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RINGKASAN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN SUMBER PERMODALAN DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA USAHA KECIL DI SUMATERA BARAT. 

Oleh: Erni Masdupi, Rosyeni Rasyid, dan Syamwil 

Subjek utama yang diteliti adalah aspek Pemberdayaan Sumber Pennodalan 

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

yang menghasilkan pr0du.k unggulan pada bidang industri dan perdagangan yaitu rotan 

(furniture), emping malinjo dan pakaian jadi (muslim). Sebagai suatu perbandingsn 

digunakan UK di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk UK rotan, kayu dan bambu 

(furniture), emping-jagung (makanan ringan) dan pakaian jadi-konveksi-batik (pakaian). 

Lembaga permodalan yang menjadi objek penelitian ini meliputi Bank Pemerintah, Bank 

Swasta, Modal Ventura, BPR, Kopindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan), Pemda (Pemerintah Daerah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Aspek utama dari penelitian ini adalah untuk 

melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (S~rengih, Weakness, Opportunity 

and Treat - SWOT) yang dihadapi lembaga permodalan dalam upaya pemberdayaan 

jenis-jenis permodalan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil di Sumatera 

Barat. 

Secara lebih khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

(industri: rotan /furniture, emping malinjo dan pakaian jadiirnuslin~) yang ada di 

Sumatera Barat. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah model pengembangan dan pemberdayaan 
I 
I 

I 
sumber-sumber modal yang cocok bagi usaha kecil yang terdapat di Sumatera 

I Barat dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut. 

Dari kegiatan'penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan dapat meng-ungkapkan 

i peranan lembaga permodalan dalam rangka memberdayakan usaha kecil di daerah 



Sumatera Barat. Keluaran (output) yang diharapkan dari penelitian ini adalah (a) Dapat 

diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis permodalan dalam 

rangka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil di Sumatera Barat, (b) Dapat 

diketahui model pengembangan dan pemberdayaan sumber-sumber modal yang cocok 

bagi usaha kecil yang terdapat di Sumatera Barat dalarn rangka peningkatan kinerja usaha 

kecil tersebut. 

Metode survey digunakan untuk mengungkapkan, menemukan dan menggali 

tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Barat. 

Populasi penelitian adalah usaha kecil yang terdapat di Sumatera Barat dan DI gyakarta 

sebagai pembanding. Teknik pengambilan sampel adalah cluster random sampling yaitu 

usaha kecil yang menghasilkan produk unggulan daerah dan usaha kecil menurut UU 

N0.9/1995 dengan kriteia a) memiliki kekayaan bersih maksimum Rp200 juta, tidak 

termasuk tanah dan bangunan, b) Nilai penjualan pertahun maksimum Rpl miliar. Secara 

keseluruhan jumlah responden di Sumatera Barat adalah 77 usaha kecil dan 30 usaha 

kecil untuk DIY. 

Data pene!itian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan 

penyebaran kuisioner ke lembaga permodalan. Responden lembaga perrnodalan meliputi 

delapan kelompok yaitu Bank Pemerintah, Bank Swasta, Modal Ventura, BPR, Kopindag 

(Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan), Pemda (Pemerintah Daerah), BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kemudian 

dalam menganalisis data digunakan teknik deskriptif kuantitatif untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal dalam memberdayakan 

sumber perrnodalan dalam meningkatkan kinerja usaha kecil di Sumatera Barat. 

Hasil peneltian menunjukan bahwa kekuatan utama lembaga permodalan dalam 

memberdayakan usaha kecil adalah a) Alokasi dana untuk usaha kecil cukup besar, b) 

Alokasi dana per usaha kecil cukup besar, c) Tingkat bunga kredit tetap dan relatif 

rendah, d) Persyaratan jurnlah modal minimum relatif kecil, e) Memberikan bantuan dan 

pembinaan manajemen untuk usaha kecil. Sedangkan kelemahan internal lembaga 

permodalan adalah a) Alokasi dana untuk usaha kecil dan per usaha kecil tidak pasti, b) 

Tingkat bunga bank tetap (12%-18%), c) BPR tidak memberikan bantuan manajemen. 



Peluang ekternal lembaga permodalan dalam upaya memberdayakan usaha kecil 

untuk meningkatkan kinerja usaha kecil tersebut adalah a) Usaha kecil memerlukan dana 

yang cukup besar, b) Ketentuan pemerintah tentang penyisihan laba BUMN untuk 

membantu pennodalan usaha kecil, c) Manajemen usaha kecil masih kurang memadai, d) 

Ketentuan pemerintah tentang kredit tanpa agunan untuk usaha kecil. Sedangkan 

ancaman eksternal lembaga permodalan adalah a) Tingkat bunga pinjaman cukup tinggi, 

b)Tidak ada evaluasi atas bantuan modal yang diberikan, c) Bantuan modal dianggap 

hibah oleh usaha kecil. 

Dengan demikian masing-masing lembaga permodalan tersebut memiliki kekuatan 

dan peluang untuk memberdayakan usaha kecil dalam upaya peningkatan kinerja usaha 

kecil di Sumatera Barat. Namun lembaga permodalan tersebut juga memiliki kelemahan 

dan ancaman untuk dapat memberdayakan usaha kecil tersbut. Untuk itu perlu 

dikembangkan suatu model pembiayaan usaha kecil yang cocok dalam upaya 

meningkatkan kinerja usaha kecil di Sumatera Barat. 

Penelitian ini mengemukakan tiga alternatif model pemberdayaan sumber- 

sumber modal yang cocok bagi usaha kecil di Sumatera Barat dalam rangka peningkatan 

kinerja usaha kecil tersebut. Model pemberdayaan itu dikemukakan dengan 

menggunakan model penyaluran kredit dari lembaga permodalan ke usaha kecil yaitu a) 

Model I: Penyaluran Model Kemitraan dan Kerjasama. Model ini rnirip dengan 

penyaluran modal ventura dimana modal ventura selain memberikan bantuan modal juga 

memberikan pembinaan ke usaha kecil sampai usaha kecil tersebut dianggap sudah 

mandiri. b) Model-11: Bank Sebagai Penyalur Tunggal. Dalam model ini lembaga 

permodalan non bank bertindak sebagai intermediasi antara usaha kecil dengan 

perbankan yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada perbankan tentang 

usaha kecil yang layak diberikan bantuan modal. Selain memberikan bantuan modal 

1 Lembaga perbankan dan lembaga permodalan non bank juga memberikan pembinaan ke 

usaha kecil. Dengan demikian semua dana yang ada di lembaga sumber permodalan 

I disalurkan melalui bank. c). Model 111: Hubungan Langsung Bank dengan Kelompok 

Pengusaha Usaha Kecil melalui Lembaga Mediasi (Lembaga Permodalan). Dalam model 
1 
I ini usaha kecil yang membutuhkan modal mengajukan proposal kepada KUB/BDC 

(Kelompok Usaha BersamalBussiness Development Centre), selanjutnya KUBIBDC 



merekomendasikan kepada lembaga permodalan non bank (intermediasi) tentang usaha 

kecil yang dianggap layak untuk diberikan bantuan modal. Kemudain lembaga 

permodalan non bank akan merekomendasikan ke perbankan usaha kecil yang layak 

diberikan bantuan modal dan bank akan menyalurkan langsung kredit tersebut ke usaha 

kecil. Model ini merupakan pengembangan dari Mode I1 dimana pembinaan untuk usaha 

kecil diberikan kepada KUBIBDC, selanjutnya KUBBDC meneruskan pembinaan 

tersebut ke usaha kecil. 

Model alternatif pemberdayaan sumber-sumber permodalan tersebut akan dapat 

meningkatkan kinerja usaha kecil di Sumatera Barat jika ada dukungan dari pemerintah 

dan lembaga- lembaga terkait. Dengan demikian usaha kecil di Sumatera barat 

diharapkan lebih berkembang sehingga bisa menjadi pengerak ekonomi kerakyatan yang 

akan memberikan lapangan kerja bagi masayarakat Sumatera Barat. 

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

Peluang dan Hambatan 
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Research Summary 

Source of Capital Empowerment 

in Improving Small Size Enterprise Performance in West Sumatera 

Erni Masdupi, Rosyeni Rasyid, and Syamwil 

Main subject being studied in this research was aspects of source of capital 
empowerment in improving small-businesses performance in West Sumatera, especially 
businesses that producing important products in industry and commerce, such as rattan 
(furniture), emping, and ready-to-wear clothes (for Moslems). As a comparison, data of 
small businesses in Yogyakarta were used for rattan, wood, and bamboo (furniture), 
emping (snack), and ready-to-wear clothes, convection, batik (clothes). Funding 
institutins studied in this research consists of government bank, private bank, veture 
capital company, BPR, Office of Industry and Commerce Cooperatives (Kopindag), 
government of Padang, government-owned companies (BUMN), and non-government 
organization (NGO). Main aspect of this research was to see the strengths, weaknesses, 
opportunities, 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. Efforts that could be done to empower sources of capital available in order to improve 

and empower the small-businesses(industry: rattan, emping, and ready-to-wear 
clothes) in West Sumatera. 

2. Model of development and empowerment of sources of capital that suitable with the 
small-businesses's characteristics in West Sumatera. 

It  was expected that this research would reveal role of financial institution in 
empowering small-businesses in West Sumatera. Output of this research were to finding 
out about: (a) Efforts ?hat could be done to empower sources of capital available in order 
to improve and empower the small-businesses (industry: rattan, emping, and ready-to- 
wear clothes) in West Sumatera; b) Model of development and empowerment of sources 
of capital that suitable with the small-businesses's characteristics in West Sumatera. 



Survey method used to disclose, find, explore the possibilty of small 
businesses's development and emporement in West Sumatera. Population of research 
were small businesses in West Sumatera and in Yogayakarta, as a comparison. Sampling 
technique was clustered random sampling, sample were small busisnesses producing 
important products in the area and small busisnesses stated in UU No. 911995 with the 
characteristics: a) maximum net wealth Rp 200 millions, excluding land and building; b) 
maximum annual sales Rp 1 billion. Total respondents in West Sumatera and 
Yogayakarta was 77 and 30, respectively. 

Data was primary data, acquired by interview and quetionnaires 
dissemination to the funding institutions. ). Funding institutions respondents consists of 
eight groups including: government bank, private bank, veture capital company, BPR, 
Office of Industry and Commerce Cooperatives (Kopindag), government of Padang, 
government-owned companies (BUMN), and non-government organization (NGO). 
Descriptive quantitative technique was used in analisys to find ot the strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) in empowering sources of capital to 
improve small businesses's performance in West Sumatera. 

Result shown that the main strengths of funding institution in empowering 
sn~all busisnesses were: a) large amount of fund allocated for the small businesses; b) 
large amount of fund allocated for each small bussinesses; c) fixed and low interest rate; 
d)small amount of minimun capital required; e) consulting services for small 
busisnesses's management is provided. Internal weaknesses of the funding institution 
were: uncertainty in amount of fund allocated for small businesses or for each of them; b) 
fixed interest rate in banking institution (12%-18%); c) consulting services for small 
busisnesses's management is not provided by BPR. External opportunities for funding 
institutions were: a) large amount of fund demanded by small busisnesses; b) a 
government regulation to government-owned companies's to allocated a share of their 
earnings for small businesses used; c) small busisnesses still need help in managerial 
aspect; d) a government regulation of non collateral credits small businesses. Whereas 
external threats faced by funding institution were: a) high interest rate; b) no effort to 
evaluate credit that had been gave; c) small busisnesses often consider credits accepted 
as a grant. 

Based on above descriptions, funding institutions have strengths and 
opportunities to empower small businesses in West Sumatera in order to improve their 
performance. But, funding institutions also faced weaknesses and treats to empower the 
mall businesses. So, it was required to develop some models that suitable with the small- 
businesses's characteristics in West Sumatera order to improve their performance. 

Result shown, three alternative models in empowering sources of funding 
that suitable with the small-businesses's characteristics in West Sumatera. Model I: 
Partnership and Cooperation Model. It was similar with venture type of capital 
distribution that also provide consulting services until small businesses were considered 
to be able to survive by it's own. Model 11: Bank as a Single Agent of Funding Model. In 
this modcl, non-bank funding nstitutions act as a mediatory party between small 
businesses with banks that provide the banks some recommendations about small 
businesses eligible to be granted a credit. Thus, all fund available in funding institutions 
were distributed by banks. Model 111: Direct Relationship between Banks and Small 

vii 



Businesses Facilitated by Funding Institution Model. In this model, proposals were 
submitted by small businesses to business development center (BDC), then BDC gave 
recommendation to non-bank funding institutions about small businesses eligible to be 
granted a credit. non-bank funding institutions recommend small businesses that eligible 
to be granted a credit to the banks. Finally, bank distribute the credit to small businesses. 
This model was the development of model I1 where small businesses empowerment 
service was shifted to the BDC, who then directly involve with small businesses. 

These three alternative models in empowering sources of funding would 
improve small businesses's performance in West Sumatera if government and related 
institution support it. Thus, small businesses in West Sumatera can develop better and 
become the motor of economy and provide more employment opportunities. 

Keywords: Small Businesses, Funding Institution, Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
And Threats. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

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. Disisi lain usaha kecil juga memiliki kebiasaan untuk 

menggunakan modal sendiri dalam menjalankan setiap aktivitas, sehingga kebutuhan 

modal untuk pengembangan sulit diperbaiki. Dengan demikian terdapat suatu 

I ketidaksesuaian tujuan usaha yang hams memanfaatkan sumber daya yang cukup untuk 

dapat menghasilkan laba pada tingkat maksimum tidak dapat dipenuhi. Salah satu 

kendala yang dihadapi oleh usaha kecil ini adalah kekurangan dana untuk melakukan 

investasi atau pengembangan usaha. Kekurangan dana ini dapat menyebabkan tidak 

mampunya usaha kecil berkompetisi secara lebih baik. 
I 
I Zain dan Ashar (1997) dan dipertegas oleh Ismail dkk. (1997) mengemukakan 

I bahwa kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru sebagian besar diarahkan untuk 

, merangsang penanam modal asing serta mendorong pengusaha besar domestik untuk 
I 

~ lebih berperan dengan harapan akan dengan sendirinya menetes ke bawah (trickle down 
! 
I 

I 
effect). Namun demikian harapan tersebut tidak terwujud karena kebutuhan material dan 

i .- 

11 
jasa yang diperlukan usaha besar sebagian besar dipenuhi sendiri dengan cara 

:I 
I mengembangkan kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Situasi ini menyebabkan 

I pasokan bahan baku, sebagian perusahaan besar lebih memilih bahan baku impor 

daripada melakukan kerjasama dengan industri kecil yang ada di Indonesia. 



Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk menurnbuhkembangkan usaha 

kecil menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan akan menjadikan usaha kecil 

berfungsi ganda sehingga menyebabkan perhatian pemerintah diarahkan pasa sektor 

ekonomi kerakyatan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah atau 

pendapatan masyarakat dan pada sisi lain keberadaan usaha kecil akan menguntungkan 

perusahaan besar. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan besar adalah 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 ekonomi/kecemburuan sosial. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

keberadaan usaha kecil dapat menguntungkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

akan dapat menguntungkan perusahaan besar. Oleh karena itu, usaha kecil hams menjadi 
--. 

perhatian semua pihak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat 

menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. 

Jumlah usaha kecil menurut data BPS di Indonesia pada tahun 1992 sebanyak 33 

juta unit, tahun 1993 meningkat menjadi 34 juta unit. Selanjutnya pada tahun 1995 

meningkat sebanyak 500.000 unit, dan pada tahun 1996 telah mencapai 38,9 juta unit. 

Jika dilihat di daerah Sumatera Barat, maka perbandingan jumlah usaha kecil dengan 

Usaha MenengahIBesar adalah seperti pada Tabel 1.1 



Tabel 1.1. Unit Industri Sumatera Barat Tahun 1998 - 2002 

I I I I I I 
Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

~ 

Uraian 

Ind. Menengah Besar 

Ind. Kecil 

Jumlah 

% Industri Kecil 

Sedangkan untuk melihat kontribusi Usaha Kecil dan Usaha MenengahIBesar 

1999 

184 

47.3 17 

1998 

228 

46.949 

terhadap kesempatan atau penggunaan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sumatera Barat 

tahun 1998 - 2002 

2000 

186 

47.41 3 
, 

47.599 

99,61 

47.177 

99,52 

200 1 

234 

47.585 

47.501 

99,6 1 

Uraian 

Ind. Menengah Besar 

Dari dua Tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah Usaha kecil lebih dari 99% 

2002 

237 

46.543 

47.819 

99,5 1 

Ind. Kecil 

Jumlah 

% Industri Kecil 

dari industri yang ada di Sumatera Barat dan disisi lain Usaha Kecil ini dapat menyerap 

46.780 

99,49 

1998 

16.685 

tenaga kerja 2 90% dari jumlah tenaga kerja pada sektor industri. Hal ini mencerminkan 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

143.724 

160.409 

89,60 

bahwa Usaha Kecil merupakan usaha yang banyak memberikan kontribusi kepada 

1999 

16.254 

perekonomian daerah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. 

146.165 

162.419 

90,OO 

Disisi lain jika dilihat dari jumlah usaha kecil tersebut jumlahnya sangat besar 

2000 

14.01 1 

tetapi dari segi kualitas dan kemampuan usaha, rata-rata usaha ini relatif lemah dan 

148.898 

162.909 

91,40 

sebagian besar tergolong dalarn usaha dengan ukuran yang sangat kecil (informal) dan 

200 1 

15.722 

2002 

15.809 

145.306 

161.078 

90,2 1 

162.425 

178.243 

91,13 



sebagian kecil lainnya masuk golongan potensial. Kemudian problem utama yang 

dihadapi oleh usaha kecil yang berada di desa pada urnumnya bersifat klasik, di antaranya 

adalah: 

1. Kemarnpuan pembiayaan yang rendah. 

2. Usaha yang dilakukan memiliki ukuran yang sangat kecil (sektor informal) 

3. Kualitas sumberdaya manusia masih sangat rendah. 

4. Kemampuan manajerial usaha yang lemah. 

5. Sarana dan prasarana lebih banyak bersifat manual/tradisional. 

6. Daya beli masyarakat sekitarnya terbatas. 

7. Jangkauan pasar tidak terlalu luas. 

8. Kualitas produk yang dihasilkan seringkali tidak konsisten. 

9. Berpola pikirlorientasi jangka pendek 

10. Lokasi usaha berada pada daerah terpencil, sulit dijangkau sarana transportasi 

umurn (faktor stuktural) 

1 1. Budaya I Etos Kerja 

12. Pertumbuhan ekonomi pedesaan yang relatif lambat. 

13. Perekrutan tenaga kerja lebih cenderung berdasarkan pertimbangan sosial 

daripada pertimbangan ekonomis. 

Gunawan (2002) menunjukkan bahwa persoalan permodalan merupakan masalah 

utama yang banyak dihadapi usaha kecil. Tabel 1.3 menunjukkan hasil survey BPS 

mengenai jenis kesulitan yang dihadapi Industri Kecil Rumah tangga (IKR) dan Industri 

Kecil (IK). Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa kesulitan modal merupakan 

persoalan terbesar yang dihadapi usaha kecil. Hal ini berbeda pada masa sebelum krisis 



keuangan 1997, hasil survey sensus ekonomi Badan Pusat Stastitik (BPS) 1996 yang 

menunjukkan bahwa dari 2,6 juta industri kecil kerajinan rumah tangga, hanya 21% yang 

mengalami kesulitan permodalan. 

Peningkatan kesu!itan permodalan secara substansial merupakan isu utarna yang 

memerlukan kajian lebih lanjut. Tabel 1.4 menunjukkan komposisi modal yang 

digunakan oleh IKR dan IK. Sebagian besar IKR dan IK (90,36%)..hanya mengandaikan 

modal sendiri. Hasil ini menunjukkan sedikit peningkatan dari hasil sensus ekonomi BPS 

1996 yang menunjukkan bahwa 86,7% usaha kecil mengandalkan modal sendiri. 

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat utang usaha kecil (leverage) relatif masih rendah dan 

masih terbuka peluang untuk memanfaatkan sumber-sumber permodalan yang lain. 

Uraian tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 dan 1.4 di bawah ini. 

Jenis Kesulitan ,. 

1. Kesulitan modal 
2.Pengadaanbahanbaku 
3. Pemasaran 

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

IKR (%) 
40.48 

4. Teknik produksi dan manajemen 
5. Persaingan lainnya 

IK (%) 
36.63 

23,75 
16.96 

16,76 
4.43 

3,07 
15,74 

26,89 
17,3 6 



Tabel 1.4: Sumber Dana 
Jenis Pembiayaan 
1. Modal Sendiri 

I Pini arnan I I I 

2. Modal Pinjaman 
3. Modal Sendiri dan 

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

IKR (%) 
90,36 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka ternyata saat ini 

IK (%) 
69,82 

3,20 
6,44 

telah ditunjuk suatu lembaga pembina usaha kecil, khususnya dalam masalah 

4,76 
25,42 

permodalan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil sangat sedikit yang 

memanfaatkan sumber permodalan itu dengan baik. Para pengusaha kecil lebih menyukai 

mendapatkan tambahan modal dari sumber informal, karena cara mendapatkan dana 

i tersebut lebih mudah dan tidak berbelit-belit serta tidak memerlukan jaminan. Pengusaha 

kecil dapat meminjam dana atau mendapatkan dana dari sumber dana informal seperti 

rentenir, sanak saudara, atau melalui sumber formal misalnya perbankan ataupun 

lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jika para pengusaha kecil mendapatkan pinjaman 

dari surnber informal, maka cenderung hams membayar dengan bunga yang sangat tinggi 

bahkan sampai 5% perbulan atau sampai 60% per tahun. 

Para rentenir umumnya menawarkan kredit dengan bunga sangat tinggi. 

Pengusaha kecil lebih suka berhubungan dengan para rentenir atau saudaranya karena 

prosesnya yang sangat mudah, tidak memberikan berbagai persyaratan kredit yang 

memberatkan, seperti jarninan dan proposal usaha. Jika kebutuhan modal dipenuhi dari 

I sumber dana formal, maka tingkat bunga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

I pemerintah atau lembaga keuangan, tetapi mereka kesulitan atau enggan untuk 



I 
I 
: berhubungan dengan lembaga keuangan karena proses kredit yang panjang sedangkan 

jumlah yang dipinjam relatif kecil. 

Kurang dimanfaatkannya lembaga permodalan oleh usaha kecil adalah karena 

lcllrangnya pengetahuan pengusaha kecil tentang pemanfaatan lembaga-lembaga 

keuangan formal yang tersedia. Menurut pengusaha kecil di Sumatera Barat, penggunaan 

modal sendiri dalam menjalankan usaha lebih baik bagi perusahaan. Sebenarnya para 

pengusaha kecil tidak pernah mengetahui bahwa biaya modal sendiri lebih tinggi 

dibandingkan biaya dari surnber-sumber permodalan lainnya, karena faktor risiko yang 

hams ditanggung oleh pemilik modal. Selama ini para pengusaha kecil menganggap 

modal sendiri merupakan sumber modal yang murah. Mereka tidak memperhitungkan 

tingkat pengembalian yang seharusnya diterima dari penggunaan modal sendiri tersebut 

dan kurangnya motivasi untuk pengembangan usaha. Perusahaan ' i~baiknya juga 

mempertimbangkan untuk menggunakan surnber pendanaan dari luar seperti pinjaman 

dari lembaga keuangan dan bantuan dari perusahaan BUMN, karena ha1 ini dapat 

mempengaruhi kinerj a perusahaan tersebut. 

Kendala utama kesulitan modal bukan karena tidak ada lembaga keuangan yang 

menyediakan modal, tetapi karena pengusaha kecil kurang tertarik menggunakan modal 

I pinjaman dan kurang mampu mengakses sumber dana (lembaga keuangan) yang ada. Hal 

ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi pengusaha kecil untuk mendapatkan 

pinjaman dari lembaga keuangan formal. Tabel 1.5 menunjukkan bahwa sumber-sumber 

permodalan formal di Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga 

tersedia baik di perkotaan maupun di pedesaan. 



Tabel 1.5. Jenis Lembaga Keuangan di Sumatera Barat dan DIY 

Jenis Lembaga Keuangan 
Perbankan 

1 Koperasi d 

1 
2 

Sumbar 
Perkotaan 1 Pedesaan 

1 6 IKOP. Non KUD lainnva I 98 1 460 1 84 1 1 1 1  1 

DIY 
Perkotaan I Pedesaan 

1 
2 
3 
4 
5 

Sumber: Sensus Ekonomi BPS 1996, Statistik Industri Kerajinan Rumah Tangga 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pengembangan perekonomian 

daerahnya lebih banyak mengandalkan pada industri kecil maupun industri kecil rumah 

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

pemerintah dalam membantu permodalan dalam pengembangan usaha kecil tersebut. 

Dalam pengembangan usaha kecil, para pengusaha kecil telah memanfaatkan sumber 

dana dari pihak luar atau lembaga keuangan untuk dapat menggalang kebutuhan modal 

operasional. 

Tabel 1.6. menunjukan jumlah usaha kecil yang memanfaatkan dan tidak 

memanfaatkan sumber permodalan lembaga keuangan di Sumatera Barat dan Yogya- 

karta. Pada tabel tersebut tampak bahwa 12.934 pengusaha atau 19,2% usaha kecil di 

Yogyakarta sudah pernah memanfaatkan pinjzman dari lembaga keuangan formal 

terutama dari bank, sedangkan usaha kecil di Sumatera Barat relatif lebih kecil sebesar 

6.896 pengusaha atau 14,3% usaha kecil. Karena pemanfaatan utang dalam kegiatan 

Bank Umum 
BPR 

1 usaha, maka akan dapat berimbas kepada peningkatan kine rja dari usaha kecil tersebut, 

72 
27 

KUD 
Kopinkra 
Kop. Simpan Pinjam 
Kop. Pondok Pesantren 
Kop. Tahu Tempe 

baik dalam bentuk produktivitas ke rja maupun dalam peningkatan omzet penjualan. Para 

43 
93 

88 
75 

73 
5 3 

36 
7 

152 
5 
1 

439 
12 

545 
3 8 
4 

26 
11 

103 
15 
16 

47 
16 

16 1 
15 
15 



peminjam modal akan merasa dipaksa dan berkewajiban untuk medapatkan sejurnlah 

uang tertentu untuk dapat menutupi kewajiban kredit kepada pihak ketiga. 

Tabel 1.6. Upaya Usaha Kecil Memanfaatkan Pinjaman 

Sumber: Sensus Ekonomi BPS 1996, Statistik Industri Kerajinan Rumah Tangga 

Berdasarkan sensus ekonomi 1996, 20,22% usaha kecil di Sumatera Barat yang 

membutuhkan modal pinjaman tetapi kurang mampu mengakses sumber dana dalam 

sistem keuangan formal seperti perbankan, modal ventura, perusahaan BUMN melalui 

sistem bapak angkat, dan koperasi, sedangkan di DIY hanya sebesar 13,6%. Alasan 

utama ketidakrnampuan mengakses sumber pinjaman dari lembaga keuangan formal 

karena tidak tahu prosedur, tidak ada agunan, dan faktor lainnya. 

Propinsi 

Sumbar 
DIY 

Konsekuensi dari penggunaan pinjaman adalah kesanggupan usaha kecil untuk 

membayar bunga dan pokok pinjaman. Hal ini terkait dengan persoalan non-performing 

loan (NPL) yang merupakan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Tingkat NPL 

pada suatu jenis dan ukuran usaha sering kali juga menjadi dasar pertimbangan lembaga 

keuangan untuk membuat kebijakan penyaluran kredit di masa yang akan datang untuk 

masing-masing jenis dan ukuran usaha. 

Kesanggupan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman tersebut dipengaruhi 

oleh kemarnpuan manajerial dan prospek usaha. Analisis usaha diperlukan untuk 

Pernah memanfaatkan pinjaman 
Tidak 

50.855 
67.375 

Ya 
Bank 

883 
2.075 

Koperasi 

413 
306 

. Lembaga Keu. 
Non-bank 

49 
345 

Lainnya 

5.923 
10.208 



mengetahui daya saing usaha kecil dalam pasar pada masa yang akan datang. 

Kemampuan manajerial tercermin pada aspek internal usaha kecil yang meliputi fungsi 

keuangan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia relatif terhadap pesaingnya. 

Prospek usaha kecil tergantung pada kondisi eksternal yang me!iputi demografi 

penduduk, perkembangan ekonomi, prospek usaha dimasa depan, perkembangan 

teknologi dan ancaman pesaing termasuk pendatang baru. Berdasarkan analisis tersebut 

dapat dibuat prediksi peluang investasi dimasa depan. 

Prospek perkembangan ekonomi daerah Sumatera Barat dan DIY menunjukkan 

peningkatan sejak 7 tahun terakhir. Tabel 1.7 menyajikan data mengenai indikator- 

indikator ekonomi yang rata-rata menunjukkan peningkatan lebih dari 100% selama 

kurun waktu 1997-2000. Data tersebut memberikan gambaran bahwa prospek usaha pada 

kedua daerah semakin baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa prospek pengembangan 

usaha masih terbuka bagi usaha kecil, walaupun perkembangan yang terjadi juga dipicu 

oleh tingkat inflasi yang relatif tinggi pada periode 1997- 1999. 

Tabel 1.7. Indikator Ekonomi Daerah Sumatera Barat dan DIY 

Tahun 1997-2000. 

No 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

Indikator Ekonomi 
Panel A: Sumatera Barat 
Pengeluaran Konsumsi Rumah 
Tangga 
Pengeluaran Konsurnsi 
Pemerintah 
Pembentukan Modal Tetap 
Domestik Bruto 
Ekspor Barang dan Jasa 
Impor Barang dan Jasa 
Ekspor Neto 

1997 

5.691.968 

1.458.645 

2.85 1.564 

1.373.804 
688.468 
685.336 

1998 

9.243.03 1 

2.432.441 

4.040.212 

3.556.155 
1.671.789 
1.884.366 

1999" 

1 1.664.949 

3.201 -439 

4.437.299 

2.737.526 
1.362.212 
1.375.3 14 

2000" 

12.940.377 

3.361.725 

4.685.995 

2.642.872 
1.414.33 1 
1.228.541 



Peran dan kontribusi usaha kecil dalam mengembangkan perekonomian Indonesia 

* 

sangat besar, tetapi usaha kecil menghadapi banyak kendala dan kelemahan untuk dapat 

berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kendalanya adalah 

Sumber: BPS, PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia menurut penggunaan, 1997-2000. 

7 

8 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

dalam ha1 pendanaan. Di Sumatera Barat terdapat banya sumber permodalan, yang belum 

bisa diberdayakan oleh usaha kecil secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian tahap 

pertama diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam memberdayakan sumber- 

Indikator Ekonomi 
Distribusi Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga 
Distribusi Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah 
Panel B: DIY 
Pengeluaran Konsumsi Rumah 
Tangga 
Pengeluaran Konsumsi 
Pemeriintah 
Pembentukan Modal Tetap 
Domestik Bruto 
Ekspor Barang dan Jasa 
Impor Barang dan Jasa 
Ekspor Neto 
Distribusi Pengeluaran 
Konsumzi Rumah Tangga 
Distribusi Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah 

Perkiraan 

sumber permodalan pada usaha kecil, dimana kesulitan utama adalah dalam ha1 

perolehan tambahan modal, serta dalam ha1 pengembalian pinjaman. Kesulitan dalam 

1998 
52,39% 

13,79% 

4.902.0 12 

1.517.809 

2.395.804 

4.586.692 
4.284.545 

302.147 
50,21% 

15,55% 

1997 
52,97% 

13,58% 

2.992.554 

1.286.195 

1.948.3 12 

3.829.401 
3.471.498 

357.903 
42,03% 

1 8,06% 

perolehan tambahan modal disebabkan karena : 1) tidak memiliki pembukuan, 2) kurang 
1 

tertarik menggunakan modal pinjarnan, 3) tidak berani mengambil risiko, 4) kurang 

mampu mengakses sumber dana (lembaga keuangan) yang ada, 5) tidak memiliki 

1999 
56,86% 

15,61% 

6.5 10.5 16 

1.902.652 

2.671.765 

4.830.5 19 
4.728.842 

101.677 
55,89% 

16,33% 

2000 
57,85% 

15,03% 

7.047.244 

2.049.079 

3.235.941 

5.344.917 
5.252.139 

92.778 
54,85% 

15,95% 



angunan. Kesulitan dalam pengembalian pinjarnan 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. Untuk itu perlu diangkat suatun isu bagaimana mendesain suatu skema 

(suatu model) tentang pendanaan usha kecil. 

Berdasarkan konteks tersebut dan sekaligus dalam memahami budaya penelitian 

di universitas lain, maka tim peneliti pengusul tertarik untuk bekerja sama dengan tim 

peneliti mitra untuk meneliti lebih lanjut perrnasalahan pemanfaatan sumber permodalan 

untuk usaha kecil. Dalam konteks ini diasurnsikan bahwa Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta merupakan universitas yang telah maju dan memiliki kemampuan yang lebih 

dalam kegiatan penelitian. Untuk tujuan tersebut maka penelitian ini berjudul: 

Pemberdayaan Sumber Permodalan dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil di 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka perlulah dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk menentukan upaya-upaya dalam pemberdayaan sumber-sumber permodalan, 

serta merumuskan model sumber permodalan yang paling tepat atau cocok dalam 

pemberdayaan UKM, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakan 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? 



2. 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 Tahun Kedua 

Sesuai dengan kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu dilaksanakan secara 

bertahap selama dua tahun. Penelitian tahun kedua ini bertujuan: 

1.  Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

(industri: rotan /furniture, emping malinjo dan pakaian jadilmuslim) yang ada di 

Sumatera Barat. 

. .2: Untuk mengetahui bagaimanakah model pengembangan dan pemberdayaan 

sumber-sumber modal yang cocok bagi usaha kecil yang terdapat di Sumatera 

Barat dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut. 

D. Luaran Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai luaran penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

(industri: rotan /furniture, emping malinjo dan pakaian jadilmuslim) yang ada di 

Sumatera Barat. 



2. Dapat diketahui model pengembangan dan pemberdayaan sumber-sumber modal 

yang cocok bagi usaha kecil yang terdapat di Sumatera Barat dalarn rangka 

peningkatan kinerja usaha kecil tersebut. 



BAB I1 

KERANGM 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 

lembaga keuangan formal cenderung lebih murah daripada menggunakan sumber 

informal seperti rentenir, sistem ijon atau melalui tengkulak. 

Pengusaha kecil di Indonesia secara umum masih mengandalkan permodalan dari 

modal sendiri, berkisar antara 69,82% hingga 90,36%. Hal ini berarti masih sedikit usaha 

kecil yang belum memanfaatkan sumber permodalan lain seperti pinjaman melalui 

lembaga keuangan atau koperasi. Selain karena faktor 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 meningkat 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 Amerika Serikat setiap tahun cukup 



besar. Tingkat kegagalan per 10.000 usaha berfluktuasi mengikuti keadaan ekonomi, 

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

dan kegagalan beberapa perusahaan sangat besar. Kebangkrutan lebih sering terjadi pada 

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

seringkali menjadi alternatif karena beberapa perusahaan mungkin terlalu besar untuk 

dibiarkan gaga1 (too big to fail). Alasan utamanya ada!ah mencegah pengikisan 

kepercayaan dan rush, mempertahankan pemasok tetap hidup dan menghindari 

hancurnya komunitas lokal, memelihara lapangan kerja 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 bekerjasama dengan perusahaan untuk membantu memperbaiki 

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

B. Struktur Modal dan Analisis Biaya Modal 

Struktur modal merupakan perimbangan antara jurnlah utang dan modal sendiri 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. Modal disini merupakan 

konteks jangka panjang. Perusahaan selalu mengestimasikan 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 harus 

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

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

(danaj 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. Sistem Pembiayaan UKM 

Berdasarkan kondisi sistem pembiayaan UKM secara umum yang telah berjalan 

terdapat permasalahan sebagai berikut: 

1). Pemanfaatan dan pendayagunaan sumber pembiayaan bagi Kredit Usaha Kecil dan 

Mikro (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 surnber 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 menyusun 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 dimzksudkan 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 s u h  bunga dan aturan 

perbankan lainnya. 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 pengembangan koperasi, usaha 

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

3). Meningkatkan kerjasama (networking) antara lembaga keuangan dengan lembaga 

pendukung lainnya dalam memperkukuh permodalan dan untuk lebih meningkatkan 

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 

Ada beberapa sumber pembiyaan untuk UKM antara lain sebagai berikut: 

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

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

2). Dana masyarakat/swasta (Sistem Non-konvensional) yang disalurkaii 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 Oktober 1999, yang 

menunjuk tiga lembaga untuk menyalurkan kredit program, yaih~: 

1). PT. Bank Rakyat Indonesia 

2). PT. Bank Tabungan Negara 

3). PT. Permodalan 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 alternatif 

pembiayaan: 

1). 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 lessee perlu dana 

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

dimana lessor membeli kembali barang dengan harga tertentu. Selanjutnya lessee 

kembali menyewa barang sesuai dengan perjanjian lease back. 

Pola leasing banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti penefbangan, 

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

satu contoh seperti dilakukan oleh pengusaha konveksi di Kawalu, Tasikrnalaya. Para 

pengusaha memberikan bahan dan mesin jahit kepada pengrajin. 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 

kerj asama bisa be rjalan. 

2). Modal Ventura 

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

usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang 



menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu. 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. 125 1lkmk.01311988. Dalarn surat keputusan menteri keuangan tersebut 

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

a. Pengembangan suatu penemuan baru. 

b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan 

dana, Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. 

c. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap pengembangan usaha 

d. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa 

e. 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. 

3). Factoring 

Factoring adalah pembiayaan yang diperoleh dengan cara menjual piutang 

kepada factor dengan demikian risiko tagihan dipindah kepada perusahaan factor 

tersebut. Keuntungan penggunaan jasa factoring adalah: 

a. Penggunaan jasa factoring akan menurunkan biaya produksi perusahaan. Cepat 

dan mudahnya memperoleh dana tunai membuat perusahaan dapat memanfaatkan 

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

berkaitan dengan persediaan. 



b. Factoring dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran 

dimuka sehingga dapat meningkatkan credit standing perusahaan klien. 

c. Kegiatan factoring dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien 

karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open 

account baik perdagangan dalarn maupun luar negeri 

d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan 

perputaran modal kerja. 

e. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Resiko kredit 

macet dapat diambil alih oleh perusahaan factoring 

4). Tmding House 

Trading house adalah perusahaan dagang ekspor yang mengumpulkan produk 

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

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

Pemsahaan semacam ini banyak bergerak dalam komoditi barang kerajinan dan hasil 

pertanian. Para pemasok mengirimkan barangnya sesuai spesifikasi yang telah disepakati 

kepada trading house. Pembayaran umumnya 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 

trading house. 

Sebelum terjadi krisis ekonomi trading house dapat digunakan sebagai sumber 

pendanaan bagi UKM. Kepercayaan yang turnbuh antara trading house dengan KUKM 

memungkinkan UKM dapat memperoleh fasilitas uang mereka dari trading house. 



Bahkan untuk komoditi tertentu bisa berlaku sistem ijon. Sistem ijon ini banyak ditemui 

dalam hubungan antara pemasok dengan trading house 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 house telah terjalin hubungan kerja dengan tingkat kepercayaan yang 

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

5) .  Confirming House 

Confirming house adalah perusahaan dagang ekspor yang ditunjuk oleh 

perusahaan di luar negeri untuk membeli komoditi disini. Coi?firn~ing house lebih 

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

diwakilinya karena itu negosiasi jual beli dilakukan oleh pemasok dengan confirming 

house tanpa mengikutsertakan perusahaan yang diwakilinya. 

Perusahaan semacam ini banyak bergerak dalam perdagangan komoditi pertanian, 

kerajinan dan mebel. Keuntungan yang diperoleh pemasok bekerja sama dengan 

confirming house yang utama adalah kontinuitas ketersediaan pesanan, sehingga 

pendapatan UKM lebih stabil. 

6).  Lembaga Keuangan Mikro 

Kegiatan pengurnpulan 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, dan Mataram. Sumber dana yayasan dan LKM tersebut dapat 

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

5. Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232.KMK.013/1989 dan 

diperharui menjadi SK No.316/KMK.016/1994 menyebutkan bahwa semua BUMN 

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

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

Dana BUMN tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemitraan antara BUMN dengan 

KUKM yang pada akhimya 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 sumber 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 kinerja dukungan kebijakan dan program pengembangan 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 dicermati. Dibandingkan sejumlah aspek lain seperti 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 menjadi diskusi publik untuk itu penting untuk dikaji. 

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

adalah (Tambunan, 2003) 

a. Alokasi belanja pemerintah dan alokasi dana yang ditujukan untuk 

pengembangan sektor UK. 

b. Kinerja lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi 

UK 

Bagaimanapun kita hams menyadari bahwa masalah usaha kecil merupakan 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 kinerja 

pemerintah dalam pengembangan UK. 

1. Dana Dukungan Pemerintah Untuk Sektor Usaha Kecil (UK) Merosot 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 dikeluarkannya UU No.2311999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia 

(BI), 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 bisa 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 APBN dimasukkan dalam kelompok 

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

kelompok pengeluaran pembangunan. Subsidi bunga kredit program merupakan bagian 

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

Pada tahun 2002 subsidi pemerintah untuk bunga kredit program yang ditujukan untuk 

UKM menjadi jauh berkurang dibandingkan tahun 2001. 

Belanja untuk sektor UK dari pemerintah melalui APBN juga dikeluarkan 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 subsektor 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 sebesar 74% 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 246,1% dari pos pengeluaran 

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

memberikan pengaruh 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 

2. Dana Dukungan Alokasi Laba BUMN Untuk Sektor UK 

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

dana pembina usaha kecil dan koperasi (PUKK) yang berasal dari penyisihanJalokasi laba 

BUMN. Kantor Menteri Negara BUMN mendorong BUMN untuk memberikan kredit 

usaha kecil dan koperasi. 

Tahun 2001, penetapan alokasi dana PUKK dicantumkan dalam surat Menteri 

Keuangan N0.S-48/MK.S/2001 sedangkan untuk tahun 2002 dicantumkan dalam surat 

Sekretaris Menteri Negara BUMN N0.S-9/MS.MBU/2002. Tabel berikut meng- 

gambarkan alokasi dana PUKK BUMN seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2002. 

Tabel 2.1 Alokasi Dana PUKK BUMN Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2002 
N o  

1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6 
7. 
8. 
9. 
10. 

Provinsi 

N. Aceh Darussalam 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
Riau 

1 1 
12. 

Sumatera Selatan 
Bangka Belitung 
Bengkulu 
Lampung 
Banten 

13 
14. 

Koord inator 
BUMN Pembina 

Pertamina 
PT.Perkebunan Nusantara 11 
PT.Semen Padang 
Pertamina 

DKI Jakarta 
Jawa Barat 

Jambi I PT. Jamsostek 
PT.Semen Baturaja 
PT.Tambang Timah Tbk 
PT.Bank Mandiri 
PT.Pos Indonesia 
PT.Krakatau Steel 

Jawa Tengah 
Jawa Timur 

Alokasi Dana 
(Rp Juta) 

16.013 
50.607 
19.358 
38.994 

PT.Jasa Marga 
PT.Pupuk Kujang 

yo 

1,89 
5,98 
2,29 
4,61 

21.317 
44.993 

6.847 
10.070 
18.816 
29.685 

PT.Sucofimdo 
PT.Perkebunan Nusantara XI 

2.52 
5,32 
0,81 
1,19 
2,22 
3.51 

82.389 
96.789 

9,73 
11,43 

62.742 
91.460 

7,41 
10,81 



Tabel 2.1. Lanjutan 
No 

15. 
16 
17. 
18 
19. 
20. 
2 1. 
22. 
23. 
24. 
25 
26. 

Provinsi 

D N  
Bali 
NTB 
NTT 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Utara 

27. 
38. 

 umber:   ant or Menteri ~ e ~ a k a  BUMN (2002) seperti dikutip Tambunan (2003)' 
I 

Gorontalo 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Tenggara 

29 
30 

3. Dukungan Perbankan Untuk Sektor Usaha Kecil:  ist to is if dan Konsumtif 

- 
PT. Jasa Raharja 
PT.Angkasa Pura I1 
PT.Bank Mandiri 
PT.Pos Indonesia 
PT.Pupuk Kaltim 
PT.BTN 

Sulawesi Selatan 
Maluku 

Berdasarkan data Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) tahun 2000, sumber 

Yo 

2,53 
2,45 
1.55 

Koordinator 
BUMN Pembina 

PT. Listrik Negara 
PT.Angkasa Pura I 
PT.Jasa Raharia 

PT.BRI 
PT.BRI 
PT. Listrik Negara 

Maluku Utara 
Papua 

kepemilikan modal bagi usaha yang tidak berbadan hukum, diantaranya sebagian sektor 

Alokasi Dana 
(Rp Juta) 

21.406 
20.754 
13.092 
13.801 
16.743 
12.705 
18.509 
51.695 
12.098 

PT.Pelni IV 
PT.Bank Mandiri 

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

1,63 
1,98 
1,50 
2,19 
6,11 
1.43 

3.755 
6.683 
8.447 

PT.Aneka Tambang Tbk 
Pertamina 

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

0,44 
0,79 
1,OO 

25.352 
7.227 

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

3,OO 
0.85 

4.502 
19.593 

keuangar, bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya. Modal pihak 

0,53 
2,31 

lain bisa dibedakan menjadi modal yang berasal dari sumber pembiayaan berbasis 

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

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

kredit program, kredit lembaga non pemerintah, serta bantuan sosial. 



Salah satu sumber permodalan utama dalam pengembangan sektor UK adalah 

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

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

juta. Namun plavon tersebut masih diperdebatkan karena masih banyak UK nilai 

plavonnya tidak sampai nilai p l a v ~ n  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 

nlembangun 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 mengenai rencana kerja bank tahun 2002 

pada tabel berikut (Tambunan,2003) 

Tabel 2.2 Penyaluran Kredit UKM dalam Rencana Kerja Bank, Tahun 2002 

I Usaha Keril i 50 iuta-500iu; 12.7 1 
1 
I 1 I I 

Sumber: Bank Indonesia (2002) seperti dikutip Tambunan (2003) 

29 

Kriteria (R 
Maksimal 50 iufa) 

Usaha Menengah 

Alokasi Dana (Rp triliun) 
4.4 

500 juta-5 miliar 13,8 
30.9 



Kriteria yang hanya berdasarkan pada besar jumlah kredit tersebut tentu dapat 

menimbulkan distorsi besar. Siapapun peminjarnnya apakah usaha kecil atau usaha 

menengah akan dikelompokkan sebagai peminjam usaha kecil, jika besaran pinjamannya 

dalam rentang Rp 50 juta-Rp 500 juta. 

Sampai dengan bulan Oktober 2002 telah dikucurkan kredit baru untuk sektor 

UKM sebesar Rp 27 triliun atau sekitar 42,5% dari keseluruhan kredit baru perbankan 

(Rp 63,5 triliun). Data mengenai posisi kredit UKM dan total kredit perbankan pada 

bulan Oktober tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 Kredit UKM dan Kredit perbankan Per Oktober, Tahun 2002 

Jumlah Rp 27 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 Rp 27 triliun 

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

rencana kerja bank 2002. Realisasi pengucuran kredit baru sektor UKM sebesar Rp 27 

triliun ini membawa pengaruh signifikan dalam meningkatkan pangsa kredit sektor UKM 

terhadap kredit perbankan. 

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

merupakan kredit konsurnsi yaitu sebesar 46%. Jenis 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 

Oktober 2002 
Realisasi kredit baru 
Posisi,kredit 

Sumber: Bank Indonesia (2002) seperti dikutip Tambunan (2003) 

Kredit UKM 
27 triliun rupiah 
153 triliun rupiah 

Kredit Perbankan 
63,5 triliun rupiah ._ 

394,3 triliun Mpiah 

Porsi (%) 
42,5 
3 8,8 



lnenguntungkan sektor UKM karena hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang 

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

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

selama ini penyaluran kredit dalam bentuk kredit investasi justru selalu mendapatkan 

porsi yang paling kecil. 

E. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan analisis yang terkait dengan penilaian faktor internal 

dan eksternal suatu entitas (misal perusahaan, lembaga permodalan dan entitas lainnya). 

Analisis internal ini meliputi analisis kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) yang 

berasal dari dalam entitas yang dianalisis. Analisis eksternal meliputi analisis peluang 

{ol,l)or-r-lz~nities) dan analisis tantangan (threat) yang berasal dari luar entitas yang 

dianalisis. 

Dalam konsep analisis SWOT kekuatan yang ada hams dapat digunakan untuk 

merebut peluang yang berasal dari luar lingkungan suatu entitas. Kekuatan yang ada juga 

harus dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan internal yang dimiliki oleh entitas 

tersebut. Ancaman atau tantangan yang ada di lingkungan eksternal entitas hams bisa 

dirubah jadi peluang. Dalam penelitian ini analisis SWOT hanya secara @pica1 bukan 

penggunaan SWOT secara murni. 



BAB I11 

METODE PENELITIAN 

A. 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 dilakukan pada universitas mitra 

(UGM). Pada universitas mitra dilakukan penelitian pendahuluan dan pemahaman 

bagaimma usaha kecil di lokasi mitra memanfaatkan sumber permodalan dalam 

menggalang usaha atau menambah modal operasi. Penelitian ini lebih menekankan pada 

pencarian permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil d a l h  pengembangan usaha 

dan pemberdayaan sumber permodalan yang ada dan pemecahan masalah yang dihadapi 

(problem solving). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan, menggam- 

barkan, dan mendeskripsikan usaha kecil, khususnya dalam pengembangan usaha dan 

pemberdayaan sumber daya yang dimiliki usaha kecil. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh tim peneliti pengusul (TPP) di tempat 

universitas tim peneliti mitra (TPM) yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di 

bawah bimbingan TPM. Kegiatan TPP di TPM adalah dalam rangka melakukan 

pengembangan pengetahuan dan pengalaman penelitian di bawah bimbingan TPM. 

Kegiatan penelitian di TPM dilaksanakan pada usaha kecil yang relatif sama jenis 

usahanya dengan yang direncanakan di TPP. Kegiatan TPP di TPM dilakukan pada 

setiap tahun penelitian. Tahun pertama dilakukan penelitian di bawah bimbingan TPM. 



TPP berada di lembaga TPM dalam rangka mengembangkan nuansa penelitian dan 

memahami kegiatan penelitian yang dilakukan oleh TPM. Setelah kegiatan tahun 

pertama di lembaga TPM, kemudian TPP kembali ke universitas 'TPP untuk melakukan 

penelitian. Setelah kegiatan pada tahun pertama selesai, maka akan ditulis laporan 

kemajuan kegiatan penelitian. Tahun kedua juga dilakukan kegiatan yang sama dengan 

tahun peitama, 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 melakukan kunjungan ke universitas TPP dalarn 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. Desain penelitian ini 

merupakan lanjutan dari dedsain penelitian tahap pertama. Pada tahap pertama tim 

peneliti melakukan penelitian di usaha kecil yang ada di Sumatera Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemudian tahap kedua, penelitian dilakukan di lembaga 

sumber permodalan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperoleh data dan 

informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha kecil (terutama kendala 

keuangan) dalam meningkatkan kinerjanya. Dari hasil penelitian juga diperoleh data 

dan informasi sumber-surnber permodalan yang tersedia bagi usaha kecil dan mencoba 

untuk mengetahui kendala usaha kecil dalarn memberdayakan surnber-sumber 



permodalan yang ada dalarn upaya meningkatkan kinerja usaha kecil tersebut. 

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh maka langkah berikutnya perlu 

dikembangkan suatu model pemanfaatan sumber permodalan oleh usaha kec,il dalarn 

rangka meningkatkan kinerja usaha kecil tersebut. Model yang dikembangkan 

didasarkan atas analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang 

dilakukan terhadap sumber permodalan yang tersedia untuk usaha kecil di Sumatera 

Barat. Desain penelitian ini digambarkan seperti Gambar 3.1 berikut: 

Tim Peneliti ksd 
..'. Model Pemanfaatan Sumber 

Permodalan oleh Usaha s a h a  
Kecil dalam rangka Kecil 

Formal meningkatkan kinerja usaha 
kecil tersebut 

Tim Peneliti f Mit r aLl 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1 tersebut, maka kegiatan utama dilakukan di lembaga , 

TPP dan TPM untuk mencari alternatif pemecahan masalah: Pendekatan yang 

digunakan mengarah kepada pencarian model dengan memanfaatkan analisis atas 

sumber permodalan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan usaha kecil 

dalam merealisasikan 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 

Penelitian tahap kedua ini merupakan lanjutan dari penelitian tahap pertama, 

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

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

Kemudian mengidentifikasikan faktor-faktor kendala yang dihadapi usaha kecil dalarn 

pemberdayaan sumber-sumber permodalan dalam meningkatkan kinerjanya, yang 

dianalisis dengan analisis deskriptif dengan pendekatan deduktif-induktif 

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. 

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. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 



Gambar 3.2. Aliran Langkah Penelitian Tahap Kedua 

Kegiatan 

I D. Sampel dan Populasi 

Populasi penelitian adalah usaha kecil yang berada di Sumatera Barat dengan 

sanlpel yaitu usaha kecil yang bergerak dalarn bidang kerajinan perabot dari rotan di 

kota Padang, usaha pengolahan makanan (emping melinjo) di Pariaman dan usaha 

pakaian jadi (Muslim) di 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 mengacu pada kriteria usaha kecil menurut UU No.911995. 

Kriteria usaha kecil menurut UU No.911995 adalah: 

Penelitian 

Lembaga Keuangan 
formal sebagai sumber 

Hasil Penelitian 

Alternatif Modal yang 
efektif dalarn Model 
pemberdayaan Usaha Kecil 
1). a. Pengembangan dan 

Pemberdayaan Usaha 
Kecil dengan 
pemanfaatan fasilitas 
permodalan dari 
lembaga keuangan 
formal. 

-2). b. Model Kinerja 
Usaha Kecil Mandiri 

Permodalan untuk 
Pengembangan dan 

Melanjutkan hasil Pemberdayaan Usaha 

Penelitian mulai dari Kecil 

- 

hasil pada Penelitian 
Tahap Pertama 

peinbiayaan atau 
permodalan yang efektif 

- 

Pengembangan dan 

-. 

Pemberdayaan Usaha 
Kecil melalui 



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

bangunan 

2). Nilai Penjualan per tahun maksimum 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. Sampel akan diambil dengan teknik cluster random 

sampling di kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi. Sedangkan ufituk dapat memahami 

usaha kecil di daerah TPM adalah berdasarkan kriteria yang sesuai dengan objek 

penelitian yang dilaksanakan di daerah TPP. 

E. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

Metode dan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Survey yaitu pengumpulan data untuk semua responden yang diasumsikan mewakili 

dari objek penelitian yang telah dipilih. Responden adalah pemilik usaha kecil. 

Survey dilakukan atas dasar data yang dibuat oleh departemen perindustrian. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan daftar 

pertanyaan dan wawancara dengan pengusaha kecil tentang bidang atau masalah 

penelitian. Metode survey ini juga sekaligus dimaksudkan sebagai studi 

pendahuluan. 

2. Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang lebih terfokus pada objek 

penelitian. Pada bagian ini, 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 juga dilakukan pada orang-orang kunci pada lembaga keuangan 

dan usaha kecil tentang fasilitas modal yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil 

atau yang dapat disalurkan oleh lembaga keuangan formal. 

3. Dokumentasi, yaitu digunakan dalam mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan kinerja dan perkembangan suatu usaha sebelurn dan sesudah adanya 

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

perbandingan dari kinerja dari usaha kecil dengan adanya keputusan pembiayaan 

atau permodalan. 

Pemilihan responden dilakukan secara random (acak) yang diambil berdasarkan 

teknik cluster random sampling dari buku yzng diterbitkan oleh Departemen Industri 

dan Perdagangan Sumatera Barat berdasarkan jenis usaha. Kuisioner (daftar pertanyaan) 

yang dibuat lebih diarahkan atau difokuskan kepada permasalahan permodalan yang 

dihadapi oleh UK dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel-variabel yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok 

responden. Kelompok responden pertama adalah pengusaha 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 atribut. Ketujuh atribut tersebut adalah permodalan, 



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

kemitraan. 

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

alasan bila tidak pernah meminjam di bank. Ketiga item permodalan tersebut 

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

2). Sumber permodalan terdiri dari modal sendiri, koperasi, bank, hibah, modal ventura 

dan lembaga keuangan non-bank. Sumber permodalan diukur berdasarkan 

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

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

dan sumber 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 memiliki agunan, atau faktor 

lainnya. 

5). Operasional diukur berdasarkan dua item yaitu hari kerja 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 a lasa i  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. 

Kemampuan manajerial umum dan prospek usaha diukur berdasarkan tiga item 

yaitu hambatan yang dialami dalam satu tahun terakhir, rencana pengembangan 

usaha, alasan bila tidak ada pengembangan usaha, dan sumber permodalan yang 

direncanakan untuk membiayai pengembangan usaha. Ketiga item kemampuan 

~nanajerial umum dan prospek usaha disajikan dalam kuesioner pada poin 6a, 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. 

Iten1 poin b terkait dengan kuesioner poin 6cl dan 6c2. 

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

kekurangan modal, pengadaan bahan baku, kesulitan pemasaran, kurang 



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

dihadapi oleh pengusaha kecil. 

d. Sumber permodalan yang direncanakan untuk membiayai pengembangan usaha 

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

bank, koperasi, atau lainnya. 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 pernah 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 id .  

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

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 pernah 

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 (return on equity), proporsi keun?ungan dari total 

modal (return on investment), dan proporsi keuntungan dari penjualan (proJit 

margin). Pengukuran item-item ini mengacu dalarn kuesioner pada poin 3 dan 4. 

a. Return on equity diukur berdasarkan rata-rata keuntungan per bulan dikalikan 

dengan jumlah bulan kerja selama 1 tahun dibagi dengan modal sendiri. 



b. Return on investment diukur berdasarkan rata-rata keuntungan per bulan 

dikalikan dengan jurnlah bulan kerja selarna 1 tahun dibagi dengan total modal. 

c. ProJit 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 sumber pendanaan, jenis 

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

pinjainan (komersial, usaha kecil, menengah, maupun usaha besar), kebijakan 

penyaluran pinjaman kepada usaha kecil, total non-performing loan (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 surnber pendanaan terhadap 

total kewajiban dan modal lembaga keuangan. 

b. Jenis pinjaman utama usaha kecil dijabarkan menjadi beberapa jenis yang 

meliputi KKU, KUPEDES, KUK, kredit investasi, 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. Kebijakan 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 melinjo, dan pakaian jadi. Item ini diukur berdasarkan 

persentase pinjaman pada masing-masing jenis usaha kecil terhadap total 

pinjarnan usaha kecil. 

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

ini diukur 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 kepada usaha kecil 

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

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

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



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

tersebut disajikan pada kuesioner untuk responden manajer lembaga keuangan poin 

3. 

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

penurunan persentase peningkatan total NPL usaha kecil pada masa yang akan 

datang. 

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

pakain jadi diukur dengan prediksi peningkatan atau penurunan persentase 

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

akan datang. 

c. Prospek pinjaman kepada usaha kecil di masa depan diukur berdasarkan krite-ria 

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

hanya memilih salah satu kriteria jawaban saja. 

d. Prospek pinjaman kepada usaha kecil rotan, emping melinjo, 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 IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

Sesuai dengan harapan perkembangan ekonomi, maka pemerintah pusat dan 

daerah menitikberatkan perkembangan ekonomi yang mengarah kepada ekonomi 

kerakyatan. Perkembangan ekonomi kerakyatan ini harus digalang oleh berbagai pihak 

sehingga ekonomi kerakyatan dapat tenvujud karena ekonomi kerakyatan diyakini 

memiliki kekebalan dan kekuatan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Untuk itu 

pemerintah pusat dan daerah selalu berusaha membina dan mengembangkan sektor 

usaha kecil dan menengah sehingga mampu bertahan dan terus tumbuh. Di sisi lain juga 

diharapkan adanya perhatian dari semua sektor ekonorni, khususnya sektor permodalan 

dan perbankan. 

Dalam rangka melaksanakan program pembinaan oleh pemerintah bersama 

lembaga yang terkait untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan itu, baik melalui 

pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota serta lembaga keuangan berusaha untuk 

membina dan memberdayakan usaha-usaha kecil di daerah. Dari usaha kecil yang ada 

tersebut, maka pemerintah menyeleksi usaha atau industri yang menghasilkan produk 

yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif jika dibandingkdn dengan produk 

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

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

sehingga produk tersebut hanya didapatkan di daerah tersebut. 



1. Usaha Keeil di Sumatera Barat. 

Krisis ekonomi pada Juli 1997 telah berdampak buruk pada ekonomi Indonesia 

umumnya dan Sumatera Barat khususnya sehingga menyebabkan terganggunya sektor 

industri dan perdagangan. Dampak ini terasa dengan penurunan kegiatan produksi dan 

bahkan ada yang sampai menutup usahanya. Sampai saat ini kondisi krisis ini masih 

belum pulih secara makro, namun dari segi mikro sudah terlihat adanya kemajuan dan 

penyembuhan (recovery) menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Penyem- 

buhan ekonomi itu sebenarnya dikarenakan sektor industri kecil (usaha kecil), karena 

usaha kecil ini tidak begitu terganggu dalam gejolak ekonomi yang melanda bangsa 

Indonesia tersebut. Jika dilihat perbandingan pertumbuhan usaha kecil dengan usaha 

menengah dan besar di Sumatera Barat seperti Tabel 4.1, maka kelihatan bahwa usaha 

kecil di Sumatera Barat tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi yang melanda 

Indonesia. 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa usaha atau industri kecil 

Tabel 4.1. Unit Industri Sumatera Barat tahun 1998 - 2002 

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

dari seluruh jumlah industri yang ada di Sumatera Barat dan terlihat terus tumbuh dan 

berkembang. Tabel 4.1 ini juga menunjukkan bahwa sektor usaha kecil ini merupakan 

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

Uraian 
Ind. Menengah Besar 
Ind. Kecil 
Jumlah 
% Industri Kecil 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

1998 
228 

46.949 
47.177 

99,52 

1999 
184 

47.3 17 
47.501 

99,61 

2000 
186 

47.413 
47.599 

99,61 

2001 
234 

47.585 
47.8 19 

99,51 

2002 
237 

46.543 
46.780 

99,49 



ini, maka pemerintah daerah Sumatera Barat, melalui pemerintah daerah tingkat I1 

(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 

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

Sumatera Barat menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak jika dibandingkan 

dengan usaha menengah dan besar. Gambaran perbandingan penyerapan tenaga kerja 

itu dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

.. 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

Tabel 4.2. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sumatera Barat 
tahun 1998 - 2002 

Dari data Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa 143.724 (89,60%) orang tenaga 

Uraian 
Ind. Menengah Besar 
Ind. Kecil 
Jumlah 

% Industri Kecil 

kerja terserap oleh usaha kecil dari jumlah 160.409 tenaga kerja yang bekerja pada 
'-. 

sektor industri pada tahun 1998. Pada tahu 1999 menunjukkan bahka 146.165 (90%) 

1998 
16.685 

143.724 
160.409 
89,60 

orang tenaga kerja terserap oleh usaha kecil dari jurnlah 162.419 orang tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor industri. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha 

kecil ini terus bertambah pada tahun 2000,2001 dan 2002. Hal ini menunjukkan bahwa 

2002 
15.809 

162.425 
178.243 
91,13 

1999 
16.254 

146.165 
162.419 
90,OO 

sektor usaha kecil merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja 

2000 
14.01 1 

148.898 
162.909 
91,40 

200 1 
15.722 

145.306 
161.078 
90,21 



dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Sumatera Barat. Jika dilihat lebih lanjut 

pada sektor usaha kecil saja, maka perturnbuhan usaha kecil dan penyerapan tenaga 

kerj a dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Daftar Perkembangan Usaha Kecil dan Tenaga Kerja 
Sumatera Barat tahun 1996 - 2002 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

Tabel 4.3 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 oleh 

UKM tersebut juga terus meningkat dengan rata-rata peningkatan 10,40%. Disisi lain 

jika dilihat setiap tahunnya, maka kenaikan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang 

diserap oleh usaha kecil lebih besar dari pertumbuhan usaha kecil itu sendiri. 

Pertumbuhan usaha kecil dan penyerapan jumlah tenaga kerja menggunakan tahun 1996 

sebagai tahun dasar perhitungan. 

Penyebaran usaha kecil (UK) di Sumatera Barat dapat dilihat seperti pada Tabei 

4.4. Penyebaran UK tersebut adalah berdasarkan sentra-sentra dan jenis produksi pada 

setiap Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan tercatat pada dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Sumatera Barat. Sentra ini merupakan kelompok usaha yang telah 



dibentuk oleh pengusaha atau pengrajin sejenis dari setiap jenis produksi. Sentra ini 

bertugas dan berkewajiban membantu anggota dalam menyediakan jasa pelayanan, 

konsultasi, manajemen dan penjualan produk yang dihasilkan pengrajin. Melalui sentra 

I ini para pengrajin dan pengusaha mendapatkan informasi tentang penawaran barang, 

permodalan dan sekaligus penyaluran produk yang dihasilkan. 

Tabel 4.4. Daftar Penyebaran Usaha Kecil dan Tenaga Kerja 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sumatera 
KabiKota & 

Sentra 
Kab Pss Selatan 
a. Ikan Teri 
b. Gambir 
c. Kayu 
d. Sulaman 

Kab Solok 
a. Bubuk Kopi 
b. Sutra Alam 
c. Any. Pandan 
Kab SwlISjj 
a. Sulaman 
b. Perabot 
c. Batu Bata 
d. Batik 
Kab Tnh Datar 
a. Sulaman 

b. Tenun 
c. Gula 
d. Ukiran 
Kab P Pariaman 
a. Kerupuk 
b. Batu Bata 
c. Sulaman 
d. Mukenah 
e. Tas Tangan 
Kab Agam 
a. Konpeksi 

Barat tahun 

Jenis Produksi 

Ikan Teri 
Gambir 
Bhn Bangunan 
-terawang bordir 
-Slm B. Emas 
-Sulaman Bordir 

Bubuk Kopi 
Sutra Alam 
Any Pandan 

Sulaman Suji 
Perabotlkusen 
Batu Bata 
Batik 

Bordir 
Benar Emas 
Sulaman Indah 
Tenun Antik 
Gula Tebu 
Ukiran Kayu 

Emping Malinjo 
Batu Bata 
S Benang Emas 
Mukenah 
Tas Tangan 

Konpeksi 

2002 
Jumlah 

Usaha 
509 

265 

128 

1.496 

658 

1.91 5 

Jumlah 
Investasi 
2.974.441 

36.429 

435.226 

826.586 

' 1.071.741 

852.287 

TK 
1.811 

937 

1.116 

4.326 

3.742 

6.029 

Rp 000 
Produksi 

17.710.120 

447.457 

3.657.635 

4.464.13 1 

23.461.983 

19.447.290 



7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 

13. 

14. 

I 

1.006 

365 

8 

45 

157 

34 

276 

83 

Perdagangan 

b. Sulaman 
c. Gula Merah 
d. Anyaman 
Kab 50 Kota 
a. Ikan Teri 
b. Perabot 
c. M Nilam 
d. Bengkel 
Kab Pasaman 
a. Tenun Antik 
b. Sulaman 
c. Batu Bata 
d. Gambir 
Kota Padang 
a. Kerajinan 
b. Sulaman 
c. Kompor 
d. Sepatu 
Kota Solok 
a. Perabot 
b. Bordir 
Kota S. Lunto 
a. Kerupuk 
b. Sapu Ijuk 
c. Tenun 

Kota P Panjang 
a. Kapur Bakar 
b. Kulit 
Kota B Tinggi 
a. Kerupuk 

b. Kopi 
c. Konpeksi 

d. Sulaman 
Kota P Kumbuh 
a. Kerupuk dan 

sejenis 

b. Makanan 
ringan 

c. Sulaman 
Sumber: Departemen 

69.002.054 

18.370.612 

508.00 

1.366.090 

1.040.072 

2.695.280 

54.223.997 

7.186.913 

3.1 15 

85 1 

34 

289 

733 

148 

1.458 

63 1 

Sumatera 

SulamanBordir 
Gula Merah 
Any. Bamboo 

Tenun Adat 
Sulamanhordir 
Batu Bata 
Garnbir 

Ikan Teri 
Perabot Rotan 
Minyak Nilam 
Perbengkelan 

Any. Rotan 
Sulamanlbordir 
Kompor 
Sepatu 

Perabot Kayu 
Bordir 

Kerupuk Ubi 
Sapu Ijuk 
-Songket 
-Tenun 

Kapur Bakar 
Penya. Kulit 

-Kerupuk Ubi 
-k Sanjai dl1 
Kopi Bubuk 
-Pakaian Jadi 
-Konpeksi 
Sulaman 

-Krp. Lento 
-Krp. Merah 
-Krp. Golong 
Makanan ringan 
Gelamai 
Sulamadbordir 

Perindustrian dan 

1.061.309 

562.882 

112.700 

652.61 6 

2.389.079 

442.908 

1.921.610 

307.667 

Barat. 



Sentra produksi seperti pada Tabel 4.4 di atas merupakan kelompok usaha yang 

telah bergabung dan membentuk usaha bersama dalam mengatasi permasalahan yang 

sering dihadapi oleh Usaha Kecil dan koperasi. Sentra produksi itu ada yang berbentuk 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan ada yang berbentuk koperasi. KUB ini biasanya 

secara bersama mencari alternatif pendanaan menjual produk yang dihasilkan. 
. .* 

Dalam menindaklanjuti KUB tersebut, pemerintah daerah Sumatera Barat 

melakukan pembinaan kepada usaha kecil, dengan 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 pemerintah adalah 

dengan memberikan fasilitas pendirian Business Development Center (BDC) dan 

Business Development Service (BDS) untuk setiap daerah. Kedua badan ini dibina oleh 

pemerintah untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh 

usaha kecil dan sekaligus diberikan wewenang utnuk memberikan bantuan manajemen. 

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, bantuan teknis dan tenaga ahli. Pemerintah melalui 

departemen dan dinas terkait berusaha memberdayakan usaha kecil sesuai dengan arah 

pengembangan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat. 

2. Lembaga Permodalan 

Lembaga permodalan adalah instansi atau lembaga yang menyediakan atau 

mengalokasikan sejumlah dana untuk dipinjamkan kepada usaha kecil dalarn rangka 



membantu usaha kecil dalarn penyediaan dana untuk tujuan pengembangan dan atau 

menjalankan operasi usaha kecil tersebut. Lembaga permodalan itu dapat berupa 

lembaga-lembaga keuangan f~ rma l  ataupun informal. Lembaga keuangan formal adalah 

lembaga yang izin usahanya adalah dalam meneyediakan jasa kredit kepada nasabah 

atau konsumen, misalnya bank urnum pemerintah maupun swasta. 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 

(BUMN). Disamping itu juga ada lembaga yang memberikan bantuan baik dalam 

keuangan maupun dalam bentuk manajemen, misalnya lembaga sosial masyarakat 

(LSM) dan PT PNM (Permodalan Nasional Madani). Di daerah- Sumatera Barat, 

lembaga-lembaga keuangan yang ada pada dasarnya sama, baik dalam bentuk, tugas 

atau manajemen maupun tujuan. Sedangkan pemerintah adalah departemen atau dinas 

yang ditunjukkan dan ditugasi untuk membantu dan membina Usaha Kecil (UK), yang 

terdiri dari Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

Pemerintah Daerah di Surnatera Barat. 

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

permodalan tersebut ikut dalam menyediakan bantuan baik dari segi dana maupun 

manajemen kepada usaha kecil. Semua lembaga ini, khususnya lembaga kuangan 

formal dan informal (disebut bank) memberikan atau menyalurkan kredit ke usaha kecil 

dengan tingkat bunga pasar dan tingkat bunga yang berlaku umum. Oleh karena itu, 

jumlah kredit yang diberikan tidak dibatasi dan sangat tergantung kepada penilaian 

yang dilakukan oleh pihak bank kepada usaha kecil. Lembaga keuangan dalam 



menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah sangat tergantung kepada 

kemampuan bank dan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah serta analisis 

kemampuan calon nasabah (dibitor). Dalam ha1 ini peran bank komersial ini sama saja 

yaitu menyalurkan dana untuk usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk 

mendapatkan balas jasa dan hams menekan resiko kerugian kredit macet. Disisi lain, 

jumlah kredit yang diberikan oleh bank ini sangat tergantung besarnya pada 

kemampuan perusahaan atau usaha kecil dalam mengembalikan utangnya. Dengan 

demikian secara utuh, perjanjian antara bank dengan nasabah murni didasarkan atas 

kesuaian kredit dan tingkat bunga umum yang berlaku. 

Disamping sumber perrnodalan dari bank, maka dari hasil penelitian dapat 

diketahui sumber permodalan lain yang lebih murah yang dapat digunakan oleh usaha 

kecil yaitu berasal dari dana Pemerintah daerah yang disisihkan dari APBD dan APBN. 

Dana ini kemudian disalurkan oleh pemerintah ke usaha kecil dan menengah melalui 

Koperasi Unit Desa (KUD) atau koperasi simpan pinjam, dan disamping itu juga 

disalurkan melalui 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 

- 6%, 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. 

Pembiayaan modal lain berasal dari Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM serta 

Kanwil atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berasal dari dana APBN yang 

disisihkan untuk dialokasikan dan 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 dan kondisi daerah. Misalnya, dana 

yang disalurkan oleh Dinas Koperasi dan UKM di daerah Kabupaten Padang-Pariaman 

disalurkan dengan tingkat bunga 4%, sedangkan dana yang disalurkan oleh Dinas 

Koperasi dan UKM di Kota Padang disalurkan dengan tingkat bunga 6%. Dana dari 

APBN ini diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja dan modal usaha pada usaha 

kecil sebesar 80% dan 20% lainnya berupa hibah pada usaha kecil beridpa bantuan 

manajemen atau distribusi dan promosi. Dana hibah digunakan oleh Dinas dan 

Penlerintah 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 sebelum tahun 2003, tingkat bunga yang ditentukan untuk 

usaha kecil adalah 6%, tanpa membedakan jumlah dan perkembangan usaha dari usaha 

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

maka berlaku tingkat bunga yang berbeda yaitu dari 6% sampai dengan 12%. 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 24 buah. BUMN 

itu adalah seperti pada Tabel 4.5 berikut: 



Semua BUMN ini secara terus menerus menyalurkan dana yang disisihkan dari 

Tabel 4.5 Nama BUMN Penyalur Modal untuk Usaha kecil di Sumbar 

sebagian laba tahun berjalan (1 - 5%) untuk kebutuhan dana usaha kecil dan menengah. 

No 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Dana tersebut bersifat bergulir dan akan terus diputarkan ke csaha kecil lainnya yang 

memerlukan dana tambahan. 

Sumber: Posindo Sumatera Barat tahun 2003 

Untuk dapat terjadinya suatu efisiensi dan ketepatan pemberian bantuan, maka 

Nama BUMN 

Semen Padang 
Pos Indonesia 
Pertamina 
Angkasa Pura I1 
TBOIBA 
Pelindo I1 
Sucupindo 
Askes 

di Sumatera Barat ditunjuk koodinator untuk penyaluran dana BUMN tersebut. Maka 

Nama BUMN 
PLN 
Gas Negara 
Taspen 
Jasa Raharja 
Garuda Indonesia 
Inhutani IV 
Perum Pegadaian 
Perum SPU 

No 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan pemerintah bersama para pimpinan BUMN, 

maka ditunjukkan PT Semen Padang sebagai koordinator penyaluran dana. Meskipun 

No 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 

demikian, untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran dana, sebagian BUMN yang ada di 

Nama BUMN 
BRI 
Hutama Karya 
Notour 
Bank Mandiri 
Tirta Raya Mina 
Nusantara VI 
Jamsorstek 
Telkom 

daerah wilayah koordinator juga masih diberikan kesempatan menyalurkan dana yang 

mereka miliki, dimana para penyalur dana hams memberikan laporan tentang dana yang 

telah dialokasikan ke usaha kecil yang diseleksi. Misalnya Perun~ Pos, diberikan 

kesempata~ untuk menyalurkan dana yang berasal dari PT Telkom, Indosat dan Posindo 

sendiri pada daerah operasi Pos tersebut. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan 

memudahkan usaha kecil dalam menghubungi BUMN pemberi modal. Dari hasil 

pembicaraan dan diskusi dengan pengelola dana dari BUMN dari Kanwil Pos dan Giro 

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

a. Usaha Kecil 

Data penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan sumber permodalan 

untuk meningkatkan kinerja usaha kecil di Sumatera Barat diperoleh dari usaha kecil 

yang menjadi produk unggulan 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. Usaha kecil yang dijadikan sampel tetap 

seperti sampel pada penelitian awal yang ditunjukkkan oleh Tabel 4.6. 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. Hasil penelitian untuk usaha- 

usaha kecil sesuai dengan sampel yang telah dipilih ini telah dibahas pada penelitian 

tahap pertama. 



Tabel 4.6 Jumlah Pengusaha, Pengrajin Sentra usaha kecil yang diteliti di 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat 

Sumatera Barat 

b. Lembaga Perrnodalan 

No 

1. 
2. -- 
3. 

Dalam penelitian tahap kedua ini yang menjadi responden penelitian adalah 

lembaga sumber permodalan yang ada di Sumatera barat. Responden penelitian 

Nama Usaha 

Keraj inan Rotan 
Emping Malinjo 
Pakaian iadi. Sulaman-Bordir 

dikelompokan atas sembilan (9) kelompok lembaga sumber permodalan, yaitu: bank 

pemerintah, bank swata, modal ventura, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BUMN, 

Dinas Koperasi dan Perindustrian (Kopindag), Pemeriiltahan Daerah (Pemda), LSM 

Sampel 

17 
30 
3 0 

Jumlah 

(Yaitu PT PNM) dan termasuk Bank Indonesia. 

Pengusaha 
17 
78 
46 

Tab f14.7 Jumlah Lembaga Permodalan bagi UK di Sumatera Barat 
1 Bank Umum Pemerintah (Bank BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri dan Bank I 

Pengraj in 
39 
185 
462 

Nagari (Bank BPD ~urnateia Barat). 
Bank Umum Swasta (Bank Danamon, Permata, dan Bank International 
Indonesia). 
Modal Ventura (Sarana Sumatera Barat Ventura) 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR Sumatera Barat dan Bank Nagari), 
Badan Badan Usahan Milik Negar-BUMN (PT Semen Padang, Perum Pos 
dan Telekomunikasi 
Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagang dan 
Pemerintah Daerah dan atau Dinas Koperasi-Perindustrian-Perdagangan- 
Kopindag 
Pemerintah, Kabupaten dan Kota (Pemda) 
Lembaga Sosial Masyarakat-LSM (PT PNM) 
Bank Indonesia 

Sentra 
1 
3 

Responden penelitian di atas adalah yang ada kaiiannya dengan pemberian 

bantuan dan pemberdayaan pada UK yaitu nomor urut 1 sampai dengan 8, sedangkan 



Bank Indonesia tidak memberikan bantuan modal ke usaha kecil, namun bank Indonesia 

hanya memberikan pembinaan ke usaha kecil sehingga bank Indonesia tidak dijadikan 

sebagai sainpel penelitian. Dengan demikian hanya ada 8 kelompok sampel penelitian 

untuk lembaga permodalan. 

2. Profil Usaha Kecil di Propinsi Sumatera Barat 

Untuk mengetahui kondisi usaha kecil di Sumatera Barat, 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 Surnatera Barat yaitu 

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

Pariaman dan Pakaian jadi/muslim/konveksi di Panampung Agam telah dilaksanakan 

pada penelitian tahap pertama. Dari hasil penelitian tahap pertama telah dapat diketahui 

profil dari usaha kecil di Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut: 

a. Kepemilikan Usaha Kecil bersifat perseorangan atau kekeluargaan sehingga 

mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang, karena bebagai ketertasan 

yang dimiliki oleh keluarga, misalnya dana, kemampuan manajemen, pengelola 

dan pelaksana usaha adalah pemilik. 

b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam 

menjalankan suatu organisasi atau perusahaan atau usaha kecil sehingga kurang 

dapat untuk mengembangkan usaha. Kualitas sumber daya manusia ini dilihat 

melalui tingkat pendidikan dari para pengusaha. Pada umurnnya pengusaha dari 

usaha kecil di Sumatera Barat pendidikan tertingginya adalah Sekolah Lanjutan 

Atas (SMUISMA). Demikian juga pekerja pada usaha kecil yang berpendidikan 



di bawah SMU atau ada yang tidak tamat Sekolah Dasar, sehingga mereka tidak 

dapat untuk mengembangkan ide dan gagasan untuk pengembangan usaha 

dengan baik. 

c. Jumlah modal yang sangat terbatas, sehingga sangat sulit sekali untuk dapat 

membiayai dan mengembangkan usaha. Pada dasarnya usaha kecil lebih banyak 

memanfaatkan modal tenaga kerja atau padat karya. Modal uang pada dasarnya 

dikurnpulkan dari modal sendiri atau modal keluarga dan sangat sedikit yang 

memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman bank. Pengusaha usaha kecil 

sangat sulit untuk mengembangkan usahanya karena kekurangan modal yang 

dimilik. Di sisi lain para pengusaha tidak mau meminjam uang dari bank karena 

kebiasaan atau takut mengambil risiko ketidakmampuan mengembalikan 

pinjaman . 

d. Kemampuan manajemen yang rendah dan tidak terampil. Secara umurn dapat 

dinyatakan bahwa pimpinan dan pemilik UK berpendidikan SLTP sehingga 

kualitas dan gaya kepemimpinannya cenderung kurang baik dan lebih mengarah 

kepada kepemimpinan tradisional. 

e. Daerah pemasaran produk pada umumnya bersifat lokal dan hanya dijual di 

sentra produksi. Jika ada produk tersebut dibawa ke propinsi lain diluar 

Surnatera Barat, maka itu dilakukan oleh pedagang, bukan oleh wakil atau 

jaringan pengusaha kecil. Usaha kecil di Sumatera Barat belum memiliki suatu 

agen penyalur antar daerah, regional maupun nasional, sehingga produk yang 

dihasilkan belum dikenal secara nasional. 



f. Penggunaan Teknologi manual. Usaha kecil dalam menghasilkan produk 

menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan bersifat manual. Pada usaha 

kerajinan para pengusaha menggunakan tenaga kerja manusia secara intensif 

sebagai penggerak dari alat-alat yang digunakan. Dengan keterbatasan teknologi 

tersebut maka kualitas dan kuantitas produk usaha kecil sangat rendah sehingga 

kinerja produksi usaha kecil juga rendah. 

g. Ketidakteraturan Pembukuan. Pembukuan juga salah satu kendala usaha kecil 

dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan. Pada umumnya usaha kecil 

hanya menggunakan catatan sangat sederhana sehingga tidak dapat 

memperlihatkan kinerja usaha secara baik atau tidak dapat menyusun laporan 

keuangan yang dibutuhkan, misalnya digunakan untuk mengajukan kredit ke 

sumber permodalan formal dan informal. Permasalah ini juga dikarenakan 

kemampuan pengusaha untuk membuat pembukuan sangat terbatas, ha1 ini 

didukung oleh latar belakang pendidikan yang tidak memadai. 

C. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Barat, maka lembaga 

permodalan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan modal dan manajemen. 

Bantuan tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan Bank dan non Bank untuk tujuan 

pengembangan usaha kecil di daerah. Rincian dari masing-masing jenis bantuan 

tersebut adalah diuraikan pada bagian berikut. 



1. Bantuan Modal 

a. Alokasi Dana 

Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang mengharuskan 

setiap lembaga permodalan untuk mengalokasikan sebagian dana kepada usaha kecil, 

baik itu melalui kredit untuk modal kerja (permodalan) ataupun bantuan manajemen. 

Disisi lain usaha kecil hams dapat memanfaatkan dan memberdayakan lembaga 

permodalan tersebut untuk dapat lebih mengembangkan usaha dari usaha kecil yang 

ada. Menurut data penelitian yang telah dilakukan pada lembaga pemodalan dan juga 

yang diperoleh dari usaha kccil yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 yang menyatakan 

bahwa lembaga keuangan yang digunakan oleh usaha kecil dikelompokkan ke dalam 9 

kelompok. Dari sembilan kelompok ini, Bank Indonesia tidak memberikan bantuan 

secara langsung kepada usaha kecil, maka dikeluarkan sebagai data penelitian sehingga 

yang dijadikan data hanya 8 buah lembaga. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan angket dan wawancara secara langsung, maka bantuan modal dengan 

alokasi dana lembaga permodalan adalah seperti Tabel 4.8. Kedelapan lembaga 

permodalan yang mengalokasikan dana untuk dipinjamkan kepada usaha kecil dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Anggaran Alokasi Dana Usaha Kecil 
Tahun 2003 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sumber Permodalan 
Bank Pemerintah . 
Bank Swasta 
Modal Ventura 

7 
8 

BPR 
Kopindag 
Pemda 

Jumlah Alokasi dana 
> Rp 2.500.000.000 
> Rp 2.500.000.000 
> Rp 2.500.000.000 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 
.+ 

BUMN 
LSM 

Alokasi Dana Per-UK 
< Rp 100.000.000 
< Rp 100.000.000 
< Rp 100.000.000 

> Rp 2.500.000.000 
Sesuai dana alokasi 
Sesuai dana alokasi 

< Rp 100.000.000 
< Rp 20.000.000 
< RD 20.000.000 

Sesuai dana alokasi 
Sesuai dana alokasi 

< Rp 75.000.000 
< Rp 75.000.000 



Dari Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa pada umumnya lembaga sumber 

permodalan telah membuat anggaran alokasi dana yang cukup besar untuk 

pengembangan usaha kecil. Untuk lembaga permodalan bank menyediakan dana untuk 

dipinj amkan kepada usaha kecil lebih besar dari Rp2.500.000.000. Dengan demikian 

lembaga permodalan telah siap untuk menyalurkan dana kepada usaha kecil dan dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha. Dengan pengalokasian dana tersebut, maka 

kebutuhan dana usaha kecil akan dapat dipenuhi oleh bank melalui pinjaman yang telah 

ditentukan, dan berdasarkan tingkat bunga yang telah ditentukan. Disisi lain lembaga 

permodalan non bank juga ikut menyediakan dana yang didasarkan atas anggaran yang 

telah ditetapkan sarnpai dengan Rp2.500.000.000. Besarnya dana setiap tahun 

tergantung kepada permintaan dan kebutuhan pemerintah untuk mengembangkan usaha 

kecil. Menurut hasil wawancara dengan pimpinan atau bagian penyaluran dan 

pembinaan usaha kecil di lembaga pemerintahan menyatakan besarnya jumlah dana 

yang dialokasikan oleh setiap instansi berkisar antara Rp250.000.000 sampai dengan 

Rp300.000.000 untuk setiap daerah, sedangkan secara nasional, maka jumlah dana ini 

melebihi Rp2.500.000.000. Disisi lain jika dilihat dari batasan kredit yang disalurkan 

atau diberikan kepada setiap pengusaha kecil, maka terlihat adanya suatu variasi dimana 

lembaga perbankan menyalurkan dana sampai dengan Rp100.000.000 untuk satu usaha 

kecil sedangkan pemerintah menyalurkan dana sampai dengan Rp20.000.000 per UK 

dan BUMN dan LSM menyalurkan dana sampai dengan Rp75.000.000. 

Dalam diskusi yang dilakukan dengan pimpinan BUMN atau koordinator 

penyaluran dana BUMN, maka jurnlah dana yang disalurkan ke masing-masing UK 

berbeda tergantung kepada hasil studi atau penilaian atas usaha kecil yang yang 



dilakukan. Demikian juga halnya pada lembaga perbankan, jumlah dana yang diberikan 

juga bisa melebihi batas yang telah ditentukan tergantung kepada kemampuan dan 

prospek UK yang akan dibiayai dengan besar kredit yang dapat disalurkan ke UK tidak 

terbatas. Disisi lain, besarnya dana yang diputuskan akan disalurkan akan sangat 

tergantung pada studi kelayakan usaha kecil untuk menerima dan menggunakan dana 

serta kemungkinan pengembangan usaha dari usaha kecil tersebut. 

b. Jenis Kredit 

Tabel 4.8 itu menunjukkan bahwa pemerintah, perbankan dan LSM serta 

BUMN menyediakan dana yang cukup besar untuk pengembangan UK dan juga 

memberikan kebebasan untuk menentukan jumlah kredit yang diperlukan. Besarnya 

jurnlah kredit yang disalurkan itu tergantung kepada kemampuan UK atau berdasarkan 

studi yang dilakukan lembaga pemberi dana atas UK yang dibiayai. Jumlah dana yang 

dipinjamkan oleh lembaga permodalan dapat digunakan dalam tiga bentuk penggunaan 

oleh usaha kecil seperti dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Tabel 4.9 Alokasi Dana per Jenis Kredit per Usaha kecil 
Tahun 2003 

No. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Sumber Permodalan 
Bank Pemerintah 
Bank Swasta 
Modal Ventura 
BPR 
Kopineag 
Pemda 
BUMN 
LSM 

b e d i t  Investasi 
< Rp 50.000.000 
< Rp 50.000.000 
< Rp 50.000.000 
< Rp 50.000.000 
CRp 20.000.000 
<Rp20.000.000 
<Rp 20.000.000 
<Rp 20.000.000 

Kredit Modal Kerja 
10.000.000 - 25.000.000 
10.000.000 - 25.000.000 
10.000.000 - 25.000.000 
10.000.000 - 25.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 

Kredit lainnya 
10.000.000 - 25.000.000 
10.000.000 - 25.000.000 
10.OC)O.OOO - 25.000.000 
10.000.000 - 25.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 
2.000.000 - 10.000.000 



Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa lembaga permodalan telah berusaha untuk 

mengalokasikan dana untuk kepentingan perkembangan dan peningkatan usaha dari 

usaha kecil dan besarnya dana yang disalurkan sangat tergantung kepada hasil evaluasi 

lembaga permodalan atas usaha kecil tersebut. Dari Tabel 4.9 di atas terlihat juga bahwa 

pada umurnnya Lembaga sumber permodalan, baik bank maupun non bank, 

memberikan bantuan kredit kepada UK dalam bentuk 3 jenis kredit, yaitu kredit 

investasi, modal kerja dan kredit lainnya. Kredit investasi diberikan untuk membangun 

dan mengadakan aktiva operasional, misalnya bangunan gedung tempat berusaha, 

membeli mesin dan peralatan. Pada tahap awal, besarnya kredit ini dibatasi jumlahnya 

sampai dengan Rp50.000.000 oleh ler5aga perbankan dan Rp20.000.000 untuk 

lembaga permodalan bukan bank. Jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga 

permodalan Bank akan dapat diperbesar sampai dengan Rp1.000.000.000 jika 

diperlukan dan besarnya jumlah ini disesuaikan dengan penilaian yang dilakukan oleh 

perbankan. Dengan demikian lembaga permodalan memberikan suatu kemudahan 

kepada UK untuk mendapatkan dana investasi tergantung kepada kemampuan dan dan 

profil usaha kecil. Disisi lain besarnya bantuan ini juga didasarkan kepada kemampuan 

usaha kecil untuk menggunakan modal berdasarkan prediksi lembaga permodalan. 

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank 

yang berkisar antara Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000 per usaha kecil. 

Sedangkan lembaga permodalan non bank memberikan batasan kredit Rp 2.000.000 

sampai dengan Rp 10.000.000 untuk setiap usaha kecil. Kredit modal kerja ini ditujukan 

untuk membantu UK dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan operasional usaha, 

misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah karyawan atau untuk 



menyediakan kas dalam membayar biaya operasi lainnya. Namun dalam penggunaan 

sesungguhnya, lembaga keuangan atau permodalan tidak mengawasi secara ketat 

penggunaan uang yang telah dipinjamkan ke usaha kecil tersebut. Sedangkan kredit 

lainnya adalah kredit konsumtif dan dapat digunakan sebagai modal kerja ataupun 

untuk investasi oleh UK ataupun dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kredit 

lain-lain ini dapat secara bebas diserahkan pemakaiannya kepada UK dan diharapkan 

digunakan oleh UK untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Dari hasil diskusi 

dengan para pengusaha kecil, kredit yang diterima dari lembaga permodalan biasanya 

digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha tetapi ada juga yang digunakan untuk 

kepentingan pribadi. 

c. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga adalah beban yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh 

pengguna kredit. Bila dilihat dari besarnya tingkat bunga yang diberikan ke Ussha kecil 

oleh lembaga pennodalan dapat dilihat seperti Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Tingkat Bunga Kredit 

No. 

1 
2 

8 1 LSM I Tetap 12-18% 1 Tetap 1 2 -  18% 1 Tetap 1 2 -  18% 

3 
4 
5 
6 
7 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Sumber Permodalan 

Bank Pemerintah 
Bank Swasta 
Modal Ventura 
BPR 
Kopindag 
Pemda 

Tingkat Bunga 
Kredit Investasi 

12 % Tetap 
Efektif 

BUMN I--*-- ,z I-,#-,/ 

Efektif 
Tetap 1 2 -  18% 

Tetap 4 - 6% 
Tetap 4 - 6% 

Kredit Modal Kerja 
12 % Tetap 

Efektif 
Efektif 

Tetap 12 - 1896 
Tetap 4 - 6% 
T e t a ~  4 - 6% 

Kredit lainnya 
12 % Tetap 

Efektif 
Efektif 

Tetap 12 - 18% 
Tetap 4 - 6% 
T e t a ~  4 - 6% 



Tingkat bunga yang diberikan atau ditentukan kepada UK oleh lembaga 

permodalan, khususnya bank adalah sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku 

saat kontrak kredit dibuat. Dalam ha1 ini, bank tidak ada membuat perbedaan antara 

biaya bunga yang diberikan kepada nasabah usaha kecil ataupun bukan usaha kecil. 

Tingkat bunga yang berlaku pada bank pemerintah adalah bunga pasar dan dapat 

bersifat tetap, sedangkan untuk bank swasta dan modal ventura menetapkan tingkat 

bunga efektif atau mengambang. Khusus untuk sumber pendanaan dari pemerintah, 

BPR, BUMN dan LSM telah menyatakan rentangan tingkat bunga yang berlaku. 

Penentuan tingkat bunga itu didasarkan atas kebijakan yang telah diambil, baik itu 

melalui keputusan pemerintah maupun melalui keputusan atau kebijaksanaan manaje- 

men lembaga keuangan. 

Penentuan bunga tetap diambilkan didasarkan atas persentase dari pinjaman 

awal yang disetujui saat kontrak kredit. Berdasarkan hasil wawancara dan angket, maka 

Bank umurn pemerintah, pemerintah daerah dan LSM lebih memilih ti~lgkat bunga 

untuk setiap kredit yang diberikan. Di sisi lain penentuan tingkat bunga efektif 

diberikan oleh bank swasta dan modal ventura. Jumlah bunga dihitung berdasarkan 

persentase tertentu dari jumlah saldo utang pada bulan sebelumnya. Pada tingkat bunga 

efektif, jumlah bunga dibayar semakin lama semakin menurun dan jumlah angsuran 

pokok utang semakin lama semakin besar untuk setiap pembayaran angsuran yang 

dilakukan. Penentuan tingkat bunga efektif didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku 

saat itu atau ketentuan yang telah dibuat. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada perbedaan pembebanan tingkat 

bunga yang ditentukan untuk pihak UK dibandingkan tingkat bunga antara usaha kecil 



dan nasabah yang bukan usaha kecil. Namun lembaga permodalan memberikan 

kemudahan dalam pengajuan dan proses pencarian kredit. Pencairan kredit biasanya 

tidak memerlukan suatu prosedur ataupun aturan yang dapat menyulitkan para 

pengusaha kecil dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan pada lembaga keuangan 

yang ada. Lembaga permodalan ini menaruh perhatian untuk pengembangan dan 

pemberdayaan usaha sehingga diharapkan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut 

maka UK dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi sektor penggerak ekonomi 

nasional dan ekonomi kerakyakatan. 

d. Jangka Waktu Kredit 

Jika dilihat dari lama atau jangka waktu pemberian kredit untuk UK, maka pada 

lembaga keuangan juga terdapat variasi tertentu, akan tetapi perbedaan lama tersebut 

tidak terlalu signifikan seperti ditampilkan dalam Tabel 4.1 1 

Tabel 4.1 1 Jangka Waktu Kredit 

Jangka waktu kredit yang ditentukan pada lembaga permodalan bank merupakan 

L 

7 
8 

ketentuan yang telah dibuat oleh pengambil keputusan pada lembaga tersebut. 

Ketentuan yang dibuat itu dapat diperlonggar atau diperpanjang tergantung kepada 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

BUMN 
LSM 

1 - 3  th 
1 - 3 t h  

1 - 3 t h  1 - 3  th 
1 - 3 t h  1 - 3 t h  



persetujuan yang diberikan pada saat kontrak dibuat. Namun untuk dapat menyatukan 

persepsi, maka ada suatu peraturan yang dibuat sehingga memudahkan untuk 

menentukan berapa lama kredit yang diberikan. Dalam ha1 ini lembaga permodalan 

bank menentukan lama waktu kredit untuk kredit investasi 1 - 5 tahun, kredit modal 

kerja 1 - 2 tahun dan kredit konsumtif lainnya 1 - 3 tahun. Jangka waktu kredit yang 

telah ditentukan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur dan juga dapat 

diperpanjang. Khusus kepada UK, bank memberikan sedikit kelonggaran waktu 

pengembalian kredit. Dalam ha1 ini, bank berusaha membantu usaha kecil dengan jalan 

memperpanjang lama pinjaman yang diberikan, sehingga memungkinkan UK untuk 

memanfaatkan modal untuk pengembangan usaha. 

Lama kredit bagi lembaga permodalan non bank untuk seluruh kredit (investasi, 

modal kerja dan konsumtif) ditetapkan kepada UK dengan iama yang sama yaitu 1 - 3 

tahun. Penentuan ini didasarkan atas asumsi bahwa dana yang ditanamkan akan dapat 

digunakan usaha kecil untuk pengembangan usahanya dan di sisi lain dana ini akan 

digulirkan kembali ke UK lainnya yang juga memerlukan dana. Hal ini ditujukan agar 

dana yang ada lebih produktif dan dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil yang 

menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan. 

e. Syarat Pemberian Kt-edit 

Dalam rangka pemberian .laedit atau pinjaman kepada UK, pada umumnya 

seluruh lembaga permodalan menentukan persyaratan yang harus dimiliki sebelum 

persetujuan kredit atau bantuan diberikan. Seluruh UK harus memenuhi prasyarat usaha 

tertentu sesuai dengan kriteria pemberian pinjaman dan disisi lain hams memenuhi 



F 

syarat utama berdasarkan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Persyaratan kredit itu 

I meliputi profil usaha, produk yang dihasilkan dan prosfek usaha serta loyalitas 

pimpinan atau pemilik. Informasi itu diperlukan untuk mengetahui dan memahami 

karakteristik dari usaha kecil yang alcan dibiayai tersebut. Di sisi lain lembaga 

permodalan juga menentukan syarat modal minimal yang hams dimiliki oleh usaha 

kecil untuk dapat menperoleh kredit. Besarnya persayaratan modal sendiri yang harus 

dimilkiki oleh usaha kecil dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Syarat Minimum Mendapatkan Kredit bagi UK 

5 1 Kopindag 
6 1 Pemda 

I I 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

No. 

1 
2 
3 
4 

7 1 BUMN 

Tabel 4.12 menunjukan bahwa semua lembaga permodalan menyatakan bahwa 

Sumber Permodalan 

Bank Pemerintah 
Bank Swasta 
Modal Ventura 
BPR 

Syarat Mendapatkan Kredit 

ya 
y a 

syarat minimum modal sendiri yang hams dimiliki usaha kecil adalah 10%-25% dari 

Syarat 
y a 
ya 
ya 
va 

10-25% 
10-25 % 

ya 

jumlah pinjaman. Pada urnurnnya, lembaga permodalan menentukan jumlah modal 

Jumlah MS harus Ada 
10-25 % 
10-25% 
10-25% 
10-25 % 

10-25 % 
8 1 LSM 

sendiri sebesar 25% dari rencana kredit yang diusulkan, kecuali ada persyaratan lain 

yang dapat meringankan sehingga modal sendiri cukup sebesar 10% dari rencana kredit 

va 

yang diusulkan pengusaha usaha kecil. Persyaratan ini dimaksudkan sebagai jaminan 

bagi lembaga perrnodalan atas modal atau kredit yang diberikan kepada usaha kecil 

seandainya usaha kecil tidak dapat melunasi pinjamannya. Namun jaminan yang 

disyaratkan oleh lembaga keuangan kadang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil 

10-25% 



sehingga menyebabkan sejumlah dana yang telah dialokasikan oleh lembaga 

permodalan tidak dapat disalurkan ke usaha kecil. 

f. Harnbatan atas Kredit 

Hambatan yang dimaksudkan adalah tidak dapat disalurkan semua dana yang 

dialokasikan ke usaha kecil dan tidak dapat diterimanya kembali kredit yang telah 

disalurkan ke usaha kecil oleh lembaga permodalan (kredit macet). Hal ini terungkap 

melalui wawancara dan diskusi dengan lembaga permodalan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.13 Penvaluran. Hambatan dan Pengembalian Kredit . '' 

No. 

2 

3 

4 

5 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan pimpinan lembaga yaitu bank umurn, 

Lembaga 

Bank 
Pemerintah 
Bank Swasta 

Modal Ventura 

BPR 

Kopindag 

Pemda dan Kopindag yang menyatakan bahwa hanya dapat menyalurkan bantuan kredit 

50 - 75 % 

75 - 100 % 

75 - 100 % 

Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan & Aspek 
Manajemen 
Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan & Aspek 
Mana.emen 
Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan & Aaspek 
Mana.emen 

6 

7 

8 

ke UK berkisar antara 50 - 75% sedangkan modal ventura, BUMN dan LSM dapat 

Penyaluran, Hambatan dan Pengembalian 

90- 100% 

- % 

- 00 % 

Pemda 

B u m  

LSM 

mencapai penyaluran kredit sampai dengan 100%. Dari hasil diskusi dengan lembaga 

permodalan ini dapat juga diketahui bahwa Pemda, Kopindag dan BUMN menyalurkan 

Pengembalian 

90 - 100 % 

90 - 100 % 

90- 100% 

90 - 100 % 

- , 00 % 

Tersalurkan 

50 - 75 % 

50 - 75 % 

75 - 100 % 

50 - 75 % 

50 - 75 % 

Penyebab tidak tersalurkan 

Kelayakan Usaha dan Aspek Keuangan 

Kelayakan Usaha 
Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan & Aaspek 
Mana.emen 
Karena ada anggaran konsumtif 25% 
Kelayakan Usaha, Aspek Keuangan & Aspek 
Manaiemen 



dana yang dialokasikan bukan hanya untuk menambah modal kerja atau investasi pada 

usaha kecil akan tetapi juga digunakan untuk pembinaan. Besarnya dana yang 

dikeluarkan untuk pembinaan adalah sampai dengan 20% dari dana yang yang 

dicadangkan. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hambatan dalam 

penyaluran dana kepada usaha kecil oleh lembaga permodalan itu disebabkan oleh 

permasalahan interen yang ada pada usaha kecil dan kelengkapan dari persyaratan yang 

disyaratkan. Hambatan utama adalah karena ketidaklayakan usaha, aspek keuangan dan 

aspek manajemen. Jika jumlah kredit yang diusulkan tidak sesuai dengan usaha, 

kebutuhan dan rencana pemanfaatannya, maka lembaga keuangan sering menolak 

permohonan kredit yang diusulkan. Disisi lain, lembaga permodalan juga melihat dan 

mempelajari aspek manajemen, khusus tentang perilaku aan sikap pemilik. Biasanya 

sikap, minat dan kemauan pemilik menjadi dasar utama bagi lembaga permodalan untuk 

mengkucurkan dana kepada usaha kecil. 

Dari jumlah dana yang telah disalurkan oleh lembaga permodalan kepada usaha 

kecil ternyata tingkat pengembalian dari kredit itu sangat baik yaitu melebihi 90%. 

Dengan demikian jumlah dana yang tidak dapat dikembalikan usaha kecil sangat kecil, 

sehingga tingkat kegagalan pengembalian kredit sangat rendah. Dari hasil diskusi 

dengan bagian kredit Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah-BPD) terungkap bahwa 

pengembalian kredit dari pengusaha usaha kecil jauh lebih baik dibandingkan 

pengusaha menengah dan besar. Pengusaha kecil selalu komit dan taat dalam 

mengangsur dan melunasi kredit akan tetapi pengusaha menengah dan besar sering 

macet dan hams dilakukan persetujuan krediti baru. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 



memberikan pinjaman kepada usaha kecil, maka kemungkinan tidak dibayar adalah 

rendah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa NPL (Non Performance 

Loan) kredit ke pengusaha kecil sangat rendah karena pengembalian pinjaman kepada 

usaha kecil tingkat kelancarannya hampir 100%. 

g. Jenis Bantuan dan Bidang Usaha Prioritas 

Bantuan yang diberikan oleh lembaga permodalan kepada usaha kecil 

diprioritaskan kepada bidang usaha yang menjadi andalan setiap daerah atau yang 

me~upakan produk unggulan. Produk unggulan dimaksudkan suatu produk yang 

dihasilkan dan dikerjakan oleh masayarakat daerah, dimana bahan baku yang digunakan 

diperoleh dengan mudah. Produk yang menjadi prioritas pembiayaan dari lembaga 

keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.24 Jenis Bantuan dan Bidang Usaha yang Diprioritaskan mendapatkan Kredit 

No' 

, 

2 

3 

I I 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Sumber 
Permodalan 
Bank 
Pemerintah 

Bank Swasta 

Modal Ventura 

'-Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 
Jadi, Aneka Industri, Kerajinan tangan & dagang 

Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 
Jadi & Aneka Industri 

Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 
Jadi & Aneka Industri 

Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 
Jadi & Aneka Industri 

Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 
Jadi & Aneka Industri 

4 

5 

6 

7 

8 

Pemberdaayaan UK 
Jenis Bantuan 1 Bidang Usaha 

Modal & I Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 
Manajemen 

Modal & 
Manajemen 

Modal & 
Manaiemen 

BPR 

Kopindag 

Pemda 

BUMN 

LSM 

Jadi & Aneka Industri 
Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 

Jadi & Aneka Industri 
Makanan Ringan, Palawija, Industri RT, Sulaman, Pakaian 

Jadi & Aneka Industri 
Modal & 

Manajemen 
Modal & 

Manajemen 
Modal & 

Manajemen 
Modal & 

Manajemen 
Modal & 

Manaiemen 



Berdasarkan Tabel 4.14 di atas terlihat bahwa usaha kecil yang menjadi sasaran 

untuk mendapatkan pembiayaan atau bantuan modal adalah Makanan Ringan, Palawija, 

Industri Rumah Tangga, Sulaman, Fakaian Jadi, dan aneka Industri. Dalam kelompok 

produk tersebit sebenarnya mencakupi seluruh jenis usaha atau produk yang dihasilkan 

mulai dari pertaniaan sampai kepada industi perabot dan logam. Semua jenis produk ini 

adalah produk yang dihasilkan oleh daerah yang menjadi produk unggulan pada daerah 

tersebut. Adapun jenis bantuan yang diberikan oleh lembaga pennodalan kepada usaha 

kecil di Sumatera Barat adalah bantuan modal dan bantuan manajemen. Pada dasarnya 

setiap lembaga permodalan lebih memprioritaskan bantuan dalam bentuk bantuan dana 

yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau modal usaha dari usaha kecil. Dengan 

modal kerja tersebut diharapkan usaha kecil akan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan usaha atau produktivitas kerja. 

2. Bantuan Manajemen 

Bantuan manajemen dimaksudkan sebagai bantuan yang diberikan oleh lembaga 

permodalan berupa bantuan teknis untuk meningkatkan kine j a  usaha, khususnya dalarn 

menjalankan kegiatan usaha dari usaha kecil. Jenis bantuan manajemen yang diberikan 

dielompokkan dalam 2 bagian yaitu bantuan manajemen dan bantuan pembinaan. 

Kedua jenis bantuan itu dapat dilihat pada tabel 4.15 dan 4.16. 

a. Bantuan Manajemen 

Bantuan manajemen dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis dan 

pelatihan kepada pengusaha kecil, khususnya dalam mengelola dan melaksanakan 

kegiatan pada usaha kecil yang mereka pimpin. Bantuan manajemen diberikan dalam 



bentuk Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, 

Manajemen Sumberdaya Manusia (Tabel 4.15). 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Tabel 4.1 5 menunjukan bahwa dari 8 kelompok lembaga permodalan, hanya 

BPR yang tidak memberikan bantuan manajemen, sedangkan yang lainnya ikut secara 

bersama-sama meningkatkan kine j a  usaha kecil tersebut meskipun dalam bentuk 

bantuan yang berbeda-beda. Bantuan manajemen keuangan meliputi bantuan 

pengelolaan modal atau uang yang dimiliki oleh usaha kecil, misalnya dalam bentuk 

perencanaan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha, penganggaran dana 

sehingga dapat diestimasi semua penerimaan dan pengeluaran dalam periode operasi, 

bantuan pembuatan pembukuan dan bantuan pembuatan studi kelayakan usaha. Melalui 

bantuan manajemen keuangan ini diharapkan usaha kecil akan dapat mengelola 

kekayaan dengan Dari semua lembaga sumber permodalan sampel penelitian hanya 

bank swasta yang memberikan bantuan cara pembuatan kelayakan usaha. Kelayakan 

usaha ini merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi lembaga sumber permodalan 

dalarn memberikan bantuan dana. 



Bantuan pemasaran yang diberikan oleh sebagian besar lembaga sumber 

permodalan dimaksudkan untuk membantu usaha kecil dalam meningkatkan penjualan 

melalui pemilihan pasar sasaran, pendistribusaian produk dan promosi. Pemilihan pasar 

sasaran produk usaha kecil dimaksudkan sebagai usaha mencari lokasi pemasaran baru, 

baik pasar lokal, regional, nasioilal maupun international. Salah satu usaha yang 

dilakukan oleh lembaga permodalan adalah mencarikan saluran distribusi dan promosi. 

Saluran distribusi dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan untuk dapat menyalurkan 

dan menjual produk melalui promosi. 

Bantuan manajemen produksi dimaksudkan sebagai bantuan dalam penggunaan 

alat-alat dan memerikan pengetahuan kepada pengusaha dalam menggunakan alat-alat 

produksi yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan kemajuan teknologi. 

Bantuan manajemen untuk produksi dikhususkan kepada penggunaan teknologi 

produksi dan proses produksi. Bantuan ini ditujukan oleh lembaga keuangan sebagai 

bantuan menggunakan teknologi tepat guna dan berdaya guna dan sesuai dengan bidang 

usaha dari usaha kecil yang ada. Misalnya pada industri emping malinjo, dinas 

perindustrian memberikan bantuan alat atau mesin untuk pembuat emping. Dinas 

perindustrian memberikan pelatihan dan bimbingan tentang penggunaan dan 

pengoperasian mesin tersebut sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitas usaha kecil. 

Bantuan manajemen SDM dimaksudkan sebagai usaha dari lembaga keuangan 

untuk melatih pengusaha dan sekaligus memotivasi pengusaha untuk terus 

meningkatkan kinerja dan produktivitas. Di sisi lain kepada pengusaha juga diberikan 



pelatihan tentang bagaimana memotivasi karyawan agar mau untuk melakukan kegiatan 

dan produktivitas yang lebih baik sehingga tingkat produksi semakin baik. 

b. Bantuan Pembinaan 

Bantuan pembinaan dimaksudkan sebagai bantuan lembaga permodalan untuk 

membina usaha kecil sehingga usaha kecil itu dapat lebih mampu untuk menjalankan 

usaha secara lebih mandiri, sehingga usaha kecil dapat terus diberdayakan dan 

berkembang. Pembinaan yang dilakukan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan 

dan dilakukan untuk meningkatkan kinerja usaha kecil. Bantuan pembinaan yang 

dilakukan oleh lembaga permodalan sampel penelitian ini seperti pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.16 Bantuan Pembinaan 

I No. I Lembaoa Pembinaan 1 " 
1 I Bank Pemerintah I Manj. Keuangan 1 Manj. ~emasaran) 
2 1 Bank Swasta I Manj. Keuangan I Manj. ~emasaranl Mitra Usaha 
3 1 Modal Ventura I Manj. Keuangan I Mitra Usaaha I 
4 1 BPR 1 Mani. Keuan~an I Mani. ~emasaranl 

7 1 BUMN ( Manj. Keuangan I Manj. ~emasaranl Mitra Usaha 
8 1 LSM I Manj. Produksi I MSDM I Mitra Usaha 
Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

5 
6 

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas terlihat bahwa pada umurnnya lembaga 

permodalan memberikan pembinaan pada usaha kecil dalam bidang manajemen 

Kopindag 
Pemda 

keuangan. Pembinaan ini lebih diutamakan untuk membina usaha kecil dalam 

menyediakan informasi keuangan usaha, sehingga kekayaan usaha kecil yang dibina 

dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan tersebut dapat berupa perencanan .. 
..- 

keuangan, penggaran penggunaan dana dan pembukuan. Melalui informasi ini akan 

" 
Manj. Pemasaran 
Manj. Keuangan 

Manj. Produksi 
Manj. Pemasaran 

MSDM 
MSDM 



dapat diketahui kemampuan usaha kecil dalam menggunakan sumber daya keuangan 

dan sekaligus akan dapat diketahui hasil dari kegiatan. 

Lembaga keuangan atau permodalan juga memberikan pembinaan atas 

manajemen produksi khususnya tentang rancangan produk, manajemen pemasaran dan 

manajemen sumberdaya manusia. Pembinaan ini lebih diutamakan untuk member- 

dayakan usaha kecil sehingga usaha kecil lebih dapat untuk tumbuh dan berkembang. 

Di sisi lain ada beberapa lembaga keuangan, misalnya Bank Swasta, Modal Ventura, 

BUMN dan LSM menjadikan usaha kecil sebagai mitra kerja dan mitra usaha. 

c. Penggunaan Dana Bantuan 

Penggunaan dana bantuan maksudnya untuk mengetahui apakah dana bantuan 

yang diberikan ke usaha kecil digunakan sesuai atau tidak dengan proposal pengajuan 

kredit dan sekaligus utnuk mengetahui bagaimanakah pengembalian dana tetsebut. 

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit dan Ketepatan Penggunaan Dana 
Bank 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dana bantuan yang diberikan ke usaha kecil ada yang digunakan sesuai dengan 

tujuan proposal pengajuan kredit dan ada yang tidak sesuai dengan proposal. 

Penggunaan dana yang sesuai dengan proposal dimaksudkan bahwa uang atau kredit 

Lembaga 
Bank Pemerintah 
Bank Swasta 
Modal Ventura 
BPR 
Kopindag 
Pemda 
BUMN 
LSM 

Sesuai Proposal 
90 - 100 % 
90- 100% 
90- 100 % 
90-  100% 
90- 100% 
90- 100% 
90-100% 
90- 100% 

Sesuai & tidak Sesuai proposal 

50-75 % 
50-75% - 
50-75 % 
50-75 % 
50-75 % 
50 -75% 
50-75% 



Sebagian usaha kecil menggunakan kredit atau bantuan tersebut untuk pengembangan 

usaha. Namun lembaga permodalani tidak bisa memantau kondisi riel yang terjadi di 

usaha kecil. Ketepatan penggunaan dana bantuan ini akan mempengaruhi kelancaran 

dalam pengembalian kredit. Usaha kecil yang menggunakan bantuan sesuai proposal 

yaitu untuk pengembangan usaha tingkat kelancaran pengembaliannya relatif tinggi 

(90%-100% lancar). Sedangkan bantuan yang digunakan bukan untuk pengembangan 

usaha atau tidak sesuai dengan proposal tingkat kelancaran pengembaliannya hanya 

50%-75% atau 25%-50% mengalami kemacetan. Namun dari hasil diskusi sebelumnya 

terungkap bahwa pengembalian kredit oleh usaha kecil tidak bermasalah. Dengan 

demikian terjadi kontradiktif pendapat lembaga permodalan tentang pemberian kredit 

ke usaha kecil. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan tidak 

konsisten dalam menjawab pertanyaan, sehingga hasil yang diperoleh berbeda-beda. 

3. Persepsi Lembaga Permodalan Terhadap Bantuan yang Diberikan Ke UK 

Persepsi lembaga keuangan adalah suatu asumsi atau pendapat atau penilaian 

menejer lembaga keuangan atas prestasi usaha kecil setelah mendapatkan bantuan 

modal atau bantuan manajemen. Untuk dapat lebih memahami persepsi tersebut, maka 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Prospek Usaha kecil 

Prospek usaha kecil adalah harapan usaha kecil pada masa depan, khususnya 

digunakan untuk mempersepsikan pertumbuhan dan peningkatan usaha. Dari Tabel 4.18 

menguraikan tentang persepsi lembaga sumber permodalan tentang kine rja dan prospek 

usaha kecil setelah diberikan bantuan modal dan bentuk keberlanjutan bantuan tersebut. 



Tabel 4.18 Kinerja, Prospek UK Setelah Bantuan dan Kelangsungan Pemberian 
Bantuan 

Surnber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Berdasarkan Tabel 4.18 dan hasil diskusi dengan lembaga permodalan dapat 

diketahui persepsi lembaga permodalan tehadap UK. Semua Lembaga Permodalan 

mempunyai persepsi bahwa kinerja UK akan meningkat setelah diberikan bantuan dana 

dan manajemen. Peningkatan yang dimaksudkan adalah usaha untuk meningkatkan 

penghasilan dan produksi serta peningkatan daerah penjualan atau dengan kata lain 

peningkatan itu lebih diarahkan kepada peningkatan produktivitas usaha kecil. 

Demikian juga halnya persepsi lembaga permodalan atas prospek usaha kecil ke depan 

juga diharapkan akan lebih baik karena usaha kecil tersebut selain diberi bantuan juga 

I diberi pembinaan oleh lembaga permodalan. Lembaga pennodalan akan terus menjaga 

kelangsungan pemberian bantuan dalam bentuk peningkatan jumlah kredit yang 

diberikan ke usaha kecil. Dari hasil penelitian yang tel-ah dilakukan ternyata seluruh 

I lembaga permodalan mempersepsikan bahwa kinerja atau prospek usaha kecil semakin 

I meningkat sehingga lembaga permodalan berkeinginan untuk terus meningkatkan 

pemberian bantuan kredit untuk masa yang akan datang. Dengan adanya suatu niat baik 

dari lembaga permodalan untuk meningkatkan kredit, maka diharapkan usaha kecil 

akan semakin meningkat kinerjanya dan akan menjadi urat nadi ekonomi kerakyatan. 



b. Dampak Pelatihan dan Pembinaan pada Usaha kecil. 

Bantuan dana, manajemen dan pembinaan yang diberikan oleh lembaga surnber 

permodalan diharapkan akan mempunyai dampak yang baik bagi usaha kecil. Tabel 

4.19 berikut menggambarkan persepsi lembaga permodalan tentang darnpak, sikap 

usaha kecil terhadap pelatihan dan pembinaan dan manfaatnya bagi usaha kecil tersebut. 

Berdasarkan Tabel 4.19 dan hasil diskusi dengan lembaga permodalan terlihat 

Tabel 4.19 Persepsi Dampak, Sikap terhadap Pelatihan dan Pembinaan, Manfaat 
Pembinaan bagi Usaha Kecil 

bahwa sebagian besar (lebih kurang 75%) lembaga permodalan mempunyai persepsi 

No. 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

bahwa pelatihan dan pembinaan yang diberikan akan dapat meningkatkan kinerja usaha 

kecil. Namun demikian tidak seluruh lembaga permodalan yang menyatakan akan 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Lembaga 

Bank 
Pemerintah 

Bank Swasta 

Modal 
. -Ventura 

BPR 
~ o p i n d a g  

Pemda 

BUMN 

LSM 

terjadi peningkatan kinerja usaha kecil, yaitu lebih kurang 25% meliputi bank swasta 

dan BUMN menyatakan bahwa kinerja UK tidak berubah walaupun sudah diberi 

Dampak 
Pelatihan 

Meningkat 

Tidak 
berubah 

Meningkat 

Meningkat 
Meningkat 

Meningkat 

Tidak 
berubah 

Meningkat 

pelatihan dan pembinaan. Pada umumnya usaha kecil tidak memanfaatkan dengan baik 

semua bantuan sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. 

Sikap thd 
Pelatihan 

baik 

baik 

Sangat baik 

baik 
baik 

baik 

baik 

baik 

Sikap thd 
Pembinaan 

baik 

baik 

baik 

Sangat baik 
baik 

baik 

baik 

baik 

Manfaat 
Pembinaan 

Sangat 
Bermanfaat 

Bermanfaat 

Bermanfaat 

Bermanfaat 
Bermanfaat 

Sangat 
Bermanfaat 

Bermanfaat 
Sangat 

Bermanfaat 

Persepsi pembinaan 
bagi Usaha UK 

Akan meningkat 

Akan meningkat 

Akan meningkat 

Akan meningkat 
Akan meningkat 

Akan meningkat 

Akan meningkat 

Akan meningkat 



Sikap UK terhadap pelatihan dan pembinaan oleh lembaga permodalan secara 

urnum baik, hanya Modal Ventura yang menyatakan bahwa sikap UK sangat baik 

terhadap pelatihan dan pembinaan tersebut. Sikap usaha kecil ini mencerminkan 

perilaku usaha kecil dalam menerima atau melaksanakan apa yang diharapkan oleh 

lembaga perrnodalan. Diharapkan dengan sikap positif usaha kecil atas pembinaan dan 

pelatihan ini akan dapat menjadikan usaha kecil semakin tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan harapan dan yang diprogramkan oleh pemerintah. 

Kemudian jika dilihat dari persepsi lembaga permodalan terhadap manfaat 

pembinaan bagi usaha kecil, maka kurang lebih 50% lembaga permodalan sampel 

penelitian (Bank pemerintah, Pemda, LSM dan BUMN) menyatakan bahwa pelatihan 

dan pembinaan tersebut sangat bermanfaat bagi UK dan sisanya menyatakan 

bermanfaat. Dalam ha1 ini ada suatu kekurangyakinan lembaga permodalan atas 

manfaat pembinaan dan pelatihan yang telah dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan 

kenyataan dilapangan atau pada usaha kecil, dimana setelah adanya pelatihan, 

pengusaha usaha kecil kembali melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang mereka 

yakini dan mengabaikan apa yang mereka dapatkan ketika dalam pelatihan dan 

pembinaan. Alasan mereka tidak melakukan adalah karena kekurangmampuan dan 

rendahnya kualitas surnber daya pada usaha kecil yang dilatih. 

c. Permodalan dan Pengembalian Kredit 

Sesuai dengan hasil uraian pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

usaha kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan jumlah modal dan di sisi lain 

para pengusaha usaha kecil selalu komit untuk membayar kredit yang diterima secara 



teratur. Kemudian dari uraian sebelurn diketahui bahwa usaha kecil mengalami 

kesulitan dalam meningkatkan usaha karena keterbatasan dana sehingga memerlukan 

bantuan modal dari pihak ketiga. Sedang hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha 

kecil dapat mengangsur pinjaman secara tepat dan teratur. Namun untuk memastikan 

semua ini, maka dilakukan semacam triangulasi pada pirnpinan lembaga permodalan, 

tentang apa yang dinyatakan oleh pengusaha usaha kecil. Tabel 4.20 menggambarkan 

hasil persepsi lembaga permodalan terhadap permodalan dan pengembalian kredit oleh 

usaha kecil. 

Tabel 4.20 Persepsi Lembaga Permodalan Terhadap Permodalan dan 
Pengembalian Kredit bagi Usaha Kecil 

dag 1 :zi:i I Bank, Dana BUMN dan ( rnerniliki aliran kas yang I Setiap bulan dan tetap 

No. 

I 

... ...., -..,... 
, 

a 1 :ryi I BUMN dan Kopindag, I rnerniliki aliran kas yang ( Setiap bulan dan tetap 

Lcrnbaga 

Bank 
I'cmerintah 

( hindari kecernburuan 

6 

7 N ( ;1',::1;:; I BUMN dan Kopindag, I rnerniliki aliran kas yang I Setiap bulan aan tetap 

Rnvnr h ~ ~ n o a  setiap 
lh- 

1 ~ ~ ~ ~ ~ [ o ~ ~ ~ ~ a h  

--..-.. . I Kopindag I berbeda 
( I Pinjarnan Bank, Dana 1 Dibedakan karena usaha 1 

Pernd: 
"*.a".. a I Modal Ventura I berbeda 

I hAnAnl I Pinjarnan Bank, Dana I Dibedakan karena usaha 1 
BUMi 

Jenis 
Modal 

Modal 
Sendiri 

4 

5 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

8 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua lembaga permodalan berpendapat 

Modal Pengembangan 

Bank dan Dana 
BUMN 

Modal 
Ventura 

BPR 

bahwa modal yang cocok bagi UK yang baru berdiri adalah modal sendiri. Modal 

- .  - .. . - - - . . - . - - - . . 

LSM 

Pengernbalian Kredit untuk 
Usaha 

Dibedakan karena usaha 
rnerniliki Cash flow yang 
berbeda 

Kopin 

Modal 
Sendiri 

Modal 
Sendiri 

Sistern Pengernbalian 
Kredit 

Setiap bulan dan tetap 

. , b L I U I I  I 

Sendiri 

Pinjarnan Bank dan Dana 
BUMN 

Pinjarnan Bank n a n a  

BUMN darn 

Modal Sendiri Pinjarnan 

Modal Ventura 
Pinjarnan Bank, Dana 
BUMN dan Kopindag, 
Modal Ventura 

Dibedakan dan sesuai 
skim pernbayaran 
Dibedakan untuk rneng- 

nasabah lain 
Dibedakan !:arena usaha 

Setiap bulan d m  
berubah rubah 

Setinn dan 
VCI  uVaII It,b-.- 

berbeda 
Dibedakan karena usaha 
rnerniliki aliran kas yang 
berbeda 

Setiap bulm dan 
berubah rubah 



sendiri dapat digunakan untuk tujuan investasi dan pembiayaan awal karena modal 

sendiri adalah modal yang dimiliki oleh pemilik atau pengusaha untuk dapat memulai 

usaha dan tidak perlu diperhitungkan biaya rielnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

seluruh usaha kecil yang diteliti menggunakan modal sendiri untuk menjalankan 

kegiatan pada usaha kecil yang mereka pimpin. 

Modal sendiri tidak dapat diandalkan untuk pengembangan usaha karena 

jumlahnya yang terbatas, oleh karena itu usaha kecil hams mencari sumber permodalan 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya. Dari hasil penelitian pada 

lembaga permodalan maka terdapat beberapa variasi sumber permodalan (selain modal 

sendiri ) yang digunakan. Alternatif modal pengembangan itu adalah melalui pinjaman 

kepada lembaga permodalan yang menawarkan tingkat bunga yang rendah dan cara 

pengajuan dan pencairan kredit yang lebih memudahkan usaha kecil. Dari hasil 

penelitian dan pendapat lembaga permodalan, maka urutan sumber permodalan yang 

bisa digunakan oleh usaha kecil adalah dengan urutan berikut: a) dana BUMN, b) 

Pemerintah dan Pemda, c) Bank dan d) modal ventura. Hasil ini menunjukkan bahwa 

dana BUMN merupakan alternatif pertama selain modal sendiri yang dapat digunakan 

untuk dana pengembangan. Hal ini dikerenakan modal yang berasal dari BUMN 

biasanya tingkat bunganya lebih rendah dan di sisi lain BUMN memberikan pelatihan, 

bimbingan dan pengawasan atas modal yang diberikan kepada usaha kecil. Kegiatan 

BUMN ini akan dapat menggarahkan penggunaan modal sehingga kemungkinan 

penyimpangan penggunaan dana oleh usaha kecil dapat ditekan. 

Menurut lembaga permodalan, cara pengembalian kredit yang telah diterima 

oleh setiap usaha kecil seharusnya dibedakan karena setiap UK memiliki cashJlow dan 



siklus usaha yang berbeda. Sedangkan modal ventura membedakan cara pengembalian 

kredit berdasarkan pada skim kredit dan BPR membedakan pengembalian kredit untuk 

setiap UK dalam upaya menghindari kecemburuan sosial sesama nasabah. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada lembaga permodalan yang lebih mementingkan dan berusaha 

untuk memahami kondisi usaha kecil, khususnya dalarn pengembalian kredit. Saran ini 

dikarenakan pada saat ini pengembalian kredit dilakukan secara periodik tanpa 

membeda-bedakan kondisi dari usaha kecil yang diberdayakan. Lembaga permodalan 

lebih mengutamakan perputaran modal dan aliran kasnya sehingga mengharuskan usaha 

kecil untuk melakukan pembayaran kredit secara teratur setiap bulannya. 

Kemudian jika dilihat dari cara pembayaran cicilan dan bunga juga terdapat 

variasi diantara lembaga permodalan yang menlbantu usaha kecil. Bank pemerintah, 

Kopindag, Pemda dan BUMN menetapkan pembayaran dalam jurnlah yang tetap setiap 

bulannya. Sedangkan lembaga pennodalan lainnya (bank swasta, Modal Ventura, BPR 

aan LSM) menetapkan sistem pembayaran setiap bulan dan berubah-rubah. Akan tetapi 

semua kenyataan yang ada tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penguasaha 

usaha kecil bahwa mereka hams membayar kredit secara tetap setiap bulannya. Jurnlah 

pembayaran yang dilakukan adalah terdiri dari bagian dari pokok pinjaman ditambah 

dengan bunga. Hasil ini menunjukan bahwa rencana tentang cara pengembaliann kreit 

tidak sesaui dengan kondisi riel yang terjadi. 

d. Pemanfaatan Modal, Jaminan, Penyaluran dan Pembinaan Usaha kecil 

Berikut ini akan diruaikan hasil informasi dari lembaga permodalan tentang 

pemanfaatan modal yang dipinjam, perlu atau tidaknya jaminan, siapa seharusnya yang 



menyalurkan kredit dan bagaimana pembinaan seharusnya dilakukan kepada usaha 

kecil. 

Tabel 4.21 menunjukan bahwa persepsi lembaga permodalan tentang 

pemanfatan modal bagi usaha kecil pada umumnya mengharapkan usaha kecil agar 

melakukan kerjasama dan mengadakan mitra kerja dengan lembaga keuangan serta 

melaksanakan sistem bapak angkat. Kerjasama dimaksudkan sebagai usaha untuk 

melaksanakan kegiatan melalui suatu negosiasi dengan lembaga permodalan, sehingga 

apa yang akan dilaksanakan dan pembiayaan yang akan dilakukan sesuai dengan 

pelaksanaan. Mitra kerja adalah suatu bentuk kerjasama antara lembaga permodalan 

dengan usaha kecil dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang ada kaitannya 

dengan pengembangan dan peningkatan usaha kecil tersebut. Sedangkan bapak angkat 

adalah suatu perjanjian antara lembaga permodalan dengan usaha kecil dalam 

melaksanakan kegiatan atau usaha yang menjadi pririotas dan atau produk yang akan 

dapat dimanfaatkan oleh lembaga permodalan tersebut. Melalui bentuk kerjasama 

Tabel 4.21 Persepsi Lembaga Permodalan Terhadap Pemanfaatan Modal, Lembaga 
Penjamin, Penyaluran Kredit, dan bentuk Pembinaan yang efektif 

No. 

' 

4 

5 

6 

7 

8 

Sumber: Data penelitian setelah diolah (2004) 

Lembaga 

Bank 
Pemerintah 

Bank Swasta 

Modal 
Ventura 

BPR 

Kopindag 
-- 

Pemda 

BUMN 

LSh4 

Pemanfaatan Modal 

Kerjasama dengan lembaga 
keuangan 

Kejasama dengan lembaga 
keuangan dan mitra kerja 

Ke jasama dengan lembaga 
keuangan dan bapak angkat 
Kerjasama dengan lembaga 
keuangandanbapakangkat 
Kerjasarna dengan lembaga 
keuangan dan bapak angkat 
Kerjasama dengan lembaga 
keuangan dan mitra kerja 

Kerjas-ma dengan lembaga 
keuangan dan bapak angkat 
Kerjasama dengan lernbaga 
keuangan dan bapak angkat 

Lembaga 
Penjamin 

Tidak 

Asuransi 

Tidak 

Tidak 

Pemda 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Penyaluran 
Kredit 

Melalui 
Bank 

Melalui 
Bank 

h4clalui 
Bank 

Mclalui 
Bank 

Melalui 
Bank 

Melalui 
Bank 

Melalui 
Bank 

Mclalui 
Bank 

Pembinaan yang efektif 

Manajemen, pemasaran & 
distribusi 

Manajemen, akuntansi, 
pemasaran & distribusi 

Manajemen 

Manajemen 

Manajemen, pemasaran & 
distribusi 

Manajemen, teknologi 
produksi & pembukuan 
Manajemen, teknologi 
produksi & pembukuan 
Manajemen, teknologi 
produksi & pembukuan 



tersebut maka kelangsungan hidup usaha kecil akan dapat terus diwujudkan. Hasil 

penelitian juga menunjukan bahwa semua lembaga permodalan menyarankan agar 

usaha kecil melakukan kerjasama dalam rangka menanggulangi masalah permodalan, 

produksi dan pemasaran. 

Dalam mendapatkan kebutuhan modal, maka hampir seluruh lembaga 

permodalan menyatakan bahwa usaha kecil tidak perlu menyediakan lembaga penjamin 

atau jaminan untuk mendapatkan kredit. Lembaga penjamin hanya diperlukan bagi 

perusahaan besar yang akan mendapatkan dana yang lebih besar dan akan digunakan 

untuk investasi. D isisi lain usaha kecil merupakan usaha kerakyatan yang seharusnya 

dibantu dan dibina, maka jaminan yang diwajibkan oleh lembaga permodalan untuk 

mendapatkan kredit adalah sangat memberatkan bagi usaha kecil. 

Penyaluran kredit menurut lembaga permodalan seharusnya dilakukan hanya 

ole11 bank. Bank akan dapat menjalankan fungsinya sebagai mediasi dalarn penyaluran 

uang kepada masyarakat ataupun pada usaha kecil. Pemerintah seharusnya memberikan 

kepercayaan ke perbankan dalam menyalurkan kredit sehingga masyarakat akan 

semakin percaya dengan bank. Temuan penelitian menunjukan penyaluran kredit atau 

modal kepada usaha kecil tidak hanya dilaksanakan oleh bank akan tetapi juga 

disalurkan oleh lembaga permodalan lain. Hal ini dinyatakan oleh lembaga permodalan 
." 

tidak tepat karena akan dapat mengurangi kridibilitas bank sebagai lembaga keuangan 

dan disisi lain akan ada pilihan orang atas lembaga permodalan yang baik dan tepat. Di 

sisi lain, penyaluran dana akan lebih terkoordinir jika disalurkan melalui bank. 

Penyaluran kredit melalui bank akan memunculkan kesan di benak pengusaha yaitu 



setiap bantuan kredit yang diterima melalui bank hams dilunasi dan dibayar secara 

periodik, sehingga akan dapat mengatasi kredit macet. 

Agar modal yang diberikan oleh lembaga pennodalan ke usaha kecil dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka perlu diberikan pembinaan ke usaha kecil 

tersebut. Rata-rata lembaga perrnodalan menyatakan bahwa bentuk pembinaan yang 

efektif untuk pengembangan usaha kecil adalah pembinaan manajemen, disarnping 

bentuk-bentuk pembinaan lainnya, seperti yang dikemukakan oleh bank-bank 

pemerintah, dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kopindag). Disamping 

pembinaan manajemen, juga perlu dilakukan pembinaan dalam bidang pemasaran d m  

distribusi. Sedangkan pembinaan yang efektif menurut Pemda, BUMN, dan LSM, 

disamping pembinaan manajemen, juga perlu pembinaan teknologi, produksi, serta 

pembukuan. Jadi dalam rangka pemberdayaan surnber-sumber permodalan untuk 

pengembangan usaha kecil sangatlah diperlukan pembinaan manajemen, pemasaran, 

teknologi, produksi, dan pembukuan secara kontiniu. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa agar usaha kecil mampu turnbuh dan berkembang, maka diperlukan 

pembinaan yang kondusif dan berkelanjutan oleh lembaga permodalan dan pemerintah. 

4. Saran untuk Pengembangan Usaha Kecil. 

Dari hasil penelitian juga menunjukan adanya bebrapa saran dari lembaga 

permodalan dalam pengembangan dan sekaligus pemberdayaan Usaha Kecil seperti 

terlihat pada Tabel 4.22. Saran yang dikemukakan oleh lembaga perrnodalan lebih 

mengarah kepada perannya dalam membina d m  memberdayakan usaha kecil. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



Tabel 4.22 Saran Lembaea Permodalan untuk Peneembanean Usaha Kecil 
No. 

1 1 I Punya kemitraan yang kuat untuk mengembangkan usahanya 
harus daoat memisahkan dana usaha denean dana oribadi 

4 

I 1 I Dengan melakukan pembinaan berkala dan mencarikan pemasaran yang baik 

Lembaga 

Bank 
Pernerintah 

Bank 
Swasta 

1 6 1 Pemda I Punya kemitraan yang kuat untuk mengembangkan usahanya 

Saran 
Hubungan yang berkelanjutan 
Pembinaan yang berkesinambungan 
Peningkatan platform kredit 
Uk harus memikirkan komposisi modal meningkatkan modal sendiri agar usaha dapat 
meningkat dan berkesinambungan 
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Bank pemerintah menyarankan untuk pengembangan usaha kecil ke depan, yaitu 

a) hams adanya hubungan yang berkelanjutan, b) pembinaan yang berkelanjutan dan c) 

BUMN 

peningkatan paltform kredit. Dari saran pertama menunjukkan bahwa antara lembaga 

harus dapat memisahkan dana usaha dengan dana pribadi 
Dengan melakukan pembinaan berkala dan mencarikan pemasaran yang baik 
Punya kemitraan yang kuat untuk mengembangkan usahanya 

permodalan (bank pemerintah) dengan usaha kecil hams adanya suatu hubungan dan 

pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan ini sebenarnya lebih mengutamakan kepada 

kerjasama dan kegiatan kemitraan. Untuk dapat mewujudkan semua itu maka 

diperlukan adanya suatu bantuan kredit sehingga kemitraan usaha kecil dengan lembaga 

permodalan dapat dijalankan dengan baik. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan dan dialokasikan kepada usaha kecil 

atau melalui peningkatan platform pinjaman untuk pemberdayaan usaha kecil. 



Bank swasta menyarankan agar usaha kecil a) hams memikirkan komposisi 

modal dan t e n s  meningkatkan modal sendiri agar usaha secara berkesinambungan, b) 

harus memiliki pembukuan sesuai dengan skala usaha untuk kontrol dan evaluasi 

keberhasilan usaha dan c) usaha kecil hams fokus kepada bidang yang dikuasai dan 

pengembangan juga sesuai dengan bidang yang dikuasai tersebut. Dari saran ini dapat 

disimpulkan bahwa bank swasta menginginkan suatu usaha kecil yang mampu untuk 

rnembiayai diri sendiri dimana surnber pembiayaan hams berasal dari modal sendiri yang 

dialokasikan. Di sisi pembukuan merupakan suatu keharusan untuk dapat 

menggambarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, sehingga dengan pembukuan akan 

dapat diketahui posisi kekayaan usaha kecil yang dipimpin. 

Modal ventura, BPR, Kopindag, Pemda, BUMN dan LSM pada dasarnya 

mengernukakan saran yang hampir bersamaan. Secara ringkas lembaga permodalan itu 

menyarankan agar usaha kecil hams mempunyai hubungan kemitraan yang kuat untuk 

mengembangkan usahanya, rasa tar~ggung jawab yang tinggi terhadap dana usaha yang 

digunakan, dalam bermitra hams terbuka dan saling mempercayai. Sedangkan BPR 

menyarankan agar dilakukan pembinaan berkala dan mencarikan pemasaran yang baik 

agar kinerja UK di masa yang akan datang akan lebih baik. Kopindag menyarankan 

dalam meningkatkan kinerja UK maka perlu pembinaan berkala dan mencarikan 

pemasaran yang baik, UK hams mempunyai kemitraan yang kuat untuk 

mengembangkan usahanya, dan harus dapat memisahkan dana usaha dengan dana 

pribadi. Pemda menyarankan sebaiknya pembinaan yang diberikan ke UK dilakukan 

secara berkala dan mencarikan pemasaran yang baik, UK hams mempunyai kemitraan 

yang kuat untuk mengembangkan usahanya dan hams dapat memisahkan dana usaha 



dengan dana pribadi. BUMN menyarankan ha1 berikut yaitu: perlu pembinaan berkala 

dan mencarikan pemasaran yang baik, UK hams mempunyai kemitraan yang kuat untuk 

mengembangkan usahanya dan hams dapat memisahkan dana usaha dengan dana 

pribadi. LSM menyarankan untuk meningkatkan kinerja UK maka perlu pembinaan 

berkala dan mencarikan pemasaran yang baik. 

Dari semua saran di atas, ternyata lembaga permodalan lebih menginginkan agar 

usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan usaha dan kekuatan sendiri. Lembaga 

permodalan lebih mengharapkan usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang secara 

wajar dengan melakukan penggalangan dana melalui modal sendiri, mengembangkan 

dan meningkatkan daerah pernasaran serta melakukan kemitraan..dengan lembaga lain, 

baik yang ada kaitannya dengan usaha maupun sebagai lembaga penunjang kegiatan. 



BAB V 

PEMBAHASAN DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN 

-4. Upaya pemberdayaan jenis-jenis permodalan dalam pengembangan dan 
pemberdayaan industri kecil (industri: rotanlfurniture, emping malinjo 
dan pakaian jadi/muslim) di Sumatera Barat. 

Berdasarkan arah pembangunan daerah Sumatera Barat yaitu pembangunan 

industri yang bemawasan dan diarahkan kepada kemandirian perekonomian, 

meniilgkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan pangsa pasar baik bersifat lokal, 

regional, nasional dan international, maka pemerintah 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 dimana Usaha kecil merupakan sentra ekonomi daerah yang 

bersifat kerakyatan dan tumbuh dengan baik dalarn kehidupan masyarakat. Untuk 

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 dalarn membangun usaha kecil 

sehingga usaha kecil dapat menjadi kekuatan yang baik dalam menggalang ekonomi 

daerah, khususnya sektor ekonomi kerakyatan. Usaha yang dilakukan pemerintah . 

adalah dengan memberikan suatu fasilitas dengan membentuk dan mencarikan 

lembaga-lembaga permodalan yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang modal 

yang dibutuhkan dan diperlukan untuk peningkatan dan pengembangan usaha. 

Lembaga permodalan ini bertugas untuk menggalang modal usaha kecil dan sekaligus 



diberikan tugas untuk membina usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang sehingga 

dapat menjadikan usaha kecil mandiri. Dari hasil temuan penelitian telah diketahui 

bahwa lembaga permodalan yang ikut berpartisipasi dalam membina dan membantu 

usaha kecil dapat dikelompokkan dalam 9 kelompok, akan tetapi yang benar-benar 

terjun dalam membantu pemberdayaan usaha kecil hanya sebanyak 8 kelompok 

(Tabel 5.8). 

Lembaga keuangan dalam Tabel 5.8 merupakan lembaga resmi yang bersifat 

formal dan informal dalam membantu pemberdayaan usaha kecil. Lembaga formal 

adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau pemiliknya yang bertujuan untuk 

menyalurkan dana kepada masyarakat, misalnya bank. Dalamp penelitian ini bank 

tersbut dikelompokkan atas bank pemerintah, swasta, dan BPR. Sedangkan lembaga 

informal adalah lembaga yang ada dikarenakan oleh peraturan atau diatur oleh 

pemerintah dan lembaga ini ditugaskan untuk memberikan sebagian dari 

penghasilannya atau dana yang dimiliki untuk dialokasikan dalam membiayai usaha 

masyarakat atau usaha kecil. Lembaga informal ini dikelompokkan ke dalarn Modal 

Ventura, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Dinas Koperasi dan UKM dan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kopindag), Pemerintah daerah (Pemda) dan 

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM-PT PNM Sumatera Barat). 

Berdasarkan wawasan ekonomi kerakyatan 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 urnumnya. Pemerintah saat ini terus berusaha 



untuk membina dan mengembangkan usaha kecil melalui kerja sama dengan BUMN 

sebagai surnber pennodalan dan lembaga-lembaga permodalan lainnya dalam rangka 

membantu usaha kecil 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. 

Dengan adanya fasilitas dan perhatian dari lembaga permodalan seperti yang 

telah ditentukan oleh peraturan atau diatur oleh pemerintah sehingga Usaha kecil 

mendapatkan perhatian khusus sehingga kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang 
- 

sangat terbuka. Usaha kecil yang mungkin untuk tumbuh dan berkembang itu adalah 

usaha rumah tangga yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif dalam 

menunjang perekonomian daerah, rakyat dan bemawasan ekspor. Keunggulan 

kompetitif dan komperatif itu dimaksudkan memiliki nilai lebih dari hasil atau produk 

yang dihasilkan oleh usaha kecil. Disisi lain, usaha kecil tersebut dapat memanfaatkan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah tanpa 

hams 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. Semua usaha ini diyakini memiliki keunggulan 

kompetitif dan komperatif dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber 

daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah atau bahan yang dibutuhkan sangat mudah 



didapatkan pada daerah tersebut, misalnya tenaga kerja yang menganggur, bahan baku 

dan faktor produksi lainnya yang dibutuhkan usaha kecil. 

Untuk dapat melihat peranan lembaga keuangan atau pemodalan dalam 

membina dan memberdayakan usaha kecil dan permasalahan yang dihadapi oleh 

usaha kecil dan sekaligus untuk mengetahui jenis-jenis lembaga perrnodalan yang 

cocok untuk pemberdayaan usaha kecil, maka perlu dilakukan penilaian atas lembaga 

permodalan. Dalam melakukan penilaian ini, secara spesifik menggunakan model 

pendekatan SWOT Analysis yang dimodifikasi dengan mencoba mengidentifikasikan 

jenis-jenis lembaga permodalan untuk pemberdayaan usaha kecil pada hal-ha1 berikut: 

- Dari internal lembaga permodalan, penulis mencoba melihat faktor-faktor 

pendukung (kekuatan-strength) dan faktor-faktor penghambat (kelemahan- 

weakness) usaha kecil dalarn memberdayakan sumber-sumber permodalan 

untuk meningkatkan kinerja usaha kecil. 

- Dari eksternal lembaga permodalan, penulis mencoba mengidentifikasikan 

faktor-faktor yang menjadi peluang (opportunities) dan yang menjadi ancaman 

(Threat) bagi usaha kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan 

untuk meningkatkan kinerja usaha. 

Dengan kata lain, penelitian ini bukan menggunakan analisis SWOT secara 

rypical, tetapi menggunakan model SWOT untuk mengidentifikasikan faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan internal dan peluang dan ancaman ekstemal usaha kecil 

dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Analisis ini 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 khusus. 

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa secara garis 

besarnya dapat dikelompokkan 8 lembaga permodalan yang ada dalam pembiayaan 

dan pemberdayaan usaha kecil. Lembaga permodalan untuk usaha kecil di Indonesia 

umumnya atau Sumatera Barat khususnya terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Swasta, 

dan BPR untuk lembaga permodalan formal dan Modal Ventura, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Kantor Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Kopindag), Pemerintah daerah (Pemda) dan Lembaga Sosial 

Masyarakat (LSM-PT PNM Sumatera Barat) untuk lembaga permodalan informal. 

Seluruh Lembaga permodalan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga 

yang menyediakan modal untuk dapat membantu usaha kecil dalam mendapatkan 

dana tambahan untuk menjalankan atau meningkatkan usaha yang sedang dijalankan 

dan sekaligus sebagai lembaga konsultasi bagi usaha kecil. 

Untuk dapat memahami kedelapan kelompok lembaga permodalan yang 

menyalurkan dana bagi pengembangan dan pembinaan usaha kecil di daerah Sumatera 

Barat, maka berikut ini akan diuraikan secara ringkas hasil temuan yang telah 

dikemukakan sebelumnya yaitu: 

1. Bank Pemerintah adalah lembaga keuangan umum yang dimiliki oleh pemerintah 

atau badan usaha milik negara dan daerah, dimana kegiatan utamanya sebagai 

lembaga mediasi keuangan, misalnya dalam penyediaan dana dan menyalurkan 

kredit kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya bank pemerintah ini 

menjalankan peraturan pemerintah mulai dari penentuan jumlah dana yang akan 



disalurkan, tingkat bunga, lama pinjaman, jenis kredit dan lain sebagainya. Dari 

penelitian yang telah dilakukan pada bank pemerintah (BRI, BNI dan Bank 

Mandiri serta Bank Nagari Sumatera Barat) dapat disimpulkan inforrnasi yang 

telah diperoleh yaitu: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan 1 Rp 2.5 milyar dengan alokasi 

dana per usaha kecil I: Rp 100 juta. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 

dana per usaha kecil 5 Rp 50 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 10 juta - Rp 

25 juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit umum lainnya) yaitu Rp 10 juta - Rp 25 

juta. 

c. Tingkat bunga(Tabe1 5.1 1) 2 12% dan bersifat tetap 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 5 tahun, kredit modal kerja 1 - 2 

tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang 

dimiliki atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat 

lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM dan 

pembinaan. 

2. Bank Umum Swasta (Bank Danarnon, Permata, dan Bank International Indonesia). 

Bank Umum Swasta adalah Bank m u m  milik Swasta yang melaksanakan usaha 



dan kegiatan sebagai mediasi keuangan dari dan untuk masyarakat. Salah satu 

kegiatannya adalah menyalurkan dana atau memberi kredit kepada Usaha Kecil. 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada bank pemerintah (BRI, BNI dan Bank 

Mandiri serta Bank Nagari Sumatera Barat) dapat disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan 2 Rp 2.5 milyar dengan alokasi 

dana per usaha kecil 5 Rp 100 juta. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 
, .. 

dana per usaha kecil 5 Rp 50 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 10 juta - Rp 

25 juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit umum lainnya) yaitu Rp 10 juta - Rp 25 

juta. 

c. Tingkat bunga(Tabe1 5.11) bersifat efektif. 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 5 tahun, Kredit Modal Kerja 1 - 

2 tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang 

dimiliki atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat 

lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM dan pembinaan. 

3. Modal Ventura (Sarana Sumatera Barat Ventura) adalah sebuah lembaga yang 

melaksanakan kegiatan memberikan bantuan kepada Usaha Kecil, yaitu bantuan 



pendanaan dan bantuan manajemen. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan 2 Rp 2.5 milyar dengan alokasi dana 

per usaha kecil 5 Rp 100 juta. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 

dana per usaha kecil 5 Rp 50 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 10 juta - Rp 

25 juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit umum lainnya) yaitu Rp 10 juta - Rp 25 

juta. 

c. Tingkat bunga(Tabe1 5.1 1 bersifat efektif 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 5 tahun, kredit modal kerja 1 - 2 

tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang dimiliki 

atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM dan pembinaan. 

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR Surnatera Barat dan Bank Nagari) adalah bank 

yang didirikan dan didanai oleh bank lain atau oleh masyarakat dan diberikan 

tugas untuk menyalurkan dana daii masyarakat atau bank pemerintah. Kegiatan 

usaha Bank Perkreditan Rakyat lebih banyak pada wilayah atau daerah kerja di 

pedesaan dan mempunyai ruang lingkup kerja yang lebih kecil. Dari penelitian 



yang telah dilakukan pada bank pemerintah (BRI, BNI dan Bank Mandiri serta 

Bank Nagari Sumatera Barat) dapat disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan 2 Rp 2.5 milyar dengan alokasi dana 

per usaha kecil 5 Rp 100 juta. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 

dana per usaha kecil 5 Rp 50 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 10 juta - Rp 

25 juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit umum lainnya) yaitu Rp 10 juta - Rp 25 

juta. 

c. Tingkat bunga(Tabe1 5.1 1) 2 12% - 18% dan bersifat tetap 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 5 tahun, kredit modal kerja 1 - 2 

tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang dimiliki 

atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa pembinaan. 

5. Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

Pemerintah Daerah dan atau Dinas Koperasi-Perindustrian-Perdagangan- 

Kopindag. Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM, serta Kanwil atau Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten maupun 

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 

digunakan 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 pameran industri. Dari penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan sesuai dengan anggaran yang 

ditentukan oleh pemerintah dimana setiap usaha kecil bisa mendapatkan 

bantuan (kredit) maksimum atau alokasi dana per usaha kecil 5 Rp 20 juta. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

i setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 

dana per usaha kecil I Rp 20 juta, Kredit Modal Ke rja yaitu Rp 2 juta - Rp 10 

1 juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit umum lainnya) yaitu Rp 2 juta - Rp 10 

i 
juta. I 

I c. Tingkat bunga(Tabe1 5.1 1) 2 4% - 6% dan bersifat tetap 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 3 tahun, kredit modal kerja 1 - 

3 tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan yang dimiliki 

atau modal dasar 10 - 25% dari jurnlah pinjarnan disamping syarat lainnya. 



f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM dan 

pembinaan. 

6 .  Pemerintah daerah melalui pengalokasian dana yang berasal dari APBD dan 

APBN. Pada umurnnya setiap kantor pemerintah pusat di tingkat Propinsi, 

Kabupaten dan Rota 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 hams digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakan untuk 

pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. Dari penelitian yang telah 

dilakukan pada Pemda dapat disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan sesuai dengan anggaran yang 

ditentukan oleh pemerintah dimana setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan 

(kredit) maksimum atau alokasi dana per usaha kecil5 Rp 20 juta.. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang disediakan 

sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana setiap usaha 

kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi dana per usaha 

kecil 5 Rp 20 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 2 juta - Rp 10 juta dan Kredit 

Usaha Kecil (kredit umurn lainnya) yaitu Rp 2 juta - Rp 10 juta. 

c. Tingkat bunga(Tabel5.11) >_ 4% - 6% dan bersifat tetap 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 3 tahun, kredit modal kerja 1 - 3 

tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 



e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang dimiliki 

atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM dan pembinaan. 

7. Badan Usaha Milik Negara-BUMN (PT Semen Padang, Perum Pos dan 

Telekomunikasi. 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 berjurnlah 24 perusahaan. Dana yang ada 

tersebut disalurkan kepada usaha kecil melalui kredit pembinaan bapak angkat. 

Kredit tersebut berupa kredit ringan dan harus dikembalikan dan akan digulirkan 

kepada usaha kecil lain yang membutuhkan. Tingkat bunga yang ditentukan adalah 

sebesar 6% - 12%. Kemudian ada juga dana hibah yang digunakan 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 pameran industri. Dari penelitian yang telah dilakukan pada BUMN dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan sesuai dengan anggaran yang 

ditentukan oleh pemerintah dimana setiap usaha kecil bisa mendapatkan 

bantuan (kredit) maksimum atau alokasi dana per usaha kecil 5 Rp 75 juta.. 

b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 



dana per usaha kecil 5 Rp 20 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 2 juta - Rp 10 

juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit umum lainnya) yaitu Rp 2 juta - Rp 10 

juta. 

c. Tingkat bucga(Tabe1 5.1 1) 2 6% - 12% dan bersifat tetap 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 3 tahun, kredit modal kerja 1 - 3 

tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang dimiliki 

atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM dan 

pembinaan. 

8. Lembaga Sosial Masyarakat-LSM (PT PNM) adalah lembaga yang bergerak dalam 

pembinaan bantuan kepada pengusaha, khususnya usaha kecil. Kegiatan utama 

lembaga ini adalah sebagai konsultan usaha dan permodalan. Modal atau dana 

yang disalurkan oleh LSM (PT PNM) berasal dari pemerintah atau dari alokasi 

pengembangan usaha kecil dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 

Dalam penyaluran dana kepada UK, lembaga ini juga sekaligus bertindak sebagai 

konsultan dari UK yang dibantu. Dari penelitian yang telah dilakukan pada LSM 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah kredit (Tabel 5.9) yang disediakan sesuai dengan anggaran yang 

ditentukan oleh pemerintah dimana setiap usaha kecil bisa mendapatkan 

bantuan (kredit) maksimum atau alokasi dana per usaha kecil 5 Rp 75 juta. 



b. Jenis kredit (Tabel 5.10) yang diberikan adalah Kredit Investasi yang 

disediakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah dimana 

setiap usaha kecil bisa mendapatkan bantuan (kredit) maksimum atau alokasi 

dana per usaha kecils Rp 20 juta, Kredit Modal Kerja yaitu Rp 2 juta - Rp 10 

juta dan Kredit Usaha Kecil (kredit urnum lainnya) yaitu Rp 2 juta - Rp 10 

juta. 

c. Tingkat bunga(Tabel5.11) 2 12% - 18% dan bersifat tetap 

d. Jangka waktu kredit investasi (Tabel 5.12) 1 - 3 tahun, kredit modal kerja 1 - 3 

tahun dan kredit lainnya 1 - 3 tahun. 

e. Syarat pemberian kredit (Tabel 5.13) adalah dengan jaminan uang yang dimiliki 

atau modal dasar 10 - 25% dari jumlah pinjaman disamping syarat lainnya. 

f. Menyediakan bantuan non keuangan (Tabel 5.16 dan 5.17) berupa manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM dan 

pembinaan. 

Sesuai dengan ringkasan hasil penelitian yang ditemukan secara khusus di atas, 

maka kegiatan berikutnya adalah mencari jenis-jenis lembaga permodalan manakah 

yang sebaiknya digunakan atau lebih diberdayakan oleh usaha kecil. Pembahasan 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis internal dan esksternal seperti 

yang telah dikemukakan di atas. Pengembangan dari analisis ini akan menghasilkan 

analisis SWOT yaitu dengan mendasarkan kepada kekuatan, kelemahan, kesempatan 

dan ancaman dari penggunaan dana yang dihasilkan oleh setiap lembaga perrnodalan. 

Untuk itu secara lebih lanjut analisis itu akan dimulai dari setiap kelompok lembaga 

permodalan yang diteliti. 



a. Kekuatan 

Adapun kekuatan lembaga permodalan adalah sebagai berikut 

1). Alokasi dana untuk usaha kecil cukup besar. 

Lembaga perbankail (pemerintah, Swasta dan BPR) dan Modal Ventura 

merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana yang cukup banyak untuk 

dialokasikan sebagai kredit yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah. 

Keempat lembaga permodalan ini menyediakan dana mencapai > Rp2.5 milyar 

dan dapat dialokasikan sebagai pinjaman ataupun bantuan kredit I Rp100 juta. Hal 

ini menunjukkan bahwa lembaga permodalan perbankan dapat menyediakan dana 

yang cukup banyak untuk dapat digunakan oleh usaha kecil. Jika suatu usaha kecil 

membutuhkan dana 5 RplOO juta, maka usaha kecil dapat membuat kredit secara 

langsung ke lembaga permodalan perbankan. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bank merupakan lembaga permodalan yang cocok untuk diberdayakan oleh usaha 

kecil jika dibandingkan dengan lembaga permodalan lainnya yaitu, yang 

menyediakan dana bantuan berdasarkan anggaran dan untuk setiap usaha kecil 

hanya dapat dibiayai sampai dengan Rp20 juta oleh Kopindag dan Pemda 

sedangkan BUMN dan LSM hanya dapat menyediakan dana sampai dengan Rp75 

juta. 

2). Alokasi dana per usaha kecil cukup besar. 

Alokasi dana perjenis kredit per usaha kecil juga berbeda antara lembaga 

perbankan dengan lembaga bukan bank. Lembaga perbankan dan Modal Ventura 

memberikan kredit investasi < Rp 50 juta, kredit modal kerja dan kredit lainnya 

berkisar antara Rp 10 juta - 25 juta. Lembaga permodalan lain seperti Kopindag, 



Pemda, BUMN dan LSM memberikan kredit investasi < Rp 20 juta, kredit modal 

kerja dan kredit lainnya berkisar antara Rp 2 juta - 10 juta. Dengan demikian 

jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan dan modal ventura jauh 

lebih besar dibanding kredit yang diberikan oleh pihak pemda, Kopindag, BUMN 

dan LSM. Ini merupakan kekuatan bagi lembaga perbankan dan modal ventura 

yang hams dimanfaatkan oleh usaha kecil. Dengan jumlah kredit yang lebih besar 

maka usaha kecil akan dapat mengembangkan usaha atau memperluas usahanya. 

3). Tingkat bunga kredit tetap dan relatif rendah . 

Tingkat bunga kredit yang diberikan oleh Kopindag, Pemda dan BUMN 

bersifat tetap (4-6%), BPR dan LSM dengan tingkat bunga tetap juga (12-18%) 

dan perbankan dengan tingkat bunga tetap 12%. Sedangkan Bank swasta dan 

modal ventura menetapkan tingkat bunga efektif. Apabila ditinjau dari tingkat 

bunga maka Kopindag, Pemda dan BUMN lebih cocok untuk diberdayakan oleh 

usaha kecil karena tingkat suku bunganya yang relatif lebih rendah dibanding 

lembaga pennodalan lainnya. Tingkat bunga yang lebih rendah maka biaya modal 

utang yang ditanggung oleh usaha kecil akan lebih rendah. 

4). Persyaratan jurnlah modal minimum relatif kecil. 

Dalam memberikan kredit semua lembaga sumber permodalan menetapkan 

jumlah modal minimum yang hams dimiliki oleh usaha kecil sebesar 10-25% dari 

jurnlah kredit yang dibutuhkan. Persyaratan ini jumlahnya relatif lebih ringan 

sehingga ini juga merupakan kekuatan bagi lembaga sumber permodalan tersebut 

yang hams diberdayakan oleh usaha kecil. 



5). Memberikan bantuan dan pembinaan manajemen untuk usaha kecil 

Bank pemerintah, Kopindag, Pemda, BUMN dan LSM selain memberikan 

bantuan permodalan juga memberikan bantuan dan binaan dalam manajemen 

keuangan, manajemen produksi dan manajemen sumberdaya manusia. Dengan 

adanya bantuan selain permodalan tersebut maka usaha kecil akan dapat 

mengelola usahanya secara lebih baik. Hal ini merupakan kekuatan bagi lembaga 

permodalan tersebut, yang harus diberdayakan oleh usaha kecil. Modal Ventura 

juga memberikan bantuan, namun pemasaran hanya dalam bentuk pemilihan pasar 

sasaran. Sedangkan BPR tidak memberikan bantuan selain permodalan. 

b. Kelemahan 

Disamping mempunyai kekuatan internal, lembaga permodalan juga 

mempunyai kelemahan internal yang juga jadi bahan pertimbangan bagi usaha 

kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan tersebut. Kelemahan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Aloksai dana untuk usaha kecil danper usaha kecil tidak pasti. 

Lembaga permodalan selain perbankan dan modal ventura memberikan 

bantuan ke usaha kecil sesuai dengan dana alokasi dan alokasi ke usaha kecil oleh 

Kopindag dan Pemda < Rp 20 juta dan BUMN dan LSM < Rp 75 juta per usaha 

kecil. Dengan demikian jumlah dana yang akan dialokasikan ke. usaha kecil oleh 

lembaga non bank tidak pasti sehingga ini merupakan kelemahan lembaga 

tersebut. Kemudian besarnya jumlah kredit investasi, modal kerja dan kredit 

lainnya lembaga non bank juga lebih kecil dibanding perbankan dan modal 



ventura. Hal ini merupakan kendala bagi usaha kecil untuk bisa meningkatkan 

ukuran dan perkembangan usahanya. 

2). Tingkat bunga bank tetap (1 2%- 1 8%). 

Tingkat bunga kredit yang ditetapkan oleh bank pemerintah, BPR dan LSM 

bersifat tetap (12-18%) dan relatif lebih tinggi dibanding Kopindag, Pemda dan 

BUMN. Usaha kecil dalam memberdayakan sumber permodalan juga 

memperhatikan tingkat bunga yang merupakan cerminan biaya modal yang 

ditanggung oleh usaha kecil tersebut. Hal ini merupakan kelemahan bagi lembaga 

tersebut. 

3). BPR tidak memberikan bantuan manajemen. 

Pemberian bantuan permodalan sebaiknya diiringi dengan bantuan manajemen 

usaha. Namun demikian BPR hanya memberikan bantuan permodalan sedangkan 

lembaga permodalan lain juga memberikan bantuan dan pembinaan manajemen 

keuangan, pemasaran, produksi dan sumberdaya manusia. 

c. Peluang 

Adapun peluang usaha kecil dalam memberdayakan sumber permodalan dalarn 

upaya meningkatkan kinernya adalah sebagai berikut: 

1). Usaha kecil memerlukan dana yang cukup besar. 

Dalam menjalankan bisnisnya usaha kecil memerlukan dana yang cukup besar, 

ini merupakan peluang bagi lembaga perbankan untuk memberdayakan usaha 

kecil. Selama ini usaha kecil lebih sering berhubungan dengan rentenir karena 

proses mendapatkan dana yang lebih mudah dan tanpa jaminan walaupun tingkat 



suku bunganya relatif tinggi (bahkan 30% perbulan). Dengan demikian, dengan 

tersedianya dana yang cukup dari lembaga perbankan adalah merupakan peluang 

yang cukup baik bagi perbankan dalam penyediaan dana untuk mengembangkan 

usaha kecil. 

2). Ketentuan pemerintah tentang penyisihan laba BUMN untuk membantu 

permodalan usaha kecil. 

BUMN juga mempunyai peluang untuk mengembangkan usaha kecil karena 

BUMN dapat menyediakan dana dengan tingkat bunga yang lebih rendah 

dibanding perbankan. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan pemerintah 

bahwa setiap BUMN harus menyisihkan labanya (1-5%) untuk usaha kecil, 

sehingga BUMN dapat menyalurkan dana dengan tingkat bunga yang lebih rendah 

(6-12%). 

3). Manajemen usaha kecil masih kurang memadai. 

Ditinjau dari manajemen usaha, selama ini manajemen usaha kecil masih 

kurang memadai, dimana belum terlihat adanya perencanaan yang jelas tentang 

pasar sasaran, kualitas produk, alokasi dana, pembinaan manajemen usaha. 

Kondisi seperti ini merupakan peluang bagi lembaga permodalan (bank, pemda, 

kopindag, BUMN dan LSM). Lembaga permodalan selain BPR, dalam 

memberikan bantuan permodalan juga memberikan bantuan manajemen usaha. 

4). Ketentuan pemerintah tentang kredit tanpa agunan untuk usaha kecil. 

Selama ini anggunan merupakan kendala umum bagi usaha kecil yang akan 

mengajukan kredit ke lembaga permodalan, dengan adanya ketentuan pemerintah 

tentang adanya semacam peluang yang ditawarkan pemerintah yaitu pemberian 



kredit ke usaha kecil tanpa hams ada agunan. Peluang ini hams dapat direbut atau 

dimanfaatkan oleh usaha kecil dan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja 

usaha kecil tersebut. 

d. Ancaman 

Dalam memberdayakan sumber permodalan ada sejumlah ancaman yang 

dihadapi oleh lembaga perbankan dalam mengembangkan usaha kecil antara lain: 

1). Tingkat bunga pinjaman cukup tinggi 

Tingginya tingkat bunga yang ditawarkan sedangkan lembaga permodalan lain 

(Kopindag, Pemda, dan BUMN) dapat menawarkan bantuan dengan tingkat bunga 

yang lebih rendah. Kemudian juga adanya ketentuan jaminan yang harus diberikan 

usaha kecil dalam mendapatkan pinjaman sehingga usaha kecil enggan untuk 

meminjam ke lembaga perbankan. 

2). Tidak ada evaluasi atas bantuan modal yang diberikan 

Disamping lembaga perbankan, BUMN, Pemda, dan Kopindag juga 

memberikan bantuan ke usaha kecil dalam bentuk bantuan modal, dan manajemen 

usaha. Namun BUMN, Pemda, dan Kopindag jarang melakukan evaluasi terhadap 

bantuan yang diberikan sehingga sering terjadi kemacetan dalam pengembalian 

bantuan kredit. Sebagai akibatnya maka akan mengancam kontinuitas peniberian 

bantuan dana oleh BUMN, Pemda, dan Kopindag ke usaha kecil. 

3). Bantuan modal dianggap hibah oleh usaha kecil 

Adanya image masyarakat bahwa bantuan dana yang diberikan oleh BUMN, 

Pemda, dan Kopindag adalah merupakan dana hibah yang tidak harus 



dikembalikan karena usaha kecil menganggap bantuan tersebut merupakan 

bantuan dari pemerintah untuk pengembangan usaha kecil. Sebagai dampaknya 

maka bantuan ini tidak bisa bertahan. 

Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap 

sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat maka apabila dilihat dari ketersediaan 

dana maka lembaga perbankan lebih siap dalam penyediaan dana dibandingkan 

dengan lembaga permodalan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari jurnlah dana atau 

kredit yang dapat disalurkan ke usaha kecil berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

No.3/02/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang pemberian kredit usaha kecil dengan 

kisaran Rp 50 juta- Rp 500 juta. Namun dilihat dari tingkat suku bunga yang 

dibebankan belum ada prioritas yang diberikan untuk usaha kecil (tingkat bunga sama 

dengan tingkat suku bunga pasar). Disamping itu jangka waktu pengembalian sama 

dengan kredit umum lainnya. Dengan demikian terlihat masih kurang berperannya 

lembaga perbankan dalam memberdayakan usaha kecil. 

Berdasarkan tingkat suku bunga, maka BUMN, Pemda, dan Kopindag lebih cocok 

untuk diberdayakan oleh usaha kecil karena lembaga ini menawarkan tingkat suku 

bunga yang lebih rendah dan lebih sesuai dengan kemampuan usaha kecil. Namun 

demikian, lembaga ini memiliki alokasi dana yang terbatas untuk usaha kecil. 

Disamping itu adanya image masyarakat bahwa dana yang disalurkan oleh lembaga ini 

merupakan dana hibah, dengan kata lain usaha kecil merasa tidak berkewajiban untuk 

mengembalikannya. Dengan demikian lembaga ini juga kurang cocok untuk 

diberdayakan untuk pengembangan usaha kecil. 



Berdasarkan bantuan pembinaan yang diberikan maka modal ventura lebih baik 

dalam memberikan pembinaan, karena disamping memberikan pelatihan dan 

pembinaan manajemen juga menempatkan usaha kecil sebagai mitra usaha dan sistem 

yang diberlakukan adalah sistern bagi hasil. Dengan demikian modal ventura 

mempunyai komitmen yang lebih baik, bukan hanya dalam pemberian modal tetapi 

juga dalam pemberian bantuan manajemen. Namun ha1 tersebut tidak selamanya 

direspon secara positif oleh usaha kecil karena kebanyakan usaha kecil menganggap 

modal ventura terlalu ikut campur dalam manajemen usaha, dan ha1 ini sering kali 

menganggu usaha kecil dalam menjalankan usahanya karena pengusaha usaha kecil 

kurang memahami cara pengelolaan yang disarankan oleh modal ventura. Sebagai 

dampaknya usaha kecil tidak menjalankan saran modal ventura. Dengan demikian 

modal ventura juga kurang cocok untuk diberdayakan oleh usaha kecil. 

B. Model pemberdayaan sumber-sumber modal yang cocok bagi usaha kecil di 
Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut 

Untuk dapat memberdayakan sumber-sumber atau lembaga permodalan dengan 

baik, maka perlu dikembangkan suatu model pemberdayaan lembaga permodalan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha kecil. Model pemberdayaan itu 

dikemukakan dengan menggunakan model penyaluran kredit dari lembaga 

pennodalan ke usaha kecil. Untuk itu dapat dikemukakan beberapa model 

pemberdayaan lembaga permodalan sebagai suatu altematif penyaluran kredit kepada 

usaha kecil. 



Model-1: Penyaluran Model Kemitraan dan Kerjasama 

Model penyaluran model kemitraan dan kerjasama mirip dengan penyaluran 

modal ventura. Seperti yang dinyatakan pada bagian yang sebelumnya, bahwa 

modal ventura adalah badan usaha atau perusahaan yang melakukan pembiayaan 

dengan bentuk penyertaan modal ke Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau usaha . 

kecil untuk masa waktu tertentu. Untuk itu perusahaan modal ventura dapat 

terlibat dalam perbaikan dan pembinaan PPU. Sedangkan dalam kegiatan tersebut 

perusahaan modal ventura menggunakan alternatif pembiayaan berupa penyertaan 

dan bagi hasil. Model ini bisa diterapkan jika ada kesamaan tujuan antara 

pengusaha usaha kecil dengan modal ventura, yaitu kedua belah pihak sepakat 

untuk lebih memberdayakan usaha kecil atau meningkatkan kinerja usaha kecil. 

Model alternatif yang diusulkan ini merupakan proses yang sudah digunakan 

modal ventura di Sumatera Barat. 

Sesuai dengan dasar pembiayaan yang dikembangkan oleh perusahaan modal 

ventura itu, maka Model Penyaluran kemitraan ini merupakan suatu alternatif yang 

dapat dikembangkan bagi pemberdayaan lembaga perrnodalan oleh usaha kecil. 

Model ini membentuk suatu hubungan kemitraan antara lembaga permodalan 

dengan usaha kecil dengan prinsip bagi hasil. Pemberi dana atau lembaga 

permodalan menjadi konsultan dari kegiatan yang dilakukan oleh usaha kecil, 

sedangkan usaha kecil merupakan tempat pelaksanaan kegiatan. Model biaya dan 

resiko merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan yang cocok 

dengan karakteristik usaha kecil yang dikelola dengan menganut pola kemitraan 

bagi hasil antara pelaku usaha kecil dengan pemberi atau penyedia dana. Sesuai 



dengan ha1 tersebut maka model alternatif ini dinamakan Model Kemitraan dan 

Kerj asama. 

Ciri-ciri khas dan prinsip-prinsip dasar penyaluran Kredit Kemitraan dan 

Kerjasama yang disarankan sebagai salah satu alternatif model sebagai berikut: 

a. Sasaran pelayanan kredit atau lembaga permodalan adalah 

petanilpengusaha atau usaha kecil pedesaan atau sektor ekono~ni informal 

di daerah. 

b. Perusahaan penyalur dana dan usaha kecil masing-masing berdiri sendiri 

dimana usaha kecil harus memiliki tempat usaha jelas dan usaha yang 

dimasuki memiliki harapan untuk berkembang, baik itu dari segi 

keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif' di daerah usahanya. 

c. Aksebilitas mudah dan prosedur tidak berbelit-belit (memotong birokrasi) 

sehingga usaha kecil terbantu dalam peningkatan modal dan manajemen. 

d. Menerapkan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan dana serta 

menumbuhkan kemandirian dan kebebasan usaha kecil dalam berusaha. 

e. Adanya tenaga pendamping dalam manajemen yang dilakukan melalui 

kerjasama kemitraan antara lembaga permodalan dengan usaha kecil dalam 

berusaha sampai suatu batas waktu yang ditentukan 

f. Agunan yang ditentukan oleh lembaga permodalan hams tidak mengikat 

dan sebaiknya lebih tergantung kredibilitas pemohon kredit (usaha kecil) 

serta pinjarnan harus disesuaikan dengan besar kecil kebutuhan dana 

sesungguhnya atau sesuai dengan penilaian dari tim keijasama yang telah 

ditetapkan antara lembaga permodalan dengan pengusaha usaha kecil. 



g. Hasil usaha hams dibagi sesuai dengan prinsip mitra usaha dan kerjasama 

antara lembaga permodalan dengan pengusaha usaha kecil. 

Proses Permohonan  redi it untuk 
Pengusaha Usaha Kecil (PUK) 

PUK 
Buat Pro~osal 

Diperiksa Sarana 

Dilakukan Kunjugan 1 PUK 1 
Proosal 

Perjanjian -- 
Proses Pengawasan UK oleh 
Lembaga Permodalan (LP) 

Ooerasional D 
Tidak 

Sehat Dibina 

Lanjutkan . 

Belum 

Gambar 5.1. Proses Penyaluran dana dan Pengawasan antara UK dan LP 

Gambar 5.1 ini menunjukkan bagaimana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang 

hams dilaksanakan oleh kedua lembaga yang bekerjasama. PUK membuat proposal 

permohonan bantuan modal ke Modal Ventura, kemudian pihak Modal Ventura 

melakukann penilaian kelayakan proposal tersebut. Apabila proposal tersebut sudah 

dianggap layak maka Modal Ventura melakukan kunjungan ke PUK, sebaliknya jika 



belum layak maka proposal tersebut hams direvisi sampai dianggap layak oleh Modal 

Mentura. Kemudian Modal Ventura dan pengusaha usaha kecil melakukan persiapan 

kerjasama dan perjanjian kerjasama yang ditandai dengan pencairan dana bantuan 

modal bagi usaha kecil. Bantuan modal tersebut digunakan oleh usaha kecil dalam 

operasi usahanya. 

Selain memberikan bantuan modal, Modal Ventura juga memberikan pembinaan 

dan kunjungan secara berkala ke usaha kecil dalam upaya memantau kinerja usaha 

kecil yang diberikan bantuan modal tersebut. Apabila usaha kecil tresebut dianggap 

sehat atau menunjukan peningkatan kinerja maka kerjasama akan dilanjutkan sampai 

usaha kecil tersebut bisa mandiri (divestasi). Namun jika usaha kecil tersebut dianggap 

belun~ sehat maka akan terus diberikan pen~binaan dan dikunjungi secara berkala. 

Dengan kata lain modal ventura melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap 

usaha kecil yang dijadikan mitra usaha. Kedua lembaga yang ada akan bekerjasama 

sampai masa waktu tertentu, biasanya ditandai dengan terbentuknya usaha kecil yang 

mandiri. 

Gambar 5.1 di atas juga menunjukkan bahwa antara lembaga permodalan dengan 

usaha kecil tidak ada pemisahan sama sekali. Kedua lembaga ini ikut bekerja sama 

melalui mitra usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga 

permodalan dan usaha kecil bekerjasama mulai dari perencanaan kegiatan dan 

perencanaan dana sampai pengelolaan usaha dan akhirnya setelah kegiatan selesai, 

maka dilaksanakan bagi hasil usaha. Dengan demikian antara lembaga permodalan 

dengan usaha kecil sepertinya melaksanakan suatu usaha secara bersama-sama untuk 



mencapai tujuan tertentu. Adapun gambaran dari bentuk kegiatan itu adalah seperti 

Gambar 5.2 berikut 

~ ~ > < ~ n > < ~ ~  Permodalan 

Gambar 5.2 : Kaitan antara Lembaga Permodalan dengan Usaha kecil 

Melalui kerjasama dan kemitraan ini diharapkan akan ada suatu sinergi yang 

dapat menyebabkan bertumbuh dan berkembangnya usaha dari usaha kecil, sehingga 

usaha kecil semakin baik, maju dan mandiri. Disisi lain dengan adanya pertumbuhan 

dan perkembangan usaha kecil tersebut, maka dengan sendirinya akan dapat 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut dan sekaligus akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Pertumbuhan usaha kecil dan 

peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil juga akan dapat meningkatkan 

pendapatan daerah, dan peningkatan ini sekaligus akan menjadikan usaha kecil 

sebagai usaha rakyat sehingga ekonomi kerakyatan akan dapat diturnbuhkan dengan 

baik berkat adanya kerjasama dengan lembaga permodalan. 

Model-11: Bank Sebagai Penyalur Tunggal 

Berdasarkan ciri-ciri khas dan prinsip pembiayaan kredit pada pengusaha usaha 

kecil yang menyatakan bahwa sebaiknya setiap kredit yang diberikan oleh 

lembaga permodalan hams didasarkan kepada kebutuhan dan ada dalam 

pengawasan, maka penyaluran modal ke usaha kecil dapat digunakan model I1 

yaitu Bank Sebagai Penyalur Tunggal dana' bantuan modal .untuk usaha kecil. 



Model I1 ini merupakan usulan alternatif penyaluran dana ke usaha kecil yang 

sebelumnya belum pernah dijalankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Tabungan. Transaksi 

Intermediasi: 
Pernda, Kopindag, BUMN, Modal 

Ventura, LSM dan lembaga 

I permodalan non bank lain I 
Keterangan: - - - + Hubungan Pembinaan 

Hubungan Transaksi 
1 Gambar 5.2 : Kaitan antara Lembaga Permodalan dengan Usaha kecil I 
I I 

Gambar 5.3 n~enunjukan nlodel Bank Sebagai Penyalur Tunggal. Garis (- 

menunjukan hubungan transaksi penyaluran dana dari lembaga permodalan non bank 

ke pihak perbankan dan transaksi penyaluran dana ke usaha kecil dan pembayaran 

cicilan kembali oleh usaha kecil. Sedangan Garis panah (--->) menunjukan hubungan 

pembinaan dimana pembinaan ini dilakukan oleh lembaga permodalan baik bank 

maupun non bank. Peinbinaan yang diberikan tersebut hams terkoordinir baik dalam 

ha1 materi maupun jadwal pembinaan sehingga hasilnya akan lebih efektif. 

Lembaga perbankan non bank berfungsi sebagai intermediasi antara usaha kecil 

dan bank sebagai penyalur tunggal bantuan modal ke usaha kecil. Lembaga 

intermediasi ini terdiri dari lembaga permodalan non bank seperti: Pemda, Kopindag, 

BUMN, Modal Ventura, LSM dan Lembaga Permodalan non bank lainnya. Lembaga 



permodalan ini (intermediasi) merupakan lembaga konsultasi yang juga memberikan 

pembinaan kepada usaha kecil dan lembaga ini juga memberikan rekomendasi kepada 

bank untuk penyaluran kredit atau pembiayaan. Dengan demikian bank hanya akan 

memberikan kredit kepada usaha kecil, jika usaha kecil tersebut telah mendapatkan 

persetujuan atau diberikan rekomendasi oleh lembaga permodalan (intermediasi). 

Adapun uraian dari kegiatan penyaluran kredit adalah sebagai berikut: 

a. Usaha kecil yang berminat untuk memperoleh dana pinjaman dan 

membutuhkan dana untuk pengembangan usaha ataupun untuk investasi hams 

mengajukan proposal ke lembaga sumber permodalan non bank (misalnya 

BUMN ataupun Kopindag). Usaha kecil harus melengkapi semua persyaratan 

yang diperlukan oleh bank atau BUMN ataupun Kopindag untuk mencairkan 

dana pinjaman. Persyaratan itu misalnya identitas peminjam, jenis usaha yang 

akan dibiayai, izin usaha, rencana penggunaan dana dan laporan prestasi dari 

usaha kecil untuk beberapa tahun sebelumnya (misalnya 2 tahun). 

b. BUMN ataupun Kopindag melakukan penilaian terhadap usaha kecil mulai 

dari jenis usaha, prospek usaha, pemilik dan kemungkinan pertumbuhan usaha 

tersebut pada masa depan atau sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. 

Melalui penilaian inilah BUMN ataupun Kopindag meberikan rekomendasi ke 

perbankan tentang usaha kecil yang layak untuk didanai atau ditolak dan 

diperbaiki jika proposal tidak disetujui. Pada saat pemberian persetujuan, 

BUMN ataupun Kopindag hams sudah membuat komitmen untuk membantu 

dan menyediakan waktu untuk melakukan pengawasan atas usaha kecil ini, 

sehingga tujuan pemberian bantuan dapat dicapai. Disisi lain dana yang akan 



disalurkan ke usaha kecil hams telah ditransfer oleh lembaga permodalan ke 

bank untuk disalurkan. BUMN ataupun Kopindag saat ini bertugas atau 

membantu dalam masalah manajemen usaha kecil sehingga pada akhirnya 

usaha kecil dapat tumbuh dan mampu untuk berdiri sendiri. 

c. Bank kemudian menerima rekomendari dari BUMN ataupun Kopindag untuk 

penyaluran kredit pembiayaan kepada usaha kecil. Setalah bank menerima 

dana yang akan disalurkan ke usaha kecil dari lembaga permodalan, maka 

bank memanggil pengusaha usaha kecil untuk menandatangi kontrak kredit. 

Pada saat kontrak kredit dibuat, maka hams dijelaskan aturan yang hams 

dilaksanakan oleh usaha kecil. Aturan itu misalnya setiap dibitur hams 

membuka buku tabungan dan uang pinjaman akan dimasukkan dalam buku 

tabungan, jumlah tabungan minimum dan cara pembayaran atau pengembalian 

kredit. Pengembalian kredit hanya dilakukan oleh pengusaha usaha kecil ke 

bank di tempat usaha kecil itu berada. Dengan demikian seluruh yang ada 

kaitannya dengan uang, maka semuanya diserahkan kepada bank. 

Pemberian bantuan modal hanya dengan menggunakan saluran tunggal yaitu bank 

dan pemberian kredit hanya setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga terkait 

dengan usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan menekan pemberian 

kredit yang overlapping ke usaha kecil. Dengan demikian usaha kecil tidak dapat 

menggunakan kredit dari beberapa sumber atau lembaga permodalan. Bank 

dijadikan sebagai penyalur tunggal bantuan modal untuk usaha kecil perbankan 

karena core business perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana 

tersebut ke pihak yang membutuhkan termasuk usaha kecil. 



Model 111: Hubungan Langsung Bank dengan Kelompok Pengusaha Usaha Kecil 
melalui Lembaga Mediasi (Lembaga Permodalan) 

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, maka dikemukakan Model I11 ini. 

Model I11 ini melibatkan beberapa kelompok partisipan dalam rangka penyaluran 

kredit. Model I11 ini merupakan pengembangan dari model I1 seperri yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Dalarn Model I11 ini prakondisi yang diperlukan yaitu 

sudah hams adanya KUB atau BDC. Di Sumatera Barat, Usaha kecil ini sudah 

memiliki KUB atau BDC. Pemerintah daerah juga telah menfasilitasi pemben- 

tukan dan pengembangan KUB atau BDC. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Tabungan, Transaksi 

BANK ..................................................................................... 

Pembinaan ' ,I 
8 ,  . , 

I ,  
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' .' 
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Pemda, Kopindag, BUMN, Bank, 
Modal Ventura, LSM dan lembaga 

permodalan non bank lain 

Keterangan: - - - - Hubungan PembinaanlKonsultasi 
A H u b u n g a n  Transaksi 

Gambar 5.4 : Kaitan antara Lembaga Permodalan dengan KUB dan Usaha kecil 

Urutan kegiatan model I11 hampir sama dengan model 11, akan tetapi pada 

model I11 ini dilibatkan suatu Kelompok Usaha Bersarna (KUB) atau Business 

development Centre (BDC) ataupun Business Development Service (BDS). KUB atau 



BDS adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk dan didirikan untuk membantu 

usaha kecil dalam masalah kebutuhan modal, produksi dan pemasaran. KUB ini 

didirikan secara bersama-sama oleh usaha kecil dan usaha kecil merupakan anggota 

dari KUB. Setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan, produksi dan 

pemasaran dilaksanakan oleh KUB atau BDC. Sedangkan usaha kecil hanyalah 

bertugas sebagai sentra produksi atau tempat pembuatan produk. 

Adapun cara penyaluran dana yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Usaha kecil yang berminat untuk memperoleh dana pinjaman dan 

membutuhkan dana untuk pengembangan usaha ataupun untuk investasi hams 

mengajukan proposal ke lembaga sumber permodalan non bank (misalnya 

BUMN ataupun Kopindag). Proposal yang telah lengkap terlebih dahulu 

diserahkan ke KUB atau BDC dimana Usaha kecil hams melengkapi semua 

persyaratan yang diperlukan oleh bank atau BUMN ataupun Kopindag untuk 

mencairkan dana pinjaman. Persyaratan itu misalnya identitas peminjam, jenis 

usaha yang akan dibiayai, izin usaha, rencana penggunaan dana dan laporan 

prestasi dari usaha kecil untuk beberapa tahun sebelumnya (misalnya 2 tahun). 

b. KUB nantinya membaca, meneliti dan menilai proposal yang telah dibuat oleh 

usaha kecil anggota. Dari hasil penilaian yang dilakukan atas usaha kecil, 

kemudian KUB membuat rekomendasi jika persyaratan telah lengkap atau 

menyerahkan kembali ke usaha kecil jika persyaratan belum lengkap. KUB 

bertugas sebagai perpanjangan usaha kecil untuk meneruskan kebutuhan dana 

ke Lembaga Permodalan (misalnya BUMN, Bank atau Kopindag). 



c. BUMN ataupun Kopindag melakukan penilaian terhadap bahan yang dibawa 

KUB atau BDC yaitu tentang usaha kecil mulai dari jenis usaha, prospek 

usaha, pemilik dan kemungkinan pertumbuhan usaha tersebut pada masa depan 

atau sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Penilaian dilakukar, secara 

kolektif dari bahan yang dibawa oleh KUB atau BDC. Melalui penilaian inilah 

BUMN ataupun Kopindag memberikan rekomendasi ke perbankan tentang 

usaha kecil yang layak untuk didanai. Pada saat pemberian persetujuan, 

BUMN ataupun Kopindag hams sudah membuat komitmen untuk membantu 

dan menyediakan waktu untuk melakukan pengawasan dan.' bantuan 

manajemen ke KUK ataupun ke BDC, sehingga tujuan pemberian bantuan 

dapat dicapai. Disisi lain dana yang akan disalurkan ke usaha kecil harus telah 

ditransfer oleh lembaga permodalan ke bank untuk disalurkan. BUMN ataupun 

Kopindag saat ini bertugas atau membantu dalam masalah manajemen usaha 

kecil sehingga pada akhirnya usaha kecil dapat tumbuh dan mampu untuk 

berdiri sendiri. 

d. Bank kemudian menerima rekomendari dari BUMN, Bank ataupun Kopindag 

untuk penyaluran kredit pembiayaan kepada usaha kecil. Setelah bank 

menerima dana yang akan disalurkan ke usaha kecil dari lembaga permodalan, 

I 

maka kredit yang disetujui akan disalurkan langsung oleh bank kepada usaha 

i kecil anggota KUB. Kemudian pembayaran cicilan dan bunga kredit bank juga 

1 dilakukan secara langsung oleh usaha kecil. 

Penyaluran kredit ke usaha kecil menurut model 111 ini adalah dalam rangka 

mengurangi kesibukan Lembaga Permodalan sebagai pemberi dana dan modal bagi 



usaha kecil dan Bank sebagai penyalur dana untuk kebutuhan usaha kecil. KUB atau 

BDC bertugas sebagai mediasi dari usaha kecil dalam membantu mencarikan dan 

mendapatkan dana untuk pengembangan usaha kecil. Untuk itu, orang yang terlibat 

sebagai pengelola KUB atau BDC adalah orang yang memahami perrnasalahan yang 

dihadapi oleh usaha kecil, sehingga dia mampu untuk melaksanakan kegiatan dan 

tugasnya dengan baik. Disisi lain orang yang dilibatkan pada KUB atau BDC juga 

dapat terdiri dari berbagai bidang dan keahlian, misalnya dari unsur usaha kecil, bank 

atau lembaga permodalan, pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui kelompok ini 

akan ada suatu ide atau gagasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk meningkatkan 

dan mengembangkan usaha kecil yang ada di daerah. 



BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mulai dari penelitian tahap pertama dan 

keclua dan seperti yang telah diuraikan pada Sagian temuan penelitian, pembahasan dan 

pengembangan model penelitian, maka dapat diambil simpulan dan dikemukakan saran 

penelitian. Adapun simpulan adalah sebagai berikut: 

A. Simpulan 

1. Profil Usaha Kecil di Sumatera Barat 

Berdasarkan hasil penelitian ymg 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 menunjukkan bahwa usaha kecil adalah perusahaan 

kecil tradisional dan dikelola oleh pemilik. Secara urnum usaha tersebut merupakan usaha 

milik pribadi atau keluarga. Dari hasil penelitian dapat disinipulkan masalah utama yang 

dihadapi oleh usaha kecil dalam pengembangan dan peningkatan usaha adalah a) masalah 

permodalan, b) masalah Manajemen dan Pemasaran, c) masalah Suniber Daya Manusia, 

dan d) masalah penggunaan teknologi. Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi 

oleh usaha kecil tersebut, maka banyak usaha kecil yang tidak mampu mengembangkan 

usaha untuk dapat menjadi usaha kecil mandiri sehingga tidak mampu untuk menjadi 

tulang punggung ekonomi kerakyatan yang telah dica~angkan oleh pemerintah. 

Perrnasalahan yang paling utama dihadapi oleh usaha kecil itu adalah kurang dapat untuk 

memanfaatkan lembaga permodalan yang resmi berupa bank dan non bank untuk 

membantu dalam pembiayaan kegiatan usaha kecil tersebut karena keterbatasan 



kemampuan manajemen dan takut untuk menanggung risiko. Pada dasarnya usaha kecil 

ini memiliki kekuatan dan peluang untuk tumbuh dan berkembang yang sangat baik, 

yaitu melalui fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah melalui sumber permodalan dan 

bapak angkat dan disisi lain pemerintah juga mencanangkan ekonomi kerakyatan dengan 

menjadikan usaha kecil sebagai unit kegiatan masyarakat yang menjadi perhatian dan 

perlu untuk ditumbuhkembangkan. Lebih lanjut kekuatan dan peluang itu dapat 

dikemtkakan sebagai berikut: 

a. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap usaha kecil dalarn pengembangan usaha terdiri 

dari 1) Usaha perseorangan bersifat yang turun temurun, 2) Etos kerja 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 rumah tinggal. 

b. Peluang yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh setiap usaha kecil dan menengah 

dalam pengembangan usaha terdiri dari 1) Adanya pembinaan dari pemerintah 

melalui program ekonomi kerakyatan, 2) Bantuan sumber dana dan permodalan 

murah dari pemerintah dan BUMN, 3) Budaya Etos kerja (kemauan untuk bekerja 

yang tinggi), 4) Perkembangan ekonomi dan globalisasi, 5) Bantuan teknologi dan 

manajemen, dan 6) Pendanaan Modal dari lembaga keuangan. 

Meskipun usaha kecil memiliki kekuatan dan peluang untuk berkembang, akan 

tetapi usaha kecil juga menghadapi perrnasalahan lain yang dapat mengacam dan 

menghambat untuk pengembangan usaha kecil itu sendiri untuk menjadi usaha kecil 

mandiri yang merupakan kelemahan dan ancaman. O l d  karena itu pengusaha usaha kecil 



hams juga mengawasi dan harus berhati-hati akan kelemahan dan ancaman atau 

sekurang-kurangnya dapat meminimalisir. Adapun kelemahan dan ancaman yang 

dihadapi oleh usaha kecil di Sumatera Barat itu adalah sebagai berikut: 

c. Kelemahan yang dapat menghambat usaha kecil dalam pengembangan usaha terdiri 

dari 1) Kualitas produk yang dihasilkan belum standar, 2) Inovasi produk masih 

kurang atau bzrsifat 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. 

d. Ancaman yang dapat menjadi penghambat dalam pengembangan usaha dari setiap 

usaha kecil terdiri dari 1) Persaingan dari usaha kecil sejenis, 2) Kualitas dan biaya 

produksi, 3) Perkernbangan Ekonomi dan Globalisasi, 4) Kualitas sumber daya 

manusia yang rendah, 5) Pendanaan dan Modal yang semakin mahal, 6 )  Pasar usaha 

kecil masih bersifat lokal, dan 7) Fasilitas pabrik masih menggunakan rumah tinggal. 

2. Lembaga Permodalan di Sumatera Barat 

Untuk dapat membantu dan membina usaha kecil dalam pengembangan usaha, 

maka pemerintah membuat kebijaksanaan dengan memberikan fasilitas kepada usaha 

kecil untuk memanfaatkan lembaga keuangan, baik berupa bank maupun non bank untuk 

dapat menyediakan jasa berupa bantuan modal berupa kredit dengan bunga lunak dan 

bantuan manajemen. Lembaga permodalan yang memberikan bantuan modal dan 

pembinaan dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok akan tetapi bank Indonesia tidak 

termasuk bank yang memberikan bantuan sehingga hanya ada 8 kelompok berikut: 



a. Bank Umum Pemerintah (Bank BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri dan Bank Nagari 

(Bank BPD Sumatera Barat) adalah bank yang modalnya sebagian besar dikuasai 

oleh negara. 

b. Bank Umum Swasta (Bank Danamon, Permata, dan Bank International Indonesia). 

c. Modal Ventura (Sarana Sumatera Barat Ventura) 

d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR Sumatera Barat dan Bank Nagari), 

e. Badan Badan Usahan Milik Negara-BUMN (PT Semen Padang, Perum Pos dan 

Telekomunikasi) 

f. Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota (Pemda) 

g. Lembaga Sosial Masyarakat-LSM (PT PNM) 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum bahwa lembaga permodalan 

Bank dan modal ventura di Sumatera Barat menyalurkan dana ke usaha kecil dengan 

menggunakan dasar bunga normal atau bunga yang berlaku umum pada saat transaksi 

dengan dasar bunga efektif (12-21%). Di sisi lain lembaga permodalan non bank yaitu 

Pemerintah pusat dan daerah serta Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM, serta Kanwil 

atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan 

Kota melalui pengalokasian dana yang berasal dari APBD dan APBN untuk pembinaan 

dan pengembangan usaha kecil dengan tingkat bunga yang sangat rendah yaitu sebesar 

3%-6% (termasuk biaya administrasi 1%). Demikian juga lembaga permodalan BUMN 

yang saat ini berjumlah 24 perusahaan menyisihkan dana yang berasal dari keuntungan 

setiap tahun sebesar 1%-5% menyalurkan modal kepada usaha kecil melalui kredit 

pembinaan bapak angkat berupa kredit ringan dan hams dikembalikan karena akan 

digulirkan kepada usaha kecil lain yang membutuhkan dengan tingkat bunga tetap 



berkisar dari 6%-12%. Semua kredit yang diberikan harus dikembalikan untuk jangka 

waktu tertentu ditambah dengan beban bunga kredit. Sedangkan lembaga sosial 

masyarakat (LSM) PT PNM di Sumatera Barat menyediakan dana untuk pembinaan 

usaha kecil di Sumatera Barat dengan tingkat bunga berkisar 6%-12% atau diatur oleh 

keputusan pemerintah. Lebih lanjut dapat disimpulkan lembaga permodalan tersebut 

sebagai berikut: 

a. Bantuan modal yang diberikan lembaga permodalan (Bank pemerintah, bank 

swasta, Modal Ventura, BPR, Kopindag, Pemda, BUMN dan LSM) kepada usaha 

kecil (rotanlfurnitur, emping melinjo, dan pakain jadilmuslim) adalah dalam 

bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit lain-lain (kredit konsumtif) 

dengan alokasi dana yang bervariasi. Jumlah dana yang disalurkan oleh lembaga 

perbankan untuk setiap usaha kecil adalah 5 Rp50 juta untuk kredit investasi, 

RplO juta- Rp25 juta untuk kredit modal kerja dan kredit konsumtif, sedangkan 

untuk lembaga permodaian non bank memberikan kredit investasi 5 Rp20 juta, 

kredit modal kerja dan konsumtif berkisar Rp2 juta-Rpl0 juta. Jumlah modal 

yang diberikan lembaga permodalan dengan menggunakan tingkat dan sistem 

bunga yang juga bervariasi. Dimana pada umurnnya lembaga perbankan 

menggunakan tingkat bunga efektif kecuali BPR yang menggunakan tingkat 

bunga tetap seperti halnya juga lembaga keuangan non bank. Tingkat bunga 

efektif didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku (pasar) sedangkan tingkat 

bunga tetap didasarkan keputusan pemerintah (berkisar 6-12%). Pemberian 

bantuan kredit permodalan tersebut memerlukan persyaratan modal minimum 

usaha sebesar 10%-25% dari jumlah dana yang dibutuhkan. 



b. Bantuan dan pembinaan manajemen yang diberikan oleh lembaga permodalan 

rneliputi manajemen keuangan, pemasaran, produksi dan sumberdaya manusia. 

c. Upaya lembaga permodalan dalam pemberdayaan usaha kecil dilihat berdasarkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing lembaga 

permodalan (Bank pemrintah, bank swasta, Modal Ventura, BPR, Kopindag, 

Pemda, BUMN dan LSM). Untuk menentukan jenis permodalan yang cocok 

dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil (industri rotan/furnitur, 

emping malinjo dan pakaian jadilmuslim) di Sumatera Barat maka dilakukan 

analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT analysis terhadap 

lembaga sumber permodalan di Sumatera Barat. 

d. Kekuatan lembaga permodalan adalah sebagai berikut: 1). Alokasi dana untuk 

usaha kecil cukup besar, seperti lembaga perbankan (pemerintah, Swasta dan 

BPR) dan Modal Ventura merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana 

yang cukup banyak untuk dialokasikan sebagai kredit yang dapat digunakan oleh 

usaha kecil dan menengah( > Rp2.5 milyar). 2). Alokasi dana per usaha kecil 

cukup besar. Lembaga perbankan dan Modal Ventura memberikan kredit 

investasi < Rp 50 juta, kredit modal ke rja dan kredit lainnya berkisar antara Rp 10 

juta - Rp 25 juta. 3). Tingkat bunga kredit tetap dan relatif rendah .Tingkat bunga 

kredit yang diberikan oleh Kopindag, Pemda dan BUMN bersifat tetap (4-6%), 

BPR dan LSM dengan tingkat bunga tetap juga (12-18%) dan perbankan dengan 

tingkat bunga tetap 12%. 4). Persyaratan jumlah modal minimum relatif kecil. 

Dalam memberikan kredit semua lembaga sumber permodalan menetapkan 

jurnlah modal minimum yang hams dimiliki oleh usaha kecil sebesar 10-25% 



dari jumlah kredit yang dibutuhkan. 5). Memberikan bantuan dan pembinaan 

manajemen untuk usaha kecil. Bank pemerintah, Kopindag, Pemda, BUMN dan 

LSM selain memberikan bantuan permodalan juga memberikan bantuan d m  

binaan dalam manajemen keuangan, manajemen produksi dan manajemen 

sumberdaya manusia. 

e. Kelemahan lembaga sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat adalah sebagai 

berikut: 1). Aloksi dana untuk usaha kecil sesuai dengan anggaran dan besar bantuan 

untuk setiap usaha kecil tidak pasti. Lembaga permodalan selain perbankan dan 

modal ventura memberikan bantuan ke usaha kecil sesuai dengan dana alokasi dan 

alokasi ke usaha kecil oleh Kopindag dan Pemda < Rp 20 juta dan BUMN dan LSM 

< Rp 75 juta per usaha kecil. 2). Tingkat bunga bank tetap (12%-18%). Tingkat 

bunga kredit yang ditetapkan oleh bank pemerintah, BPR dan LSM bersifat tetap 

(12-18%) dan relatif lebih tinggi dibanding Kopindag, Pemda dan BUMN. 3). BPR 

tidak memberikan bantuan manajemen. 

f. Peluang eksternal lembaga permodalan adalah sebagai berikut: 1). Kebutuhan dana 

untuk pengembangan usaha kecil adalah cukup besar. 2). Adanya ketentuan 

pemerintah tentang penyisihan laba BUMN (1%-5%) untuk membantu permodalan 

usaha kecil. 3). Manajemen usaha kecil masih kurang memadai dan memerlukan 

bantuan pembinaan dari lembaga permodalan. 4). Ketentuan pemerintah tentang 

kredit tanpa agunan untuk usaha kecil. 

g. Ancaman eksternal dari lembaga sumber permodalan adalah: 1). Tingkat bunga 

pinjaman cukup tinggi antara 12%-18%. 2). Sering terjadi kemacetan dalam 

pengembalian bantuan kredit akan mengancam kontinuitas pemberian bantuan dana 



oleh BUMN, Pemda, dan Kopindag ke usaha kecil. 3). Bantuan modal dianggap 

hibah oleh usaha kecil. 

h. Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap 

sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat maka apabila dilihat dari 

ketersediaan dana maka lembaga perbankan lebih siap dalam penyediaan dana 

dibandingkan dengan lembaga pennodalan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari 

jumlah dana atau kredit yang dapat disalurkan ke usaha kecil berdasarkan peraturan 

Bank Indonesia No.3/02/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang pemberian kredit 

usaha kecil dengan kisaran Rp 50 juta- Rp 500 juta. Namun dilihat dari tingkat suku 

bunga yang dibebankan belum ada prioritas yang diberikan untuk usaha kecil 

(tingkat bunga sama dengan tingkat suku bunga pasar). Disamping itu jangka waktu 

pengembalian sama dengan kredit umum lainnya. Dengan demikian terlihat masih 

kurang berperannya lembaga perbankan dalam memberdayakan usaha kecil. 

i. Berdasarkan tingkat suku bunga, maka BUMN, Pemda, dan Kopindag lebih cocok 

untuk diberdayakan oleh usaha kecil karena lembaga ini menawarkan tingkat suku 

bunga yang lebih rendah dan lebih sesuai dengan kemampuan usaha kecil. Namun 

demikian, lembaga ini memiliki alokasi dana yang terbatas untuk usaha kecil. 

Disamping itu adanya image masyarakat bahwa dana yang disalurkan oleh lembaga 

ini merupakan dana hibah, dengan kata lain usaha kecil merasa tidak berkewajiban 

untuk mengembalikannya. Dengan demikian lembaga ini juga kurang cocok untuk 

diberdayakan untuk pengembangan usaha kecil. 

j. Berdasarkan bantuan pembinaan yang diberikan maka modal ventura lebih baik 

dalarn memberikan pembinaan, karena disamping memberikan pelatihan dan 



pembinaan manajemen juga menempatkan usaha kecil sebagai mitra usaha dan 

sistem yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil. Namun ha1 tersebut tidak 

selamanya direspon secara positif oleh usaha kecil Dengan demikian modal ventura 

juga kurang cocok untuk diberdayakan oleh usaha kecil. 

k. Penelitian ini mengemukakan tiga alternatif model pemberdayaan sumber- sumber 

modal yang cocok bagi usaha kecil di Sumatera Barat dalam rangka peningkatan 

kinerja usaha kecil tersebut. Model pemberdayaan itu dikemukakan dengan 

menggunakan model penyaluran kredit dari lembaga permodalan ke usaha kecil 

yaitu: 

1) Model I: Penyaluran Model Kemitraan dan Kerjasama. Model ini mirip dengan 

penyaluran modal ventura dimana modal ventura selain memberikan bantuan modal 

juga memberikan pembinaan ke usaha kecil sampai usaha kecil tersebut dianggap 

sudah mandiri. 

2) Model-11: Bank Sebagai Penyalur Tunggal. Dalam model ini lembaga permodalan 

non bank bertindak sebagai intermediasi antara usaha kecil dengan perbankan yang 

berperan dalam memberikan rekomendasi kepada perbankan tentang usaha kecil 

yang layak diberikan bantuan modal. Selain memberikan bantuan modal Lembaga 

perbankan dan lembaga permodalan non bank juga memberikan pembinaan ke usaha 

kecil. Dengan demikian semua dana yang ada di lembaga sumber permodalan 

disalurkan melalui bank. 

3). Model 111: Hubungan Langsung Bank dengan Kelompok Pengusaha Usaha Kecil 

melalui Lembaga Mediasi (Lembaga Permodalan). Dalam model ini usaha kecil yang 

membutuhkan modal mengajukan proposal kepada KUBBDC (Kelompok Usaha 



BersamalBussiness Development Centre), selanjutnya KUBIBDC merekomendasikan 

kepada lembaga permodalan non bank (intermediasi) tentang usaha kecil yang 

dianggap layak untuk diberikan bantuan modal. Kemudain lembaga permodalan non 

bank akan merekomendasikan ke perbankan usaha kecil yang layak diberikan bantuan 

modal dan bank akan menyalurkan langsung kredit tersebut ke usaha kecil. Model ini 

merupakan pengembangan dari Mode I1 dimana pembinaan untuk usaha kecil 

diberikan kepada KUBIBDC, selanjutnya KUBIBDC meneruskan pembinaan tersebut 

ke usaha kecil. 

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 dalan~ memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai pola sistem ekonomi 

nasional. Pengembangan usaha kecil menjadi suatu prioritas pemerintah dalam 

menggalang ekonomi dan pendapatan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan usaha kecil 

sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, maka perlu untuk dilakukan kegiatan 

pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah, melalui penyaluran dana murah dari lembaga 

keuangan formal ataupun informal. 

Untuk dapat membantu usaha kecil memecahkan permasalahan maka diperlukan 

adanya suatu itikad baik pemerint211 dan lembaga keuangan. Usaha kecil seharusnya 

dapat memanfaatkan pemerintah dan lembaga permodalan yang ada untuk 

mengembangkan usaha dan sekaligus memberdayakan fasilitas yang ada. Untuk itu perlu 



dilakukan suatu penelitian lebih lanjut tentang usaha-usaha apa yang hams dilakukan 

oleh usaha kecil sehingga usaha kecil tersebut dapat lebih memberdayakan sumber 

permodalan sehingga usaha kecil menjadi tumbuh dan berkembang. Dari hasil kegiatan 

penelitian diharapkan akan dapat dihasilkan su'tu strategi yang dapat digunakan usaha 

kecil dalam rangka membantu usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang. Disarankan 

untuk menggunakan salah satu model alternatif pemberdayaan sumber-sumber 

permodalan yang akan dapat meningkatkan kinerja usaha kecil di Sumatera Barat. Di 

samping itu, juga diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait 

untuk pengembangan model alternatif pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang 

dikemukakan. Dengan demikian usaha kecil di Sumatera barat diharapkan lebih 

berkembang sehingga tercipta usaha kecil mandiri yang bisa menjadi pengerak ekonomi 

kerakyatan yang akan memberikan lapangan kerja bagi masayarakat Sumatera Barat. 
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DAFTAR ISIAN 
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL OLEH LEhIBAGA KEUANGAN 

1. Data Lembaga Keuangan Terkait dengan Usaha Kecil 
a. Nama Lembaga 
b. Alamat 

2. Jenis Pemberdayaan dan bantuan yang diberikan ke Usaha Kecil oleh instansi yang 
BapaMbu pimpin 

( 1. Apakah instansi BapakfIbu I a Tidak Pemah a Pernah I 
pemah memberikan bantuan 
untuk lebih memberdayakan 
usaha kecil? 
Bila tidak pernah, berhenti di 
item nomor 2. 
Jika pernah, langsung ke item 
nomor 3.  

2. Jika tidak pemah, apa alasan 
utama instansi BapaWIbu tidak 
memberikan bantuan? 

a Tidak tersedianya a UK tidak 
inforn~asi UK menghasilkan 
Tidak trrsedian>.a produk unggulan 
sunlber daya yang akan .................... 
diaiokasikan pada UK .................... 1 a UK tidak punya a .................... 

usaha kecil yang diberikan oleh 
instansi BapaWIbu? 

3.  Jika pernah; apakah bidang usaha 
usaha kecil yang mendapatkan 
prioritas pemberian bantuan dari 
instansi BapaMbu? 

UK industri logam 
Bantuan blodal. a .................... 

- ~ 

harapan cerah I3 .................... 
l.2 UK rnakanan ringan Cl UK kerajinan tangan 
a UK pala\vija a UK sulaman dan 

UK industri RT pakaian jadi 
.................... rn UK pari~visata a 

rn Bantuan Manajemen a .................... 
a Lain-lain (sebutkan) a .................... 

5. Berapa jumlah dana yang 
dialokasikan instansi BapaWIbu 
untuk pengembangan Usaha 
Kecil setiap t a h u ~ y a ?  

6. Apakah jenis bantuan modal 

a < Rp 100 Jt a Rp 500 Jt - 1 h;l 
a R~ 100- 2 j0 j t  a Rpl M- 2,5 M 
a Rp 250- 500 Jt a > 2,5 M 

Kredit Investasi a .................... 
yang banyak disalurkan 
dari instansi BapaWIbu? 

a Kredit Modal Kerja a ..................... 
a Lain-lain (sebutkan) 



7. Berapa jumlah rerata bantuan 
kredit investasi yang disalurkan 
untuk setiap usaha kecil 

8. Berapa jurnlah rerata bantuan 
kredit modal kerja yang 
disalurkan untuk setiap usaha 
kecil 

9. Berapa jumlah rerata bantuan 
jenis kredit lainnya untuk 
pengem-bangan setiap Usaha 
Kecil yang disalurkan oleh 
instansi BapakIIbu? 

10. Bagaimanakah tingkat bunga 
yang diberikan ke usaha kecil 
selama jangka waktu pinjarnan 

1 1. Berapa rerata tingkat bunga 
kredit yang diberikan ke usaha 
kecil? (tuliskan pada kotak yang 
kosong) 

12. Berapa lama jangka waktu kredit 
yang diberikan ke usaha kecil? 
(Tuliskan pada kotak yang 
disediakan) 

I 13. Apakah instansi BapakIIbu 
mensyaratkan jumlah minimun 
modal sendiri yang hams 
dimiliki usaha kecil untuk 
mendapatkan bantuan kredit? 

14. Jika yay berapa persen modal 
sendiri yang harm disediakan 
dari total jumlah kredit yang 
diberikan ke setiap usaha kecil? 

15. Berapakah persentase dana yang 
dianggarkan dapat disalurkan ke 
usaha kecil 

16. Bila penyaluran dana kurang dari 
loo%, aspek apa yang 
menyebabkan ha1 itu terjadi? 

17. Bagaimanakah pengembalian 
bantuan modal yang dilakukan 
UK untuk jenis kredit modal 
keria yang diberikan instansi 
BapakObu? 

a < R p 5 0 J t  0 Rp 250 - 350 Jt 
0 R~ 50 - 150 ~t m Rp 350 - 450 Jt 
a Rp 150-250 Jt O > 450 Jt 
0 I R p  10 Jt 0 Rp50-100Jt  
O Rp10-25Jt 0 Rp100- 250 Jt 
0 Rp 25- 50jt > 250 Jt 

m I R p l O  Jt Rp 50- 100 Jt 
a RplO-25Jt 0 Rp100- 250 Jt 
0 Rp 25- 50jt 0 > 250 Jt 

P 

a Tetap 0 Fleksibel mengikuti 
0 Efektif bunga pasar 

................... a Kredit modal kerja .% 
a investasi .................. ..% 

0 b e d i t  lain-lain .................. .% 

.................. a Kredit modal kerja tahun 
0 b e d i t  investasi .................. tahun . 
a Kredit lain-lain .................. tahun 

Ya 0 Tidak 

\ 

0 1 0 %  0 50-75 % 
0 10-25% D 75-100% 
O 25-50 % CI ...................... 

< 2 5 % 0 75-100% 
a 2 j - 50 % 0 ..................... 
0 50 - 75 % 

a 90 - 100 % lancar a 25 - 50 % lancar 
O 75 - 90 % lancar 0 Macet 
0 50 - 75 % lancar 



18. Bagaimanakah pengembalian a 90 - 100 % lancar a 25 - 50 % lancar 
bantuan modal yang dilakukan t'-~ 75 - 90 % lancar a Macet 
UK untuk jenis kredit investasi Q 50 - 75 % lacar 
yang diberikan instansi 
BapaWIbu? 

19. Bagaimanakah pengembalian' 90 - 100 % lancar 25 - 50 % lancar 
bantuan modal yang dilakukan a 75 - 90 y, Iancai 5 Macet 
UK untuk jenis kredit lain-lain a 50 - 75 % lancar 
yang diberikan instansi 
Bapak/Ibu? 

20. Jika instansi Bapakdbu C1 Manajemen Keuangan 9 Manajemen SDM ,, memberikan bantuan a Manajemen Produksi D ..................... 
..................... manajemens dalam bentuk a ManajemenPemasaran a 

bantuan manajemen tersebut 
2 1. Berapa kali frekwensi bantuan Manajemen Keuangan ................... kali 

manajemen yang diberikan a Manajenlen Produksi ................... kali 
instansi BapaWIbu setiap tahun? 0 ManajemenPemasaran 

kali ................... 
(Tuliskan frekwensinya dalam a Manajemen SDM ................... kali 
kotak yang tersedia) ................... a Lain .......................... kali 

22. Dalam bentuk apa bantuad Pembuatan Pembukuan 0 Penilaian kelayakan 
pelatihan manajemen keuangan a Penyusunan Anggaran usaha 
yang sering diberikan instansi a Perencanaan dana & 5 Tidak ads 
BapaWIbu dalam upaya penggunaandana ..................... 0 
pengembangan usaha kecil 

23. Dalam bentuk apa bantuad a Perancangan produk 0 Pengawasan ' 

pelatihan manajemen produksi 0 Teknologi Produksi Kualitas produk 
yang sering diberikan instansi a pemilihan proses a Tidak ada 
BapakIIbu dalam pengembangan Produksi ..................... D 
usaha kecil? 

24. Dalam bentuk apa bantuanl 0 Riset Pasar Promosi 
pelatihan manajemen pemasaran a Peluang Pasar D Pemilihan Saluran 

i 

yang sering diberikan instansi 
BapaWIbu dalam pengembangan 
usaha kecil? 

25. Daiam bentuk apa bantuad 
pelatihan SDM yang sering 
diberikan instansi BapaUIbu 
dalam pengembangan usaha 
kecil? 

26. Apakah instansi BapaWIbu 
pernah memberikan pembinaan 
kepada usaha kecil? 

a pemilihan pasar Distribusi 
Szsaran ..................... a 

..................... a Penetapan Haria Jual a 
a Peningkatan . 0 ..................... 

Keterampilan a ..................... 
a Motivasi a ..................... 
C1 Peningkatan Prestasi 0 ..................... 

0 Tidak Pernah 0 Pernah 



27. Jika tidak pernah, apa alasan 0 Tidak tersedia a Usaha kecil tidak 
utama instansi BapaWIbu tidak infomasi usaha kecil menghasilkan 
memberikan pembinaan? a Tidak tersedia produk unggulan 

sumberdaya yang akan m ..................... 
dialokasikan a ..................... 
Prospek usaha kurang 0 ..................... 
bagus 

28. Jika pernah, dalam bentuk apa 0 Manajemen Teknologi produksi 
pembinaan yang pernah a Akuntansi a Tenaga ke rja 
dilakukan? C] Kemitraan usaha Cl. Pemasaran 

a ....................... 
..................... 29. Berapa frekwensi pembinaan a Manajemen kali 

yang diberikan oleh instansi a Akuntansi ..................... kali 
BapaWIbu setiap tahun? / ..................... a Kemitraan usaha kali 
((Tuliskan frekwensinya dalam Teknologi produksi ..................... kali 
kotak yang tersedia) ..................... a Tenaga kerja kali 

..................... Ll Pemasaran kali 

3. Ketepatan Bantuan yang Diberikan untuk Memberdayakan Usaha Kecil 
1 .  Menurut BapaWIbu; apakah a Tidak Sesuai 0 Sesuai 

penggunaan bantuan modal yang 
diberikan sudah szsuai dengan 
proposal kredit yang diajukan 
Usaha Kecil? 

2. Jika bantuan kredie tidak sesuai, a 90 - 100 % lancar a 25 - 50 % lancar 
apa akibatnya bagi kelancaran a 75 - 90 % lancar a Macet 
pengembalian kredit? a 50 - 75 % lancar 

3. Jika bantuan kredit sesuai, IZ1 90 - 100 % lancar a 25 - 50 % lancar 
bagaimana kelancaran a 75 - 90 % lancar a Macet 
pengembalian kredit? a 50 - 75 % lancar 

4. Jika pengembalian kredit tidak a Denda (. ........ .%) Pemutusan kredit 
lancar, apakah sanksi yang a Penolakan usulan 0 ..................... 
diberikan oleh instansi Bapakflbu? tambahan kredit 

5. Apakah kinerja usaha kecil a Meningkat 
meningkat setelah mendapat Tetap (tidak berubah) 
bantuan modal/ kredit? a Menurun 

6. Bagaimanakah prospek UK setelah 0 Lebil.1 baik 
mendapatkan bantuan a Tidak berubah 
modallkredit? 0 Lebih buruk 



7. Bagaimana kelansungan pemberian 
bantuan modal pada usaha kecil 
dalam rangka memberdayakan 
usaha kecil yang mandiri 

Peningkatan jumlah a Penurunan jumlah 
kredit kredit 

a Peningkatan jumlah 0 P e n m a n  jumlah 
penerima kredit penerima kredit 

8. Menurut Bapakobu; apakah 
dampak pelatihan manajemen yang 

3. Persepsi (Komentar) BapaWIbu dalam Pemberdayaan Usaha Kecil jika dihubungkan 

C] Dihentikan 0 ..................... 
C] Meningkat 
C] Tidak berubah i 

diberikan terhadap kinerja Usaha 
Kecil? 

9.  Bagaimana usaha kecil menyikapi 
pelatihan manajemen yang 
diberikan instansi BapakIIbu 

10. Menurut Bapakflbu; apakah 
pembinaan manajemen yang 
diberikan sangat berrnanfaat dalam 
meningkatkan kinerja Usaha 
Kecil? 

11. Bagaimana usaha kecil menyikapi 
pembinaan manajemen yang 
diberikan instansi BapakIIbu 

12. Menurut BapaWIbu; Bagaimana 
pemberian pembinaan pada UK 
dalam rangka memberdayakan UK 
vans? mandiri 

dengan Instansi yang BapaldIbu pimpin 
1 .  Menurut Bapaldbu, ienis modal ( 17 Modal sendiri 0 Pinjaman Koperasi 

a M~~~~~ . . 

C] Sangat baik a Kurang baik 
rn Baik Tidak baik 

Sangat bermanfaat 0 Sangat t i g k  
0 Bermanfaat bermanfaat 

-l-idak bermanfaat 

Sangat baik 0 Kurang baik 
a Baik a Tidak baik 

a Akan meningkat C] Dihentikan 
17 Tidak berubah rn ............................. 
C] ~k~~ menurun 

I apakah yang cocok untuk Usaha I Cl Dana BUMN 0 ~ o d a l  ~ e n t u i a  I 
~ e c i l  yang baru berdiri? 

2. Menurut Bapaldbu, jenis modal 
Q Pinjaman Bank 0 .................... 
O Modal sendiri O Pinjaman Koperasi 

apakah yang cocok untuk I pembrrdayaan Usaha Kecil? 

-- 

tidak. Berikan alasan 17 
BapaWIbu! 

Cl Dana BUh4N Q Modal Ventura 
Q Pinjaman Bank Q .................... 

3. Menurut BapaWIbu, apakah cara 
pengembalian kredit untuk setiap 
jenis usaha sebaiknya dibedakan? 

4. Jika ya, Berikan alasan BapaWIbu! 

Ya 17 Tidak 

O 



menurut penghasilan 0 Bayar bunga dan 
O Setiap habis paned pokok pinjaman 

produksi sekaligus pada akhir 
periode 

n 

6. Menurut Bapakflbu, bagaimanakah 
system pengembalian pinjaman 
(angsuran) !credit yang lebih 
efektif mtuk usaha kecil? 

I u ........................ 
7. Menurut BapaMbu, bagaimanakah ( 0 Kerjasama dengan O Kerjasama dengan 

0 Setiap bulan dan 0 Bayar bunga setiap 
tetap bulan dan pelunasan 

Cl Setiap bulan dan pada akhir periode 
berubah-rubah kredit 

seharusnya usaha kecil 
memanfaatkan lembaga keuangan 
dalarn rangka meningkatkan 
kinerja usaha kecil tersebut? 

pemerintah lembaga keuzngan 
O Kerjasama dengan 0 ...................... 

BapaWIbu Angkat 
O Kerjasama dengan 

) Mitra Kerja 
8. Menurut Bapakfibu, perlukah 

lembaga penjarnin kredit bagi 
usaha kecil dalam memperoleh 
kredit? 

9. Jika perlu, menurut Bapakfibu 
lembaga apa yang sebaiknya 
bertindak sebagai penjamin kredit 
bagi usaha kecil? 

10. Menurut BapakIIbu, bagaimanakah 
system penyaluran dana bantuan 
kredit ke usaha kecil agar 

dilakukan pembinaan dalam I 1 

O Perlu O Tidak perlu 

O Pemda CI LSM 
0 Koperasi CI ...................... 

El hielalui bank O Melalui PUKK 
O Melalui koperasi O Melalui BDC 
17 Melalui pos CI ...................... 

pengembalian kredit laicar? 
1 1. Menurut Bapakobu, apakah perlu O Perlu CI Tidak perlu 

rangka pemberdayaan usaha kecil? 
13. Jika perlu, bentuk pembinaan 

apakah yang paling tepat untuk 
pemberdayaan usaha kecil? 

13. Berapa kali frekwensi pembinaan 
yang paling tepat dilakukan setiap 
tahun dalam rangka pemberdayaan 
usaha kecil? (Tuliskan 

O Manajemen O Teknologi produksi 
O Akuntansi CI Tenaga kerja 
O Kemitraan usaha Cl Pemasaran dan 

distribusi 
0 ....................... 

Cl Manajemen ......................... kali 
O Akuntansi ......................... kali 
O Kemitraan usaha ......................... kali 

......................... O Teknologi produksi kali 
frekwensinya dalam kotak yang 
disediakan) 

- - 
O Tenaga kerja ......................... kali 
O Pemasaran ......................... kali 
O ...................... ......................... kali 



Nama yang Diwawancarai 

Nama Pewawancara 

/ Haringl. Wawancara 

14. Apakah saran Bapak/Ibu untuk 
memberdayakan usaha kecil agar 
menjadi usaha kecil mandiri? 

I Jam Mulai Wawancara 

- 

0 

i Komentar Pewawancara 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSAl'AS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELIT1AN 
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450,55628 

E mall : Ipunp@telkom.net 

-- 

Nomor : 1 10/J4 1.2/1'G/2004. 
I 1  a l : Mo11oti izin meiigunil>ull<a~i 

data penelitian 

I ; ~ei1ubun~: tn  clei~gan permohvliall I'encliri i..lni\lersilas Ncge1.i I'adalig ln~iggal 23 hllarcl 2004 . 
perilial seperli poltok surat, dengan i t i i  Icalvi niolion Itiranya Sauclara 111e11il>el.i izin kcpatla 
nania : 

I lira. I.:l-lii Masdupi, SI', M.SI (iir.ctrla) 
2.  Rosyeni Ixasyid, SE, MI-< (Anggola) 
3. 111-s. Sya~n\vil ,  M.Pd (A11ggcll:l) 

\JriIul< ~ i i e n g u ~ ~ ~ p u l k a n  data peneli[icln : 

1 .J~ldul : Pemberdayaan Sr~n~ber-sunii,er Perlnotlalan Mcliingkatkan I<iriet:ia tlsalia 

i Kecil di Sum:itera 13at.al. 
I,ol<asi: 13ank Yermata I'ada~ig 

1 Waklu: 1 April 2004 s/cl 30 Scpiet?iber 2004 . 
I 

! Aras bantr~an clan kerjasama Saudara. kar?ii sampai lerima kasih. 

1 
i 
i 
I 
I 

. . 

. J '  ., 

Te~trbrrsnrt : 
- Rektor Utiiversitas Negeri Pntln~ip 

l..i;c ! .tli(losO3 l,e~iilit 



; DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
' UNIVERSITAS NEGERL PADANG 

Nomor : 1 1 0/.14 1.2/PG/2004 23 hllarcl 2004 
I 1  a l : Molion izi11 ~ ~ ~ e n g u n i p u l l < a ~ i  

data pcnelitian 

I 
YtI1. : 1)it-eltsi Ranlt Cent-a1 Asia C;lI>ztng I'a(1ang 

I I'atlang 

I Sciiubu~igan dengan permohonan Pelicliti IJniversitas Negeri I'adang lariggal 23 Maret 2004 , 
pe~.ilial sepcrli pokolt surat, dcngan ini kami ~ ~ i o l i o ~ i  kiranya Saudara ~iiemberi izin Itcpada 
I1aliia : 

1 Ilra. Erni Masdupi, ST:, M.SI (l<el~.la) 
2. ICosyeni Rasyid, SE, h4lx (Ang!?nta) 
3. Jlrs. Syamwil, h4.13d (Anggnla) 

, IJntul< mcngi~rnl~ulltan data penelitia~i : 

.ludul : I'cmberdayaan Sumbc~.-s;~mbe~. I'ermodalan Meni~igkatkan Kiner:ja IJsalia 
I<ecil di ~~~~~~~~~~a I3al~t  

I,okasi: I3CA Pada~ig  
Waklu: 1 April 2004 s/cl 30 Sel,rc~iil~e~- 2004 '. 

1 

Alas banlua11 da11 ke~jasanla Saudara, kami sampai ler-ima kasih. 
i 

- Relttor Ilniversi tas Neger-i I ' ada~~g  

lyilc : I .ili(l(>sO3 I ~ ~ i i l i l  

! L I 

I 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSLTAS NEGERI PA.DANG 

LEFIBAGA PENELITIAN 
Jalan Prof. Dr. Harnka Karnpus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 413450,55628 

Emall : lpunp@telkom net 

Nonior : 1 101.14 1.2/PG/2004 
I l  a l : h4olio1i izin 1ncngr1nil7ulkal1 

clala penelitian 
, 

Yth. : I)il-el<si nanlt Ul~ltopirl C':il>:iilg I'ntlnrig 
Padang 

I 1)r:i. I3.1ii h4ascIi1j~i. Sl;. \,I .:<I ( I<:. c I \ I ~ I )  
2. Ros)ceni Rasyid, Sl::. b I I :  ( A l ~ ~ g ~ ~ l i l j  
3. Drs. Sya~ii\+;il> h.l.I'cl (A~igpola)  

.ItlduI : I'eml~crt!:lyaa~i S u ~ i i l ~ c ~ ~ - ~ c ~ ~ ~ i i I ~ c ~ '  I'c~.~iiod:il:i~i h~lc~ii~igl<atk:in Kilictja I Is:illa 
Kecil di Sumatcra 1\:1r;1t 

I.,okasi: 13a1il< Bukopin I'ntlalig 
Waktu: I April 2004 s/d 30 Scptc~nber  2004 

Atas bantuan dan I<erjasama Sau(1a1.a. kanii sa~iipni [el-inia Itasih. 



DEPARTE-N PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSI'FAS NEGERX PADANG 

LEMBAGA PENEILITIAN 
Jalan prof. Dr. Harnka Kampus UNP Alr Tawar Padalrg 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 643450.55628 

E-lilail : Ipunp@telkom net 
-- 

. 110/541.2/P(;/20C)4 23 Maret 2004 
: Mollon izin mcngumpull<,lll 

I Sehubungan clcngan permohonan I'cnclili IJniversilas Negeri I'adarlg laliggnl 23 Marct 2004 . 
perilial seperti pokok sul-at, dengan ini kemi  nol lion kiranya Saudara 1nen1be1.i izin kepada 
lia1iia : 

I Ilra. Erni Masdupi, SIT, M.SJ (I<elc~a) 
2. Rosye~ii  id, SE, ME (Angg(,Ia) 
3. Drs. Syarnivil, M.I-'d (Anggokr) 

I 11nt;rk mengumji~~lk&~i  data periclitian : 

.ludul : I'e~nberclayaan Sumher-si!:iil)cr I'cr~notlalan Meiiirlgkatkar~ Ki11er:ia Ilsalin 
Kecil di Sui11ale1.a R a n t  

1,okasi : I3ari k Mandiri cabang l'ad:.~ng 
Wal<lu: I April 2004 s/d 30 Sej,tcn~her 2004 

I Alas hanluan rl:irl kcrjasanla Sauclal.a, kal~li snmpni terilna kasih. 

1 
. , ;\I;.! I . < .  Ketua, , 

. , . :. ; .  r '!<p,qretal.i$:. 
I" . < .!. .\ 

... 

Tembirsn~t : 
- Rcltror 1.lllivel.sitas Negeri TJadang 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jalan piof. Dr. Hamka Kampus UNP Alr Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450,55628 

E-mall : Ipunp@telkorn.net 

data penelilia11 

Ytll. : Dircltsi B2nlc Ncgal-a Inc101ict;ia 1946 
C l a l ~ n ~ ~ g  I'a(l;lng 
l ' : ~ ( l a ~ ~ g  

Seliubunga~l clcngan pennohonan I'encliti I.J~~iversilas Negeri I'adang lat~gg;~l  23 Mill-ct 2004 . 
perihal scperli pokok surat, clenga~l ini lcami molion kiranya Saiiclara tiie~iibcri i7,in k~13adil. 
nnnia : 

1 I>ra. I3.ni Masdupi, SIC, b1.SI (I<ctua) 
2. I<osycni Itasyid, SE, MI:' (Ang!;o(a) 
3. 111,s. S y i ~ ~ i ~ w i l ,  M.l'tl ( A ~ ~ g g o l n )  

Untult  r n e ~ ~ g u r n l ~ u l k a ~ l  data peiielirian : 

. . 

~ r a s ' b a t ~ t u a n  cla;i kerjasama Saudara, kami sampai terima kasih. 

I 

I.  M.1 111111. MAI'A 

Tenzbrrsnn : .- ... . .. . :. :.- 

- Relctor U~iiversitas Negeri Pacln~ig 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

I 

LEMBAGA PENELITIAN 
~alan'prof. Dr. Hamka Kampus UNP Alr Tawar Padang 25131 Telp. (07H) 443450, Operator 51260. Pes. 213 Fax. 443450,55628 

E-mall : Ipunp@telkorn.net 

-- 

Nonior : : 1 1 01.14 1.2/1'G/2004 
1 1  a 1 : Mohon izin ~ n e r ~ ~ : g u ~ ~ i ~ ~ u l l < a ~ ~  

tlala pelieli lian 

Sclir~bungan tleligan permohonan l'e~ieliti ll~iiversilas Negeri I'adalig ta~iggal 23 Mnrel 2004 . 
pcrillal scpcl.ti pokok surat, dcngan ini kmni n~olion kirnnya Sautlara meml,eri izin kepacla 
l l i \ l l l ~  : 

1 .  111.;1. Masdupi, SI', M.SI {I<etua) 
2. liosyclii Rasyid, SE, MI1 (A~ipgota) 
3. Ihs .  Syaliiwil, M.I'tl (Anggoti~) 

I lntuk I ~ I C I ~ ~ L ~ I ~ I ~ ) L I ~ ~ ~ I I  data penelilian : 

Alas bantun11 clan ke~jasanla Saudara, k a n i ~  sampai terin~a kaeih. 

. . 
. . 

- ' 
?. 3 ,  -:, . . .'. 
1, .: / '  . 

,!::, ; ;( t,?~.iva khai(li~.. S l  I .  h4.I 111111. MAI'A 
... R!l!.'..l 3'1 9 I 696 I _ _ _  - .  

7hrtihrrsnri : 
- Rel<Iol. IJniversilas Negcri I'atlang 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Alr Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450.55628 

E-mail : Ipunp@telkorn.net 

Nomor : 1 10154 1.2/PG/2004 
1-1 a l : Mohon izin ale~igumpulkan 

data penelitian 

Sel i~~bungan clc~igan pcrmohonnn I'encliti Il~iiversilas Negesi 1'ntl:lng tatiggal 23 Marcl 2004 . 
perilial seperli pokok sural, de~igan i ~ i i  kaiili mohon ki~.a~iya Saudasa 1iic1ii1~cr.i izin kcpatla 
nama : 

I (Intuk rnc~iguml~ulkan data penclilian : 

dudul : l'emberdapaan Suniber-:;umber Permodalan Meningkatkan I<i~ie~.ia IJs:llia 
Kecil di Su11iatc1.a 13ara( 

1,okasi: I'T. l'clkom I'atlang 
Waktu: 1 April 2004 slcl 30 Scpti.1~1,cr 2004 ' 

Alas banluan t la~i  kerjasama Sauc1al.a. ka111i sampai leri~iin kasih. 
..-- :-.., 

._,-, . .: .-;L -... ."' 

T C I ~ I ~ L I S ~ I ~  : 
- --' Rel<lor ,lJni$essi tas Ncgeri pa clan^ 



DEPARTEMEZq PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSI%'.RS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Alr Tawar Parlzog 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450, 55628 

E-mail : !punp@telkom.net - - , -. .- - 

Nolllor : 1 I O / J 4  1 .2/lJ(;/2004 23 h/larct 2004 
I l a  I : h4ollo11 iziri mcrrgtrnipr~II~:~ll 

<lala pe~lelitian 

Seliuhung;i~i <Ic.ngnn j>e~.molionan I'enclili Ilniversitas Negc1.i I'adalig tanggal 23 Marcl 2004 , 
pcl.il~al scj>cr.li poltol( sural, dcng:~~i 'ini I<:inii ~iiohon Itil-aiya Saucla1.a ri1enil~c1.i izin kclx~da 
nalnn : 

I Alas halilr~an clall I<cl:iasama S B L I C I ~ I . ~ ,  kami .;omj,ai tc~.i~iia I<;lsili. 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jalan Prof. Dr. Harnka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450,55628 

E-mall : Ipunp@telkorn.net 

Notnor : 1 101~4 1.2/PG/2004 23 Maret 2004 
11 a l :  oho on /zin ~ i e l ~ g i ~ ~ n p u l k a ~ i  

darn de~ielitian 
I .  * I !  ,' ! 

# ,  

Y (11. : 1)il-cksi hanlt liaicyat Indonesia C a l , a ~ ~ g  Padang 
Paclang 

1 

Sehub~ingan clc~igan pe1.1iiohonali I'eneliti I.lniversilas Nege1.i Pad:~~ig tanggal 23 Marel 2004 . 
perilial seperti pokolc surat, dengan ini I~ami rnohon Iciranya Sauda1.a memheri izin li~17~d:l 
namn : 

1 Dra. I'rni Mastlupi, SI', M.SI (I<c(r~a) 
2. Rosyeni Rasyicl, SE, ME (A~iggnla) 
3. I11.s. Syal~iwil, M.Pd (Anggola) 

.lutlul : Pcmberdayaan Sumber-sr!nihel. I'ermotlnlari h4elii1igltatkan Ki~icrja IJs;ili:i 
ICccil di Su~iiatcra 13a1.nl 

[.,oltasi: BR1 cabang Paclang 
Waltlu: I April 2004 s/d 30 Seplc~i ibe~ 2004 

I Alas bantuan dan ke~:jasa~na Saudara, kami sarnpai terima kasili. 

I Jniversi tas 
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PROF. DR. EDUARDUS TANDELILIN, MBA 

Present appointment : Professor of Finance 
Study Program in Management 
Faculty of Economics, Gadjah Mada University. 

Date of birth : October 13, 1956 

Marital Status : Married, 2 children 

Years with the organization : Since 1983 

Address (Work) : Faculty of Economics 
Gadj ah Mada University, Bulaksumur, 
Yogyakarta, Indonesia. 
Phone : 62-0274-520213,548510 Ext. 171 
Fax. : 62-0274-52021 3 
E-mail : eduardus~idola.net.id 

Address (Home) : Jalan Plemburan, Gang Perkutut No. 2 
Yogyakarta, 55281 
Indonesia 

EDUCATION 

1998 Doctor of Business Administration, 
University of the Pnilip~ines, Philippines. 
Major : Finance 
Minor : Marketing and Operation Management 

1988 Master of Business Administration 
University of Scranton, Pennsylvania, USA. 
Major : Finance 
Minor : Operation Management 

1981 Doctorandus (equivalent master degree) in Management 
Gadjah Mada University, Indonesia. 

1980 Bachelor in Management, 
Gadjah Mada University, Indonesia. 
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AWARDS 

Graduate Fellowships, University of Scranton, Pennsylvania, USA, 1986-1988. 

Graduate Fellowships, University of the Philippines, Philippine, 1994- 1998. 

Research Grant from DIK-S Fund, Gadjah Mada University, 1939. 

Research Grant from Quality for Undergraduate Education (QUE) Project Study 
Program in Management, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 1999- 
2000. 

Research Grant from Quality for Undergraduate Education (QUE) Project Study 
Program in Management, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 2001 - 
2002. 

Research Grant from Quality for Undergraduate Education (QUE) Project Study 
Program in Management, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 2001- 
2002 

TEACHING RECORDS 

1983-Current Faculty of Economics Gadjah Mada University 

Courses taught include: Financial Management, Portfolio and Investment Analysis, 
International Finance and Capital Market, Corporate Finance. 

2000-Current Corporate Finance, 
Doctoral Program, Gadjah Mads University 

1998-Current Portfolio and Investment Analysis, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Advance Financial Management, 
Master cf Science, Gadjah Mada University 

Seminar in Finance, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Research Methodology Workshop, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Portfolio and Investment Analysis, 
Master of Management, Gadjah Mada University. 

Advance Financial Management, 
Master of Economics and Development Studies, 
Gadjah Mada University 

Financial Management, 
Undergraduate Program, Faculty of' kconomics, 
Gadjah Mada University 
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1999-2000 International Finance, 
Master of Management, Gadjah Mada University 

Research h/lethodolcgy, 
Master of Management, Gadjah Mada University 

1998- 1999 Portfolio and Investment Analysis, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University 

1979-1980 Teaching Assistant, Financial management, at Non-Degree Program on 
Business Administration, Faculty of Economics, Gadjah Mada University. 

1988-1 994 Strategic Management, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University, 

Marketing Management, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

1988- 1992 Organizational Behavior, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

1988-1 989 Operation Management, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University,. 

1985- 1986 Business Forecasting, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

I Guest Lecturer 

I 2001-Current Financial Information Analysis 
Master of Management, Andalas University 

Advance Financial Management 
Master of Management, School of Economics YKPN 

I 1998-Current International Management, 
Master of Management, Surabaya University 

Portfolio and Investment Analysis 
Master of Management, Surabaya University 

1984-1 986 Operation Management, 
Undergraduate Program, Atmajaya University 
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RESEARCH INTEREST 
Corporate Finance 
Financial Management 
Capital Market 
Portfolio and Investment 

OFFICIAL APPOINTMENT 

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 Undergraduzte Education (QUE) Project, 
Gadjah Mada University 

1999-Current Expert Team for Yogyakarta Financial Services & Trade Development 
Board, Yogyakarta 

1990-1994 Chairman of Regional Salary, Department of Manpower, Yogyakarta 
Special District 

1989- 1992 Head of Marketing Division, Economics Study of Inter University Center, 
Gadjah Mada University 

1998-1994 Vice Director of Research and Management Development, Faculty of 
Economics, Gadjah Mada University 

I EDITORIAL BOARD OF ACADEMIC JOURNAL 

2001-Current Editorial board members, Asian Accounting Research Journal, Asian 
Academic Accounting Association. 

2001-Current Editorial board members, Journal of Accounting and Management 
Reseach, School of Economics, STIE YO 

2000-Current Editorial board members, Journal of Business and Economics, the Faculty 
of Economics, Gadjah Mada University. 

2000-Current Editorial board members, Journal of Business and Economics, the Faculty 
of Economics, Soega Pranata University 

i ~ ~ ~ - ~ u r r e , , i  EJiiur.ia; ddvisir,y a,id Ic-v.ic;t. bG;;z ;rLcy,~C;;, l?nrl;oh hior lo  Tnt~n,.~t;nn?l 
U"UJ"" '.'"'" ....--.- - - - - - *  .--. 

Journal of Business, Master of Management Program, 
Gadjah Mada University 

: 959-1 933 ?.{embers cf the Editcrk! Bnard, -4cacl~mic Jol~rnal o f  Business and 
Economics, the Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

i 4/8 
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ASSOCIATION MEMBERSHIPS 

1. Members 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 Economics Association (ISEI). since 1988. 

RESEARCH 

1. The Evaluation of Mutual Fund Performance in Indonesia, Working Paper, 
International Collaborative Research in Five ASEANS Countries, 2003. 

2.  The Lipact of Asian Financial Crisis on Stock's Behavior: Evidence from Jakarta 
Stock Exchange, funded by Quality for Undergraduate Education (QUE) Project, 
Study Program in Management, Faculty of Econon~ics gadjah Mada University, 
2002. 

3. The Impact of the Tick Size Reduction on Liquidity:Empirical Evidence from the 
Jakarta Stock Exchange, in collaboration with Lukas Punvoto, 2001. 

4. Tick Size and Trading 'Jolume: Is Rp5 better than Rp25?, in collaboration with 
Lukas Punvoto, 2001. 

i 5 .  Beta On Bullish And Bearish Markets: Empirical Study On The Jakarta Stock 
Exchange, 200 1. 

6. Identification of the Adoption af Tnf~rmation Technology and Strategic 
Implementation in Teaching and Learning Process at Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University, 2001. 

7. Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Ownership in Controlling 
Equity Agency Conflict?, in collaboration with Turya Singura W., 200n 

8. Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stocks 
Exchange, in collaboration with I Wayan Nuka L., 2000. 

9. Stability and Predictability of LQ 45 Stocks Beta, 1999. 

10. Portfolio Diversification and Geterminants of Stock Returns: Philippine and 
Indonpsian Perspectives, 1598. 

1 1 .  Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks, 
1997. 
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12. Job Evaluation and Salary System for PT. SARI HUSADA, with team, Research 
and Management Development, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 
Yogyakarta, 1 993. 

13. Standard Cost Price Formulation for Indonesian Railways, with team, Research 
and Management Development, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 
1992. 

14. Head of Study on Risk and Return of 20 Stocks Indonesian Capital Market, 1992. 

15. Corporate Planning, PT. SARI HUSADA, with team, Research and Management 
Development, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 1991. 

16. Study on Organizational Structure at Gadjah Mada University, as Head, Financed 
by DPP-GMU, 1990. 

17. Study on Salary Contour at State-Owned Enterprise in Indonesia, with team, Inter 
University Center, 1989. 

18. Organizational Structure and Information System, PT. JASA MARGA, Hadori & 
Co. Accountants' Office, 1986. 

19. Study on The Feasibility of Yogyakarta as a Transit Trade Area, Research and 
Management Development, the Faculty of Economics, Gadjah Mada University in 
cooperation with Regional Planning Department (BAPEDA), 1983. 

FUBLICATION 

Books 

1. Financial Mznagement, Case and Problem Solving, in collaboration with Dr. Suad 
Husnan, Faculty of Economics Printing Office, Gadjah Mada University, 1984. 

2. INVESTMENT, Management and Analysis, Inter Study Center, Gadjah Mada 
University, 1990. 

3. Investment Analysis and Portfolio Management, Faculty of Economics Printing 
Office, Gadjah Mada University, 200 1. 

Articles (the last 5 years) 

1. Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Ownership in Controlling 
Equity Agency Conflict?, Gadiak Mads Inetrnational Journal ofBusiness. 2002. 
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I 2. Speed of Adjustment and Target Dividend Payout Ratio in Indonesia, Journal of 
Indonesian Economy and Business, 2002 

3. Beta on Bullish and Bearish market: Empirical Study in Jakarta Stock Exchange, 
Journal of Indonesian Economy and Business, 2001. 

4. Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stock 
Exchange, in collaboration with I Wayan Nuka Lantara, Journal of Indonesian 
Economy and Business, 2001. 

5 .  Indonesian Capital Market: Prospect and Challenge, WAHANA, Joztrnnl of 
Economic, Management and Accountancy, AA-YKPN, 2000. 

6. Some Issues in the Study of Innovation, Negosiasi, Journal of Management and 

I Business, 1999. 

7. Gains from International Diversification and Domestic Portfolio in Emerging 
Stocks Markets: Philippine and Indonesian Perspectives, Gaq'ja?? Maclu 
International Journal of Btuiness, 1999. 

r 8. The Effect of Trading Day on Stock Return in Jakarta Stock Exchange, in 
I collaboration with Algifari, Journal of Indonesian Economy and Business, 1999. 

9. Portfolio Diversification and Determinants of Stock Returns: Philippine and 
Indonesian Perspectives, KELOLA, Gadjah Mada University Business Review, 
1998. 

10. Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks, 
KELOLA, Gadjah Mada University Business Review, 1997. 

1 1. Benchmarking, Journal of Indonesian Economy and Business, 1997 

12. A Comparison of Some Philippine and Indonesian Common Stocks in Selected 
Financial Accounting Ratio and Securities Systematic Risk, KELOLA, Gacljah 
Mada University Business Review, 1997. 

13. Proposed Conceptual Framework of Inventory Management Using The Just in 
Time (JIT) Philosophy, Journal of Indonesian Economy and Business, 1996. 

14. Print Advertising Copy Testing: Some Problem in Validity, Journal of lndonesian 
,TcG;iG;;iy &;;$ zt;si;;cz,-,-, 1995. 
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SEMINAR AND WORKSHOP (the last 3 years) 

1. Presenter. "The implementation of new curriculum and the development of S-1 
syllabi, Management Study Program", National Workshop, at Radisson Hotel, 
Yogyakarta, August 23-24,2002. 

2. Frzsznter: "Current Issues in Fixailce: Workshop on Curi-icu!uin Devclo~lr,eni", a: 
Muhammadyah University, March 29,2001. 

3. Presenter: "Current Issues in Finance: Workshop on Cumculum Development", 
Ahmad Dahlan University, March 26, 2001. 

4. Presenter: "Estimation of Speed of Adjustment and Target Dividend Payout Ratio 
in Indonesia: An Empirical Study", Asian Pacific Conference on Jnternational 
Accounting Issues, Beijing, China, 21 - 24 October 2000. 

5. Presenter: "Benefits form International Diversification znd Optimum Domestic 
Portfolio: Philippine and Indonesian Perspectives", Inaugural World Conference, 
Asian Academic Accounting Association, Singapore, August 2000. 

6. Presenter: "Estimation of Speed of Adjustment and Target Dividend Payout Ratio 
in Indonesia: An Empirical Study", Inaugural World Conference, Asian Academic 
Accounting Association, Singapore, 28 - 30 August 2000. 

7. Presenter: "Gains from Internatio'nal Diversification and Domestic Portfolio in 
Emerging Stock Markets: Philippines and Indonesian Perspectives", Eleventh 
Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Melbourne, 
Australia, 2 1-24 November 1999. 

8. Presenter: "The Effect of Trading Day on Stock Return in Jakarta Stock 
Exchange", The 5Ih Seminar and Symposium of Graduate Research Forum, 
Semarang, Indonesia, 24 - 25 June 1999. 

I 

9. Presenter: "Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian 
Stocks", The 4Ih Seminar and Symposium of Graduate Research Forum, 
Yogyakarta, Indonesia, 24 - 25 June 1998. 

I 
I Yogyakarta, Oct 2,2004 

I Prof. b r. Eduardus Tandelilin, MBA 


