~ir periode a Perubahan Modal C1 Lain-lain 

g2. Jika tidrk, Apa Alasan tidak Cl Tidak ada sumber daya m Laimya 

tilenyusull pclnbukuail dc~lgarl 0 'ridnk tollu tcknik 

teratur pembukuan 

Apakah bapak pernah O Pernah 0 Tidak Pernah 

nlendapatkan bantuan teknik (jawab pert 11 1) (jawah pert 112) 

atau tenaga pembukuan 

111 Jika pcrnah; Dari manakah Pemda a LSM 

bapak lnendapatkan bantuan a Dep K~~ & UKM @ BUMN 

teknologi pembukuan tersebut a ~ ~ ~ ~ ~ i ~ d ~ ~  0 Pergunla11 tinggi 

C] Bank 5 Lain-lain 

0 Modal Ventura 
- 

g2. Jika tidak, Apa Alesan tidak Tidak tabu prosedur 0 1,ainnya 

mendapatkan bantual 0 Tidak tahu informasi 

teknologi pembukuan 

i Apakah ada perencarlaan 0 Ada a TidakAda 

untuk pengen~banga~l modal (jawab pert i l & 2) (jawab pert i3)  

usaha untuk usaha bapak 

i l  Jika Ada; Dari maria Modal 0 Pen~da  a LSM 

yang direncanakan untuk a Dep K~~ & UKM a BUMN 

pengembangan usaha 0 Deperindag a Modal Scncliri 

0 Bank Lain-lain 

Modal Ventura 

i2 Jika Ada, Apa bcntuk usnha C] Melnperbaiki ten~pat a Manajemen, 

yang akan Bnpak kembangkan usaha khususnya promosi 

0 Menanball toko baru dan pelnasaran 

C] Penyediaan Bahan a Lain-1air-1 

Baku 



i3. Jika lidak Ado, Apa A1asa11 [51 Proscdur a Inforrnasi I 
tidak mcrcncanakan ta~nbahan cars mendapatkan a Prospek usaha 

modal :.lntuk pcngcrnbangan . ~ ~ d ~ l  a Lain-lain 

usaha adalall karena tidak Q M~~~~~~~~ ~~~~~~~l 

tahu: Bisnis 

I 

4. Data Opcrasional 

a. Hari kerja perbulan: . . Q 1-lOhari  0 21 - 26 hari 

a 1 1  - 20 hari 0 setiap hari 

b. Jumlah Biaya per bulanf CI Bahan baku . a Rp .................. 
tahun* Rp n Tenaga kerja 0 Rp .................. 

a Bahan pcnolong a Rp .................. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  a Supplics don sparc part a R p . .  

Scwa ~clnpat usahn a Rp..  ................ 

................ 0 Biaya operasi lilinnya 0 Rp..  

a Biaya Pemasaran 0 Rp .................. 

C1 Biaya Penyusutan a Rp .................. 
I 

.................. Biaya Adm dan U ~ n u m  0 Rp 

5. Data Pemasaran 

a. 1 .  Cara pemasaran 1 a Toko a Diantar 0 Pesanan 

1 0 (%I 13 (%I 
b. 1. Wilayah pelnasarar~ 0 Lokal . Nasional 0 Ekspor 

2. Taksiran J u ~ n l a l ~  (%) 0 ("4 0 (%> 

('3%- 

I I 
c. Sasaran pemasaran (beri Pedagang eceran 

jawaban yang sesuai) Koperasi 

0 Sentra Bisnis 
--- - - 

i 

-------- 
- 

I 1 a KUB 



5 Tcnnga kcrja 

a Dis!ribusi 

0 Lain-lain 

a Tenaga kerja 

0 Distribusi 

0 Lain-lain 

a Tenaga kcrjn 

a Distribusi 

a Lain-lain 

a Tidak Ada 
I 

('Jawab pert 11-3) 

a Membentuk Kerjasan~a 

dengan dept terkait 

5 Menarnbah tenaga 

pemascran 

Modal Ventura 

a LSM 

0 BUMN 

U Perguruan tinggi 

a Lain-lain 
- 

C] Mnnajemen 

5 Lain-lain 

d.  Alasan pcrnnsnrn~~ sccnra 

e. Alasan penlasaran secara 

belundtelah 

~elnasarkarl  ke luar negeri 

11. Apakah ada usaha yang 

telah dilakukan dalam 

111 Jika ads, aPa bentuk 

kegiatan Yang telall 

dilakukan? 

h2 Jika ada, Departenlen apa 

saja dilakukan kerjasarna? 

113 Jika tidak; Alasan utama 

tidak bcrusnha mc~lingkat- 

kan penjualan adalah 

a I)r.I~an ,crbatas 

b Irarga Produk yang 

kornpetitif 

a Kualitas Produk 

a Bahan terbatas 

Ilarga Produk yang 

kompetitif 

a Kualitas Produk 

C] Bahnn tcrbatas 

C] Harga Produk yang 

kompctitif 

a Kualitas Produk 

a Ada 

(Jawab pert. 111 & 2) 

0 Meningkatkan pronlosi 

0 Men~buatshowroo~n 

a Mernbentuk KUB 

0 Men~bentuk Koperasi 

0 Pemda 

Dep K~~ & u r n  
0 Deperindag 

C] Bank 

C] Pedagang 

0 Modal Kcrja 

a 'reknologi 

0 ~ ~ l , ~ i ~  ~~k~ 

17 Kualitas produksi 



a Malas 

0 Lairu~ya 

ama 

tidak t-~~ehkukan kerja- 

sanla adalah karcna? 

l'idnk tahu prosedur 

0 Tidak tahu infonnasi 

0 Merasa takut 

an Mnnnjcrial Umum dan I'rospck Usalia 

a. 1. Jumlah Anggota Manajemen yarlg dimiliki 

2 Pendidikan Menejer Usaha 

b. 1. Jutnlah Tenaga Adnlinistrasi dan menejer lini 

2. Pendidikan Tenaga Adminlstrasi dan rncnejer lini 

c. Hambatan yang dialami dalanl 1 tal~un terakhir (dalarn urutan) 

1. Kesulitan modal 

2. Manajemen 

3. Pengadaan bahan baku 

4. Pemasaran, Distribusi dan Persaingan 

Orang 

0 SD 

0 SLTP 

0 SLTA 

a PT 

Orang 

0 SD 

0 sLrr3 
0 SLTA 

0 PT 

Ranking  

0 

0 , .  

0 

3 * 

0 

0, 

'0 Tidak pernnh 

(Jawab pert d2) 

a Modal Verltura 

0 LSM 

BUMN 

0 Pengusaha 

a Lain-lain 

6 .  Pembukuan (Akuntansi) 

7. Tenaga kerja 

G 

pcrnah 

mendapatkan bantuan modal? 

d l  Jika pernah, dari rnana bantuan 

modal diperoleh? 

0 Pernah 

(Jawab pert. d I )  

0 Pernda 

a Dep Kop & UKM . 

n Deperindag 

0 Bank 

a Perguruan Tinggi 



a Malas 

IJ Lainnya 

a Tidak pernah 

(Jawab pert e2) 

0 Modal Venturn 

LSM 

0 BUMN 

0 Lain-lain 

a Malas 

rn Lainnya 

a Tidak pernah 

(Jawab pert f2) 

0 LSM 

a B U M N  

a Lain-lain 

Malas 

a Lainnya 

a Tidak pernnh 

(Jawab pert g2) 

0 LSM 

0 BUMN 

Pedagang 

a Lain-lain 

d2 Jika tidak, Alasan utama tidak 

mendapatkau bantuan modal 
1 

adalah karena? 

! e. Apakah bapak pernah mendapat- 

kan bantuan Manajcmcn? 

e l  Jika pernah, dari mana bn~ituan 

Manajcmcn dipcrolch? 

e2 Jika tidak, Alasan utama tidak 

mendapatkan bantuan Manajenlcn 

adalah karena? 

f. Apakah bapak pcrnall mcndapat- 

kan bantuan Pengadaan bahan? 

f l  Jika pernah, dari maria bantuan 

Pengadaan balla~l dipcrolch? 

f2 Jika tidak, Alasan utanla tidak 

tnendapatkan bantuan Pengadaan 

bahan adalah karena? 

I g. Apakah bapak pcrnah mendapat- 

kan bantuan Pemasaran ~ N I  

Distribusi? 

g l  Jika pernah, dari mana bantuan 

Pemasrran dan Distribusi 

diperoleh? 

7 

------------- 

-------------- I -- 

0 Tidak tahu prosedur 

IJ Tidak M u  infornlasi 

a Merasa takut 

Cl Pernah 

(Jawab pert. e l )  

a Pcnlda 

0 Dcp Kop & UKM 

a Deperindag 

0 Bank 

Perguman tinggi 

a Tidak tabu prosedur 

Tid& tabu informasi 

rn Mcrasa takut 

0 rern& 

(Jawab pert. f l )  

0 Pemda 

a Dcp Kop & UKM 

a Deperindag 

rn Pedagang 

Tidak tabu prosedur 

Tid& tabu infomasi 

a Merasa takut 

Perndl 

(Jawab pert. g l )  

0 Penlda 

,Dep K~~ & UKM 

C1 Deperindag 

a Perguruan tinggi 



a Malas 

0 Loinnya 

a Tidak pernah 

(Jawab pert h2) 

C] LSM 

0 BUMN 

0 Bapak Angkat 

a Lain-lain 

Malas 

0 Lainnya 

C] Tidnk pcrnnh 

(Jawab pert i3) 

C] LSM 

a BUMN 

0 Bapak Angkat 

a Lain-lain 

m Koinputer 

a Lain-lain 

a Malas 

[] Lailinya 

17 Tidak pernah 

(Jawab pcrt j2) 

m LSM 

0 BUMN 

a Bapak Angknt 

a Lain-lain 

g2 Jika tidak, Alasan utanla tidak 

rnecdapatkon bnntuan I'elnasaran 

dan Distribusi adalah karcna? ' 

I. Apakah bapak pcrnah mcndapat- 

kan bantuan Teknologi? 

hl  Jika pcmah, dari mana ba~ltuan 

Teknologi diperoleh? 

h2 Jika tidak, Alasan utanla tidak 

mendapatkan bantunri Tcknologi 

adalah karena? 

i. Apakah bapak pcmah mendapat- 

kan bantuan Akuntansi 

(Pembukuan)? 

i l  Jika pernah, dari maria bantuan 

Akuntansi (Pembukuan) 

diperoleh? 

i2 Jika pernah, apa jenis batman 

Akuntar~si (Pclllbukuan) 

diperoleh? 
- - - - - - - - - - 

i3 Jika tidak, Alasan u t G a  tidak 

mendapatkau bantuan Akurtansi 

(Pembukuarl) adalah karena? 

j. Apakah bapak pcrnah nlendapat- 

kan bantuan Tenaga Kerja? 

j l  Jika penlah, dari mana baltuan 

Te~laga Kerja diperoleh? 

0 Tidak tahu prosedur 

a Tidak t f iu  inforlnasi 

a Merasa takut 

0 Pernnh 

(Jawab pert. 111) 

Pemda 

a Dep Kop & UKM 

a Deperindag 

C] Perguruan tinggi 

0 Tidak tabu prosedur 

C] Tidak t h u  informasi 

a Merasa takut 

0 Pernah 

(Jawab pert. i 1 & 2) 

C] Pemda 

a Dep Kop & UKM 

a Deperindag 

0 Perguruan tinggi 

Tenaga kerja 

a Pelatillan 

Tidak tahu prosedur 

a Ti&k tabu informasi 

C] Merasa takut 

a Pcmah 

(Jawab pert, j 1) 

C] Pemda 

a Dep Kop & UKM 

a Deperindag 

a Perguruan tinggi 



j2 J ika tidak, Alasan utama tidak Tidak tahu 

mendapatkau balltclan rI'cn.16" 

1 Kerjs adnlall karena? I o Merasa takut 1 I 

I Pengembatlga~l Usal:a untuk I (iawab pert k l )  ( (jawab pert k3) I 
k Apakah ada Rencana 

I Pengembangan Usaha terscbut I a Bahan baku I a Tenaga kerja I , 

a Ada 

usaha bapak 
I 

a Pemasaran& 

i3. Jika tidak Ada, .\pa Alasan tidak Kondisi 

0 TidakAda 

k l  Jika Ada; Apa bentuk Rencana 

( merencanakan pengembangal I lllformasi parar I 0 Prospek usaha ( 

C1 Produksi 

( usalla adalah karena tidak tallu: a peluang bisnis I 1 Cl Lain-lain I 

t 

7. I'cnyuluhan, I<ursus, a t a u  Pelatihan Usaha yang  Pel-nnh Diikuti  

,Tenis Iccgiatnn Surnbcr  I l inyn Kcgintan ( I~rcl tucnsi )  

0 Baltuan ( ..... kali) 

0 Bantuan ( ..... kali) 

a Bantuan ( ..... kali) 

C1 Darltuan ( ..... kali) 

0 L3,ultuan ( ..... kali) 

a Bantuan ( ..... kali) 
g. ........................... a Bantuan ( ..... kali) 

0 Mandiri ( ..... kali) 

a Mandiri ( ..... kali) 

a Mandiri ( . . . . .  kali) 

a Mandiri ( . . . . .  kali) 

CI Mandiri ( .. . . .  kali) 

a Mandiri ( .... .  kali) 

a Mandiri (. . . . . .  kali) 

a. ApakaIl perllah usaha bapak 

~ncndaputknll bnntiian Bapak 

Angkatl Kemitraan: . 

. . . . . .  , j 
?..: , ..,,,. ;.i -,-:.:, T ? , n A r ) { p  I 9; -. _ - L (  

---------------- 
- - 

a Pcrnah (Jawab pert a1 

. 2 )  

a Tidak Pernah (Jawab 

pert a3) 

0 Sedang disitltis 

(Jawab pert a3) 

, 



a 1'1ocluksi 

Akuntansi 

0 Lain-laill 

a LSM 

BIJMN 

a Pengusal~a 

a Lain-lain 

a hlalas 

a Tidak ~ n a u  

a Lainnya 

* 0 LSM 

a Pc~igusal~a 

a Lain-lain 

I a1 Fasilitas yarig tli~crin~dsctlnng 

bila pernall nlcnliliki B n ~ a k  

AngkaUKemitraan 

a2 Bapak At~gkat/Ken~i\rnn~l yang 

telah ada: 

a3 Alasan tidak pcr~lah n~cncrima 

bantuan B ~ P A  Angkav 

Ke~nitraan: 

a4 Bapak AngkatfKe~nitraan yang 

sedang dirintis: 

CI Uang / Bnrnng rnoclnl 

0 Pengadam bahm baku 

0 Pernasaran&Manajen~en 

0 Pemda 

C1 Dep Kop & UKM 

17 Deperindag 

0 Perguruan tinggi 

a Tidak tabu prosedur 

0 Tidak tahu informasi 

Merasa takut 

P e n ~ d a  

Dep Kop &: UKM 

0 Deperindag 

a Perguruan tinggi 

9. G n n ~ b a r n n  Pcrlternbangan ~ s n l l a  5 (linla) tahun tcraltllir 

Bum 1 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

Nama Pewawancara 

HariTTgl. Wawancara : 

Jam Mulai Wawancara : 

Komentar Pewawancara : 

-- 

Tallun 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 
I-I 

Penjualan Produksi Laba- rugi 

- 

Tenaga Kerja Modal 



a. Narna Lembaga 

b. Alarnat 

c. Umur Usaha 

d. Jenis Usaha 

DAFTAR ISIAN 

INFORMASI TENTANG SUMBER PERMODALAN 

1. Data Lembaga Sumber Modal bagi Usaha Kecil (Sumber Eksternal) 

I 

I 

- 

2. Jenis dana Lcnibagn Kcuangan 

a Sumber dana yang disalurkan 

b. Bentuk dana yang disalurkan 

c. Jumlah Dana yang disalurkan 

untuk setiap UKM 

d. Perbandingan Dana yang 

disalurkan dengan Modal UKM 

C] BRI 

0 BTN 

a Pemerintd~ . 

I I 

yang disalurkari ke Usaha 

a Setoran Modal 

0 Laba Rugi 

a Cadangan 

a BRI 

a BTN 

a PT. PNM 

a Dept Kop & UKM 

a KIK 

a KKU 

a KMK 

a KUK 

< Rp 50 Jt 

a Rp50-  150 Jt 

0 Rp 150-250 Kt 

O 25 % 

25 - 50 % 

a 50-75% 

0 75 - 100% 

CI Koperasi 

0 PT. PNb1 

0 Modal Ventura 

Kccil 

0 Pemerintah 

a Koperasi 

rn LSM 

• BUMN 

~ o d a l ' v e n t u r a  

a Pengusaha 

a Lain-lain 

0 Kupedes 

a Modal V e n t ~ r a  

a Lain-lain 

0 Rp 250 - 350 Jt 

Rp 350 - 450 Jt 

a > 450 Jt 

a 100-125% 

0 125 - 150% 

5 15--175% 

0 > 175% 

0 BUMN 

a Lain-lain 



disediaka1.1 untuk < Rp 500 Jt 

r : o d a l a n  UKM a Rp500-1.500 Jt a Rp 3.500 - 4.500 Jt 

a Rp 1 .SO0 - 2.500 Jt O > Rp 5.000 Jt 

f. Persentase target penyaluran 0 .... % Industri Kecil a ... % UKM 

g. Dana tersalurkan 0 < 3 0 %  0 7 5 - 9 0 %  

I 10 4 5 - 6 0 %  I O tidak terpenuhi I 
0 6 0 - 7 5 %  

h. Penyaluran Dana pada Jenis ...... % rotan I- . . .. % p a h i a n  jadi I UKM (diperkirakan) I 0 ...... % ernping / 0 ...... % lainnya I 
I I malinjo I I 

3. Kendala yang scring dihadapi olch UKhI dalani pembcrdayazln kinerja jika 

dillubungkari dcngan Lcriibaga sunlber I'crniodalan 

a. Bagairnanakah UKM 0 Sangat sulit a Kurang sulit 

menyalurkan modal yang telah a Sulit Tidak sulit 

diterinla dari sumber perrnodalan 

b. Apakah UKM dapat 0 Sangat sesuai a Kurang sesuai 

menyalurkan modal berdasarkan sesuai Tidak sesuai 

kontrak yang telah dibuat dengan 

sumber permodalan 
I 

c. Apakah UKM dapat a Sangat baik Kurang baik 

memberdayakan kinerja setelah 0 Baik a Tidak baik 

mendapatkan tambahan modal 

dari lernbaga permodalan I 

d. Apakah UKM dapat mengelola a Sangat baik Kurang bail... 

usaha sesuai dengan targct UKM 0 Baik 0 Tidak baik 

setelah mendapatkan tamballan 

modal dari lembaga 

permodalan 

sumber 

j I 



4. Prospek Pcrkcnibangan Usahn UKM sctclah nicndapatkan 

(Perkiraan lcmbaga sumber Pel-niodalan dalam persentase) 

e. Apakah UKM dapat 

mengembalikan pinjanlan sesuai 

dengan jadwal angsuran yang 

telah disetujui 

f. Bagaimanakah hubungan UKM 

dengan Lenlbaga ' Permodalan 

setelah mendapatkan bantuan 

modal 

g. Apakah terbuka prospek 

terjadinya hubungan bapak - 
anak angkat antara UKM dengan 

Lembaga Permodalan setelah 

mendapatkan bantuan modal 

bantuan Pcrniodalan 

a Sangat sulit 

a SUlit 

0 Sangat baik 

a Baik 

0 Sangat terbuka 

a Terbuka 

Nama yang Diwawancarai : 

Nama Pewawancara 

Haringl. Wawancara 

Jam Mulai Wawancara 

Komentar Pewawancara 

a Kurang sulit 

0 Tidak sulit 

a Kurang baik 

0 Tidak baik 

0 Kurang terbuka 

0 Tidak terbuka 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Produksi Tahun 

0 

I 

I1 

I11 

IV 
I 

Tenaga Keria Modal Pe11.jualan Lilba-rugi 

I 
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\I1 DEPARTEMEN PENDIDIMAN NASIONAL 
I 

H UNIVERSITAS NEGEIPI PADAMG 
'I 
I I LEMBAGA WEMELBTIAN 

Jalan Prof. Dr. Harnka Kampus UNP Air T m r  Padang 25131 Telp (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450,55628 
E-mall : Ipunpgtelkorn.net 

Nomor : 426154 1.2lPGl2003 7 Juli 2003 

I : Mohon izin mengumpulkan 
data penelitian 

I Yth. : Pimpinan Bank Nagari 
Sumatera Barat 
Padang 

Sehubungan dengan pernlohonan Peneliti Universitas Neseri Padang tanggal 3 Juli 2003, 
perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiran>-a Saudara memberi izin kepada I 

I 1.  Erni Masdupi, SE, M.Si NIP : 132206094 Ketua Peneliti 
2. Rosyeni Rasyid, SE, ME NIP. : 131872020 Anggota 
3. Drs. Syamwil, M. Pd. NIP : 131665046 Anggota 

Untuk mengun~pulkau data penelitian : 

Judul : Pemberdayaan Sumber-sunlber Permodalan Dalam Meningkatkan Kinerja 
Usaha Kecil di Surnatera Barat 

Lokasi : 1 .  Bank Nagari Cabang Padang 
2. Bank Nagari Cabang Pariaman 
3. Bank Nagari Cabang Bukittinggi 

I 
Waktu : 1 1  Juli sld 30 September 2003 

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampai terim2 kasih. 

Tembrrsrrr~ : 
1. Rektor Universitas Negeri Padang 
2. Ketua Jurusan Ekononli 

Fail : LitidosO3 Lemlir 



PEMERINTAII PROPINSI SUMATERA BARAT 

,:I BADAN HESAWAN BANCSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
1; - Jalan Jend. Sudinnan No. 51 Telp. (M51) 34475 - 31554 

PADANG 

Nomor : B.071/.+ PUKB-BKLNll-2003 Padang, /+ Juli 2003 
Sifat - 
Lampiran : K e p a d a :  
Perihal : Rekomendasi Yth.Bpk.Gubernur Dl Yogyakarta 

Clq. Ka.Badan Kesbang & Linmas 
di- 

YOGYAKARTA 

Dengan horrnat, 

1. Memperhatikan surat Sekretaris Lembaga Penelitian UNP, No.426/J41.2/ 
PGl2003 tanggal 7Juli 2003, perihal mohon izin penelitian, bersama ini 
disampaikan pada Bapak bahwa : 

N a m a  : ERN1 MASDUPI, SE, M. Si 
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 24 April 1974 
Pekerjaan : Peneliti 
No.Kartu ldentitas : 1 1022499246 
Alamat : JI.Cendana A219 Singgalang Padang. 
Anggota : 2 ( dua ) orang. 

2. Maksud dan tujuan melakukan riset serta mengumpulkan data di Dl Yogyakarta 
adalah untuk bahan penelitian dengan judul : 

"Pemberdayaan Suber Permodalan dalam Meningkatkan Kinerja Usaha 
kecil di Sumatera Barat." 

Pelaksana riset serta pengumpulan data tersebut akan berlangsung dari 
tanggal : 9 Juli s/d 30 September 2003 di Dl Yogyakarta. 

3. Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak, mengingat pada 
prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan, 
sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku didaerah 
setempat. 

1 4. Demikianlah untuk Bapak maklumi. 

Ternbusi4h Kbd Yth. : 
1. Bapak Mendagri Cq.Ditjen Kesbang di Jkt. 
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sbg.Laporan). 
3. Sekretaris Lembaga Penelitian UNP di Padang. 
4. Arsip 



1 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEFVA YOGYAKARTA 
!I BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

.I! ( BAKESLINMAS ) 
Kepatihan Danurejan Tclepon : (0274) 563681,56323 1.5628 1 1, Psw. 348 1-as (0274) 5 1944 1 

I' YOGYAKARTA 55213 

1 

SURAT KETERANGAN I IJIN 
\ 

Nonlor : 070/4819 

Kepala Barlan Xesstuan Ban@(sa Darl 2er l indmgn Pbsyarak3'1; 
Propimi Sumatera &rat, Nomor t 1 3 , ~ 1 / 5 ~ ~ 1 ~ 1 3 - ~ : ' ~ 1 ~ \ r 1 1 - 2 0 3 ~  Tgl.12-6-2003 

Mcnu'ljuk S''ra' : Perihal Permohonan I j i n  Penelitian. 
Mcngingat : I. Kcputusan Mcntcri Dalaln Negcri No. 9 Tnht~n 1983 tcritnng I'ctlnmn~~ Pcl~dnpntnn S ~ ~ m h c r  

dan Potensi Daerah; 
2. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri No. 61 'Tahun 1983 tcntnng I'cdo~iian Pcnyclcnggnran~i 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengernbangan di lingkungan Ilcpnrtcnien Dalam Ncgcri; 
3. Keputusan Kepala Daerah lstimewa Yogyaknrta No. 33lKPTS11956 tentang : Tatalnksana 

Pemberian lzin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pcmcrintah yang lnelakukan 
PendataanPenelit ian. 

Iiijinkan kcpada : 

N a m a  a MASDWI SE. N.Si 
B&er jaan r Penel i t i  &mi G~-=iv~raitas Neeeri Padang 
A l c ~ x ~  t i J1. CericL?n? .h?,'9 :in?!:.? l?n?: Pl,?a~~; 
Bermaksud mengadakan penelitian denmn jvdul t 

" ? ~ E R M ~  SUifIkia P ~ ~ G X ~ Y  EAI2U.l lUJIkGKATLw gCjELJA USNfh I(ECIL BI 
STZC49TJ M k T  

8 1. fits Yzyyaka.&a 5, 9pn DIY 
2. hbupaten Slem~n 6. L Y I  46 Yogyakarta 
3. Kabt~atcn Kulon P r o ~ o  7. Dintor Pos Baar  Yogyakarta 
4. Kanw3-1 PIiI DIY 

. Terlcbih daliulu mcnelnui / ~nelaporkan diri Kepada Pqjabat Pcmcrintnh sctcmpilt ( I3upi1ti I Wali Kota ) unttik 
rncndnpat pctunjuk seperlunya. 

. Wajib menjaga tata tertib dan rnentaati ketentuan-ketentuan yang bcrlaku sclcmpnt. 

. Wajib mernberi laporan hasil Penelitian kepada Gubcrnur Dacra11 lstirncwa Yogyakartn Cq. Kcpaln Badan 
, Kcsatuall dnn Pcrlindungan Masyarakat. 
. Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mcnggallggu kcslnbilnn Pcnieri~itali clan lianya 

diperlukan untuk keperluan ilmiah. 
. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila dipcrlukan. 
. Surat ijin in i  dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-kctcntun~~ tct.scbut dintas. 

emudian diharap para Pejabat Pernerintah seternpat membcri bantuan scpcrlunya. 

Xesatuan Bangaa dan 
n Masyarakat Propimi 

Sumatera Barat 

7.Kep.BPD Prop.DIY ---- 
8.Kep.KantorPoa Beaar Ylr. WII[, 0.366,/0 

si n . l . y * ~ ~ ~ ~ ~ ~  46 Yogyakarta 
1O.Kep.Kanwil BRI Yogyakarta 



PEMERINTAH KOTA YOGYPhKARTA 
- - - - 

SURAT KETERANGAN / IJIN 

: Surat KeteranganIIjin dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta 
Nomor: 070 / 4879 tanggal 28 Jnl i  2003 t e n b n g  i j i n  pne l i t imi  

Mengingat : Keputusan WalikotaYogyakarta Nornor 072fKDllY86 tanggal 6 Mei 1986 
tentang : Petunjuk Pelaksa~aan Keputusan Kepala Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin 
Bagi Setiap lnstansi Pemerintah maupun Non Pernerintah yang melakukan 
PendataanPenelitian. 

Diijinkan kepada : 
F s. m s. : EIlPJI lusxrPI,% .Si. 

Peker jzan : Tim Pene l i t i  antar Perguruvl Tin& 
Aluaat : J1. Cendana 62/9 Singgalang hdmg 

Bemmkmd : Mengadakan penelitian dengan judul : 
FEMmRDAYAAN SU!?EZR BRYOD191N DALq-7 MYIJINGIG-WT K I E R J A  
USAX4 mCIL 31SUMnmRII BAFUT " 

, L o k u s i  : Kantor Kopensi Kota Yogyakarta dan Dinas Perekonomian Kota 
Yogyzkarta. 

W a k t u  : Mulai tanggal 28 J u l i  2003 szmpai den- 28  Oktober 2003. 

Dengan ketentuan : 1. Wajib memberikan laporan Ilnsil penelitiannya kepada Walikota 
Yog yakarta. 

2. Wajib menjaga tata tertib dan rnentaati ketentuan yang berlaku 
setempat. 

3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat 
rnengganggu kestabilan Pemcrintah dan han>.a dipergunakan untuk 
keperluan i l ~ ~ ~ i a h .  

4. Surat ijin ini sewaktu-ivaktu dapat dibatalkan apabila tidak 
dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintall setenlpat dapat rncnlberikan bantuan seperlun!.a. 

DIKELUARKAN Dl : YOGYAKARTA 
PADA TANGGAL : 29 J u l i  2003. 

Tanda Tangan 

Ternbusan kepada Yth. 
1. Walikota Yogyakarta 
2. Kepala BAKESLNMAS Propinsi DIY 
3.  Kepala B4PPEDA Kota Yogyakarta 
4. Dekm FIS UllP Fadang 
5 .  Ins tans i  ma. 

An. WALIKOTA YOGYAKARTA 
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA 

RAKAT KOTA 

!1I T;2R LZ?BP-GA 



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
KANTOR KESATUAN RANGSA DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Alamat : J1. Jend. Sudirman Nomor  91 Bantul - Telp. (0274) 367401 

I 

SURAT KETERANGAN /IJIN 
Nomor  : ..070 ........ /...kt%.& ................. 

..... ...... embaca Surat : Dari Ka. BAKES LIMAS DIY NO. : .a70 J.48.19.. tanggal ..&3.Juli..m.3 
Perihal : Ijin Penelitian. 

engingat : I .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Pedoman 
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah. 

2. Keputusi~n Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan 
Depdagri. 

3. Keputusan Kepala Daernh Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 Tentang 

kepada : 

Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non 
Pemerintah yang melaksanakan PendataanPenelitian 

. . ........................................................ Waktu : .zo.. J U . ~ .  . ~ . 3 . .  - ~ f ~ 2 a .  'm.3.. 

Dengan ketentuan : 
I .  Terlebih dahulu menemui/mclaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Dinas/lnstansi/Camat/ 

Kepala Desa setempat) untuk mendapatkan yetunjuk seperlunya. 
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat. 
3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Bupati Bantul (CQ. Kepala Kantor Kesatuan Bnngsa 

dan Perlindungan Mnsyarakat Kabupaten Bantul). 
4. Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan 

hanya dipergunaken untuk keperluan ilmiah. 
5 .  Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangnn bila diperlukan. 
6. Sumt ijin ini dapat dibatnlknn sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut 

diatas. 

Kemudian harap para Pcjabat Pemerintah setempat berkenan memberikan bantuan seperlunya. 

Dikeluarkan di : Bantul 
Pada Tanggal : 3 h.;u&us 2003 

An. BUPATI BANTUL 

Tembus:tn Kcpada Yth. : 
1 .  Gubernur DIY Up. Ka BAKES LIMAS DIY 
2. Keru~i Bappedil Kabupntcn Banrul 
3. Pipcrinct?,-kop K~.b~l::ten I3nr.t-d I 

KEPAL A 
. E d  

BANGSA 
AN MASYARAKAT 

DAN 



SURAT PENGANTAI3 

: Pengantar Penyebaran Kuisioner 

~ a d a  Yth: 
)ak/Ibu ................................... 
................................................ 
................................................ 

lgan hormat, 

Sehubungan dengan diadakannya Penelitian Komperatif "HIBAH PEKERTIy antara 

iversitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Negeri Padang mengenai Usaha Kecil di 

lang dengan Jogjakarta dengan judul "Pernberdayaan Sumber-surnber Permodalan dalam 

mingkatkan Kinerja Usaha Kecil Di Sumatera Barat", maka kami bermaksud untuk 

mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner yang terkait dengan penelitian tersebut. 

tdah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam usaha mengsnlbangkan 

tha kecil di Padang dan Yogyakarta dan kami akan menjaga segala kerahasiaaimya. 

1s perhatian, bantuan dan partisipasi Bapaknbu, kami sampaikan terima kasih. 

~gyakarta, 16 Juli 2003 
neliti 

Mengetahui, 
Dosen Pembina 

NIP: 13 1 283 642 



EDUARDUS TANDELILJN 

Present appointment :Associate Professor and Executive Director, 
Quality for Undergraduate Education (QUE) Project, 
Study Program in Management 
Faculty of Economics, Gadjah Mada University. 

Date of birth : October 13, 1956 

Marital Status : Mal~ied, 2 children 

Years wit11 the organizatioil : Since 1983 

Address (Work) : Faculty of Economics 
Ciadjah Mada University, Bulaksumur, 

. .- Yogyakarta, Indonesia. 
Phone : 62-0271-5202 13, 5435 10 Est. 17 1 
Fax. : 62-0273-5202 13 
E-mail : cdi~al-dus@iclol~~.~ic~.id 

. Address (Home) : Jalan PIen~buran, Gang Perkutut No. 2 
Yogyakarta. 55281 
Indonesia 

EDUCATION 

1998 Doctor of Business Administration, 
University of the Philippines, Philippines. 
Major : Finance 
Minor : Marketing and Operation Manasenlent 

1988 Master of Business Adnlinistration 
University of Scranton, Pennsylvania, USA. 
Major : Finance 
h4inor : Operation Management 

1981 Doctorandus (equivalent master degree) in Management 
~ a d j a h  Mada University, Indonesia. 

1980 Bachelor in Management, 
Gadjah Mada University, Indonesia. 



Edrlnrdus Ta?rdclrliil 
1:111lil1r1/. 2003 

Allr  ARD S 

Graduate Fellowsl~ips, University of Scranton, Pennsylvania, USA, 1986-1 988. 

Graduate Fellowships, University of the Philippines, Philippine, 1994-1 998. 

Research Grant from DIK-S Fund, Gadjah Mada University, 1999. 

Research Grant from Quality for Undergraduate Education (QUE) Project Study 
Program in Management, Faculty of Econon~ics, Gadjah Mada University, 1999- 
2000. 

Research Grant from Quality for Undergraduate Education (QUE) Project Study 
Program in 34anagement, Faculty of Economics, Gadjall hlIada University, 2001- 
2002. 

TEACHING RECORDS 

1983-Cun~ent Faculty of Economics Gadjah hlada University 

Courses taught include: Financial Management. Portfolio and Investment Analysis, 
International Finance and Capital Market, Corporate Finance. 

2000-Current Corporate Finance, 
Doctoral Program, Gadjah Mada University 

199s-Current Portfolio and Investment Analysis, 
Master of Science, Gadjah Mads University 

Advance Financial Management, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Seminar in Finance, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Research Methodology \Vorkshop, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Portfolio and Investment Analysis, 
Master of Management, Gadjall Mada University. 

Advance Financial M'anagement, 
Master of Economics and De\.elopment Studies, 
Gadjah Mada University 

Financial Management, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University 



1999-2000 International Finance, 
Master of Management, Gadjah Mada University 

Research Methodology, 
._. Master of Management, Gadjah Mada University 

199s-1999 Portfolio and Investment Analysis, 
Undergraduate Program, Faculty of Econon~ics, 
Gadjah Mada University 

1979- 1980 Teaching Assistant, Financial ~vanagement, at Non-Degree Program on 
Business Administration, Faculty of Economics, Gadjah Mada Uni\.ersity. 

198s- 1993 Strategic Management, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University, 

Marketing Management, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

1988-1 992 Organizational Behavior, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

198s- 1989 Operation Management, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University,. 

1985-1 936 Business Forecasting, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, Gadjal~ Mada University 

Guest Lecturer 

200 1 -Current Financial Information Analysis 
Master of Management, Andalas University 

Advance Financial Managen~ent 
Master of Management, School of Economics YKPN 

1998-Current International Management, 
Master of Management, Surabaya University 

Portf~l io  and Investment Analysis 
Master of Management, Surabaya University 

1984- 1986 Operation Management, 
Undergraduate Program, Atmajaya University 



RESEARCH INTEREST 
Corporate Finance 
Financial Management 
Capital Market 
Portfolio and Investment 

OFFICIAL APPOIKTRIENT 

1999-Current Executive Director of Quality for Undergraduate Education (QUE) 
Project, Study Program in Management Faculty of Economics, Gadjah 
Mada University 

1999-Current Coordinator of Quality for Undergraduate Education (QUE) Project. 
Gadjah hqada Uni\-ersity 

1999-Cu~-rer~t Expert Team for Yogyakarta Financial Services & Trade Develop~nent 
Board, Yogyakarta 

1990-1993 Cllairman of Regional Salary, Department of Manpo\ver, Yogyakarta 
Special District 

1989-1992 Head of Marketing Division, Economics Study of Inter University Center, 
Gadjah Mads University 

1995-1994 Vice Director of Research and Management Development, Faculty of 
. Economics, Gadjah Mada University 

EDITORIAL BOARD OF ACADEMIC JOURiAL 

2001-Cul-rent Editorial board members, Asian Accounting Research Journal, Asian 
Academic Accounting Association. 

2001-Cu~rent Editorial board members, Journal of Accounting and Management 
Reseach, School of Econon~ics, STIE YO 

2000-Current Editorial board members, Jou~nal of Business and Economics, the Faculty 
of Economics, Gadjah Mada University. 

2000-Cu~~ent  Editorial board members, Journal of Business and Economics, the Faculty 
of Economics, Soegja Pranata University 

1 1999-Current Editorial advisory and review board members, Gadjah Mada International 
Journal of Business, Master of Management Program, 
Gadjah Mada University 

1989-1 993 Members of the Editorial Board, Academic Journal of Business and 
Economics, the Faculty of Economics, Gad-jah Mada University 

41s 
I 

I 



Edrinrdrts Tandelilirr 
]clru[lrr~/, 2003 

ASSOCIATION MERIBERSHIPS 

1. Members of Asian Acadeliiic Accounting Association (Four A), 2000- current. 
2. Members of Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 1999- 

current. 
3. Lifetime member of Indonesian Econotlucs Association (ISEI), since 198s. 

RESEARCH 

1. The Impact of Asian Financial Crisis on Stock's Behavior: Evidence from Jakarta 
Stock Exchange, funded by Quality for Undergrad~~ate Education (QUE) Project, 
Study Program in ~ a n a g e r ~ i e n t , ' ~ a c u l t ~  of Econornics gadjali Mada University, 
2002. 

2.  The Impact of the Tick Size Reduction on Liquidity:EmpiricaI Evidence from the 
Jakarta Stock Exchange, in collaboration with Lukas Pun\.oto, 2001. 

3. Tick Size and Trading Volume: Is Rp5 better than Rp25?, in collaboration Lvith 
Lukas Purwoto, 2001. 

4. Beta On Bullish And Bearish Markets: Empirical Study On The Jakarta Stock 
Exchange, 2001. 

5. Identification of the Adoption of Information Technology and Strategic 
Inlplementation in Teaching and Learning Process at Faculty of Econon~ics, 
Gadjah Mada University, 2001. 

6 .  Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Ownership in Controlling 
Equity Agency Conflict?, in collaboration with Turya Singura W., 2000 

7. Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stocks 
Exchange, in collaboration with I Wayan h'uka L., 2000. 

8 .  Stability and Predictability of LQ 45 Stocks Beta, 1999. 

9. Portfolio Diversification and Detern~inants of Stock Returns: Philippine and 
Indonesian Perspectives, 1998. 

10. Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks, 
1997. 

11. Job Evaluation and Salary System for PT. SARI I-IUSADA, with team, Research 
and Management Development, Faculty of Econornics, Gadjali h4ada University, 
Yogyakarta, 1993. 



ASSOCIATION MEMBERSHIPS 

1. Menlbers of Asian Academic Accounting Association (Four A), 2000- current. 
2. Members of Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 1999- 

current. 
3. Lifetime member of Indonesian Econonlics Associarion (ISEI)', since 1988. 

RESEARCI-I 

1. The Impact of Asian Financial Crisis on Stock's Behavior: Evidence from Jakarta 
Stock Exchange, filnded by Quality for Undergraduate Education (QUE) Project, 
Study Program in ~ a n a g e n ~ e n t , ' ~ a c u l t y  of Econonlics gadjah Mada University, 
2002. 

2. The 11-npact of the Tick Size Reduction on Liquidity:Empi~-ical Evidence from the 
Jakarta Stock Exchange, in collaboratio~~ with Lukas Pur\\,oto, 2001. 

3. Tick Size and Trading Volume: Is RpS better than Rp25?, in collaboration \\,ith 
Lukas Pumloto, 2001. 

4. Beta On Bullish And Bearish Markets: Empirical Study On The Jakarta Stock 
Excliange, 2001. 

5. Identification of the Adoption of Information Technology and Strategic 
Implementation in Teaching and Leaining Process at Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University, 2001. 

6 .  Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Oivnership in Controlling 
Equity Agency Conflict?, in collaboration with Turya Singura W., 2000 

7. Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stocks 
Exchange, in collaboration with I Wayan Nukz L., 2000. 

S. Stability and Predictability of LQ 45 Stocks Beta, 1999. 

9. Portfolio Diversification and Detem~ina~~ts  of Stock Returns: Philippine and 
Indonesian Perspectives, 1998. 

10. Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks, 
1997. 

11. Job Evaluation and Salary System for PT. SARI HUSADA, with team, Research 
and Management Development, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 
Yogyakarta, 1993. 



Beta on Bullish and Bearish market: Empirical Study in Jakarta Stock Exchange, 
Jour-lznl ofIirdonesian Econonzjl and Bitsirzess, 2001. 

Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stock 
Exchange, in collaboration with I Wayan Nuka Lantara, Jozn7znl of /rzdorlesinn 
Ecorzonzy and BusineSs, 2001. 

Indonesian Capital Market: Prospect and Challenge, If7AHANA, Jortr-~znl of 
Ecorzor~lic, Mcrnagenlent and Accourzlnr~cy, AA-YKPN? 2000. 

Some Issues in the Study of Innovation, Negosiasi, Jorlr-rznl of Mnrrngenze)ir crlzd 
Brrsiness, 1999. 

Gains from International Diversification and Domestic Portfolio in Enierging 
Stocks Markets: Pllilippine and Indonesian Perspectives, Gncljnlz .A4cldn 
Irzter-rzcrfionnl Jozrr-rrnl of Blairzess. 1999. 

The Effect of Trading Day on Stock ~ e t i l r n  in Jakarta Stock Exchange. in 
collaboration with Algifari, Jolrr-)znl of lr~dorlesinn I<corlorl~~. nrid Business, 1999. 

Portfolio Diversification and Determinants of Stock Returns: Philippine and 
Indonesian Perspectives, KELOL.4, Gnlljnh Alack! U~~i \~c~-s i ! \~  Brrsilzess Rcl-ie~c., 
1998. 

Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks. 
KELOLA, Gndjalz Mada U~ziver-sity Birsiiiess Review, 1997. 

A Comparison of Some Pllilippine and Indonesian Common Stocks in Selected 
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