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RINGKASAN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN SUMBER PERMODALAN DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA USAHA KECIL DI SUMATERA BARAT. 

Oleh: Emi Masdupi, Rosyeni Rasyid, dan Syalnwil 

Subjek utama yang diteliti adalah aspek Pemberdayaan Sumber Permodalan 

Dalam Meningkatkan Kine j a  Usaha Kecil di Suinatera Barat, khususnya usaha kecil 

yang mengllasilkan produk unggulan pada bidang industri dan perdagangan yaitu 

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

perbandingan digunakan UK di Daerah Istirnewa Yogyakarta unh~k UK rotan, kayu 

dan bambu ( h i t u r e ) ,  emping-jagmg (makanan ringan) dan pakaian jadi-konveksi- 

batik (pakaian). Aspek utarna dari penelitian ini adalah untuk melihat kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman (Srrettgth, IVeah?ess, Opporrlrnrty ant/ Treal - 
SWOT) usaha kecil dalam memberdayakan s~unber-sumber permodalan 

Secara lebih khusus tujuan dari permasalahan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

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

s ~ m b e r  permodalan yang ada di Sumatera Barat. 

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

jenis Usaha Kecil yang ada di Sumatera Barat. 

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

rangka ~neningkatkan kineja Usaha Kecil di Sumatera Barat. 

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan dapat 

mengungkapkan peranan leinbaga permodalall dalanl rangka rnanberdayakan usaha 

kecil di daerah Sumatera Barat. Keluaran (outpltt) Fang diharapkan dari penelitian ini 

adalall (a) dapat diketah~~i kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi 

dalam peman faatan modal dari surnber keuangan formal untuk pengembangan usaha 

kecil di Sulnatera Barat, (b) dapat diketahui peranan sumber permodalan fonnal 

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

dicarikan suahl jenis permodalan yang sesuai bagi Usaha kecil dalam rangka 

meningkatkan kinerja Usaha kecil tersebut. 



Metode survey digunakan untuk mengungkapkan, menemukan dan menggali 

8 I infonnasi tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di 

Sumatera Barat. Populasi penelitian adalah usal~a kecil yang terdapat di Surnatera 

Barat dan Dl Yogyakarta sebagai pembanding. Teknik pengambilan sampel adalah 

purposive random sampling yaitu usaha kecil yang menghasilkan produk imggulan 

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

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

pertahun maksimuun Rp 1 miliar. Secara keseluruhan jumlah responden usaha kecil di 

Surnatera Barat adalah 77 usalla kecil dan 30 usaha kecil untuk DI Yogyakarta. 

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekumder yang diperoleh 

melalui wawancara clan penyebaran kuisioner ke usaha kecil (rotan,-kaqu-bambu, 

emping dan pakaian jadi) dan le~nbaga sumber pennodalan: partisipasi dan 

dokurnentasi. Responden lembaga suinber permodalan meliputi pemerintahan daerah, 

depertemen koperasi dan UKil1, depertemen perindustrian dan perdagangan, BUhIS 

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

BTN). Kemudian dalam menganalisis data diginakan teknik deskriptif Axantitatif 

untik mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancalnan eksternal 

dalam memberdayakan sumber pennodalan unh~k meningkatkan kinerja usaha kecil 

tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UK yang ada di Sumatera Barat lebih 

memilill menggunakan modal sendiri dalain menjalankan usal~a, karena lebih mural1 

dan menganggap tidak memerlukan risiko. Sedankan jika digumakan modal dari 

pihak ketiga (BUMN, Bank Komersial, BUMD dan lanbaga permodalan lainnya) 

&an menyebabkan dan menimbulkan tanggung jawab dan kewajiban untuk 

membayar dan berisiko yang besar bagi kelanjutan usaha. Kondisi yang sama juga 

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

meskipum ada diantara usaha kecil yang telah mengpnakan modal konvensional dari 

lembaga keuangan untuk membiayai benlpa kredit dalam mengembangkan usalla. 

Dari Penelitian dapat disimpulkan masalah utama yang dihadapi usaha kecil 

I adalah a) masalah permodalan, b) manajemen dan pemasaran, c) masalah siunberdaya 

manusia, d)masalah penggunaan teknologi. Karena masalah tersebut banyak usaha 
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kecil yang tidak mampu memanfaatkan lembaga permodalan yang res~ni berupa bank, 

nonblank, tmhk membantu dalam pembiayaan usal~a kecil tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diidentifikasikan kekuatan dan 

kelemal~an internal, peluang d m  ancaman eksternal setiap usaha kecil dalam mernber- 

dayakan sumber-sumber permodalan. Kehiatan yang dimiliki ole11 setiap usaha kecil 

terdiri dari a) Usaha perseorangan bersifat yang turun temunin, b) Etos ke j a  dalam 

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

sendiri, d) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau menganggir, e) Usaha 

dilaklkan atas dasar pesanan, f) Pasar UK adalal~ bersifat lokal, dan g) Fasilitas 

pabrik menggunakan rutnah tinggal. 

Kelemahan yang menipakan hambatan dari setiap usalla kecil dalam 

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

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

surnber daya rnanusia masill rendah, d) Kurangnya kemauan unhk berkembang, e) 

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

yang sudah usang. 

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh setiap usaha kecil dan menengah dalam 

pengembangan usaha terdiri dari a) Adanya peinbinaan dari pemerintah, b) Bantuan 

s~unber dana dan permodalan tnurall dari pe~nerintah dan BUMN, c) Bildaya Etos 

k e j a  (kemauan untuk bekeja yang tinggi), d) Perkeinbangan ekonomi dan 

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

lembaga keuangan. 

Ancaman yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha dari setiap 

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

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

rendah, e) Pendanaan dan Modal yang semakin mahal, f) Pasar UK adalal~ bersifat 

lokal, dan g) Fasilitas pabrik inas'ih menggunakan rumah tinggal. 

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

berasal dari dana APBD dan APBN yang disisihkan. Kredit ini ~nenipakan kredit 

bergulir yang hams dikembalikan. Sedangkan kredit lunak BUMN berasal dari laba 

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

Sementara itu kredit dati perbankan inerupakan kredit komersil dengan b~ulga sesuai 



dengan tingkat bunga pasar. Dengan bantuan tersebut diharapkan kinerja usaha kecil 

akan lebih baik. 

Unttlk dapat membantu usaha kecil dalam memecahkan permasalahan maka perlu 

adanya itikad baik dari pernerintah dan lembaga surnber permodalan. Usaha kecil 

seharusnya dapat memanfaatkan pemerintall dan lembaga permodalan yang ada 

unhxk mengembangkan usahanya sehingga kitierjanya akan lebil~ baik. 

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

Peluang dan Hainbat an 



Source of Capital Empowerment 

in Improving Small Size Enterprise Performance in West Sumatera 

by Erni Masdupi, Rosyeni Rasyid, and Syamwil 

(2003, 168 Pages) 

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

improving small-businesses performance in West Sumatera, especially small 

businesses that produce important products in industry and commerce, such as rattan 

( h i t u r e ) ,  e~nping (snack), and ready-to-wear clothes (for illoslems). Small 

businesses in Yogyakarta were used for rattan, wood, and bamboo (fi~miture), e~nping 

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

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

(SWOT) that small bi~sinesses faced in empowering their source of capital. 

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

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

capital available in West Suinatera 

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

West Sumatera. 

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

in West Sumatera. 

I t  was expected that this researcli would reveal role of financial institutiotl in 

empowering small-businesses in West Sumatera. Output of this researcli were to find 

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

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

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

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

businesses to improve their perfonnance. 

Survey method was used to reveal, discover, and find information about 

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



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

comparison. Sample, which was taken by using purposive random sa~upling 

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

small-businesses, who satis@ requirements stated by reform No. 911995. Those 

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

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

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

Yogyakarta. 

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

and questionnaires, wliich was sent to small businesses (rattan, wood-bamboo, 

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

and documentation. Respondent for finding institution side including state 

government, Deparhnent of Cooperation and Small and Medium Business 

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

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

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

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

source of capital to improve performance of small-businesses. 

Result showed that small-businesses in R'est Siunatera prefer to use their 

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

if third-party source of capital was used (such as those provided by government- 

owned enterprises, commercial banks, and other creditors) will raise responsibilities 

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

condition exist in Yogyakarta, where most of source of capital used was business's 

on~ied-capital, although some have used conventional-source of capital fiom financial 

institution that provide credit in expanding their business. 

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

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

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

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

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

Based on result, it can be identified internal strengths and weaknesses, also 

extemal opportunities and tlueats possessed by each small-businesses in ernpowering 

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



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

businesses were financed using self-owned capital, d) utilize self-owned and idlc 

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

and g) replace plant facilities with their own house. 

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

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

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

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

using outdated technology. 

Opportunities available in business expansion were a) trainingl educational 

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

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

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

financial institutions. 

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

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

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

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

replace plant facilities with their own house. 

Keywords: sinall-businesses, source of capital, performance, strengths. weaknesses, 

opportunities, and threats. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

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

merupakan unit usaha ekonomi yang perlu untuk lebih dikembangkan dan diberdayakan 

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

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

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

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

(distribusi pemasaran), dan (e) mempersempit kesenjangan ekonomi/kecembuman sosial. 

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

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

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

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

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

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

berkembang dan berperan sebagai roda penggerak ekonomi kerakyatan yang sekaligus 

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

pemerataan pembangunan antar daerah dan membuka peluang baru bagi kegiatan 

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

Perhatian pemerintah ini dikarenakan problem utama yang dihadapi oleh usaha 

kecil yang bersifat klasik, diantaranya adalah: 



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

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

daripada pertimbangan ekonomis (Zain dan Ashar, 1997). 

Setelah disetujui untuk dilaksanakannya UU No.22 tahun 1999 tentang 

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

keputusan bersama lnenteri keuangan dengan menteri pemberdayaan BUMN yaitu 

tentang pembinaan dan pendanaan UKM dalam rangka menjadikan U?W lebih mampu 

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

meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan di daerah sehingga dapat 

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

dapat membantu usaha kecil dalam menyalurkan dan menyediakan dana untuk kegiatan 

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

nasional, Badan usaha milik negara (BUMN), koperasi dan lembaga penyaluran 
', 

keuangan lainnya yang ditujukan sepenuhnya untuk membantu usaha kecil tumbuh dan 

berkembang. 

Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dalam kerangka pemulihan 

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



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

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

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

pemberdayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang 

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

lain keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, 

kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, kurangnya 

kemampuan manajemen terutama rnana-jemen produksi dan pemasaran. 

Meskipun menghadapi kendala dalam persaingan, akan tetapi usaha kecil 

memiliki cukup banyak keunggulan, salah satu diantaranya adalah kemampuan 

pengusaha kecil untuk memanfaatkan potensi keunggulan daerah sebagai objek 

pekerjaan. Keunggulan usaha kecil tersebut sekaligus dapat menjadi potensi untuk 

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

unggulan daerah serta beragamnya kemampuan dan potensi usaha kecil menengah dan 

koperasi dalam menerirna dan mengadopsi teknologi, teknologi dan manajemen, maka 

diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam daerah 

yang didasarkan pada karakteristik masyarakat serta potensi sumberdaya alam setempat. 

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

kecil dalam pengembangan usaha dan Tabel 1.2 menunjukkan komposisi modal yang 

digunakan oleh usaha kecil dalam rnenjalankan usaha. Komposisi ini menunjukkan 

bahwa pada umumnya usaha kecil rnenggunakan modal sendiri dalam menjalankan dan 

membiayai kegiatan usaha. Karena usaha kecil lebih mengharapkan modal sendiri 



sebagai sumber pembiayaan, maka kemungkinan mendapatkan modal sendin juga cukup 

sulit sehingga menjadi masalah utama usaha kecil dalam mengembangkan usaha. 

Tabel 1.2: Sumber Dana 

Tabel 1.1 : Jenis kesulitan Usaha Kecil dalam Pengembangan 
Jenis Kesulitan 

1. Kesulitan modal 
2. Pengadaan bahan baku 
3. Pemasaran 
4. T e h k  produksi dan manajernen 
5. Persaingan lainnya 

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

Jenis Kesulitan 
1. Modal Sendiri 
2. Modal Pinjaman 
3. Modal Sendiri dan Pinjaman 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa kesulitan utama perusahaan 

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

IKR (%) 
40,48 
23,75 
16,96 
3,07 

15,74 

kecil adalah kesulitan modal (40,4896 untuk IKR dan 36,63?6 untuk IK) dan disisi Tabel 

IK (%) 
36,63 
16,76 
4,43 

26,89 
17,36 

IKR (%) 
90,36 

3,20 
6,44 

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

TK (%) 
69,82 

4,76 
25,42 

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

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

lainnya dan umumnya mereka mengalami permasalahan dengan kebutuhan dana atau 

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

seharusnya dapat menggunakan modal asing atau mendapatkan pinjaman dari pihak 

ketiga. 



Dari informasi awal yang telah diperoleh, bahwa pengusaha kecil dapat 

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

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

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

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

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

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

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

saudaranya karena prosesnya yang sangat mudah, tidak memberikan berbagai persyaratan 

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

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

dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah atau lembaga keuangan. Dari 

informasi awal yang diperoleh, jika modal diperoleh dari pemerintah melalui Koperasi 

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

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

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

maka tingkat b u n g  yang berlaku sesuai dengan harga pasar atau ditetapkan oleh 

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

pada umumnya berkisar antara 15% sampai 21%. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

! dasarnya tingkat bunga dari lembaga keuangan resmi lebih rendah dari lembaga 

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

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



1 misalnya BUMN. 
n 

Berdasarkan observasi awal, para pengusaha kecil lebih menyukai mendapatkan 

tambahan modal dari sumber nonformal (misalnya tetangga, kerabat dan rentenir), karena 

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

memerlukan jaminan. Pada umumnya para pengusaha kecil lebih memilih usaha 

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

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

enggan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan karena merasa mendapatkan uang 

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

tentang pemanfaatan lembaga keuangan tersebut serta risiko pengembalian yang ketat. 

r# Kurangnya pemanfaatan surnber-sumber permodalan dari sumber formal dan 

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

mampunya pengusaha mengakses sumber dana seperti perbankan, modal ventura, 

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

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

oleh pengusaha kecil karena kendala yang mereka hadapi seperti kolateral dan pembuatan 

proposal. Dengan demikian perlu adanya suatu usaha menyampaikan informasi kepada 

pengusaha kecil tentang dana dari sumber permodalan formal serta menyampaikan 

kebaikan dan kekurangannya jika dana didapatkan dari sumber informal 

Berdasarkan konteks tersebut dan sekaligus dalam memahami budaya penelitian 

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

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

6 



meneliti lebih lanjut permasalahan pelnanfaatan sumber pennodalan oleh usaha kecil. 

Untuk tujuan tersebut maka penelitian ini berjudul: Pemberdayaan Sumber-Szi~nber 

Permodalan dalam Meningkatkan Kinerja Usalta Kecil di Sumatera Barat. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan ruang IingLwp penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masatah penelitian sebagai berikut: 

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

sumber-sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat? 

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

masing jenis Usaha Kecil yang ada di Sumatera Barat? 

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

dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat? 

Dalam penelitian tahap pertama ini, kegiatan lebih difokuskan pada profil usaha 

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

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

yang mengarah pada pencarian informasi tentang sumber permodalan dalam rangka 

mencari dan mendapatkan informasi tentang karakteristik dari sumber permodalan yang 

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

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

tahap pertama ini yang menjadi m a d a h  utama penelitian adalah: 



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

pennasalahan atau kendala dalam pemberdayaan sumber-sumber permodalan 

yang ada di Sumatera Barat? 

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

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



BAB I1 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan yaitu dilaksanakan 

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

dibagi pertahap penelitian sebagai berihut: 

A. Tujuan Penelitian Tahun Pertama 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalarn dua tahap selama dua tahim 

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

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat. 

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

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

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

jenis permodalan dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Kecil di 

Siunatera Barat. 

Untuk penelitian tahap pertama ini, hanya tujuan pertama dan sebagian jenis sumber 

permodalan yang dapat dicapai sedangkan hjuan 2 dan 3 &an dijawab pada 

penelitian tahap kedua. Adapun tujuan yang dapat dijawab adalah: 

1). Ptofil usaha kecil dan faktor yang menjadi kendala bagi pengembangan usaha 

kecil di Sumatera Barat dalam pemberdayaan sumber-surnber permodalan 

yang ada di Sumatera Barat. 



2). Jenis-jenis permodalan yang dapat digunakan unhk pengembangan masing- 

masing jenis Usaha Kecil di Sumatera Barat 

B. Luaran Penelitian 

Setelah penelitian ini luaran penelitian yang diharapkan adalah: 

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

pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang ada di Sumatera Barat. 

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

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

3). Dapat diketahui lembaga-lembaga permodalan yang paling cocok intuk 

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

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

menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan jenis- 

jenis permodalan dalarn rangka meningkatkan kine j a  Usaha Kecil 

Dalam penelitian tahap pertama ini l u a r -  dari penelitian ini adalah: 

1). Profil usaha kecil dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pengembangan 

dan pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Barat, khususnya industi kecil 

rotan, emping melinjo dan pakaian jadi sulaman bordir. 

2). Jenis-jenis s~unber permodalan yang dapat digunakan untuk pengembangan 
I, 

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



KERANGKA TEORITIS 

A. Permodalan melalui Pinjaman 

Penggunaan utang melalui lembaga keuangan formal menawarkan beberapa 

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

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

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

lembaga keuangan formal cenderung lebih murah daripada menggunakan sumber 

informal seperti rentenir, sistem ijon atau melalui 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 fahqor 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 bebluLrtuasi mengikuti keadaan ekonomi, 



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

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

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

seringkali menjadi alternatif karena beberapa perusahaan mungkin terlalu besar untuk 

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

kepercayaan dan rush, mempertahankan pemasok tetap hidup dan menghindari 

hancurnya komunitas lokal, memelihara lapangan kerja dan karena kebanghtan 

merupakan proses yang sangat mahal. 

Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajer dan kreditur harus 

memutuskan apakah masalah tersebut bersifat sementara atau mengancam kehidupan 

perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan secara temporer, secara 

urnum kreditur bersedia beke rjasama dengan perusahaan untuk membantu memperbaiki 

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

B. Struktur Modal dan Analisis Biaya Modal 

Struktur modal merupakan pertimbangan antara jumlah utang dan modal sendiri 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. Modal disini merupakan 

konteks jangka panjang. Perusahaan selalu mengestimasikan struktur modal optimalnya. 

Struktur modal optimal merupakan struhar 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 dam yang digunakan oleh perusahaan. 



Sartono (1996:217) mengemukakan bahwa biaya modal adalah biaya yang hams 

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

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

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

panjang. Keputusan jangka panjang menyangkut masalah keputusan investasi pada aktiva 

tetap atau secara luas masalah capital budgeting. 

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

1. Sistem Pembiayaan UKM 

Berdasarkan kondisi sistem pembiayaan UKM secara umum yang telah berjalan 

terdapat pennasalahan sebagai beriht: 

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

oleh program-program pemerintah melalui berbagai skim kredit yang be rjalan saat ini 

dirasakan masih kurang optimal dan mengandung berbagai kendala serta kelemahan. 

Selain itu akibat menurunnya kondisi keuangan negara membuat kemampuan 

pemerintah dalam menyediakan surnber pembiayaan khususnya bagi usaha kecil 

menengah menjadi semakin berkurang. 

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

altematif sumber pembiayaan dengan kemampuan dan struktur modal yang sangat 

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

kecil dan menengah. 

Tujuan kajian ini adalah untuk menlusun kebijakan yang mengarah pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pernupukan 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 

laimya. Pendanaan konvesional ini dimaksudkan untuk membantu usaha kecil dan 

menengah dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasinya. 

2. Definisi Pernbiayaan Non-Konvensional 

Sistem pembiayaan non konvensional adalah sistem penyaluran dan pengelolaan 

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

perbankan 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 meningkat-kan 

produktifitas usaha menengah, kecil, informal dan tradisional. 

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

berperan memberikan jaminan atas dana-dana pinjaman yang dikeluarkan oleh 

lembaga keuangan bagi usaha kecil menengah. 



3. Sumber pernbiayaan untuk UKM yang sedang berjalan 

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

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

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

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

Lembaga Keuangan Mikro). 

Kebijaksanaan dan strategi pembiayaan UKM yang sering disebut dengan Kredit 

Usaha Kecil clan Menengah (KUKM) pada saat ini rnasih berorientasi pada pembiayaan 

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

Tahun 1999 dan SK Menkeu No. 487KMK.017199 tanggal 13 Oktober 1999, yang 

menunjuk tiga lembaga untuk menyalurkan kredit program: 

1). PT. Bank RaLyat Indonesia 

2). PT. Bank Tabungan Negara 

3). PT. Pemodalan Nasional Madani 

4. Tinjauan Beberapa Sumber Pembiayaan Non-Konvensional 

Berikut ini akan diulas mengenai karakeristik dan peranan dari beberapa jenis 

pembiayaan non-konvensional yang telah dimanfaatkan oleh KUKM sebagai altematif 

pembiayaan: 

a. Leasing 

Bentuk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga leasing (Leasing Company) 

berupa penyediaan* barang-barang modal atau peralatan produksi untuk dipergunakan 



perusahaan pengguna (lessee) dalam jangka ~vaktu 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 hack" 

dimana lessor membeli kembali barang dengan harga tertentu. Selanjutnya lessee 

kembal i menyewa be1 i barang sesuai dengan perj anj ian Iease hack. 

Pola leasing banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti penerbangan, 

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

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

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

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

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

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

ke rjasama bisa berjalan. ? 

b. 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 (invistee con~pa~y)  untuk jangka waku 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 1kmk.0 1311988. Dalam surat keputusan menteri keuangan tersebut 

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

1). Pengembangan suatu penemuan baru, 

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

dana, Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha 

3). Membantu perusahaan yang berada dalam tahap pengembangan usaha 

4). Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa 

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

dalam maupun luar negeri 

Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan jangka lvaktu pembiayaan oleh sebuah 

PMV adalah maksimal 10 tahun. 

c. Factoring 

Factoring adalah pembiayaan yang diperoleh dengan cara menjual piutang 

kepada factor dengan demikian risiko tagihan dipindah kepada perusahaan jiactor 

tersebut. Keuntungan penggunaan jasa fuctoring adalah: 

1). 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. 



2). /;c~c/o~.irzg dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran dimuka 

sehingga dapat meningkatkan credit standing perusahaan klien. 

3). Kegiatan factoring dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien 

karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open 

account baik perdagangan dalarn maupun luar negeri 

4). Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran 

inodal kerja 

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

macet dapat diambil alih oleh perusahaan factoring 

d. Trnrlirtg Horise 

Pading hoztse adalah perusahaan dagang ekspor yang mengumpulkan produk 

dalam negeri untuk dicarikan pembel inya di luar negeri. Perusahaan ini rnenjal in 

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

Perusahaan sernacam ini banyak bergerak dalam komoditi barang kerajinan dan hasil 

pertanian. Para pemasok mengirimkan baranpya sesuai spesifikasi yang telah disepakati 

kepada trading hozrse. Pembayaran umumnya dilaksanakan secara cczsh 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 lzo21.w. 

Sebelum terjadi krisis ekonomi trading hozrse dapat digunakan sebagai sumber 

pendanaan bagi UKM. Kepercayaan yang turnbuh antara lra~iilzg l~ouse dengan KUKM 

mernungkinkan UKM dapat memperoleh fasilitas uang mereka dari trading Itozise. 



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

3 dalarn hubungan antara pemasok dengan trading ltouse untuk komoditi pertanian. 

1 Hubungan antara UKM dengan trading lzouse tidak diatur dengan peraturan 

perundangan. Kepercayaanlah yang rnelandasi 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. 

e. ConPrmItUng House 

Confirming house adalah perusahaan dagang ekspor yang ditunjuk oleh 

perusahaan di luar negeri untuk membeli komoditi disini. Coilfinniitg I~o~isr lebih 

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

diwakilinya karena itu negosiasi jual beli dilakukan oleh pemasok dengan coi?fin?iittg 

hozise tanpa mengikutsertakan perusahaan yang diwakilinya. 

Perusahaan semacam ini banyak bergerak dalam perdagangan komoditi pertanian, 

kerajinan dan mebel. Keuntungan yang diperoleh pemasok bekerja sama dengan 

confinnirzg I?ou.ve yang utama adalah kontiriuitas ketersediaan pesanan, sehingga 

pendapatan UKM lebih stabil. 

f. Lembaga Keuangan Mikro - 

Kegiatan pengumpulan dana masyarakat dan kemudian digulirkan kepada para 

anggotanya dapat dilakukan oleh Yayasan maupun Lembaga Keuangan Mikro. Yayasan 

dan LKM ini menjadi salah satu altematif sumber permodalan bad KUKM. Beberapa 

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



sebagai contoh Yayasan Gebu Minang yang merupakan lumbung dana untuk mendanai 

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

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

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

5. Peranan  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232.KMK.0 13/1989 dan 

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

diminta menyisihkan labanya sebesar 1 - 5% untuk membantu permodalan 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 akhirnya memperkuat usaha KUKM tersebut. Selain itu dana tersebut 

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

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

sebesar 4 - 6 % per tahun. 

Semua 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 kineja 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 dicennati. Dibandingkan sejumlah aspek lain seperti teknologi, 

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

isu sentral. 

Segala ha1 yang berkaitan dengan problematika dan informasi sekitar masalah 

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

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

adalah (Tambunan, 2003) 

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

sektor UK 

b. Kinerja lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi UK 

Bagaimanapun kita harus menyadari bah\va masalah usaha kecil nierupakan 

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) Rlerosot 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 W No.23/1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, 

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



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

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

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

Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank R a b a t  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-BBM) dan dalam 

kelompok pengeluaran pembangunan. Subsidi bunga kredit program merupakan bagian 

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

Pada tahun2002 subsidi pemerintah untuk bunga kredit progam yang ditujukan untuk 

UKM menjadi jauh berkurang dibandingkan tahun 200 1.  

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 13,7 miliar. Sedangkan dalam pos 

pengeluaran pembangunan APBN subseldor 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 

(2002). 

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 penyisihanlalokasi 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 No S-48/MK.S/2001 sedangkan untuk tahun 2002 dicantumkan dalam surat 

Sekretaris Menteri Negara BUMN No S-9/MS.MBU,'2002. Tabel bsrikut 

menggambarkan alokasi dana P W  BUMN selumh Provinsi di Indonesia tahun 2002. 

1 2. 1 Sumatera Utara I PT.Perkebunan Nusantara I1 I 50607 1 5.98 1 

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

1. 

3 / Sumatera Barat 
4. 1Riau 

Alokasi Dana 
(Rp Juta) 

5. 
6 
7. 

Provinsi 

N. Aceh Darussalmn 

yo 

PT.Semen Padang 
Pertamina 

8. 
9. 

Koordinator 
BUMN Pernbina - 

Pertarnina 16013 I 1.89 

Janbi 
Sumatera Selatan 
Bangha Belitung 

19358 
38994 

Berigkulu 
Lampung 

2,29 
4-61 

PT. Ja~nsostek 
PT.Semen Baturaja 
PT.Tatnbang Timah Tbk 
PT.Bank Mandiri 
PT.Pos Indonesia 

21317 
44993 

6847 
10070 1 1,19 
18816 1 2,22 

2,52 
5,32 
0,81 



Sumber: Kantor Menteri Negara BUMN (2002) seperti dikutip Tan~bunan (2003) 

10. 
11 
12. 
13 
14. 
15. 
16 
17. 
18 
19. 
20. 
2 1. 
22. 
23. 
24. 
25 
26. 
27. 
28. 
29 
30 

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

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

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

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

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

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

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

lain bias dibedakan menjadi modal j.ang 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 sosiai. 

Banten 
DKI Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
Jawa Tirnur 
DIY 
Bali 
NTB 
NTT 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Utara 
Gorontalo 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Tenggara 
Sulawesi Selatan 
Maltlku 
hlaluha~ Utara 
Papua 

PT.Krakatau Steel 
PT.Jasa Marga 
PT.Pupuk Kujang 
PT-Sucofimdo 
PT.Perkebunan Nusantara XI 
PT. Listrik Negara 
PT.Angkasa Pura 1 
PT.Jasa Raharja 
PT. Jasa Raharja 
PT. Angkasa Pura I[ 
PT.Bank Mandiri 
PT.Pos Indonesia 
PT.Pupuk Kaltim 
PT.BTTu' 
PT.BRI 
PT. B RI 
PT. Listrik Negara 
PT.Pelni IV 
PT.Bank ivlandir-i 
PT.Aneka Tambang Tbk 
Pertarnina 

29685 
82389 
96789 
62742 
91460 
21406 
20754 
13092 
13801 
16743 
12705 
18509 
51695 
12098 
3755 
6683 
8447 

25352 
7227 
4502 

19593 

3,51 
9,73 
11,43 
7,41 
10,81 
2,53 
2,45 
1,55 
1,63 
1.98 
1,50 
2,19 
6,11 
1,43 
0,44 
0,79 
1,OO 
3,OO 
0,85 
0,53 
2,31 



3 Salah satu sumber permodalan utama dalam pengembangan sektor UK adalah 

a kredit perbankan yang bersifat komersil. Dalam 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 

[I plavonnya tidak sampai nilai plavon KUK maksimal yang diperbolehkan untuk setiap 

! nasabah. Keadaan yang demikian dikhawatirkan akan membuat penyaluran KUK tidak 

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

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

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

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

membangun dan membantu UK. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan baru, 

mengapa plavon kredit untuk UI( 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 sernata-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 meilgenai rencana kerja bank tahun 2002 

el pada tabel berikut (Tambunan,2003) 

Tabel 3.2 Penvaluran Kredit UKM dalam Rencana Keria Bank. Tahun 2002 
Jenis Kredit ] Kriteria (Rp) i .Alokasi Dana (Rp triliun) I 

Usaha Mikro 
Usaha Kecil 

Maksimal 50 juta 4,4 
50 iuta-500iuta I 12.7 

Usaha Menengah 

I 

500 juta-5 miliar I I 13,s 
I 30,9 

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



Kriteria yang hanya berdasarkan pada besar jumlah kredit tersebut tentu dapat 

menimbulkan distorsi besar. Siapapun peminjamnya apakah usaha atau usaha menengah 

akan dikelompokkan sebagai peminjam usaha kecil, jika besaran pinjamannya dalam 

rentang Rp5O juta-Rp500 juta. 

Sampai dengan bulan Oktober 2002 telah dikucurkan kredit baru untuk sektor 

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

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

Oktober tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 Kredit UKM dan Kredit perbankan Per Oktober, Tahun 2002 

( Posisi kredit ( 153 triliun nlpiah 1 394,3 triliun rupiah 1 38,s 
Sumber: Bank Indonesia (2002) seperti dikutip Tambunan (2003) 

Oktober 2002 
Realisasi kredit baru 

Jumlah Rp27 triliun yang dikucurkan kepada sehor UKM menurut 

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

Kredit lTKM ] Kredit Perbankan 
27 triliun rupiah -- 1 63,5 triliun rupiah 

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

Porsi (%) 
42,5 

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

rencana kerja bank 2002. Realisasi pengucuran kredit baru sector UKM sebesar Rp27 

triliun in i  membawa pengaruh signifikan dalam meningkatkan pangsa kredit sektor UKM 

terhadap kredit perbankan. 

Akan tetapi besarnya kredit untttk sektor K M  ini ternyata sebagian besar masih 

merupakan kredit konsumsi 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 

menguntungkan 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. 



BAB 1V 

METODE PENELITIAN 

A. Sistem Pendekatan Penelitian 

Metode survey digunakan dalam mengungkapkan, menemukan dan menggali 

informasi tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di 

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

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

dilakukan penelitian pendahuluan dan pemahaman bagaimana usaha kecil di lokasi 

mitra memanfaatkan sumber permodalan dalam menggalang usaha atau menambah 

modal operasi. Penelitian ini lebih menekankan pada pencarian pernasalahan yang 

dihadapi oleh usaha kecil dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber 

permodalan yang ada dan pemecahan masalah yang dihadapi (prohlenz solvittg). 

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, dan 

mendeskripsikan usaha kecil, khususn~.a dalam pengembangan usaha dan 

pemberdayaan sumber daya yang dimiliki usaha kecil. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh tim peneliti pengusul (TPP-Universitas 

Negeri Padang) 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 akan 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 akan 

berada di lembaga TPM dalam rangka mengembangkan nuansa penelitian dan 

memahami kegiatan penelitian yang dilakukan oleh TPM. Setelah kegiatan di TPM, 

kemudian TPP kembali ke universitas TPP untuk melakukan penelitian lanjutan. 

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

kegiatan penelitian. 

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

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

lembaga TPM yang dilaksanakan oleh TPP adalah dalam rangka pendalaman dan 

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

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

melakukan kunjungan ke universitas TPP dalam rangka memberikan bimbingan 

langsung untuk kelancaran dan kesernpurnaan kegiatan penelitian. 

B. Desain Penelitian 

Tujuan penelitian diarahkan pada pemberdayaan sumber permodalan oleh usaha 

kecil dalam rangka pengembangan atau peningkatan kinerja. Peningkatan dan 

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

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

maka desain penelitian dapat digambarkan seperti Gambar 4.1. berikut: 



I Tim Peneliti I 
Pengusul i ,1 

Tim Peneliti 
r M i  tri-1 

Sumber Model Pemanfaatan Sumber 
Per- Permodalan oleh Usaha 

modalan Kecil dalam rangka 

Formal meningkatkan kinerja usaha 
kecil tersebut 

Gambar 4.1. Desain Penelitian 

Usaha 
Kecil 

Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut, maka kegiatan penelitian utama akan 

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

Pendekatan penelitian yang digunakan mengarah kepada pencarian model dengan 

memanfaatkan analisis atas sumber permodalan yang ada dengan mempertimbar~gkan 

kemampuan usaha kecil dalam merealisasilian modal yang diharapkan dari lembaga 

keuangan formal. Model itu merupakan suatu alternatif pencarian sumber permodalan 

yang cocok untuk jenis usaha kecil tertentu. 

C. Tahapan Penelitian 

1). Tahap (Tahun) Pertama 

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

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

Kemudian mengdentifikasikan fakcor-faktor kendala yang dihadapi usaha kecil dalam 



pemberdayaan sumber-sumber permodalan dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam 

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

Analisis deskriptif dengan pendekatan deduktif-induktif digunakan untuk 

menjelaskan clan menerangkan pennasalahan permodalan dan aspek manajerial lainnya 

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

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

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

Gambar 4.2 Aliran Langkah Penelitian Tahap Pertama 

- 
Kegiatan 

2). Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah usaha kecil yang berada di Sumatera Barat dengan 

sampel yaitu usaha kecil yang bergerak dalam bidang kerajinan perabot dari rotan di 

Hasil Penelitian + Penelitian 

Mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi UK dalam pemberdayaan 
modal seperti 
1). akses ke  lembaga keuangan 

formal 
2) .  pembuatan dan pengajuan 

proposal permohonan dana 
3). aspek manajemen 
4). aspek jaminan 
5). aspek kepercayaan 

Mengetahui alternatif modal yan3 
efektif 
1). Mengetahui jenis-jenis modal 

yang paling cocok untuk 
peningkatan kinerja Usaha kecil 

2). Mengetahui upaya yang dapat 
dilakukan dalam pemberdayaan 
jenis-jenis modal untuk 
peningkatan kineja kecil 

Mengidentifikasi 
jenis-jenis modal 
yang d ipnakan  
pada UK 

Mengidentifikasikan 
faktor-faktor kendala 
yang dihadapi UK 
dalam pemberdayaan 
sumber-sumber 
Permodalan 

b --+ 

pemlodalan yang 
cocok dengan 

Mengidentifikasikan 
jenis permodalan yang 
dapat meningkatkan 
kine j a  Usaha kecil 
melalui analisis 
SWOT dan upaya 
yang dapat dilakukan 
dalam pemberdayaan 
jenis modal untuk 
meningkatkan kine rja 
Usaha Kecil 



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

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

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

penelitian di TPP. 

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

9 instansi seperti BPS, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADlN), dan Departemen 
i~ 

Perindustrian. Penelitian ini mengacu pada kriteria usaha kecil menurut UU No.911995. 

Kriteria usaha kecil menurut UU No.9'1995 adalah: 

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. Dengan demikian, sampel akan diambil dengan teknik 

pzrrposive rundon? sumpli~zg di kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi. Sedangkan 

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

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

TPM diperluas menjadi us& rotan/bambu;furnitur, emping dan pakaian 

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



D. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh 

dari beberapa sumber informasi. 

Tabel 4.1 
Sumber Informasi Data Primer dan Sekunder di Sumbar clan DIY 

1. Usaha Kecil Rotan, Emping, Pakaian Jadi 
2. Lembaga Sumber Permodalan (BNI, BPD,BRI) 
3. BUMN (PT. Semen Padang, Posindo) 
4. Pemerintah Daerah 
5. Departemen Koperasi dan UKM 
6. Depertemen Perindustrian dan Perdagangan 
7. Biro Pusat Statistik (BPS) 

Untuk memperoleh data tersebut maka digunakan teknik pengurnpulan data 

berikut: 

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

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

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

kesulitan, kelemahan, dan keuntungan dari penggunaan sumber permodalan 

tersebut. Wawancara lain juga dilakukan pada orang-orang kunci pada lernbaga 

keuangan dan usaha kecil tentang fasilitas modal yang dapat dimanfaatkan oleh 

usaha kecil atau yang dapat disalurkan oleh lembaga keuangan formal. 

2). Penyebaran kuisioner ke responden yaitu pemilik usaha kecil dan pimpinan 

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

dinas perindustrian dan perdagangan, departemen koperasi dan UKM. 



3). Partisipasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti dalam rangka lebih 

memahami dan mengerti suatu keadaan sesungguhnya dari usaha kecil dalam 

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

4). Dokumentasi, yaitu digunakan dalam mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan kinerja dan perkembangan suatu usaha sebelum dan sesudah adanya 

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

suatu perbandingan dari kinerja dari usaha kecil dengan adanya keputusan 

pembiayaan atau permodalan 

Pemilihan responden akan dilakukan secara random (acak) yang diambil 

berdasarkan teknik ptrrposive rundon? su~r~pling dari buku yang 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. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui 

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

ekstemal usaha kecil dalam memberdayakan sumber-sumber pernodalan dalam 

meningkatkan kinerja usaha kecil. Analisis ini bukan meng~gnakan analisis SWOT 

secara tipikal tetapi menggunakan model SWOT. 

Analisis kekuatan dan kelemahan intemal, peluang dan hambatan ekstemal 

dilakukan perunit usaha (rotan, emping, pakaian jadi) yang sifatnya general pada 

masing-masing unit dan memerlukan suatu policy dari pemerintah. 



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 pennodalan, 

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

kemi traan. 

1). Pennodalan 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 alasan memasarkan di dalam negeri 

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

5d. 

a. Omset per bulan diukur dalam satuan rupiah 

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

ekspor. Wilayah pemasaran diukur dalam persentase dari total penjualan. 

c. Sasaran pemasaran diklasifikasikan inenjadi beberapa target yaitu perorangan, 

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

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

target pasar. 

d. Alasan pemasaran di dalam negeri diklasifikasikan menjadi beberapa faktor 

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

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

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

yaitu hambatan yang dialami &lam 1 tahun terakhir, rencana pengembangan usaha, 

alasan bila tidak ada pengembangan usaha, dan sumber permodalan yang 

direncanakan untuk membiayai pengembangan usaha. Ketiga item kemampuan 



manajerial umum dan prospek usaha disajikan dalam kuesioner pada poin 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. 

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

c. Alasan bila tidak ada peargembangan 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 lainn3a. 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 7d. 



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 keuntungan dari total 

modal (return oil investment), dan proporsi keuntungan dari penjualan (profit 

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

a. Return or1 equity diukur berdasarkan rata-rata keuntungan per bulan dikalikan 

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

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

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

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

penjualan per bulan. 

2. Kelompok Responden Manajer Lembaga Keuangan 

Variabel yang diukur berdasarkan data yang diperoleh dari responden lembaga 

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

prospek usaha lembaga keuangan. 

I ) .  Atribut data kredit terdiri dari beberapa item yang meliputi sumber pendanaan, jenis 

pinjaman utama usaha kecil, total pinjaman >-ang disalurkan untuk semua jenis 

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



penyaluran pinjarnan kepada usaha kecil, total non-per-rnz~ng locrt~ (NPL), NPL 

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

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

responden manajer lembaga keuangan poin 2. 

a. Su~nber pendanaan lembaga keuangan diuraikan menjadi beberapa sumber yang 

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

atau lainnya. Item ini diukur berdasarkan persentase sumber pendanaan terhadap 

total kewajiban clan modal lembaga keuangan. 

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

meliputi KKU, KUPEDES, KUK, kredit investasi, kredit perurnahan, 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-perfirming loun (NPL) diukur dalam satuan rupiah. 

f. NPL masing-masing ukumn usaha cliklasifikasikan menjadi tiga, usaha kecil, 

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

masing ukuran usaha terhadap total bTL dari ketiga ukuran usaha. 



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

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

persentase pinjaman pada masing-masing jenis usaha kecil terhadap total 

pinjaman usaha kecil. 

h. NPL pada tiga jenis usaha kecil rotan, emping malinjo, 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 malinjo, dan pakaian jadi di masa depan, 

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

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

tersebut disajikan pada kuesioner untuk responden manajer 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 malinjo, 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 lnasa depan diukur berdasarkan kriteria 

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

hanya memilih salah satu knteria jawaban saja. 

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

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

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



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Sesuai dengan harapan perkembangan ekonomi, maka pemerintah pusat dan 

daerah menitikberatkan perkembangan ekonomi yang mengarah kepada ekonomi 

kerahyatan. Ekonomi kerahyatan diyakini memiliki kekebalan dan kekuatan dalam 

menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi. Ekonomi kerahyatan itu digerakkan atau 

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

berusaha membina dan mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sehingga 

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

menjadi prioritas pembinaan itu adalah usaha kecil yang memiliki prospek 

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

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah. Dalam rangka melaksanakan 

program pemerintah dalam membangkitkan ekonomi kerahyatan itu, maka pemerintah 

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

usaha kecil yang ada di masingmasing daerah. Dari usaha kecil yang ada tersebut, 

~ n a k a  pemerintah menyeleksi usaha atau industri yang menghasilkan produk yang 

memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif jika dibandingkan dengan produk 

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

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

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

produk unggulan inilah yang menjadi prioritas oleh pemerintah untuk dikembangkan 



dan diberdayakan sehingga usaha kecil dan menengah ini dapat menjadi motor 

penggerak ekonomi kerakyatan. 

1. Usaha Kecil di Sumatera Barat. 

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

pada ekonomi Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya sehingga 

menyebabkan terganggunya sektor industri dan perdagangan. Dampak ini sangat terasa 

dengan penmnan kegiatan produksi dan bahkan ada yang sampai menutup usahanya. 

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

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

tersebut menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Penyembuhan ekonomi i tu  

sebenarnya dikarenakan sektor industri kecil (usaha kecil) 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 5.1, maka kelihatan bahwa usaha kecil di Sumatera Barat tidak terpengaruh 

dengan situasi ekonomi yang melanda Indonesia. 

Tabel 5.1. Unit Industri Sumatera Barat 
tahun 1998 - 2002 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 



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

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

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

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

dilihat seperti Gambar 5.1 berikut: 

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

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

ini, maka pemerintah daerah Sumatera Barat, melalui pernerintah 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 geogratis, 

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

lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah daerah. .Tika 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 5.2. 

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

Uraian 
Ind. Menengah Besar 
Ind. Kecil 
Jumlah 

'-?o Industri Kecil 
Sumber: Departen~en Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

2002 -- 
15.809 

162.425 
178.243 
91,13 

1998 
16.685 

143.724 
160.409 
89,69 

1999 j 2000 -- 

16.254 ! 14.01 1 
146.165 ! 148.898 
162.419 i 162.909 
90,OO 91,40 

2001 
15.722 

145.306 
161.078 
90,21 



Dari data Tabel 5.2 di atas ternyata bahwa 143.724 (89,60%) orang tenaga kerja 

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

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

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

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

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

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

tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

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

terns 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 terns meningkat dengan rata-rata peningkatan 10.40°6. 

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

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

kecil dan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Dengan menggunakan data Tabel 5.3 terssbut, maka dapat disimpulkan bahwa 

usaha kecil dan koperasi sebenarnya tidak mengalami goncangan yang berarti dengan 

adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada umumnya atau daerah Propinsi 

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

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

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

dan memberdayakan sektor usaha kecil melalui pembinaan yang berkesinambungan, 



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

pendorong ekonomi daerah yang berdasarkan ekonomi kerahyatan. 

Rata-rata 46.203 1 345.121 1 6.20% 10.409'6 1 
Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

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

Penyebaran usaha kecil di Sumatera Barat dapat dilihat seperti pada Tabel 5.4. 

No. 

1. 

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

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

Tahun 

1996 

Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Sentra ini merupakan kelompok usaha 

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

UKWEd 

43.506 

Sentra ini bertugas dan berkewajiban membantu anggota dalam menyediakan jasa 

pelayanan, konsultasi, manajemen dan penj ualan produk yang dihasi lkan oleh 

T-Kerja 

13 1.454 

pengrajin. Melalui sentra ini para pengrajin dan pengusaha mendapatkan infonnasi 

tentang penawaran barang, permodalan dan sekaligus untuk menyalurkan atau menjual 

1 

Perubahan dalam % 

produk yang dihasilkan. 

UKWM 
O.0O0h 

T-Kerja 
0.00% 



Tabel 5.4. Daftar Penyebaran Usaha Kecil dan Tenaga Kerja 

No 

1 .  

2. 

3. 

4. 

1 

5 .  

I 

Sumatera 
Kab/Kota & 

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 

Barat tahun 2002 

1 6. TiFi;i 
7. 

i 

Jenis Produtsi 

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

c. Gula Merah 
d. Anyaman 
Kab 50 Kota 
a. Ikan Teri 
b. Perabot 
c. M Nilam 

I 1.915 
Konpeksi 
SulamadBordir I 

Jumlah Rp 000 

Gula Merah 
Any. Bamboo 

Tenun Adat 
Sulamanlbordir 
Batu Bata 
Gambir 

Bubuk Kopi 
Sutra Alarn 
Any Pandan 

Sulaman Suji 
Perabotkusen 
Batu Bata 
Batik 

Bordir 
Benar Emas 
Sulaman Indah 
Tenun Antik 
Gula Tebu 
Ukiran Kayu 

Emping Malinjo 
Batu Bata 
S Benang Emas 
Mukenah 
Tas Tangan 

Jumlah 
Usaha 

509 
Investasi 
2.974.441 

19.447.290 

I 

69.002.051 / 
I 

I 
I 

6.029 1 852.287 

1.006 

I d Bengkel 

TK 
1.81 1 

Produksi 
17.710.120 

I 
I 
i 

I I 
I 

3.1 15 

Ikan Teri 
5. 

265 

128 

1.496 

1.061 309  

36 I 85 1 . Kab Pasaman 
a. Tenun Anlik 

562.882 18.370.61 2 1 
J 

1 
I ! 

I 

937 1 36.429 / 447.457 ) 

1.116 435.226 

I 

3.657.635 

I 
4.464.13 1 4.326 

I 

826.586 
I 



!i Sentra produksi ini merupakan kelompok usaha yang telah bergabung dan 

membentuk usaha bersama dalam mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh 

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

9. 

10. 

1 1. 

12. 

/ 
13. 

14. 

bersama dan ada yang berbentuk koperasi 

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 Tjuk 
c. Tenun 

Kota P Panjang 
a. Kapur Bakar 
b. Kulit 

Kota B Tinggi 
a. Kerupuk 

b. Kopi 
c. Konpeksi 

d. Sulaman 
Kota P Kurnbuh 
a. Kerupuk dan 

sejenis 

b. Makanan 
ringan 

c. Sulaman 
Sumber: Departemen 

508.00 

1.366.090 

1.040.072 

2.695.250 I 

54.223.997 

Perabot Rotan 
Minyak Nilam 
Perbengkelan 

Any. Rotan 
Sulamanhordir 
Konl por 
Sepatu 

Perabot Kayu 
Bordir 

Kerupuk Ubi 
Sapu Tjuk 
-Songket 
-Tenun 

-k Sanjai dl1 
Kopi Bubuk 
-Pakaian Jadi 
-Konpeksi 
Sularnan 

8 

4 5 

157 

3 4 

I 

34 

289 

733 

148 

Kapur Bakar 1 
I 

I 
I 

112.700 

652.616 

2.389.079 

442.905 

1.458 
Penya. Kulit 

-Kerupuk Ubi 

-Krp. Lento 
-Up.  Merah 
-Krp. Golong 
Makanan ringan 
Gelamai 
Sulaman/bordir 

1.92 1.610 276 

Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. 

83 

631 I 
307.667 7.186.913 1 

I 
I i 

1 



IJntuk dapat melahukan pembinaan kepada usaha kecil, maka pemerintah daerah 

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

dan UKM dan Kanwil atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan 

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

usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas pendirian 

Rzisiness Developnzent Cerlter (BDC) dan Hu.~irzess Ilevelopment Service (BDS) untuk 

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

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

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

berusaha memberdayakan usaha kecil sesuai dengan arah pengembangan ekonomi 

kerakyatan di Sumatera Barat. 

2. Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pengembangan perekonomian 

daerahnya lebih banpak mengandalkan pada industri kecil atau industri kecil rumah 

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

pemerintah dalam membantu permodalan dalarn pengembangan usaha kecil tersebut. 

Seperti halnya pemerintah daerah Sumatera Barat, pemerintah DI Yogyakarta juga 

menjadikan sektor industri kecil dan rumah tangga sebagai suatu sumber dari 

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

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

dilakukan dalam pengembangan usaha kecil. Salah satu usaha yang dilakukan 



pemerintah adalah dengan memanfaatkan sumber dana dari pihak luar atau lembaga 

keuangan untuk dapat menggalang kebutuhan modal operasional. 

Untuk mengetahui perturnbuhan usaha kecil di DI Yogyakarta maka dapat 

dilihat pada Tabel 5.5 berikut 

Tabel 5.5 Unit Industri DI Yogyakarta 
tahun 1998 - 2002 

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan DI Yogyakarta. 

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

kecil. Ini mengindikasikan bahwa usaha kecil merupakan tumpuan ekonomi rakyat di 

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

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yaitu 

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

daerah ini menyebar usaha kecil dan industri rumah tangga yang menjadi mata 

pencarian sebagian masyarakat dan juga merupakan sumber pendapatan daerah. 

3. Lembaga Permodalan 

Lembaga permodalan adalah instansi atau lembaga yang menyediakan atau 

mengalokasikan sejumlah dana untuk dipinjamkan kepada usaha kecil dalam rangka 

membantu usaha kecil dalam penyediaan dana untuk tujuan pengembangan dan atau 

menjalankan operasi usaha kecil tersebut. Lembaga permodalan itu dapat berupa 



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

lembaga yang izin usahanya adalah dalam meneyediakan jasa kredit kepada nasabah 

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

adalah lembaga yang menyediakan kredit kepada usaha kecil karena keputusan 

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

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

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

bentuk, tugas atau manajemen. 

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

permodalan yang ikut dalam memberdayakan usaha kecil adalah Bank Umum 

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

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

tingkat bunga pasar dan tingkat bunga yang berlaku umum. Dari hasil obsenlasi pada D1 

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

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

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

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

kredit kepada usaha kecil dan menengah sangat tergantung kepada kemampuan bank 

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

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

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

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

dalam mengembalikan utangnya. Dengan demikian secara utuh, perjanj ian antara bank 



dengan nasabah murni didasarkan atau kesuaian kredit dan tingkat bunga umum yang 

berlaku. 

Disamping sumber permodalan dari bank, maka dari hasil penelitian dapat 

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

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

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

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

kepada usaha kecil dengan tingkat bunga yang relatif kecil yaitu berkisar 0 - 4?4, 

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

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

membantu usaha kecil dalam penyediaan modal kerja dan pengembangan usaha. 

Sumber permodalan lain berasal dari Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM 

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

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

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

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

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

dengan tingkat bunga 4%, sedangkan yang disalurkan oleh Dinas Koperasi dan UKM di 

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 20'6 

lainnya berupa hibah pada usaha kecil. Dana hibah digunakan untuk Dinas dan 

Pemerintah sebagai dana pelatihan, pembinaan dan pengadaan pameran bagi pengusaha 

usaha kecil yang dipilih dan dijadikan sebagai pilot proyek pengembangan. 



Sumber pennodalan 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% sarnpai 

dengan 12%. Sebenarnya dari 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 23 

buah. BUMN itu adalah seperti pada Tabel 5.6 berikut: 

Tabel 5.6 Nama BUMN Penvalur Modal untuk Usaha kecil di Sumbar 
No 

1 

2 
3 

I 4 l ~ n ~ k a s a  Pura I1 

Semua BUMN ini secara terus menerus menyalurkan dana yang disisihkan dari 

No 
17 

6 
7 

8 

sebagian laba (1 - 5%) untuk kebutuhan dana pada usaha kecil dan menengah dan dana 

Narna BUMN 
Semen Padang 
Posindo 
Pertamina 

Nama B W ? J  

BRI 

/ 5 ITBOBA 13 b r u d a  Indoenseia 2 1 birta Raya hiina 

12 bass Raha j a  

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

18 butama Karya 
19 hotour 
30 bank Mandiri 

Sumber: Posindo Sumatera Barat tahun 2002 

Pelindo I1 
Sucupindo 
Askes 

memerlukan dana tambahan. Untuk dapat terjadinya suatu efisiensi dan ketepatan 

No 1 Narna BU?rS 
I 

9 $LN 

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

10 
11  

14 b u t a r i  I\.' I 22 busantara \.'I I 

Gas Negara 
T a s ~ e n  

15 berum Pesadaian 
16 berum SPU 

23 bamsorstek 
24 j~elkom 



tersebut. Maka sesuai dengan keputi~san yang dikeluarkan pemerintah bersama para 

pimpinan BUMN, maka ditunjukkan PT Semen Padang sebagai koordinator penyaluran 

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

BUMN yang ada di daerah wilayah koordinator juga masih diberikan kesempatan 

menyalurkan dana yang mereka rniliki, dimana para penyalur dana hams memberikan 

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

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

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

memudahkan usaha kecil dalam menghubungi BUMN pemberi modal. Dari hasil 

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

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

akan disalurkan untuk kredit pengembangan usaha dan penambah modal usaha kecil 

sebesar 80%, sedangkan sisanya sebesar 20?C 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 Peneli tian 

Untuk rnendapatkan data pang berhubungan dengan pemberdayaan surnber 

permodalan untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dilakukan penelitian di Sumatera 

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

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

diperoleh dari usaha kecil yang rnenjadi 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. Dari 

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

adalah seperti pada Tabel 5.7 

Pengambilan responden atau sampel lebih didasarkan atas pertimbangan dari 

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

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

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

jumlah sampel adalah seperti pada Tabel 5.7 berikut. 

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

Sedangkan untuk mendapatkan data penelitian DI Yogyakarta dengan tujuan 

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

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

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

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

Sampel penelitian pada DI Yogyakarta adalah seperti Tabel 5.8 berikut: 

No I Nama Usaha 
Jumlah . . - - - - . . - - - - -- - - - - 

l ~ w s a h a  Pengrajin Sentra I I Sampel , 
1. 
2. 
3. 
Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat 

39 
185 
462 

Kerajinan Rotan 
Emping Malinjo 
Pakaian jadi, Sulaman-Bordir 

I 

17 - 
7 8 
4 6 

1 
J 
-, 

17 
3 0 
3 0 



Tabel 5.8 Jumlah Pengusaha, Pengrajin Sentra usaha kecil yang diteliti di 

Untuk DI Yogyakarta juga terdapat beberapa kerajinan rotanfbambulkayu. Usaha 

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

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

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

tersebut masih berada pada sektor yang sama dengan rotan. Berdasarkan hasil suwei 

Dl Yogyakarta. 

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

sembilan (9) usaha kayuffurnitur. Dengan demikian untuk usaha rotan1-barnbul;ayu, 

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

Kabupaten Sleman, usaha kayw'furnitur berlokasi di Kabupaten Bantul (4 usaha), 

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

Selanjutnya di DI Yogyakarta juga berkembang usaha emping malinio dan 

No 

1. 
2. 
3. 

sejenisnya. Berdasarkan hasil survei dan u,aLvancara, maka jumlah sampel usaha 

emping melinjo dan sejenisnya yang bisa diperoleh yaitu sebanyak enam (6) responden. 

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

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

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

Sumber: Hasil penelitian pada DI Yogyakarta. 

Nama Usaha 

Kerajinan Rotan dan kayu 
Emping Malinjo 
Pakaian jadi, Sulaman-Bordir 

Usaha kecil dan Penppjin 

emping melinjo dapat diatasi dengan memperbanyak jumlah sampel pada usaha 

rotan/bambukayu/fumitur. 

Pengusaha 
15 
6 
9 

Pengrajin 
15 
6 
9 

Sampel 
15 
6 
9 



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

Berdasarkan hasil survei dan kvawancara maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 

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

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

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

Sedangkan untuk sampel lembaga permodalan menggunakan pendekatan yang 

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

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

berikut: 

Tabel 5.9 Sumber Permodalan yang diteliti di Sumatera Barat dan D1 Yogyakarta. 

I I Nama Sumber Pennodalan I 
I 

1 .  
3. 
3. 

Sumber: Hasil penelitian pada DI Yogyakarta dan Sumatera Barat. 

Pemerintah daerah (Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota) 1 
Kanw-il dan Dinas Koperasi dan UKM (tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota) 1 
Kanwil dan Dinas Perindustrian dan Perdazangan (tingkat Propinsi, Kabupaten 
dan Kota) 

4. 

5. 

C. Profil UK di Propinsi Sumatera Rarat dan DI Yogyakarta 

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

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

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

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

Bank Umum (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BPD Yobyakarta dan Sumatera / 
Barat) 
BUMN (Posindo, Telkom, Indosat, PLN, Pertamina, BRI, Bank Mandiri dan / 
Semen Padanr) I 



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

sebagai berikut: 

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

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

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

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

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

masing-masing usaha kecil yang diteliti di propinsi Sumatera barat dan DI Yo~yakarta.  

Kerajinan Rotan 

Di Sulnatera Barat terdapat beberapa kerajinan rotan. Industri Kerajinan Rotan 

di kelurahan Pitameh Kota Padang ini adalah usaha anyaman yang tradisional dan 

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

usaha kerajinan anyaman rotan yang dijadikan perabot ini dimulai dan didirikan oleh M. 

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

keluarga. Usaha pertama ini bernama Alisis Perabot (furniture). Sampai saat ini 

keluarga ini sudah semakin banyak dan berkembang dan mendirikan usaha secara 

sendiri-sendiri. Sampai saat ini terdapat 17 usaha kerajinan rotan yang ~nenjalankan 

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

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

Untuk dapat lebih lancamya usaha kerajinan rotan ini, sebenarnya sudah 

dibentuk dan didirikan sebuah koperasi yang saat ini tidak ber-jalan lagi karena tidak ada 

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



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

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

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terdapat hanya 

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

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

Y unus. 

lndustri kerajinan anyaman rotan dike jakan di rumah masing-masing pengrajin dan 

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

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

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

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

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

parcelkado. Disamping itu, unit usaha ini juga menjual barang setengah jadi berupa 

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

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

Sementara i tu  kerajinan rotan di DI Yoaakarta sudah cukup berkembang. Produk 

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

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

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

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

Bambu di Kabupaten Sleman dan kayulfurniture di Kabupaten Sleman dan Bantul 



Usaha Emping Malinjo 

Usaha emping Malinjo juga berkembang di Sumatera Barat. Usaha emping malinjo 

di Lohong, Karan Aur dan Ampalu di kecamatan Pariaman Tengah ini tumbuh dan 

berkembang karena di daerah ini tumbuh banyak batang malinjo. Tumbuhan keras ini 

berbuah secara musiman dan berbuah cukup banyak, sehingga memberi motivasi pada 

masyarakat untuk mengolah menjadikan makanan ringan berupa kerupuk emping 

malinjo setengah jadi. Buah malinjo yang telah masak diolah masyarakat secara 

tradisional dengan menggunakan kompor dan kuali serta kemudian di pukul dengan 

menggunakan palu dan landasan dari kayu atau balok. 

Menurut informasi yang ada, terdapat 34 unit usaha dengan jumlah peke j a  64 orang 

di Lohong, 26 unit usaha di Karan Aur dengan pekerja 85 orang dan di Ampalu terdapat 

I 8 unit usaha dengan 36 pekerja. Namun secara tidak tercatat, terdapat unit usaha atau 

pengajin pada rumah-rumah penduduk yang tidak terdaftar dengan baik. Para pengajin 

inilah yang bergabung untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUB) untuk 

emping malinjo. Para pengrajin memproduksi atau melakukan pekerjaan pada rumah 

masing-masing dan kemudian menjualnya kepada pengumpul atau dijual langsung oleh 

pengajin. Pada dasarnya semua pengrajin tidak memiliki toko khusus untuk menjual 

produk, akan tetapi hanya menwnakan pinggiran rumah atau diletakkan di pinggir 

jalan raya 

Usaha pembuatan kerupuk emping rnalinjo dijadikan oleh masyarakat sebagai 

usaha sambilan atau sampingan dan dikerjakan hanya pa@ hari mulai dari jam 8.00 

sampai 12.00. Setelah itu, masyarakat mengerjakan pekerjaan lain untuk dapat 

mencukupi biaya hidup keluarga Menurut pzr~gakuan pengrajin, usaha ini hanya untuk 



mengisi waktu senggang di pagi hari dan bukan merupakan pekerjaan utama. Menumt 

para bapak-bapak, usaha mengerjakan emping malinjo tidak dapat menutupi biaya 

hidup dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu peke jaan  memproduksi dilaksanakan 

oleh masyarakat (khususnya ibu-ibu) pengrajin adalah untuk menambah penghasilan 

dan tidak merupakan pekerjaan tetap. 

Disamping para ibu-ibu mmah tangga yang menganggap pekerjaan mengolah 

emping malinjo menjadi kerupuk merupakan pekerjaan sampingan, namun ada 

beberapa ibu-ibu yang menganggap pekerjaan ini merupakan usaha yang men-janjikan. 

Para ibu-ibu ini memanfaatkan industri nlmah tangga lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan akan kerupuk atau ernping malinjo yang akan dijual. Oleh karena itu ada 

beberapa ibu-ibu yang mengusahakan peke j aan  ini dengan baik dan ada sang telah 

membuat kelompok usaha bersama dalam rangka menyediakan kebutuhan atau 

memenuhi permintaan akan kerupuk emping malinjo. Di Pariaman Tengah ini ada 3 

buah kelompok usaha bersama (KUB) sang masih menjalankan kegiatannya. Ketiga 

KUB itu adalah KUB Budi Setia yang dipimpin oleh Ayang, KUB Saiyo Sakato yang 

dipimpin oleh ibu Emi dan KUB Dua Putri >'ang dipimpin oleh Neli. KUB ini 

berkedudukan di setiap daerah yang menghasilkan kerupuk emping malinjo. Ketiga 

KUB ini sebenarnya hanya menjalankan kegiatan atas nama bersama akan tetapi tetap 

bekerja sendiri-sendiri. Seharusnya KUB mengusahakan penjualan dan pemasaran, 

sedangkan pengrajin dianggap sebagai pekerja. Dzngan demikian para pengelola KUB 

itu sebenarnya pengumpul dari produk yang dihasilkan oleh masing-masing anggota 

dan siap untuk dipasarkan. Dari hasil penelitian tsrlihat b a h ~ ~ a  sebenarnya KUB-KUB 

tersebut belum menjalankan funpinya sebagaimana yang ssharusnya. 



Sementara itu, usaha emping melinjo di DI Yogyakarta merupakan usaha utama 

pemilik, bukan usaha sampingan. Usaha ini sudah cukup berkembang dibandingkan 

dengan yang ada di Sumatera Barat. Produk emping melinjo di buat menjadi beberapa 

rasa (alami, manis, pedas dan manis-pedas). Produknya dijual secara local dan ada juga 

dijual ke propinsi tetangga seperti ke Jawa Timur. Usaha emping in pada umumnya 

terdapat di Kabupaten bantul dan hanj.a ada satu responden di kabupaten Sleman. 

Usaha Kerajinan Pakaian Jadi 

Usaha kerajinan pakaian jadi di Sumatera Barat terdapat di kenagarian 

Panampung Kecamatan IV Angkat Kabupatan Agam adalah suatu usaha kerajinan ynng 

telah turun temurun dan telah lama berkembang di kenagarian tersebut. Di kenagarian 

ini terdapat pengrajin yang membuat pakaian jadi dan sulaman di rumah-rumah masing 

pengrajin dan biasanya dijual ke pasar atau dimasukkan secara langsung lie penjual di 

pasar Bukittinggi. Secara khusus, usaha ini memiliki tempat yang tetap akan tetapi 

hanya menggunakan rumah sebagai tempat operasi. Sebenarnya para pengajin di 

kenagarian ini tidak menghasilkan pakaian jadi yang siap pakai, akan tetapi yang 

dihasilkan adalah pakaian atau bahan setengah jadi yang siap untuk diolah lebih lanjut. 

Adapun produk yang dihasilkan oleh pengrajin ini berupa Jilbab, Mukena, Baku 

kurung, Baju kebaya, Taluk balango dan baju gamis. 

Menurut data yang diperoleh dari kenagarian Panampung dan data dari dinas 

perdagangan perindustrian, terdapat 28 usaha kecil konveksi dengan 392 anak jahit dan 

18 usaha kecil bordir dengan 72 anak jahit. Setiap usaha yang ada ini secara bebas dan 

bersaing menjual hasil produksinya ke pasar atau kepada penjual di kota Bukittinggi. 



Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan harga dan kualitas antara para 

pengusaha yang ada di sekitar kenagarian yang mengakibatkan kerugian antara para 

pengrajin tersebut. Karena kondisi inilah, maka salah seorang pengusaha di kenagarian 

Panampung (Hj Rosma) mendirikan suatu UKM yang menghasilkan pakaian setengah 

jadi dan langsung menjualnya. Hj Rosma menyeiva dan mengajari anak-anak jahit dan 

hasil jahitan tersebut dijual di.show room yang telah disiapkan sendiri dan show room 

ini juga berfungsi sebagai toko. 

Disisi lain, Hj. Melly Izmi salah seorang pengajin sulamanhordir dan pakaian 

jadi membuat gagasan untuk mendirikan koperasi pengajin sulaman dan bordir dalam 

rangka mengelola dan meningkatkan taraf hidup pengrajin. Pada tanggal 5 Desember 

1999 dan dengan jumlah 24 orang pengrajin mendirikan sebuah koperasi dengan nama 

Koperasi Pengrajin Sulaman Bordir Panampung (KSBP) dengan Badan hukum No. 

91/BH/KDK-31/X1-2000 tanggal 29 Nopember 2000. Koperasi KSBP ini sampai saat 

ini sudah beranggotakan pengrajin sulaman dan bordir sebanyak 100 orang. Dengan 

adanya Koperasi ini, maka sudah ada sebuah lembaga atau perkumpulan yang dapat 

membantu menyalurkan dan menjual produk yang telah diselesaikan oleh pengrajin. 

Disisi lain, para pengrajin juga dapat menjual secara bebas kepada pengusaha atau toko 

lainnya secara bebas. Para pengrajin dapat juga menerima pesanan jahitan dari para 

pengusaha atau toko sehingga kegiatan dari para pengrajin masih tetap jalan. 

Karena usaha sulaman dan boxdir ini rnerupakan usaha rumah (home industr).) 

yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dan dapat dikerjakan kapan saja sesuai dengan ivaktu 

yang tersedia, maka kegiatan ini tidak pernah berhenti dan dilakukan oleh ibu-ibu setiap 

hari. Hasil kegiatan ini akan diterima oleh ibu-ibu pengrajin sebagai penghasilan dan 



merupakan mata pencarian tambahan atau membantu anggota keluarga. Dengan 

demikian, kegiatan ini masih tetap dapat dijalankan, meskipun dalam kondisi ekonomi 

yang sulit dan dalam resesi. Karena ha1 itulah, pemerintah daerah Kabupaten Agam 

bemsaha menggalakkan dan mendirikan sebuah Business Development Center and 

Trading House. Lembaga ini didirikan dengan kerja sama pengrajin dengan pemerintah 

dan pengusaha dan bertujuan untuk membantu pengusaha akan kebutuhan barang pang 

akan dipasarkan disisi lain juga untuk membantu dan membina pengrajin dalam 

memasarkan produk yang dihasilkan. 

Untuk daerah DI Yogyakarta usaha pakaian jadikonveksihatik juga sudah 

cukup berkembang. Produk usaha ini berupa seragam olah raga, jaket, alas meja, sola, 

dan jarek. Usaha pakaian jadi ini mempakan usaha utama pcmilik pang sudah turun 

temurun. Produk pakaian jadi ini di-jual secara local, nasional dan ada juga ekspor 

(khusus untuk batik) 

a. Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan sekali dalam ~nenjalankan suatu 

organisasi atau perusahaan. Semakin baik kualitas dan kinerja sumber daya manusia, 

diyakini akan semakin baik kinerja dari organisasi tersebut. Dengan sumber d a ~ . a  

manusia yang berkualitas, maka segala aktivitas akan dapat dijalankan dengan baik dan 

benar dengan mengacu kepada rencana dan pertimbangan yang telah disusun dengan 

baik dan matang. Sumber daya manusia yang berkualitas juga akan lebih berpikir 

rasional dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, maka keberhasilan suatu 



usaha akan &pat dicapai dengan baik jika seandainya dikelola dan dilaksanakan oleh 

sumber daya manusia yang cocok 

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, UK yang diteliti dipimpin oleh satu orang 

pengusaha yang sekaligus pemilik dan ada yang langsung bertindak sebagai pengrajin. 

Dengan demikian para pemilik ini langsung bekerja menjalankan usaha, mulai dari 

membeli bahan baku dan bahan penolong, memproduksi (mengolah) sampai langsung 

menjual produk jadi (barang selesai). Semua pekerjaan dilaksanakan dan dilakukan oleh 

pimpinan dan kadang-kadang tanpa dibantu oleh tenaga administratif. Sebagai 

gambaran kualitas sumber daya manusia pada UK yang diteliti, maka dapat dilihat 

kualitas tenaga menejer atau pemilik dan para pekerja dari sudut tingkat pendidikan 

formal. Dari hasil penelitian maka dapat dihasilkan data pada Tabel 5.10. Sedangkan 

pada Gambar 5.1 digambarkan kualitas sumberdaya manusia usaha rotan dalam ukuran 

persen dari jumlah pengusaha densan kualitas pendidikan yang telah mereka tamatkan. 

Tabel 5.10. Tinrkat Pendidikan Pen~usaha USAHA KECIL 

5 33.33:- 2' - ~ 33.331 

15 100.00. 6 1OO.OC 

Sumber: Hasil Penelitian di UK setelah diolah tahun 2003 

S o  pendidikan Usaha Kecil 
I Rotan I O/b i hlalinjo I % I Pakaiaan i % / Jumlah I O b  



Gambar 5.1. Pendidikan PenQusaha Rotan-Kayu-Bambu 
I 

Pendidikan Pengusaha I 
Rotan-Kayu-BaMu 

I 

i 

I 

i <=SD S L P  S LTA P T 

I Tingkat 

Sumber: Hasil Penelitian di UK setelah diolah tahun 2003 

Dari Tabel 5.10 dan Gambar 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa pada umumnya 

pemilik yang sekaligus jadi menejer usaha rotan di Sumatera Barat berpendidikan SLTP 

dan SLTA, misalnya untuk usaha rotan terjadi penyebaran pendidikan SD sebanyak 3 

orang (17,65%), SLTP sebanyak 8 (47,06%) orang, SLTA sebanyak 3 orang (23,5396) 

dan Perguruan tinggi sebanyak 2 orang (11,76%). Sementara itu di DI Yogakarta 

pendidikan terakhir pengusaha rotan yang tertinggi adalah SLTP dan perguruan Tinggi, 

yang masing-masingnya adalah 26,6796. Pada umumnya pemiiik atau menejer ini 

adalah orang tua dari keluarga. Jika dilihat berdasarkan pendidikan, maka dapat penulis 

prediksikan bahwa usaha rotan ini kurang dapat berkembang dengan baik karena usaha 

masih dipimpin oleh orang-orang yang telah lanjut usia dan juga berpendidikan yang 

rendah, sedangkan anak-anak mereka bzlum diberikan izin untuk memegang tampuk 

(pucuk) pimpinan. Menurut salah seorang pengajin, orang tua mereka belurn 

menyerahkan kepemimpinan kepada yang lebih muda sebab dianggap masih belu~n 

mampu untuk mengelola usaha dengan baik. Orang tua mereka masih beranggapan 



bahwa dia lebih mampu untuk menjadi pimpinan dan masih dapat mengelola usaha 

yang sedang dijalankan. Disisi lain karena usaha yang mereka lakukan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka yang bertanggungjawab atas keluarga 

adalah orang tua. Tambahan lagi, para pekeja yang membantu usaha ini untuk 

melakukan kegiatan juga berpendidikan rata-rata SLTP, sehingga tidak ada sinergi yang 

baik antara pemilik dengan peke j a  dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

usaha yang sedang mereka lakukan. 

Usaha emping malinjo juga mengalami masalah yang sama dengan usaha industri 

kerajinan rotan. Pendidikan yang do~ninan b a g  pemilik yang sekaligus pimpinan 

(menejer) usaha di sumatera barat adalah sampai SLTP (37%). Usaha ini juga kurang 

dapat berkembang dengan baik dan sangat bersifat tradisional sehingga dari tahun ke 

tahun tidak ada perubahan yang berarti. Usaha ini tidak dikelola dengan baik. 

Gambar 5.2. Pendidikan Pengusaha Emping-Jagung 
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Sumber: Data setelah diolah 

Adakalanya usaha mereka hanyalah memproduksi atau menerima upah dari 

usaha lain, sehingga mereka itu hanyalah menjadi pekerja bagi usaha lain yang lebih 

baik. Semua keadaan itu menjadikan usaha yang dipimpinnya tidak dapat berkembang 



sedangkan yang dilakukannpa adalah sekedar mendapatkan tambahan penghasilan 

untuk dapat membiayai kehidupan. Usaha emping malinjo yang menjadikan komoditi 

unggulan bagi Kota Pariaman ini pada saat ini masih hanya nama dan belum dapat 

berkembang dengan baik karena belum dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan 

yang memadai dan disisi lain, usaha ini dijadikan oleh pengusaha atau pengajin sebagai 

usaha sembilan untuk menambah penghasilan dalam memenuh kebutuhan keluarga 

sehari-hari. Para pengusaha belum memiliki keseriusan dan kernitmen untuk 

menjadikan usaha emping malinjo sebagai usaha yang menjanjikan dan dapat 

dikembangkan sebagai usaha utama. Disisi lain, jika dilihat dari sisi tenaga kerja yang 

memproduksi, maka usaha emping malinjo ini dilaksanakan oleh anak muda yang baru 

memduduki bangku SLTA atau tamat SLTP. Mereka bekerja hanyalah untuk dapat 

menambah kebutuhan hidup dan bukan merupakan mata pencarian utama. Mereka 

bekerja di pagi hari jika hari baik dan terang (panas) dan pada siangnya mereka 

melakukan pekerjaan lain. 

Untuk DI Yogyakarta, 50% pemilik berpendidikan SD, 33% SLTA dan 1796 

Perguruan tinggi. Usaha emping malinjo di DI Yogyakarta bukan merupakan usaha 

sampingan tetapi usaha utama keluarga. Walaupun sebagian besar pemilik hanya 

berpendidikan SD, usaha ini tetap berkembang dengan baik. 



Gambar 5.3. Pendidikan Pengusaha Pakaian jadi 
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Sumber: Data setelah Diolah 

Sumber daya yang lebih baik di Sumatera Barat terdapat pada usaha 

pakaian/sulaman bordir. Banyak dari pengrajin atau pengusaha yang telah 

berpendidikan sampai dengan SLTA. Dari 30 orang pengrajin yang diobsenrasi, 14 

diantaranya telah menamatkan SLTA (47%) dan ada 5 (17%) orang yang telah 

menamatkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Demikian pula untuk DI 

Yogyakarta 88,89% pengusaha pakaian jadi berpendidikan SLTA dan 1 1 , l  I?,,& 

Perguman Tinggi. Hal ini lebih mencenninkan kualitas sumber daya manusia yang 

lebih baik dalam pengelolaan usaha mereka. Para pemilik ini telah beke j a  dan berusaha 

secara baik dan teratur dan menjadikan usaha ini sebagai kegiatan uta~na dalam 

meinenuhi kebutuhan hidup. Disisi lain, para pemilik telah menuruni pengetahuan 

mengelola usahanya secara turun temurun, sehingga mereka sudah dapat mengelola 

usaha dengan cukup baik. Para pengrajin sudah menganggap pendidikan sebagai dasar 

untuk mengembangkan usaha. Disisi lain, dalam meningkatkan penghasilan dan 

sekaligus untuk dapat mengendalikan harga, maka pada usaha ini telah ada suatu wadah 



koperasi yang bersifat sebagai kelompok usaha bersama (KUB) yang diberi nama 

Koperasi PSBP (Pengrajin Sulaman dan Bordir Penampung). Koperasi ini bertindak dan 

berusaha sebagai pemberi bantuan kepada pengrajin dalam membantu konsultasi dan 

memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengrajin ke luar daerah Sumatera Barat. 

Tambahan lagi, koperasi ini juga dijadikan sebagai tempat untuk meminjam uang dalam 

rangka menambah modal usaha bagi pengrajin. Karena usaha sulaman dan bordir ini 

sudah dikelola oleh orang-orang yang cukup baik kualitas dan berpendidikan, maka 

kemungkinan pengembangan usaha sulaman dan bordir ini akan semakin menjanjikan 

atau akan semakin baik, sehingga usaha ini dapat menjadi primadona dari komoditi 

daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Untuk DI Yogyakarta, 88% pemilik usaha pakain jadi berpendidikan SLTA dan 

sisanya berpendidikan Perguruan tinggi. Usaha ini sudah dikelola dengan baik karena 

sebagian besar pemilik sudag perpendidikan cukup bagus (SLTA) 

Gambar 5.4 Pendidikan Pengusaha Sampel Penelitian 
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Sumber: Data setelah Diolah 



Secara umurn, responden penelitian di Sumatera Barat berpendidikan SLTP 

(34%), SLTA (34%), SD (21%) dan Perguman Tinggi hnya 12%. Kemudian di DIY 

pemimpin usaha kecil sebagian besar berpendidikan SLTA (50%), 20% perguruan 

tinggi dan 16,67% berpendidikan Sekolah Dasar dan 13.13 % berpendidikan SLTP. 

Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pola pikir dalam 

pengembangan usaha. Jika dilihat secara umum bahwa secara rata-rata tingkat 

pendidikan pengusaha usaha kecil di DIY lebih baik dari pada pendidikan pengusaha 

dari Sumatera Barat. Kemungkinan dengan kualitas pengusaha yang lebih baik ini akan 

dapat mengakibatkan pengelolaan dan kepemimpinan dari para pengusaha akan lebih 

bai k. 

Selanjutnya, kondisi tenaga kerja sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 

5.11 berikut. 

Tabel 5.1 1 Kondisi Kanrawan USAHA KECIL 

Jika dilihat dari sudut pekerja, maka dari 77 usaha yang diobsenrasi, maka rata- 

rata usaha kecil ini memiliki karyawan 3 - 7 orang. Pada umumnya pemilik juga 

merupakan salah seorang dari pekerja usaha tersebut. Dengan demikian, jilmlah 

No Fendidikan Usaha Kecil 
R o t a n ]  ?'o ] hialinjo I ?a 1 Pakain 1 '36 I Jumlah 1 '% 

Rata Pekerja di Sumatera Barat 

2 Sekarang 5 142.S -. .-. ..- -. . 

ertumbuhan 1 1  183.33 31 281.82 

Sumber: Data setelah diolah 



jJ usaha kecil rotan, emping malinjo dan pengrajin sulaman (pakaian jadi), para pekerja 

ii 
;I z 
B 
I! 

mengerjakan pekerjaan atau untuk memenuhi pesanan yang telah ada. Pada umumnya 

para pekerja ini memiliki pendidikan SLTP dan digaji sesuai dengan pekejaan. Pada 

[ il emping malinjo misalnya, untuk mengerjakan 1 kg emping malinjo diayarkan upah 

sebesar Rp8.000. Para pekerja hanya dapat menyelesaikan pengerjaan emping ma1 injo 

Ii 
a 

I/ 

itu 1.2 kg per hari. Para pekerja itu bekerja dari jam 8.00 sampai jamn 12.00 dengan 

jumlah upah yang mereka terima hanyalah sekitar RplO.OOO. Sementara itu dl Dl 

Yogyakarta, upah tenaga kerja adalah Rp  1.000 per Kg emping j a d ~ .  Rata-rata karyawan 

bisa menghasilkan 10 Kg perhari (penerimaan bersih perhari Rp 10.000). Jika dilihat 

dari tingkat upah yang diterima oleh pekerja, maka kita dapat menyatakan upah yang 

kurang ~vajar karena berada di bawah tingkat upah minimum regional Rp420.000 per 

bulan. Oleh karena i tulah para pengrajin menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan 

sampingan dan dikerjakan jika ada waktu luang dan jika tersedia buah malinjo. Mereka 

dibayar dengan upah borongan atau perpotong yang dikerjakan. Setelah pekerjaan dapat 

dieselaikan, maka pada para pekerja dibayarkan upah yang menjadi haknya. Pada usaha 

I akan bekerja jika ada bahan yang akan diolah. Jumlah bahan yang ada sangat tergantung 

kepada musim buah dari malinjo. Hal serupa juga terjadi pada usaha sulaman dimana 

para pekerja juga akan bekerja jika adanya pesanan dan akan menghentikan pekerjaan 

jika tidak ada pesanan. Ada juga para pengrajin atau pengusaha yang mencoba menjahit 

1 dan menyediakan bahan meskipun tidak ada pesanan. Kondisi ini menyebabkan p 
terjadinya persaingan harga diantara para pengrajin. Para pengrajin dan pengusaha 

menentukan harga secara bebas sesuai dengan kualitas kain yang dipakai. Dengan 



demikian, produk konveksi atau sulaman ini  tidak memiliki standar atas kualitas dan 

harga. Harga dan kualitas ditentukan oleh para pengrajin, sehingga terjadi variasi harga 

diantara para pengrajin. 

Di DI Yogyakarta, jumlah tenaga kerja masing-masing usaha berkisar antara 2-6 

orang dengan pendidikan rata-rata SD dan SLTP. Usaha rotan sekarang karyawannya 

berjumlah 15 orang yang dibayar perhari. Usaha emping ka ryawnya  dulu rata-rata 2 

orang sekarang sudah menjadi 10 orang (bertumbuh 400%). Kemudian usaha Pakaian 

jadil konveksi, pada tahap awal rata-rata karyawannya 6 orang dan sekarang sudah 

menjadi 17 orang (bertumbuh 183,3396) 

Gambar 5.5. Jumlah Tenaga kerja Sampel Penelitian 
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Sumber: Hasil Penelitian tahun 2003 

Jumlah tenaga kerja pada saat awal pendirian untuk ketiga jenis usaha di 

Sumatera Barat lebih kurang 5 orang. Kemudian bsrkembang menjadi 16 orang tenaga 

kerja untuk ketiga jenis usaha atau bertumbuh sebesar 220%. Sedangkan di DI 

Yogyakarta, jumlah tenaga kerja awal hanya 1 1 orang dan sekarang jumlah tenaga kerja 

ketiga jenis usaha sudah berkembang jadi 42 orang atau bertumbuh 282%. 



b. Permodalan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sumatera Barat pada UK 

Kerajinan Rotan di Padang, Kerupuk Emping Malinjo di Pariaman dan Pengrajin 

Pakaian jadi (Sulaman dan Bordir) di Agam maka dapat dilihat kondisi modal awal saat 

pendirian dan saat ini seperti Tabel 5.12. Dari hasil \va\vancara yang dilakukan dengan 

pengusaha UK yang diteliti, modal awal dari peke jaan secara keseluruhan berasal dari 

modaI sendiri atau dari keluarga pengrajin. Nilai dari modal yang dihasilkan dalam 

Tabel 5.12. adalah merupakan perkiraan dari modal yang dimiliki oleh masing-masing 

pengusaha pada UK yang telah diteliti. 

Tabel 5.1 2 Perbandinclan Modal Awal USAHA KECIL 

0.00 -- .. - - 

SP=Rp70j -- t 

Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

h o  

Jika dilihat dari Tabel 5.12 di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada umunnya 

ketiga jenis UK yang diteliti memiliki modal awal yang paling banyak kecil dari 

Rp10.000.000 yaitu sebesar 79,22%. Sedangkan sisanya adalah memiliki modal awal 

I<=RplO jt 

0.00 

Modal Usaha Kecil 
Rotan I % 1 31alinjo I Oib I Pakaian / ?/o 1 Jumlah I 9.b 

Usaha kecil di Surnatera Barat 



antara Rp10.000.000 sampai dengan Rp30.000.000 sebanyak 19,48% dan sisanya 

sebanyak 1,30% memiliki modal awal sebesar Rp30.000.000 sampai Rp50.000.000. Hal 

ini mencerrninkan bahwa pada umumnya banyak usaha kecil ini memulai usahanya 

dengan modal yang rendah. Dengan dasar modal yang sedikit itulah U1: ini mencoba 

untuk berusaha dan beroperasi sehingga diharapkan akan dapat tumbuh dan 

berkembang pada masa yang akan datang. Jika kita lihat secara parsial untuk masing- 

masing UK, maka UK Kerajinan Rotan dengan modal di bawah Rp10.000.000 

sebanyak 58,82 untuk 10 UK sedangkan sisanya 6 UK dengan modal sebesar 

Rp10.000.000 - Rp30.000.000 atau sebanyak 35,29% dan 1 UK dengan modal sebesar 

Rp30.000.000 - Rp50.000.000 (5,88%). Pada usaha Kerupuk Emping Ma1 injo ternyata 

90% dari UK yang diteliti memiliki modal awal kecil Rp10.000.000 sedangkan sisanya 

hanya 10% memiliki modal antara Rp10.000.000 - Rp30.000.000. Demikian juga pada 

usaha pengrajin sulaman dan bordir pang menunjukkan 80% dengan modal kecil dari 

Rp10.000.000 sedangkan sisanya sebesar 20% atau 6 UK memiliki modal antara 

Rp10.000.000 - Rp30.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa UK yang ada di daerah 

Sumatera Barat ini memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas yaitu untuk 

UfS yang diteliti pada umumnya berada di bawah Rp10.000.000. 

Untuk DI Yogyakarta, dari Tabel 5.12 juga terlihat bahwa 80% dari usaha kecil 

sampel penelitian memiliki modal awal kecil dari Rp 10.000.000, Rp 10.000.000- Rp 

30.000.000 sebesar 6,67%, Rp 30.000.000- Rp 50.000.000 sebesar 13,67% dan lebih 

dari Rp 70.000.000 juga 13,67%. Untuk usaha rotan, sebagian besar (66,67%) memiliki 

modal awal kecil dari Rp 10.000.000, Rp 10.000.000- Rp 30.000.000 sebesar 6,67%, 

Rp 30.000.000- Rp 50.000.000 sebesar 13,33% dan lebih dari Rp 70.000.000 juga 



13,33%. Usaha emping melinjo semua sarnpel memiliki modal awal kecil dari Rp 

10.000.000. Kemudian untuk pakaian jadi, modal awal kecil dari Rp 10.000.000 sebesar 

88,88% dan sisanya (11,11%) memiliki modal awal antara Rp 10.000.000- Rp 

Kemudian, modal awal tersebut sudah berkembang secara bervariasi seperti terlihat 

pada Tabel 5.13 berikut. 

Usaha kecil di Sumatera Barat 
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100.0 
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1 6.6 
1 30.0 

20.0 4Rp 50 - 70 j t  . -. . . . -. . . 
S>=Q 70 jt - - --- -- 3 20.0 1 11.11 13.33 -- - 

9 100.0 3 0 100.00 
Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Tabel 5.13 Perbandingan Modal Sekarang US AHA KECIL 

Berdasarkan Gambar 5.6 di atas dapat kita lihat pada bahwa 47% dari usaha rotan 

yang ada di Sumatera Barat modal sekarangnya kecil Rp 10 Juta dan 41% berkisar 

antara 10 juta-30 juta. Namun untuk DI Yogyakarta, usaha rotan modalnya sudah 

berkembang sekitar 30 juta- 50 juta (33%) dan 50 juta- 70 juta juga sebesar 33%. Dari 

hasil gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa jumlah dan kondisi modal pengusaha 

usaha kecil di DIY lebih baik dari pada di Sumatera Barat. Terjadinya kondisi ini 

kemungkinan besar merupakan keseriusan dari pengusaha usaha kecil yang ada di DIY 

No~Modal Usaha Kecil 
Rotan I % I Malinjo I % 1 Pakaian I % I Jumlah I ?& 



yang menjadikan usaha kecil sebagai usaha utama dan merupakan sumber pendapatan 

keluarga. Disisi lain di Sumatera Barat kebanyakan usaha kecil merupakan suatu usaha 

yang lebih berorientasi untuk mengisi kokosongan waktu. 

Gambar 5.6. Kondisi Modal Rotan-Kayu-Bambu 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Jika dilihat dari kondiri modal usaha kecil emping malinjo di Sumatera Barat 

dan jagung di DIY, maka Gambar 5.7 dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Gambar 5.7. Kondisi Modal Emping-Jagung 
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Dan Gambar tersebut terlihat bahwa 87% dari usaha emping di Sumatera 

Baratmasih memiliki modal kecil dari RplO juta. Sedangkan di DI Yogyakarta 

modalnya sudah berkembang menjadi RplO juta- 30 juta. Hal ini konsisten dengan 

pernyataan sebelumnya bahwa usaha emping DI Yogyakarta lebih berkembang 

dibanding di Sumatera Barat. 

Gambar 5.8. . Kondisi Modal Pakaian Jadi 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Berdasarkan Gambar 5.8 diatas terlihat bah\\-a 63% dari usaha pakaian jadi di 

Sumatera Barat memiliki modal kecil dari Rp 10 juta sedangkan DI Yogyakarta modal 

sekarang usaha pakain jadi ini hampir sebagian besar usaha memiliki modal Rp 30 juta 

- Rp 50 juta. Kondisi ini menunjukkan modal yang digunakan oleh usaha kecil di DIY 

jauh lebih baik dari pada modal yang digunakan oleh usaha kecil di Suniatera Barat. 



Gambar 5.9. Kondisi Modal Sampel Penelitian 
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Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Berdasarkan hasil survei fernyata 70% dari seluruh responden usaha kecil di 

Sumatera Barat masih memiliki modal kecil dari Rp 10 juta. Sementara itu Dl 

Yoaakarta  modal sekarang responden sudah berkembang secara bervariasi yaitu RplO 

juta- R p  30Juta dan Rp 30 juta-Rp 50 juta masing-masingnya sebesar 30% dari total 

responden DI Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan responden penelitian usaha kecil DI 

Yogyakarta lebih berkembang modalnya dibanding Propinsi Sumatera Barat. Mungkin 

semua ini juga dapat mengidikasikan bahwa kinerja orang DIY lebih baik dari 

pengusaha Sumatera Barat dalam mengelola usaha kecil. 

Peningkatan jumlah modal yang ada atau dimiliki pada saat ini sebenarnya 

bersumber dari sumber permodalan atau pendanaan dari pihak ketiga, disamping modal 

sendiri atau keuntungan. Pada Tabel 5.14 digambarkan jumlah sumber modal usaha 

kecil yang berasal dari pihak ketiga yang digunakan dalam usaha. 



Tabel 5.14 Sumber Modal UK Selain Modal Sendiri 

6 20.00 13 16.88 

Berdasarkan inforrnasi dan hasil wawancara dengan responden Usaha Kecil di 

1 

burnlah UKM 

Sumatera Barat, maka dapat dinyatakan bahwa sumber modal paling banyak berasal 

151 3 0/ 

dari Pemerintah atau melalui dana BUMN yang telah dialokasikan. Dari data yang 

bsaha kecil DI Yogyakarta 

Sumber: Data hasil penelitian diolah 

diperoleh sebanyak 8 UK dari 17 UK kerajinan rotan (47.06%) menerima tambahan 

gemerintah 

I 

'&operasi 
3vodal  Ventura 
4 h b a h  
5$ank 
6bain-lain 

modal berupa pinjaman ringan dari Pemerintah. Usaha emping malinjo mendapatkan 

4 26.67 6 66.67 .- 16 53.33 
31 5 55.56 1 1  36.67 

0.00 - - - -- O . O q  - ? 0.00 
d 0.00"' 0.00 

5; 33.3; 5O.OC 3 33.33 .~ ..... I -- -- 1 1  - 36.67 - - - 

2; 13.33 :,-- 5 55.5q ---? 30.0 

tambahan dana modal sebanyak 10 dari 30 UK yang diteliti (33,33%). Sedangkan UK 

kerajinan sulaman bordir (pakaian) menerima skim kredit dari pemerintah sebanyak 12 

dari 30 UKM (40%) dari UKM yang diteliti. Kemudian secara bersama-sama ada 30 

dari 77 UK (38,96%) yang mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Hal ini 

mencerminkan bahwa dari jumlah UK yang diteliti ada 38,9696 yang mendapatkan 

bantuan modal dari pemerintah. Kemudian sumber pemodal terbanyak kedua adalah 

berasal dari Bank. Secara keseluruhan Bank membantu UK adalah sebesar 20,78% 



dengan memberikan pinjaman, kemudian diikuti oleh koperasi dan keluarga masing- 

masing pengusaha. Jika diperhatikan masalah permodalan pada UK saat ini dapat 

diatasi dengan memanfaatkan sumber modal dari pemerintah (dana yang dialokasikan 

dari APBN, APBD dan laba BUMN). Penggunaan modal dari pemerintah ini menurut 

para pengusaha dinilai sangat baik karena hanya dengan tingkat bunga yang rendah 

yaitu antara 4 - 6%. Misalnya di Pariaman, tingkat bunga yang diberikan kepada para 

pengrajin Emping Malinjo hanya 4% per tahun dimana kredit itu disalurkan oleh PT 

Posindo. Sedangkan di Padang diberlakukan tingkat bunga sebesar 6%. 

Kemudian di DI Yogyakarta, 53,339'0 dari usaha kecil atau 16 dari 30 usaha, 

sumber modalnya adalah dari pernerintah yaitu dari dana APBD dan APBN, kemudian 

koperasi dan bank (masing-masing 36,67%) dan dari lain-lain (perguruan tinggi) 

sebesar 30% atau 9 usaha. Apabila dilihat secara parsial, 5 dari 15 usaha rotan 

(33,33%) menggunakan dana bantuan dari pemerintah, kemudian dari pemerintah, 

koperasi dan lain-lain (perguruan tinggi). Untuk usaha emping, sumber dana terbesar 

adalah dari pemerintah juga yaitu 6 dari 6 usaha sudah menggunakan dana bantuan dari 

pemerintah, kemudian diikuti oleh koperasi dan bank (3 dari 6 usaha) dan lain-lain 

(perguruan tingi) yaitu 2 dari 6 serta bank. Untuk usaha pakaian jadi, sumber modal 

terbesar juga dari pemerintah (66,67%), kemudian dii kuti dengan bantuan dari koperasi, 

lain-lain (perguruan tinggi) dan bank. 

Jika dilihat dari penggunaan dana yang diperoleh, maka dana atau modal yang 

diperoleh tersebut digunakan untuk kegiatan usaha pada umumnya seperti pada Tabel 

5.15. Dari Tabel 5.15 itu dapat diketahui bahwa uang atau modal yang dipinjam dari 

sumber permodalan merupakan hxdit yang digunakan untuk meningkatkan kerja usaha, 



modal kerja, dan investasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, semua kredit yang 

diterima digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan usaha. 

Tabel 5.15 Jenis Pen~eunaan) Piniaman USAHA KECIL 

Sumber: Data hasil penelitian diolah 

Dari Tabel 5.15 ini dapat dilihat bahwa sumber kredit yang banyak diperoleh oleh 

para pengusaha di Sumatera Barat adalah berasal dari jenis KMK (Kredit Modal Kerja) 

yaitu untuk pengrajin rotan sebanyak 8 buah dari 17 jenis kredit atau 47,06%, emping 

malinjo 12 buah dari .30 jenis atau 40.00% dan usaha pakaian, sulaman dan bordir 16 

buah dari 30 buah atau 53.33%. Secara keseluruhan jenis kredit modal kerja yang 

diperoleh be rjumlah 36 buah (46.75%) dari 77 buah yang direalisasikan. Kemudian 

sumber kredit lainnya adalah kredit kerja usaha 27.27%, kredit usaha kecil 12.99%, 

kredit investasi 5,19% dan lain-lain 1,30%. Kredit lain-lain adalah kredit yang diterima 

dan digunakan oleh pengusaha bukan untuk tujuan usaha akan tetapi digunakan untuk 

tujuan pribadi. 



Di DI Yogyakarta sumber kredit utama pengusaha adalah berasal dari jenis Kredit 

Kerja Usaha yaitu 18 dari 30 jenis (60%). Kemudian diikuti KMK (Kredit Modal Ke ja )  

yaitu untuk pengrajin rotan sebanyak 4 buah dari 15 jenis kredit atau 26,67%, emping 

malinjo 4 buah dari 6 jenis atau 66,67% dan usaha pakaian, sulaman dan bordir 8 buah 

dari 9 buah atau 88,89%. Secara keseluruhan jenis kredit modal keja yang diperoleh 

berjumlah 16 buah (53.33%) dari 30 buah yang direalisasikan. Kemudian sumber kredit 

lainnya adalah, kredit usaha kecil23,33%, kredit investasi 16,67% dan lain-lain 3,3396. 

Kredit lain-lain adalah kredit yang diterima dari Perguruan Tinggi. 

c. Manajemen 

Seperti yang telah diuraikan &lam bagian sumber daya manusia yaitu berhubungan 

dengan tingkat pendidikan pimpinan dan pengelola UK yang diteliti. Secara umum 

dapat dinyatakan bahwa pimpinan dan pemilik UK berpendidikan SLTP sehingga 

kualitas dan gaya kepemimpinannya cenderung kurang baik dan lebih mengarah kepada 

kepemimpinan tradisional. Demikian juga dalam menentukan dan mengelola kegiatan 

di UK yang mereka pimpin. 

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pada umumnya UK ini tidak melakukan 

manajemen dengan baik. Semua ini dapat dibuhqikan dengan tidak adanya suatu 

perencanaan kegiatan dan produksi seperti Tabel 5.16 berikut: 

Dan 17 UK kerajinan rotan, hanya ada 3 UK atau 17,65% yang membuat 

perencanaan, khususnya dalam perencanaan produksi dari produk mereka hasilkan. 

Demikian juga halnya dengan 30 UK sulaman bordir yang hanya membuat perencanaan 



adalah 7 UK atau 23.33% sedangkan pada UK emping malinjo tidak ada membuat 

perencanaan sama sekali. 

Tabel 5.1 6.  Manajemen di UK 

No 

i 

1. 
2. 
3. 

UKM 

Sumbar 

1 .  

I J 

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah pada UK 

Kerajinan Rotan 1 3 
Emping Malinjo 1 0 
Sulaman Bordir i 7 

2. 
3. 

Menurut para pemilik usaha, kegiatan produksi dilakukan hanyalah jika ada bahan 

baku, memenuhi pesanan dan atau mengisi waku  istirahat. Pimpinan atau pemilik 

bekeja sesuai dengan naluri dan sekaligus hanya untuk memenuhi kebutuhan akan 

Sampel Membuat Perencanaan 

17.65 
0.00 

23.33 

15 
DIY 
Keraiinan Rotan i 15 
Emping Malinjo 

tambahan penghasilan. Setiap kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan tersedianya 

bahan atau adanya permintaan akan produk. Jika tidak ada permintaan atau bahan tidak 

ada, maka kegiatan produksi untuk sementara dihentikan dan kemudian pekerja akan 

Jml 

17 
30 

30 I 

100.00 

melakukan pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan tidak adanya suatu perencanaan dan 

Yo 

6 

pengendalian dari kegiatan operasi yang baik, khususnya dalam permasalahan produksi. 

Namun demikian, karena mana3emen didasarkan kepada saling ketergantungan antara 

pemilik dengan pekerja, maka kegiatan dapat berjalan dengan baik jika adanya 

pekerjaan dan akan berhenti jika tidak ada peke rjaan. Dalam keadaan pengendalian 

yang bersifat tradisional saja, UK masih dapat tetap jalan dan tumbuh, apalagi jika 

100.00 
Sulaman Bordir 

6 
88.89 8 9 



dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan didasarkan pada perencanaan yang 

tepat. 

Sementara itu, berdasarkan hasil survei di DT Yogyakarta, hampir semua responden 

telah membuat perencanaan usaha dan produksinya. Hanya ada satu usaha yang belum 

membuat perencanaan yaitu Ant Konveksi di Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden UK di Yogjakarta manajemen usahanya lebih baiki disbanding daerah 

Sumatera Barat. 

Jika dilihat dari segi permasalahan yang dihadapi oleh UK, khususnya dalam 

menjalankan kegiatan, maka sebenarnya banyak pennasalahan yang berhubungan 

dengan manajemen yang dihadapi oleh UK. Menurut hasil wawancara, permasalahan 

pertama adalah dalam permasalahan permodalan, kemudian secara berturut-turut adalah 

permasalahan pemasaran dan distribusi, produksi dan teknologi produksi serta 

pembukuan dan penyusunan proposal bisnis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka 

urutan permasalahan manajemen yang dihadapi oleh UK adalah seperti pada Tabel 

5.17. 

Dan Tabel 5.17 dapat diketahui bahwa masalah permodalan menduduki urutan 

utama dalam pemberdayaan UK. Dari keseluruhan UK yang diteliti, maka seluruh 

responden mengalami permasalahan dengan modal yang digunakan. Permasalahan 

dapat timbul dari jumlah dana 'yang dibutuhkan dan juga dalam pengembalian dana 

kalau dilakukan peminjaman dana untuk menambah atau membiayai kegiatan. Untuk 

itu sangat diperlukan sekali suatu manajemen yang baik atas modal yang dimiliki dan 

juga modal yang diperoleh dari pihak lain (tambahan) dari pihak lain yang harus 

dikembalikan secara teratur. 



$enaga ke r ja  c -. 13.33' - - C 0.OC 3 22.22 13.33 
burn1aG-u~~ 13 6 9 

Sumber: Data hasil penelitian diolah 

Dari Tabel 5.18 juga dapat dilihat bahwa dari perbandingan permasalahan yang 

dihadapi oleh manajemen dalam pengelolaan UKM, maka dapat diketahui bahwa 

masalah pennodalan menduduki posisi pertama yaitu sebesar 30,92% secara 

keseluruhan. Semua ini menunjukkan bahwa masalah permodalan dan pemasaran 

serta distribusi merupakan perrnasalahan utama yang dihadapi oleh UK dalam 

mengembangkan kegiatan dan usaha. Oleh karena itulah maka saat ini pemenntah 

berusaha melakukan pembinaan pada Usaha kecil dan koperasi dan berusaha 

mengatasi permasalahan pennodalan dengan memanfaatkan dana berplir  dari 

sumber APBN, APBD dan BUMN. Penggunaan dana yang berasal dari laba BUMN 

yang disisihkan merupakan s u m  alternatif yang tepat untuk digunakan sebagai dana 

pembinaan dan dan sebagai penyedia dana. 



. 3 b ~ a n  UsahaIProd 
4be1cnolo~i 

henaga keqa - 
Jumlah Masalah 
Jumlah UKM 

Sumber: Data Setelah Diolah 

Berdasarkan tabel 5.17 terlihat bahwva dari 63 unit masalah pada usaha kecil 

di Sumatera Barat ternyata 27% merupakan kesulitan permodalan. Demikian pula 

halnya dengan DI Yogyakarta bahwa dari 53 unit masalah pada 30 responden, 27% 

juga merupakan masalah permodalan. 

b. Pemasaran 

Berdasarkan hasil survei ternyata produk akhir dari usaha kecil dipasarkan 

secara local, nasional dan ekspor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 

berikut ini. 



Tabel 5.19 Daerah Pemasaran USAHA KECIL 
N o  

/usaha kecil Sumatera Barat 

Sumber: Data setelah diolah 

Jenis 

l$okal 

bsaha kecil DI Yogyakarta 

Berdasarkan table 5.19 terlihat bahwa produk usaha rotan di Sumaterea Barat 

pada umumnya dipasrekan secara lokal (82%), nasional (17%), ekspor (1%). 

Sedangkan untuk DI Yogyakarta, 79% dipasarkan secara local, 16% nasional dan 

5% ekspor. Pemasaran emping malinjo dikedua propinsi hanya bersifat local dan 

nasional. Sementara itu untuk pakaian jadi di Sumatera Barat 71% dipasarkan 

secara local, 21% nasional clan 8% ekspor. Sedangkan DI Yogyakarta, pemasaran 

secara lokla hanya 67%, nasional26% dan ekspor 7%. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UK, ternyata sebagian 

besar UK mengalami masalah yang cukup rumit dalam ha1 pemasaran dan 

distribusi. Namun sesuai dengan angket yang telah diberikan, maka ternyata hasil 

penelitian menunjukkan tingkat penjualan dengan tingkat keuntungan yang 

diperoleh cukup baik. Hasil pemasaran berupa tingkat penjualan, keuntungan dan 

biaya produk dapat dilihat seperti pada Tabel 5.20 berikut. 

Dari hasil penelitian pada UK kerajinan rotan menunjukkan bahwa penjualan 

kerajinan rotan cukup baik, dimana salah seorang pengrajin dan pengusaha rotan 

Persentase (%) 
Rotan I Malinjo I Pakaian ( Jumlah 

821 931 7 11 82 

lbokal 
2kasional 
3kkspor 
kurnlah 

79 
16 
5 

100 

62 
3s 

- 0 
100 

I 

67 
26 

7 
100 

69 
27 

4 
100 



menyatakan bahwa, rata-rata setiap dua hari mereka mampu menjual 1 - 2 atau 

sekitar 20 set perabot rotan setiap bulan dengan harga sekitar Rp 400.000 - Rp 

500.000. Dari hasil tersebut, rata-rata penjualan kerajinan rotan setiap bulan berkisar 

antara Rp8.000.000 - Rp12.000.000. Sedangkan hasil penelitian dari pengraj in rotan 

yang menunjukkan bahwa 13 (76,47%) usaha keraj inan rotan dapat menjual 

produknya di bawah Rp10.000.000, 2 (11,76%) buah dengan penjualan 

Rp10.000.000 - Rp30.000.000 sedangkan masing hanya 1 buah usaha yang dapat 

menjual antara Rp30.000.000 - Rp50.000.000 dan Rp50.000.000 - Rp70.000.000. 

Semua ini menunjukkan bahwa UK kerajinan Rotan hanya dapat melakukan 

penjualan setiap bulan kecil dari Rp10.000.000 dan hanya 5,58% yang mampu 

menjual di atas Rp50.000.000 - Rp70.000.000 (lihat Tabel 5.19). Narnun, sesuai 

dengan jumlah laba yang diperoleh dari penjualan itu menurut pengrajin adalah 

sebesar 30%. Hal ini mencerminkan bahwa dengan penghasilan yang cukup tinggi 

tersebut, maka dapat diharapkan usaha kerajinan rotan ini akan dapat bertahan 

dengan baik. 

I 
I 5 . ~ 0 %  -. 12.50% 12.78% . - 13.69% - 
84.209/0 1 87.50% 87,2276 86.3 176 

Sumber: Data penelitian pada TJK yang diolah 

Tabel 4.20 Penjualan, Keuntungan dan Biaya Operasinal UK DI Yomakarta 
No 

-. .. - -- . 

I ~ = ~ ~ I o  jt I 

1 

5 

I 

Keterangan .=? Usaha Kecil 
Rotan I % I Malinjo % I Pakain I % ( Jumlah 1 % 

pejualan 



Jika dilihat dari Usaha Emping Malinjo yang menunjukkan bahwa pengha-silan 

sesuai dengan hasil diskusi dengan pengrajin malinjo yang menyatakan bahwa 

produksi rata-rata karyawan (pengusaha mengistilahkan anak tokok) rata 1 - 1.2kg 

emping malinjo. Rata-rata usaha ini hanya merniliki karyawan sebanyak 4 orang, 

dan dengan demikian akan dapat menghasilkan produk sekitar 5kg per hari. Harga 

per kg antara Rp22.000 - Rp28.000 atau dengan harga rata-rata Rp25.000. Dengan 

bekerja setiap bulan 24 hari, maka akan menghasilkan penjualan sebesar 24 x 5kg x 

Rp25.000 = Rp3.000.0000. Dari hasil wawancara dengan pengusaha lain maka 

diperoleh bahwa 26 (86.67%) usaha emping malinjo dapat rnenjual produk di bawah 

Rp10.000.000, 3 (10%) buah dengan penjualan Rp10.000.000 - Rp30.000.000 

sedangkan hanya 1 buah usaha yang dapat menjual antara Rp30.000.000 - 

Rp50.000.000 sedangkan uang yang mampu menjual di atas Rp50.000.000 tidak 

ada. Semua ini menunjukkan bahwa UKM emping malinjo hanya dapat melakukan 

penjualan setiap bulan kecil dari Rp10.000.000 dan tidak ada yang mampu menjual 

di atas Rp50.000.000. Semua ini rnencerminkan bahwa usaha emping malinjo ini 

memiliki harapan yang sangat baik jika adanya suatu pengelolaan dengan baik, 

sebab menurut salah seorang pengusaha bahwa hasil emping malinjo selalu saja 

habis dan dapat diterima dengan baik di pasar. 

Pada usaha kerajinan pakaian jadi sulaman bordir sebenamya dalam pemasaran 

sedikit mengalami pernasalahan, sebab barang yang dihasilkan oleh pengrajin 

merupakan barang sekunder, sehingga penjualannya sangat tergantung dengan 

musim. Biasanya penjualan akan lebih banyak pada bulan-bulan yang berhubungan 



dengan hari besar keagamaan dan akan berkurang pada bulan lainnya. Oleh karena 

itu, hasil produksi dijual ke pasar atas memasukkan ke toko-toko di kota Bukittinggi 

dan Padang. Bisanya penjualan dengan memasukkan ke toko merupakan penjualan 

kredit yang uangnya baru dapat diterima kemudian yaitu rata-rata setelah satu bulan. 

Dari hasil diskusi dinyatakan pengrajin bahwa harga barang sulaman sangat 

bervariasi tergantung dengan pola dasar, kain dan benang yang dipakai. Oleh karena 

itu harga sangat bervariasi mulai dari Rp25.000 sarnpai dengan Rp1.500.000. 

Sehingga kondisi ini membuat penghasilan penjualan sangat bervariasi dari waktu 

ke waktu. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil 

penjualan pakaian setiap bulan adalah 20 (66.67%) pengusaha dapat menjual di 

bawah Rp10.000.000, 7 (23,33%) pengusaha mampu menjual Rp10.000.000 - 

Rp30.000.000, 2 (6.67%) pengusaha mampu menjual Rp30.000.000 - 

Rp50.000.000 dan hanya 1 (3,33%) pengusaha yang mampu menjual Rp50.000.000 

- Rp70.000.000. Dari hasil penjualan ini menurut pengusaha dapat untung rata-rata 

laba 25%. Jika dilihat dari hasil tersebut maka UK kerajinan ini mendapatkan hasil 

yang cukup baik sebagai industri rumah tangga. Apa bila jumlah penjualan perbulan 

ini dikalikan 12 atau dilaporkan setiap tahunnya, maka jumlah penjualan dari setiap 

usaha kecil ini cukup banyak. Disisi hasil atau pendapatan bersih yang diterima oleh 

setiap usaha kecil ini cukup .tinggi yaitu berkisar dari 15% sampai 30%. Tingkat 

keungtungan ini sangat tinggi sekali, jika dapat dikelola dengan baik. 

Selanjutnya Gambar berikut akan mengambarkan penjualan, harga pokok dan 

margin sampel penelitian di Sumatera Barat dan DI Yogyakarta. 



Gambar 5.1 1 Prosentase Penjualan, Harga Pokok dan Margin Sampel Penelitian 

Persentase Penjualan, Harga Pokok & Margin Laba 
Sampel Penelitian 

Penjualan Harga Pckok laba kotor 1 
I 

Modal I , 
I -- --A 

Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 

Berdasarkan Gambar di atas terlihat, bahwa kemampuan usaha kecil di 

Sumatera Barat menghasilkan laba adalah sebesar 25% dari p e n j u a l a ~ y a  dan DI 

Yogyakarta hanya 14% dari penjualannya. 

e. Teknologi 

Dari hasil penelitian pada tiga lokasi UKM yang diteliti, maka hasil dari 

penelitian menunjukkan UKM menggunakan teknologi sebagai berikut: 

Penggunaan Teknologi Pada UKM Kerajinan Rotan dalam mengerjakan produk 

di UKM, para pengrajin menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan bersifat 

manual. Pada usaha kerajinan ini para pengrajin menggunakan tenaga kerja manusia 

secara instensif sebagai penggerak dari alat-alat yang digunakan. Alat yang 

digunakan adalah berupa gergaji, palu, ketam, alat pemanas dan alat-alat 

pertukangan lainnya. Semua alat dijalankan atau dihidupkan dengan menggunakan 



tenaga manusia atau tidak menggunakan mesin sehingga pekerjaan hanya dapat 

dilakukan jika tenaga yang dibutuhkan tersedia. Penggunaan peralatan yang 

sederhana dan tradisional sebenamya tidak cocok untuk membantu mempercepat 

pekerjaan pembuatan Mebel atau peralatan rurnah tangga. Menurut para pengrajin, 

dengan kondisi teknologi seperti yang mereka miliki ini sebenarnya biaya 

menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan hal i tas  produk kurang baik. Misalnya 

saja untuk memaku atau menyabung satu bagian dengan lainnya, maka dengan alat 

tradisional hari dipukul dengan menggunakan paly sehingga kadang-kadang ada 

yang tidak tepat atau palu memukul rotan, sehingga meninggalkan bekas. Bekas ini 

membuat produk ini agak sedikit tergores atau cacat, sehingga memerlukan 

peke jaan tarnbahan untuk meratakan atau membersihkannya. Jika digunakan mesin 

yang cocok, maka kesalahan yang pernah terjadi dengan peralatan tradisional itu 

tidak akan ada. Oleh karena itu kualitas produk menjadi rendah dan juga akan 

menyebabkan harga yang sedikit rendah, sedangkan biaya produksi tetap tinggi. Jika 

menggunakan alat yang cocok seperti yang dilakukan pada industri perabot dari 

rotan di Cibubur dan Cirebon, dimana peralatan yang digunakan sudah 

menggunakan teknologi yang sesuai, maka hasilnya sudah sangat baik dan kualitas 

produk menjadi semakin baik sehingga mereka mampu menjual dengan harga yang 

lebih tinggi dengan harga pokok yang sama. 

Jika dilihat pada usaha emping malinjo di Pariaman, kondisi yang sama juga 

terjadi seperti halnya pada usaha kerajinan rotan. Pekerja pada usaha emping 

malinjo masih menggunakan palu dan sebuah kayu untuk landasan pembuatan 

kerupuk. Sedangkan untuk memanaskan atau memasak menggunakan kompor 



minyak dan huali kecil (proses mernasak). Para pekerja memukul satu per satu biji 

malinjo sampai akhirnya kerupuk dapat disiapkan dan setelah itu dijemur. Karena 

menggunakan alat tradisional, maka teknologi ini hanya dapat menghasilkan 

produksi 1 - 1,2kg per hari. Sebenamya sudah ada usaha untuk mengpnakan mesin 

press untuk membuat kerupuk emping malinjo, namun masyarakat tidak dapat 

menerirnanya karena mereka menyatakan bahwa kualitas produk yang dihasilkan 

oleh mesin lebih rendah dari yang dibuat secara tradisional. Disisi lain jika 

digunakan mesin, maka rasa juga berbeda dengan yang dibuat secara tradisional. 

Dan diskusi dengan para pengrajin dapat disimpulkan bahwa para pengrajin lebih 

suka untuk menggunakan peralatan tradisional dibandingkan dengan menggunakan 

mesin. 

Pada usaha kerajinan pakaian sulaman bordir, penggunaan teknologi juga seperti 

pada usaha emping malinjo dan rotan. Kerajinan pakaian jadi juga masih 

menggunakan peralatan yang sederhana. Untuk sulaman, maka akan digunakan 

tenaga jahit tangan manusia (pekerja) secara langsung. Para pekerja mengerjakan 

seluruh aktivitas dengan menggunakan tangan, sehingga pekerjaan diselesaikan 

dalam jangka waktu yang lama Menurut pengrajin, sulaman dengan menggunakan 

tangan ini lebih disukai dan diminati oleh konsumen, sebab motif dan wama dapat 

ditentukan oleh pembeli. Pembeli dapat memesan motif dan wama yang cocok 

dengan selera. Disisi lain jika yang dike rjakan adalah bordir, maka sudah 

menggunakan mesin jahit. Setiap pekerja menggunakan satu mesin jahit yang 

dijalankan dengan menggunakan arus listrik. Mesin jahit ini belum mengpnakan 

perlengkapan yang otomatis untuk membantu karyawan bekerja lebih baik dan lebih 



banyak. Dengan kondisi ini maka usaha ini juga akan menghasilkan produk sesuai 

dengan kemampuan dan ketersediaan tenaga kerja. 

Dari hasil temuan itu dapat disimpulkan bah~va penggunaan teknologi pada UK 

kerajinan rotan, emping malinjo dan pakaian sulaman bordir masih menggunakan 

peralatan tradisional dan manual yang semuanya digerakkan oleh tenaga manusia 

atau karyawan. Hasil produksi tidak dapat ditingkatkan jika tidak tersedianya tenaga 

kerja yang relatif banyak, karena semua kegiatan yang menggunakan teknologi 

adalah bersifat pada karya (labor intensive). Semakin banyak tenaga kerja akan 

semakin banyak produksi dapat diselesaikan dan sebaliknya. Dengan demikian 

secara keselumhan dapat disimpulkan bahwa UKM ini perlu untuk mendapatkan 

teknologi yang bam yang bersifat pada modal sehingga jumlah produk yang 

dihasilkan menjadi lebih baik dan banyak. UK yang ada mengalami masalah dengan 

teknologi produksi, sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk dapat lebih 

memberdayakan usaha kecil dan koperasi yang ada di daerah. 

f. Pembukuan 

Pembukuan juga salah satu kendala usaha kecil dalam memberdayakan sumber- 

sumber permodalan. Untuk bisa mengajukan kredit ke sumber permodalan formal - 
dan informal, salah satu persyaratan yang diajukan lembaga keuangan adalah usaha 

kecil tersebut harus memiliki pembukuan. Melalui pembukuan yang baik dan teratur 

orang akan dapat melihat suatu gambaran dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

pemilik usaha kecil. Namun kenyataannya pada umumnya usaha kecil di kedua 

propinsi (Sumatera Barat dan DI Yogyakarta) belum bisa membuat pembukuan 



sesuai dengan standar akuntansi. Tabel 5.2 1 berikut menjelaskan jenis pembukuan 

usaha kecil yang telah dilahukan dalam kegiatan usaha, dan juga menunjukkan 

bentuk laporan yang sering mereka buat. 

Tabel 5.2 1 Jenis Pembukuan USAKA KECIL 

. - - - -- . . - 

Sumber: Data setelah diolah 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 24,6S% responden usaha kecil di sumatera 

Barat hanya membuat pembukuan da1am bentuk aliran kas sedangkan untuk DI 

Yogyakarta sebesar 56,67%. Pembukuan lainnya yaitu neraca dan laba rugi 

sederhana 

g. Jenis Bantuan 

Dalam rnenjalankan usahanya usaha kecil sring mnendapat bantuan atu binaan 

dari lembaga sumber permodalan (pemerintah daerah dan dinas terkait, BUMN dan 



perbankan). Jenis bantuan yang pemah dirterima oleh usaha kecil dijelaskan pada 

table berikut. 

Tabel 5.22 Jenis Bantuan diterima USAHA KECIL 

~ 

2 13.33 

0 0.00 . . 

0 1 6.67 0.OC -- - . - - . - - - - - - - . - - - - 3 6.67 -. 

umlah 15 6 9 30 
Sumber: Data setelah diolah 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jenis bantuan yang diterima oleh usaha 

kecil di Sumatera Barat adalah berupa pengembangan usaha (30 responden atau 

38,96%, teknologi (10 responden atau 12,99%), modal kerja (15 responden 

atau19,48%) dan distribusi clan pemasaran (1 1 responden atau 36,67%) serta 

proposal binis sebesar 6,67 dari responden. Sementara itu, di Dl Yogyakarat bentuk 

binaan atau bantuan yang diterima ole responden usaha kecil adalah pengembangan 



usaha ( 10% dari responden), teknologi (10% dari responden), distribusi dan 

pemasaran (36,67% dari responden ) dan proposal bisnis (6,67% dari responden). 

3. Lembaga Surnber Permodalan 

Dalam menjalankan usahanya usaha kecil pada umumnya pernah mendapat 

bantuan modal dari lembaga sumber permodalan. Bantuan tersebut diantaranya 

berasal dari pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait, perbangkan dan perguruan 

tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.23 Jenis Pemberi Bantuan Pada USAHA KECIL 
No 

1 Pemda 23.53 30 35.96 -- - .~. - 

3 17.65 6 20.0 10 12.99 
8 26.6 15 19.4 

-. 
0 0.0 0.0 0.0 

--- 

. 

C 0.00 
17 

C 0.00 

-- 
0 0.0 
0 0.OC 6.67 

- - - - - . - - - 1 16.67 2 22.22 
3 20.00 .. .. 1 16.67 . - - - - . - - . - - -. - - - 

C .- 1 6.67 0.00 - - .. -- - 2 22.22 

urnlah 15 6 9 

Sumber: Data setelah diolah 

Surnber Usaha Kecil 
Rotan 1 4.; 1 hlalinjo ( % I Pakaian [ % I Jumlah 1 % 

Usaha kecil Surnatera Barat 



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 38,96% usaha kecil di Sumatera Barat 

pernah dapat bantuan dari Pemerintahan Daerah, 12,99% dari Departemen koperasi 

dan UKM dan sisanya 19,48% dari perbankan. Sementara itu, usaha kecil di DI 

Yogyakarta 6,67% dari responden pernah dapat bantuan dari Pemerintah Daerah, 

6.67% dari Departemen Koperasi dan UKM, 13,33% dari Derindag, 16,67% dari 

bank, 6,67% dari LSM, 30% dari Perguruan Tinggi, 13,33% dari BUMN dan 10% 

dari lain-lain. 

Bentuk dana yang disalurkan lembaga surnber permodalan di kedua propinsi ke 

usaha kecil adalah dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KK), Kredit Kerja Usaha 

(KKU), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kupedes. 

Besamya dana yang disalurkan bervariasi pada masing-masing unit usaha. Tabel 

berikut menjelaskan besar dana yang disediakan oleh lembaga sumber permodalan 

untuk usaha kecil. 

Berdasarkan Tabel 5.24 terlihat bahwa besar kredit yang diberikan ke usaha 

kecil oleh lembaga sumber permodalan selain bank adalah kecil dari Rp 50 juta baik 

di Sumatera Barat maupun di DI Yogyakarta. Namun kredit yang diberikan 

lembaga perbankan ke usaha kecil bervaiasi seperti berikut: kecil dari Rp50 juta, 

Rp50 juta-Rpl50 juta, Rp150 juta- Rp250 juta, Rp250 juta-Rp350 juta, Rp350 juta- 

Rp450 juta dan besar dari Rp450 juta. Dengan demikian untuk tujuan jangka 

panjang dalam memenuhi kebutuhan dana, maka lembaga keuangan formal lebih 

banyak memberikan kemungkinan peminjaman dana dalam jumlah yang besar. 

Sedangkan pemanfaatan dana informal hanya untuk tujuan pengembangan dan 

pembinaan jangka pendek sampai usaha bisa untuk bertahan. 



Dalam memberikan bantuan ke usaha keci l lembaga sumber permodalan 

biasanya memberikan bantuan sebesar 75%-100% dari modal yang dimiliki oleh 

usaha kecil. Namun jika kinerja usaha kecil tersebut bagus maka bantuan yang 

diberikan bias jauh melebihi modal yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 5.25 berikut. 

Dari Tabel 5.25 tersebut terlihat bahwa lembaga sumber permodalan selain bank 

Tabel 5.24 Jumlah Dana yang Disalurkan ke USAHA KECIL - 

memberikan bantuan sebesar 7596-12594 dari jumlah modal yang dimiliki oleh 

usaha kecil. Jumlah ini menunjukkan bahwa lembaga non bank lebih banyak 

melakukan usaha pemberian bantuan daripada hams sebagai pemberi kredit. 

Misalnya jika usaha kecil butuh dana Rp10.000.000, maka usaha kecil cukup 

menyediakan modal dasar Rp7.500.000, maka realisasi kredit sebesar Rp10.000.000 

akan dapat dilakukan. Sedangkan lembaga perbankan memberikan bantuan, dengan 

No 

l 

3 - 

5 

Sumber Modal Dalam Jutaan Rupiah 
<SO 1 50 - 150 1 150 - 250 1 250 - 350 1 350 - 450 1 >450 

6bain-lain x 

Usaha kecil Sumatera Barat 
Pemda 

2Kop & UKM 
Indag -- 

4Bank 
BUMN 

1 

- 

x 
x 
X 

x 
x 

Sumber: Data setelah diolah 

bsaha kecil DI Yogyakarta 
Pemda 

2Kop& UKM 

3$* 
4Bank 
SBUMN 

x 
x 

6Lain-lain x 

x 

x 
X -- 
x 
x 

x x-- x 

x - 
x 

x 

-- 

-- 

x x x 
- 

x 

- 



modal yang hams dimiliki usaha kecil lebih dari 125%. Misalnya jika bank akan 

mernberikan kredit Rp100.000.000, maka usaha kecil hams memiliki dana 

Rp125.000.000. Kondisi seperti ini terj adi c i ~  kedua daerah penelitian yaitu 

Sumatera Barat dan DI Yogyakarta. 

Besamya dana bantuan yang disediakan oleh lembaga surnber permodalan untuk 

usaha kecil dapat dilihat pada Tabs1 5.26. Pada umumnya jumlah dana yang 

diberikan kepada usaha kecil oleh lembaga non bank kecil dari Rp15.000.000, 

walaupun kemungkinan adanya kebijakan pemerintah yang dapat menentukan lain. 

Akan tetapi sebagai dasar yang digunakan, maka jumlah tersebut dianggap memadai 

sebagai modal untuk pembinaan dan pensembangan usaha kecil. Disisi lain lembaga 

perbankan memberikan pinjaman sangat terg'mtung pada penilaian dari lembaga 

dan jumlah dana yang tersedia. Dengan demikian secara khusus bank tidak 

Tabel 5.25 Perbandingan Modal dengan Pinjaman USAHA KECIL 
N o  

1 

3 
4Bank x x 

IT----- --- 
SBUMN - 

6 j ~ a i n - l a i n  
Usaha -. kecil DI -- Yogakarta z- - -  - -- - -- 

1 Pernda -- - .. 7- ---- --T--- . ----: 'y ~ -+. 
2Kop -- Rr - UKM x 

~ - ~ - 

X -. - -- -- 
X X .~ ~ ..~. --- 

jXx--- , -- -. - 

Sumber: Data setelah diolah 

Sumber Modal Dalam Persentase (%) 
251 2 5 - 5 0  1 5 0 - 7 5  1 7 5 - 1 0 0  1 100-125 1 >I25 

Usaha kecil Sumatera Barat 
Pemda 

2,Kop & UKM 

Indag . . - -- - -. 

-- 

-- 

x 
X 

X 

x 
X -- 
X 



membatasi jumlah kredit yang diberikan, asal usaha kecil mampu untuk membayar. 

Besar kredit sangat tergantung pada penilaian dan negosiasi yang dilah~kan oleh 

kedua belah pihak. 

Tabel 5.26 Dana disediakan untuk Pinjaman USAHA KECIL 
'No Isumber Modal 

Dari tabel di atas terlihat bahwa besar dana pinjaman yang disediakan oleh 

Dalam Juta Rupiah 

Usaha kecil Sumatera Barat 

lembaga sumber permodalan selain perbankan adalah berkisar antara RplO miliar-Rpl5 

( < 1 1  1 - 5  1 5 - 1 0  1 10-15  1 15-20  1 > 2 0 1  Kebijakan 

miliar. Sedangkan perbankan menyediakan dana bantuan berkisar antara kecil dari Rpl 

lkemda 

miliar sampai besar dari Rp 20 miliar. Hal ini sama pada kedua propinsi (Sumatera 

Barat dan DI Yogyakarta) dan merupakan kebijakan dari lembaga sumber permodalan 

tersebut. 

Jumlah dana yang tersalurkan ke usaha kecil dari dana yang disediakan oleh 

lembaga sumber permodalan sedikit bervariasi. Untuk lembaga sumber permodalan 

selain bank bantuan yang sudah tersalurkan berkisar antara 75%-90%. Sedangkan 

Lrsaha kecil DI Yogyakarta 
X X - - - - -. - - - -- - - -. - . -- - - -- 
X X -- ~ - 

X X - ~~ -. -. - - .- -. .- 

x :  X X x X 
--.--A.._.-.----.--_-..--.-..-...-__.------.. 

--- X X X ~- 
X 

Sumber: Data setelah diolah 

X 

-- 

SBUMN --- - 
6Lain-lain 

- 
X 

--- - 
X 

- 

x - 
X 

X - -. - 
X 

X 

X 

- - - - 
X 

X - 

-- 
X 

X 
X 
X -. -. 

X - 

. - 
X 



besarnya dana bantuan yang sudah tersalurkan berkisar antara 60%-105%, bahkan ada 

yang melebihi 105%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.27 Jumlah Dana Tersalurkan ke USAHA KECIL 

Besarnya bunga atas pinjaman tersebut berbeda untuk masing-masing sumber 

h o  

1 

3 

5 

1 

permodalan. Untuk kredit murah dari Pemerintah Daerah bunganya berkisar antara 0%- 

3% dan 4%-6%, Depkop dan UKM, dan Deperindag berkisar antar 4%-6%. Kemudian, 

Sumber Modal 

bunga pinjaman dana BUMN dikelompokan atas tiga yaitu 4%-6%, 7%-9%,10%-12%. 

Dana Tersalurkan (%) 
4301 3 0 - 4 5  1 45-60  1 6 0 - 7 5  1 75 -90  1 90-105 1 >lo5 

6bain-lain 

Sementara itu bunga atas dana bantuan bank ke usaha kecil sesuai dengan tingkat suku 

bunga yang berlaku di pasar. Besarnya tingkat bunga pinjaman tersebut dapat dilihat 

Usaha kecil Sumatera Barat 

Sumber: Data setelah diolah 

pada Tabel 5.28 berikut ini. 

Pemda 
2Kop & UKM 

- 

X 

x 

X . -- - - 

Tabel 5.28 Tingkat Bunga Pinjaman ke USAHA KEClL 

Indag 
4Bank 

BUMN 
6bain-lain 

-- 

X -- ---- X 

- - - 

-- 

- X - 

- -- 

X . -- -- - - -- - 

-- -- 

Dalam Persrntase (%) 
0 - 3  1 4 - 6  1 7 - 9  1 1 I 1 >I2 1 Pasar 

- 
No 

.- 

Sumber Modal 

Usaha kecil DI Yogyakarta 

- X X -- 

1 - 

- 

- 

Pemda 

260p & UKM - 

X 
.- - 

Usaha kecil Sumatera Barat 

x 

x 
X 

- Pemda -- 
op & UKM --zr - ---- 

3,Indag -- - 

x 
x 

- - - -- 

x - - _ _ ~  
--.- ---- 

X I x 

I 
I 
-1"- 

- -. - - 

X-.p- 

x 

x 

-- 

-- 

x 

x - 

- 

- -r- : 



Persepsi lembaga sumber permodalan tentang usaha kecil setelah diberikan 

- 

1 

3 

pinjaman cukup bervariasi tapi secara rata-rata, usaha kecil setelah diberi pinjaman 

kine rjanya lebih bagus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.29 memberikan 

Sumber: Data setelah diolah 

4Bank 
S B m N  
6Lain-lain 

informasi tentang persepsi lembaga keuangan atas usaha kecil. 

- 

Sumber: Data setelah-diolah 

-- 

Angka 4 = sangat bagus, 3 = bagus, 2 = cukup dan 1 = kurang. Persepsi lembaga 

Usaha kecil DI Yogyakarta 

sumber permodalan tentang usaha kecil yang diberi bantuan adalah meliputi hal-ha1 

-- - - 

-- X 

berikut: manajemen modal, pengunaan modal, kinerja, pengelolaan usaha, 

Pemda 
2Kop & UKM 

Indag 
4Bank 
SBUMN 
6Lain-lain 

-- 

X 

x 

x 
x 

- 
x 

x 

-- 

x 

X - .- 

x 
X 

- -- 

x 
X 

x 



pengembalian pinjaman, hubungan dengan UK, bapak angkat dan pcngembalian 

pinjaman oleh usaha kecil. 

Berdasarkan hasil survei, Pemerintah Daerah, Depkop dan Ukm dan Deperindag 

di kedua daerah mempunyai persepsi yang b a p s  terhadap usaha kecil yang telah diberi 

pinjaman, bahkan manajemen modal dan penggunaan modal sangat bagus atau sesuai 

dengan proposal pengajuan kredit Namun pengembalian pinjaman oleh usaha kecil 

tidak begitu lancar. Hal ini terjadi karena adanya persepsi masyarakat bahwa dana 

bantuan dari Pemerintah Daerah, dinas terkait dan BUMN adalah dana hibah yang tidak 

hams dikembalikan. 

Responden lembaga perbankan juga mempunyai persepsi yang bagus pada 

usaha kecil. Menurut bank pengusaha kecil adalah debitur yang jujur, kredit macet pada 

usaha kecil relatif kecil sekali. Menurut BUMN yang menjadi responden penelitian, 

kineja usaha kecil sangat b a p s  setelah dapat dana bantuan baik dari segi manajemen 

modal, penggunaan modal. Namun pengelolaan usaha belum professional dan 

pengembalian pinjaman tidak begitu lancar. 

D. Pembahasan dan Diskusi 

Berdasarkan arah pembangunan daerah Sumatera Barat yaitu pembangunan 

industri yang benvacvasan dan diarahkan kepada kemandirian perekonomian, 

meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan pangsa pasar baik bersifat lokal, 

regional, nasional dan international. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah berusaha memperkokoh stnrktur ekonomi daerah dengan mempertimbangkan 

potensi yang ada, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). 



Salah satu potensi yang ada saat ini  adalah usaha kecil. Usaha kecil merupakan sentra 

ekonomi daerah yang bersifat kerakyatan. 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 dalam membangun usaha kecil 

sehingga menjadi kekuatan yang baik dalam menggalang ekonomi daerah. Usaha yang 

dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan suatu fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggalang modal. Lembaga yang bertugas untuk menggalang 

modal usaha kecil itu adalah lembaga permodalan. Dari hasil temuan penelitian telah 

diketahui bahwa lembaga permodalan tersebut adalah seperti pada Tabel 5.24 berikut 

Tabel 5.30 Sumber Permodalan yang diteliti di Sumatera Barat dan Dl Yap-akarta. 

No 
I 

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

1 - r  I 

Sumber: Hasil penelitian pada DI Yogyakarta dan Sumatsra Barat. 

Nama Sumbcr Permodalan 

2. 
3. 

4. 

5 .  

Lembaga keuangan dalam Tabel 5.24 tersebut di atas merupakan lembaga resmi 

pang bersifat formal dan informal. Lembaga formal adalah lembaga yang didirikan oleh 

pemerintah atau pemiliknya adalah untuk tujuan menyalurkan dana kepada masyarakat, 

misalnya bank. Sedangkan lembaga informal adalah lembaga yang ada dikarenakan 

Kanivil dan Dinas Koperasi dan UKM (tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota) 
Kanwil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (tingkat Propinsi, Kabupaten 
dan Kotal ! 
Bank Umum (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BPD Yogyakarta dan Sumatera 
Barat) 
BUMN (Posindo, Telkom, Indosat, PLN, Pertamina, BRI, Bank Mandiri dan 
Semen Padane) 



oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan ditugaskan untuk memberikan sebagian 

dari penghasilannya untuk membiayai usaha masyarakat. Lembaga informal ini 

misalnya BUMN, Kantor Koperasi dan UKM, Kantor dinas perindustrian dan 

perdagangan, pemerintah daerah dan sebagainya. 

Berdasarkan wawasan ekonomi kerakyatan tersebut, maka hams ada perhatian 

yang serius dari setiap lapisan pemuka masyarakat, pemerintah clan lembaga terkait 

untuk ikut serta membangun dan memberdayakan sektor usaha kecil (atau usaha kecil 

dan mikro-UKM), sehingga usaha kecil dapat menjadi motor penggerak ekonomi 

daerah khususnya dan ekonomi nasional umumnya. Pemerintah saat ini terus berusaha 

untuk membina dan mengembangkan UK melalui kerja sama dengan BUMN sebagai 

sumber permodalan dan lembaga-lembaga pennodalan lainnya dalam rangka membantu 

UK untuk tumbuh dan berkembang. Disisi lain, pemerintah mengeluarkan Undang- 

undang dan surat keputusan yang ditujukan untuk membina dan memberdayakan UK 

yang ada, sehingga dapat menjadikan usaha kecil lebih mandiri. 

Usaha kecil yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah tersebut adalah 

usaha rumah tangga yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif dalam 

menunjang perekonomian daerah, rahyat dan benvawasan ekspor. Keunggulan 

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

yang dihasilkan oleh UKM. Disisi lain, UK tersebut dapat memanfaatkan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah tanpa 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 bnik tentang usaha kecil tersebut, maka dicoba 

untuk melihat usaha kerajinan rotan, emping malinjo dan pakaian sulaman bordir di 

Sumatera Barat dan usaha kerajinan rotan, kayu dan bambu, emping dan jagung serta 

pakaian jadilkonveksihatik di Yogyakarta. Semua usaha ini diyakini memiliki 

keunggulan kompetitif dan komperatif dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia 

dan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah, misalnya tenaga kerja yang 

menganggur, bahan baku dan faktor produksi lainnya yang dibutuhkan UK. 

Untuk dapat melihat peranan lembaga keuangan atau pemodal dalam membina 

dan memberdayakan UK dan pennasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil, maka perlu 

dilakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian ini, secara spesifik tidak menggunakan 

SWOT Analysis, tetapi mencoba untuk mengidentifikasikanatau melihat hal-ha1 

berikut: 

- Dari internal perusahaan, penulis mencoba melihat factor-faktor pendukung 

(kekuatan-strenglzt) dan factor-faktor penghambat (kelemahan-~-c>uknc.v.v) usaha 

kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan 

kine janya 

- Dari eksternal perusahaan, penulis mencoba mengidentitikasikan faktor-faktor 

yang menjadi peluang (oppor/zmities) dan yang menjadi ancaman (Ti?reut) bagi 

usaha kecil dalam memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Dengan kata lain, penelitian ini bukan menggunakan analisis SWOT secara 

tipycul, tetapi menggunakan model SWOT untuk mengidentifikasikan factor-faktor 

kekuatan dan kelemaham internal dan peluang dan ancaman eksternal usaha kecil dalam 



memberdayakan sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan kine rjanya. Analisis 

ini akan dilakukan pada masing-masing unit usaha kecil yang sifatnya general, 

sedangkan jika ada ha1 yang khusus untuk setiap usaha kecil, maka akan dilakukan 

uraian secara khusus. 

1. Usaha Kecil di Sumatera Barat. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia semenjak Juli 1997 -telah berdampak 

buruk pada ekonomi Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya, menyebabkan 

tergangunya seh-tor industri dan perdagangan. Dampak ini ditandai dengan penurunan 

kegiatan produksi dan nilai penjualan dan ada diantaranya industri sampai menutup 

usahanya. Industri yang merasakan hebatnya pukulan krisis itu adalah industri 

menengah dan besar namun usaha kecil masih tetap dapat bertahan dan ada yang term 

tumbuh sehingga ekonomi negara masih tetap dalam kondisi cukup stabil dan aman. 

Sampai pada akhir tahun 2002, kondisi krisis ini masih belum pulih secara makro, 

namun dari segi mikro juga sudah terlihat adanya kemajuan dan penyembuhan 

(1-ecovery) dari situasi hisis tersebut dan telah menuju ke arah perbaikan yang 

berkesinambungan. Penyembuhan itu lebih banyak disebabkan oleh karena sekor usaha 

kecil tidak terlalu mengalami goncangan dan masih terus dapat menjadi sumber 

ekonomi daerah atau masyarakat. Disisi lain, jika dilihat pada daerah, ternyata usaha 

kecil dan menengah dapat terus berperan dalam menggalang ekonomi daerah, misalnya 

di Yogyakarta, usaha kecil menjadikan ekonomi daerah ini tetap hidup sehingga setiap 

para pelancong dapat membawa tanda mata dari hasil kerajinan pengusaha kecil daerah. 



Semenjak adanya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 

316/KMK-016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan 

Koperasi melalui pemanfaatan Dana dari bagian Laba Badan Usaha Milik Negara serta 

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara- 

Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen 

Koperasi dan PKK. Nomor: Kep-15 15/BU/ 1994, dan 02/SKB,TKK/X/1994 tanggal 14 

Oktober 1994, tentang pedoman pelaksanaan pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi 

melalui Pemanfaatan Dana-Dana dari Bagian Laba BUMN memberikan angin segar 

untuk pengembangan UKM di seluruh pelosok Indonesia. UKM seperti mendapatkan 

angin segar karena adanya perhatian pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan 

UKM, khususnya dalam masalah pendanaan. Kernudian lebih lanjut semenjak berlaku 

Undang-Undang No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan No 292000 tentang 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang secara resmi mulai tahun 2001 

yang menyebabkan perubahan kebijaksanaan pada semua sektor, termasuk pada sektor 

ekonomi semakin memberikan kesempatan kepada UKM untuk menjadi pendorong 

menggerakan ekonomi kerakyatan yang saat ini diprogamkan oleh pemerintah. Semua 

uturan dan keputusan yang dikeluarkan pemerintah adalah dalam rangka memberikan 

perlindungan, dan pembinaan akan tumbuhnya UKM di daerah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan, setiap daerah diberikan kebebasan untuk membina dan memberdayakan usaha 

kecil dan menengah yang ada. Pembinaan itu tergantung kepada kualitas sumber daya 

rnanusia dan jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Disisi lain 

pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada Maret 2002 untuk sektor 

usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memfokuskan pada empat hal, yaitu, 



membuka akses pelayanan perbankan khusus bagi UKM, dan pembinaan sumber daya 

d manusia. Kebijaksanaan perbankan itu lebih mengarah kepada penyederhanaan dan 

lebih memudahkan urusan administratif dalam pemberian dana kepada usaha kecil dan 

menengah, sehingga segala kebutuhan dana usaha kecil dapat diatasi 

Jika kita lihat pertumbuhan UKM dan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada 

sektor ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat, maka dapat kita lihat gambar 4.25. Dari 

data yang telah dikumpulkan dapat dinyatakan bahwa secara rata-rata jumlah UKM 

yang saat ini ada di Sumatera Barat adalah sebanyak 46.196 buah dengan menyerap 

tenaga kerja yang bekerja pada sekor UKM ini sebanyak 145.12 1. 

Gambar 5.1 1. Perturnbuhan dan Perkembangan UKM dan Tenaga Ke j a  pada 
UKM di Surnatera Barat. 

1 Pertumbuhan UM1 dan Tenaga Kerja pada UKIt1 
Suma tera Barn t 

Sumber: Data Setelah diolah 



Pertumbuhan UKM dan tenaga kerja yang diserap ini dengan menggunakan 

tahun 1996 sebagai tahun dasar. Data menunjukkan bahwa perhitungan terus meningkat 

dari tahun 1996 sampai 2002 dan terns tumbuh secara baik. Disisi lain, jumlah tenaga 

ke j a  yang dapat diserap oleh UKM tersebut dari tahun 1996 sampai 2002 juga tens  

meningkat Jika Gambar 5.1 1 itu rnencerminkan bahwa sektor UKM ini merupakan 

sektor yang semalcin diminati dan sangat banyak menyerap tenaga ke ja. 

Untuk dapat menjadikan usaha kecil mandiri, maka perlu dilakukan penilaian. 

Penilaian itu akan memberikan suatu penjelasan dan uraian kondisi usaha kecil agar 

dapat lebih dimengerti. Sesuai den= hasil penelitian terhadap jumlah usaha kecil dan 

jumlah sumber daya manusia yang telah diserap oleh usaha kecil tersebut di atas, maka 

perlu dikaji lebih lanjut tentang kondisi usaha kecil di Sumatera Barat dengan 

menggunakan data usaha kecil dari Yogyakarta sebagai pembanding. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum ha1 yang menjadi 

perhatian bagi pengembangan usaha kecil di daerah Sumatera Barat dapat 

dikelompokkan berdasarkan profil berikut 

a. Sumber Daya Manusia 

b. Permodalan 

c. Manajemen 

d. Pemasaran dan Distribusi 

e. Teknologi 

f. Bantuan Teknologi 



Deskripsi secara khusus dari setiap kelompok ha1 yang diteliti tersebut telah 

diuraikan pada bagian deskripsi data. Sedangkan untuk dapat lebih memahami kondisi 

usaha kecil tersebut, maka dilakulian penilaian pada masing-masing unit usaha dengan 

pemanfaatan analisis SWOT. Analisis SWOT ini ditujukan untuk mengkaji lebih lanjut 

kondisi usaha kecil sebagai sektor ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian 

pemerintah dan perlu diberdayakan. Hasil analisis SWOT pada UK adalah sebagai 

berikut: 

a. Kekuatan Usaha kecil 
- Usaha kecil adalah usaha perseorangan yang turun temurun (sudah membudaya) 
- Usaha didasarkan pada etos kerja untuk membiayai hidup keluarga 
- Usaha dibiayai dengan modal sendiri 
- Usaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau menganggur 
- Usaha dilakukan atas dasar pesanan 
- Pasar Usaha kecil adalah bersifat lokal 
- Fasilitas pabrik menggunakan rumah tinggal 

b. Kelemahan 
- Kualitas produk belum standar 
- Inovasi produk masih kurang 
- Kualitas SDM masih rendah 
- Kurangnya kemauan untuk berkembang 
- Etos kerja yang rendah 
- Sangat bersifat tradisional 
- Menggunakan teknologi yang sudah usang 

c. Kesempatan 
- Adanya pembinaan dari pekerintah 
- Bantuan sumber dana dan permodalan murah dari BUMN 
- Etos kerja yang membudaya 
- Perkembangan ekonomi dan global isasi 
- Bantuan teknologi dan manajemen 
- Pendanaan dan Modal 



d. Ancaman 
- Persaingan dari Usaha kecil sejenis 
- Kualitas dan biaya produksi 
- Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi 
- Pendanaan dan Modal 
- Pasar Usaha kecil adalah bersifat lokal 
- Fasilitas pabrik menggunakan rumah tinggal 

a. Kekuatan Usaha kecil 

Dari hasil diskusi yang telah dinyatakan sebelumnya maka dapat dikemukakan 

beberapa kekuatan dari usaha kecil yang diteliti yaitu usaha kerajinan rotan di Padang, 

usaha makanan ringan emping malinjo di Pariaman dan usaha kerajinan pakaian jadi 

sulaman dan bordir di Kabupaten Agam, serta usaha kecil yang digunakan sebagai 

perbandingan di Yobyakarta yaitu usaha kerajinan rotan-kayu-bambu, usaha makanan 

ringan emping-jagung, dan usaha pakaian jadi-konveksi-batik. Kekuatan dari usaha 

kecil secara umum tersebut sebagai berikut: 

- Usaha kecil adalah usaha perseorangan yang turun temurun (sudah membudaya) 

Semua Usaha kecil yang diteliti adalah warisan dari nenek moyang atau 

sudah ada sebelum mereka dilahirkan. Usaha ini berkembang pada anggota keluarga 

yang menjadi masyarakat atau penduduk daerah tersebut. Dengan demikian semua 

usaha yang dilakukan saat ini oleh pemilik adalah untuk tujuan meneruskan 

pekerjaan dan warisan yang telah lama ada. Dalam ha1 ini pemilik adalah orang 

yang harus menjaga warisan dan harus tetap ada. Dengan kondisi ini maka segala 

usaha yang ada terus mempertahankan status quo dari keluarga. Oleh karena itu 

usaha yang mereka jalankan dapat diteruskan n-alaupun dengan kondisi yang sulit. 



Dari hasil diskusi ini menunjukkan bah~va para pengrajin melakukan 

kegiatan didasarkan pada etos kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat 

menjadi suatu motivasi yang sangat baik bagi pengrajin dalam berusaha. Sesuatu 

usaha yang dimulai dengan motivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

(kebutuhan dasar-Maslow) akan dapat lebih bertahan walaupun dalam kondisi dan 

situasi apapun. 

Pada umumnya pengusaha Sumatera Barat memiliki etos ke j a  dan motivasi 

yang cukup tinggi, namun usaha pengrajin ini hanya terbatas sebatas memenuhi 

kebutuhan dan tidak kelihatan suatu usaha yang mengarah kepada peningkatan dan 

perbaikan kualitas hidup. Etos kerja yang diperlihatkan hanya berupa kegiatan rutin 

sampai pada waktu tertentu. Para pengrajin melakukan kegiatan kebanyakan untuk 

mengisi waktu luang atau yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan rutin lainnya. 

Mereka berusaha untuk mengisi kekosongan \vaktu dengan melakukan kegiatan 

yang mereka anggap lebih produktif. Jika etos kerja pengrajin ini dapat disalurkan 

dengan baik dan hasil produksi mereka dapat dijual secara langsung, maka usaha 

mereka akan dapat menjadi dasar yang baik untuk pengembangan usaha dan 

sekaligus dalam pemberdayaan usaha mereka dan sekaligus akan menjadi suatu 

penggerak ekonomi keluarga khususnya dan ekonomi daerah umumnya. 

Disisi lain, terlihat sedikit perbedaan dari pengusaha usaha kecil di DI 

Yogyakarta, dimana mereka melakukan kegiatan dengan etos kerja yang tinggi 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun mereka tetap terus bekerja dan 

berusaha untuk meningkatkan usaha melalui tambahan modal sehingga kegiatan 



yang dilakukan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi juga 

dapat menjadi sumber penghasilan keluarga utama. 

- Usaha dibiayai dengan modal sendiri 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya usaha kecil 

menggunakan modal sendiri untuk menjalankan operasi kegiatan. Khusus pada 

usaha kecil di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa usaha yang mereka jalankan 

menggunakan modal sendiri, tanpa meminjam dari pihak ketiga. Pengusaha 

menggunakan modal dari uang yang disisihkan untuk memproduksi. Pengusaha 

menggunakan rumah dan fasilitas yang dimiliki lainnya untuk tempat dan 

memproduksi produk. Biaya yang merupakan biaya produksi yang masuk ke dalam 

biaya pribadi tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi. Dengan demikian dalam 

kegiatan setiap kegiatan sudah merupakan keharusan. 

Modal sendiri yang digunakan untuk kegiatan usaha dalam pandangan awam 

adalah sangat murah dan tidak perlu hams dibebani dengan biaya modal. Oleh 

karena itu menurut para pengrajin, dengan tersedianya modal sendiri mereka tidak 

usah memikirkan tentang pengembalian modal yang mereka gunakan untuk 

produksi. Dengan menggunakan modal sendiri mereka merasa lebih aman untuk 

membiayai kegiatan dan tidak merasa khawatir dengan biaya modal yang 

ditimbulkan dengan penggunaan modal sendiri tersebut. 

Jika kita lihat dari temuan, maka ternyata dengan mengalokasikan sedikit modal 

sendiri dalam usaha oleh para pengrajin, maka usaha sudah dapat mereka jalankan. 

Jika usaha mereka berhasil dengan baik, maka hasil tersebut mereka gunakan untuk 



membiayai penghidupan mereka, dan tidak digunakan untuk kegiatan 

pengembangan usaha. Alhasil dari kegiatan ini adalah bahwa dengan hanya 

mengandalkan modal sendiri, para pengrajin tidak dapat meningkatkan usahanya 

dengan baik. Namun dengan adanya modal sendiri, mereka tetap merasa aman 

untuk melanjutkan usaha dan menggunakan modal sendiri untuk mendapatkan 

penghasilan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika setiap usaha 

dilaksanakan dengan menggunakan modal sendiri, maka para pengusaha akan 

merasa aman untuk menggunakan modal tersebut. Mereka lebih merasa aman untuk 

menjalankan usaha tanpa hams memperhatikan pengembalian atau pembayaran 

kembali modal yang mereka gunakan. Disisi lain dengan menggunakan modal 

sendiri dalam kegiatan, maka usaha akan dapat dipertahankan dan akan bisa terus 

berjalan walaupun terjadi perubahan dalam ekonomi negara atau dunia. Modal 

sendiri merupakan modal yang sangat kuat sekali sebagai modal untuk membiayai 

usaha atau perusahaan, karena modal tersebut berasal dari pemilik. Sebenarnya 

penggunaan modal sendiri dalam suatu usaha tidak terlalu baik. Sebenarnya modal 

sendiri juga memerlukan biaya modal seperti modal asing atau pinjaman. Akan 

tetapi para pengusaha tidak mau untuk menghitungnya. Penggunaan modal asing 

sebenarnya akan dapat lebih .menggairahkan dan memotivasi usaha untuk terus 

berkembang. Dalam kegiatan itu akan ada suatu kewajiban untuk mencapai 

penghasilan tertentu, sekurang-kurangnya dalam memenuhi kewajiban untuk 

membayar angsuran kredit beserta bunga yang harus menjadi tanggungan. 



Usaha rnemanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau menganggur 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ketiga jenis usaha di Sumatera 

Barat menggunakan sumber daya yang menganggur dan semua itu dimiliki oleh 

setiap pengusaha. Misalnya pada usaha makanan emping malinjo-jagung, dimana 

tenaga kerja yang digunakan adalah para ibu-ibu yang tidak melakukan pekerjaan 

dan menganggur dan anak-an& sekolah menengah yang tidak pergi sekolah pada 

saat mereka beke j a .  Demikian juga halnya pada usaha kerajinan pakaian, sulaman 

dan bordir, dimana para pekeja adalah ibu-ibu yang sedang tidak melaksanakan 

pekerjaan di rumah. Para ibu yang memiliki waktu senggang akan melakukan 

kegiatan penjahitan pakaian, dao jika mereka harus untuk melakukan pekerjaan lain, 

maka mereka akan meninggalkan pekerjaan menjahit. Kegiatan ini menjahit akan 

dilakukan ibu-ibu jika adanya ~wiktu senggang. 

Disisi lain, semua sarana dan prasarana yang digunakan adalah merupakan 

prasarana yang dimiliki oleh setiap pengusaha yang ada di tempat tinggal. Misalnya 

pada kerajinan rotan dimana tempat tinggal mereka dijadikan sebagai tempat 

mengerjakan anyaman atau berproduksi. Dernikian juga halnya dengan usaha 

makanan ringan dan jahitan pakaian, sulaman dan bordir yang menggunakan 

ruangan rumah tinggal tempat mengerjakan atau berproduksi. 

Dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh pemilik sebagai tempat 

tinggal ini untuk kegiatan usaha atau berproduksi, maka akan dapat menyebabkan 

biaya produksi akan semakin rendah. Demikian juga halnya dengan memanfaatkan 

tenaga kerja yang menganggur atau yang memiliki waktu luang, maka biaya tenaga 

kerja juga akan dapat lebih rendah sehingga akan menyebabkan efisiensi atas 



pengeluaran biaya. Dari hasil ini maka akan dapat dinyatakan bahwa usaha 

kerajinan ini akan dapat bersaing dengan produk lain karena harga yang bersaing. 

Jika dibandingkan pengusaha Sumatera Barat dengan DI Yogyakarta, maka 

terlihat sedikit perbedaan dirnana motivasi dalam melakukan pekerjaan berbeda. 

Para ibu rumah tangga mengerjakan kegiatan adalah dalam memanfaatkan waktu 

h a n g  atau kosong, akan tetapi para ibu-ibu di DI Yogyakarta melakukan pekerjaan 

adalah karena hanya itu pekerjaannya. Para ibu-ibu bekerja adalah untuk menambah 

biaya hidup keluarga dan itu merupakan suatu keharusan, akan tetapi ibu-ibu di 

Sumatera Barat melakukan pekerjaan hanyalah untuk menambah penghasilan 

keluarga. Dengan demikian motivasi mereka untuk melakukan pekerjaan berbeda. 

Pekerjaan yang didasarkan atau penutupan kebutuhan hidup akan dapat mencapai 

hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang didasarkan atau memanfaatkan 

waktu yang senggang atau Iuang. Usaha untuk memanfaatkan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya yang menganggur adalah merupakan tindakan yang 

efisien, akan tetapi belum tentu akan menghasilkan nilai yang memuaskan. 

- Usaha dilakukan atas dasar pesanan 

Dari hasil pengamatan ternyata produk yang dihasilkan oleh usaha kecil yang 

diteliti pada umumnya didasarkan atas adanj.a pesanan dari para pembeli, meskipun 

disisi lain ada juga yang membuat berdasarkan kapasitas produksi yang ditujukan 

untuk mengisi persediaan barang yang akan dijual, namun itu relatif kecil. Dan hasil 

diskusi ternyata setiap produk yang dihasiikan dapat secara langsung diteruskan 

kepada tempat penjualan atau langsung dibeli oleh pembeli. Dengan demikian tidak 



ada produk yang selesai di tempat pekerjaan. Akan tetapi menurut para pengusaha, 

produk yang diantarkan ke tempat penjualan adakalanya belum dapat diterima hasil 

penjualannya. Para pengusaha baru dapat menerima pembayaran setiap produk itu 

laku dijual atau rata-rata I bulan. Hal ini mencerminkan bahwa jika produk dibuat 

dalam jumlah melebihi pesanan, maka pasar atau tempat penjualannya tidak pasti. 

Dalam ha1 ini para pengrajin dan pengusaha mengalami kendala dalam memasarkan 

produk yang mereka hasilkan jika itu melebihi produk yang dipesan. 

Kondisi pembuatan produk secara pesanan di atas sebenarnya sangat 

menpntungkan pengusaha kecil karena semua produk yang dihasilkan telah dapat 

diterima dengan baik oleh para pembeli. Dengan demikian dalam ha1 pemasaran 

produk sebenarnya tidak te jadi mnsalah yang berarti karena telah adanya tempat 

penjualan dan distribusi. Pennasalahan yang dihadapi hanyalah dalam penyediaan 

bahan baku untuk produksi dan kemampuan untuk memproduksi. Kesulitan utama 

yang dihadapi tersebut merupakan kendala dalam meningkatkan produksi dan 

sekaligus meningkatkan jumlah penjualan. Jika dilakukan produksi yang melebihi 

pesanan, maka pengusaha mengalami kesulitan dalam menjual produk tersebut. 

Dalam keadaan dan kondisi adanya pesanan saat ini sebenarnya pengusaha tidak 

perlu merasa khawatir dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Setiap produksi 

yang dihasilkan dapat laku dijual dan diterima oleh pembeli. Dengan demikian 

dapat dinyatakan tidak akan ada penumpukkan dari barang yang diproduksi. Semua 

ini mengindikasikan bahwa kondisi usaha kecil sangat baik dan berada pada kondisi 

permintaan yang melebihi kemampuan mernproduksi. Sebenarnya akses ini perlu 

untuk lebih ditanggapi sehingga kelebihan permintaan ini dapat dipenuhi oleh para 



pengrajin dari pengusaha kecil. Disisi lain diperlukan suatu institusi pasar yang 

dapat menampung jika pengusaha kecil mampu memproduksi melebihi dari 

pesanan, maka kelebihan produk tersebut dapat dijual pada institusi yang telah ada. 

Adanya suatu institusi akan dapat menjadikan para pengusaha usaha kecil merasa 

semakin aman dalam berusaha. 

- Pasar Usaha kecil bersifat lokal 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka temyata semua pengajin 

hanya menjual produk yang dihasilkannya pada tingkat lokal atau di daerah dimana 

produk itu dihasilkan. Misalnya pengusaha emping-jagung menjual hasil produksi di 

tingkat lokal dan tidak ada melakukan penjualan di luar daerah penjualan atau 

langsung menjualnya di rumah. Namun, meskipun dijual pada tingkat lokal, semua 

produk yang mereka hasilkan masih dapat laku dijual. Jika kita lihat di Bukittinggi 

yang menghasilkan pakaian sulaman dan bordir menjual produk ke kota Bukittinggi 

melalui pedagang pengecer atau toko-toko yang menerima barang jahitan. Semua 

produk yang dihasilkan dapat diterima secara langsung oleh semua outlet yang ada 

yang ada di daerah dan bersifat lokal dengan harga yang telah ditentukan oleh para 

penerima. Jika seandainya ada pedagang yang membawa atau menjual produk 

emping malinjo dan pakaian keluar daerah, maka usaha itu adalah usaha murni dari 

pedagang atau penjual bukan berasal dari pengajin. Khusus untuk produk kerajinan 

rotan yang memiliki konsumen khusus sedikit mengalami masalah dalam penjualan 

produknya, namun karena pen,mjin. 



Dari hasil diskusi ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa para pengusaha 

dan pengrajin sampai saat ini tidak merasa khawatir dengan produk yang dihasilkan 

tidak dapat dijual. Meskipun dijual di tingkat lokal saja, semua produk telah laku 

dijual dan selalu habis. Dari semua ini dapat dinyatakan pangsa pasar dari produk 

emping malinjo dan pakaian sulaman dan bordir sangat baik dan menjanjikan jika 

dikembangkan lebih lanjut. Para pengrajin akan menjual hasil produksi dengan baik, 

karena telah memiliki pelanggan dan bagian pasar, meskipun para pengrajin 

menghadapi persaingan dari pengrajin yang menghasilkan produk sejenis. 

Perrnasalahan yang sering terjadi adalah jika pengusaha menghasilkan produk lebih 

banyak dan kemudian produk tersebut langsung diserahkan ke tangan penjual, maka 

pengrajin tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang baik. Harga akan 

ditentukan oleh para penjual secara bebas. Dengan demikian harga akan dapat 

berbeda-beda an tara satu penj ual dengan penj ual lainnya. 
- -- ~~ ~ p ~ -  p-- 

b b e l  5.31 Daerah ~emasaran USAHA KECIL 
No )enis Persent asc (?...o) 

Rotan 1 hlalinjo I Pakaian 1 Jurnlah 1 

bsaha kecil Dl Yo3akarta -1 - . . . - .- t , 7 J - - - - -  -- 

79 62 69 !!,okal---. rz --_i.--.--. .. . 4 - .  1 

Jika dilihat pada DI Yogyakarta, dimana produk dihasilkan lebih utama 

lumlah 

untuk memenuhi pasar lokal, namun mereka tetap mencoba mencari pasar pada 

l @  1 0q 1 0d 1001 

tingkat Nasional ataupun ekspor. dika ada pesanan atau permintaan khusus dari luar, 

Sumber: Hasil Penelitian pada UK tahun 2003 



maka baru dihasilkan produk untuk pesanan daerah lain. Sebagai gambaran dari 

penjualan produk berdasarkan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.25 berikut: 

Dari Tabel 5.25 itu dapat dilihat bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh 

pengusaha DI Yogyakarta lebih banyak yang dijual diluar daerah, baik nasional 

maupun ekspor dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari Sumatera Barat. 

Hal ini mencerminkan bahwa orientasi pasar pada dua daerah ini cukup berbeda dan 

ternyata pasar usaha DI Yogyakarta lebih luas dari usaha pengusaha kecil di 

Sumatera Barat. 

Fasilitas pabrik menggunakan rumah tinggal 

Kegiatan pengajin dalam menghasilkan produk atau membuat produk 

dilakukan di rumah tempat tinggal. Pemanfaatan rumah tinggal ini akan dapat 

menekan biaya produksi, karena tidak membayar biaya sewa. Biaya produksi berupa 

sewa dan biaya lain-lain pabrik dapat dialokasikan sebagai biaya rumah. Dengan 

demikian akan menyebabkan biaya produksi yang rendah. Biaya produksi yang 

rendah akan menjadikan produk yang dihasilkan akan dapat bersaing dengan produk 

sejenis lainnya dalam tingkat hualitas yang sama. Pemanfaatan rumah tinggal ini 

sekaligus akan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang menganggur, 

sehingga efektivitas akan dapat dilakukan oleh usaha kecil. 

Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan rumah 

tinggal oleh pengrajin dalam menghasilkan suatu produk akan dapat mengakibatkan 

biaya yang rendah. Biaya yang rendah akan dapat mengakibatkan harga barang yang 

rendah di pasar. Harga rendah akan ~nerupakan suatu nilai lebih dalam menghadapi 



persaingan dan merebut pangsa pasar. Disisi lain akan timbul masalah jika usaha 

semakin baik dan meningkat, dimana rumah tinggal tidak ideal lagi untuk digunakan 

sebagai tempat usaha, maka konsekwensinya hams melakukan investasi baru 

dengan menggunakan dana dari modal sendiri atau dengan meminjam ke pihak 

ketiga. 

b. Kelemahan 

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau yang dapat menghambat kelancaran 

kegiatan yang dilakukan oleh usaha kecil dalam menjalankan kegiatan. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan pada tiga lokasi dan tiga kelompok usaha kecil di 

Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, maka kelemahan dari usaha kecil tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

- Kualitas produk belum standar 

Produk yang dihasilkan oleh setiap usaha kecil yang diteliti belum menggunakan 

standar yang baku yang dikeluarkan oleh lembaga konsumen Indonesia (YLKI), 

sehingga belum memiliki suatu sertifikasi atau juga tidak mengacu kepada 

standar industri Indonesia (SII). Dengan demikian produk yang dihasilkan tidak 

memiliki jarninan kualitas-yang dapat digunakan sebagai suatu standar produk. 

Semua produk yang ada hanya menggunakan kebiasaan, perasaan dan keputusan 

pemilik atau pengusaha atau sesuai dengan permintaan konsumen. Oleh karena 

itu, produk yang dihasilkan oleh masing-masing usaha kecil akan bisa memiliki 

harga yang sangat bermacam-macam. Perusahaan atau pengusaha yang tidak 



memiliki standar baku untuk memproduksi ini akan menjadi bulan-bulanan 

pedagang karena para pedagang akan dapat menentukan harga menurut mereka. 

Keadaan ini akan menyebabkan harga di setiap produsen (UKM) akan berbeda 

tergantung kepada permintaan yang dilakukan atau tejadi.  Jika keadaan ini 

dibiarkan, maka jelas akan merugikan para pengusaha atau pengrajin pada 

UKM. 

Kelemahan standar produk ini dapat diatasi dengan memanfaat 

kesempatan yang telah diberikan pemerintah melalui Deperindag untuk 

mendafiarkan produk dan mengusulkan standar dari produk yang ada. Jika ini 

dilakukan, maka akan ada suatu jaminan dari kualitas sehingga para pemakai 

akan merasa lebih aman karena produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan 

standar yang ada atau sudah terdaftar. Produk yang telah memiliki standar mutu 

tertentu tentu saja lebih diterima oleh masyarakat, khususnya para pengimpor 

yang sangat menginginkan kebersihan dan kualitas produk. 

Namun disisi lain salah seorang pimpinan dari suatu lembaga atau kantor 

wilayah di Padang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan memiliki standar 

kualitas tertentu untuk pasar tertentu pula. Para pengrajin memproduksi bukan 

untuk memenuhi pasar secara umum, akan tetapi untuk pasar tertentu sa-ja. Maka 

tidak adanya standar mutu.ini akan menjadi suatu kelebihan dan sekaligus akan 

tnenjadikan suatu kesempatan pada usaha kecil untuk menjual produk yang 

berbeda dengan yang dihasilkan oleh usaha kecil lainnya. 



- Tnovasi produk masih kurang 

Produk yang dihasilkan oleh para pengrajin sangat menoton dan hampir tidak 

berkembang secara motif, model maupun kemasan dan atribut lainnya. Misalnya 

usaha emping malinjo, hanya membuat produk dengan satu rasa saja sedangkan 

di daerah lain (Yogyakarta) telah membuat produk dengan bermacam rasa 

misalnya asin, manis dan pedas serta natural (alami). Di daerah Pariaman hanya 

dihasilkan satu jenis yaitu rasa alami. Jika usaha kecil menggunakan daerah lain 

sebagai suatu model, maka akan ada peningkatan dan penambahan spesikasi 

produk berdasarkan rasa atau model sehingga akan menyebabkan variasi dari 

harga dan penjualan. 

Sebenarnya kekurangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan 

kesempatan pelatihan tentang kualitas dan mutu produk. Untuk ini akan ada 

suatu informasi pembaharuan tentang model dan mutu dari produk. Namun 

demikian, dengan motif dan model yang telah ada dan terus dapat 

mempertahankan model dan mutu tersebut, maka kemungkinan hasil yang tetap 

konsisten akan dapat dicapai. 

- Kualitas SDM masih rendah 

Sumber daya manusia . yang melaksanakan pekerjaan relatif terbatas 

kemampuannya, sehingga menjadikan kinerja yang rendah. Pada umumnya para 

pengrajin adalah dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga tidak memiliki 

motivasi yang baik untuk inovasi dari produk yang dihasilkan. Mereka pada 

umumnya bekerja dan menghasilkan produk atas dasar naluri dan bukan atau 



perhitungan dan pertimbangan yang didasarkan pada perhitungan yang matang. 

Oleh karena itu sumber daya manusia ini perlu untuk t e n s  dibina dan 

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kine j a  mereka. Namun walaupun 

demikian, dengan kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah saja, 

pengrajin sudah dapat mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga atau pribadinya, maka kemungkinan hasil yang lebih baik akan dapat 

dicapai jika kualitas sumber daya manusia ini dapat lebih ditingkatkan. 

Kekurangan sumber daya manusia ini tidak saja dilihat dari kualitas 

sumber daya manusia tersebut akan tetapi juga dari jumlah sumber daya 

manusia yang ada. Usaha kecil sepertinya tidak dapat mengembangkan usaha 

dengan baik karena terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk 

menghasilkan produk. Dengan melakukan perbaikan kualitas sumber daya 

manusia ini maka diharapkan untuk masa mendatang akan dapat dihasilkan 

produk dengan kualitas yang lebih baik disamping itu juga akan ada suatu usaha 

untuk mengelola usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

pengusaha. 

- Kurangnya kemauan untuk berkembang 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata bahwa para pengrajin melakukan 

kegiatan didasarkan pada pemanfaatan waktu luang. Mereka bekerja bukan 

dengan motivasi merubah atau meningkatkan kesejahteraan akan tetapi dalam 

rangka menambah penghasilan dalam membiayai hudup. Kondisi ini membuat 

suatu usaha yang dilakukan tidak memiliki visi untuk pengembangan usaha. 



Kurangnya kemauan untuk berkembang ini mungkin disebabkan oleh 

keterbatasan modal yang ada. Pada umumnya para pengrajin lebih senang untuk 

menggunakan modal sendiri yang jumlah sangat terbatas, yaitu sesuai dengan 

kemampuan. Para pengrajin kurang senang untuk menggunakan modal asing 

yang diperoleh melalui pinjaman kepada lembaga keuangan formal atau 

konvensional. Para pengrajin merasa lebih aman jika menggunakan modal 

sendiri karena tidak menanggung risiko dan pengembalian yang segera. Mereka 

menganggap bahwa modal sendiri yang digunakan adalah sebagian dari dana 

yang dialokasikan untuk melaksanakan usaha. 

Sebenarnya pengusaha atau pengrajin dapat memanfaatkan kesempatan 

menggunakan dana dari pihak luar baik itu dari pemerintah, BUMN dan Bank 

untuk mengembangkan usaha. Mereka sebenarnya dapat menggunakan modal 

dan memilih modal yang dianggap relatif mudah dan murah. Salah satu usaha 

yang mungkin harus dilakukan adalah dengan membuat usulan kebutuhan dana 

atau modal ke lembaga keuangan atau lembaga yang menyediakan bantuan 

permodalan. Dengan tambahan dana dari pihak ketiga, maka akan dapat 

meningkatkan motivasi pengusaha untuk meningkatkan usaha dan tentu saja ha1 

ini mengarah kepada pengembangan usaha. 

- Etos ke j a  yang rendah % 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengrajin melakukan pekerjaan 

didasarkan atas ketersediaan waktu yang kosong dan luang. Para pengrajin 

sebenarnya tidak bekerja untuk meningkatkan kualitas taraf hidup atau menjadi 

lebih baik. Mereka bekerja sekadar untuk memanfaatkan waktu yang 



menganggur dan bukan merupakan pekerjaan inti atau utarna. Mereka 

melakukan pekerjaan sambilan disamping pekerjaan utama mereka. 

Jika para pengrajin melakukan peke j aan  dengan tujuan untuk mencapai 

hasil atau penghasilan yang lebih baik, maka motivasi mereka untuk bekerja 

akan lain. Jika mereka dapat bekeja  dengan semangat yang lebih baik maka 

akan dapat dihasilkan produk yang lebih banyak. Dengan peningkatan etos 

kerja, maka hasil yang lebih baik akan dapat dicapai oleh pengrajin. 

- Sangat bersifat tradisional 

Usaha yang dilakukan oleh pengrajin bersicat tradisional dan sarat dengan 

muatan lokal. Para pengrajin sangat ~nempertahankan model dan budaya yang 

berlaku di daerah, sehingga sangat sulit sekali untuk menerima perubahan. 

Pengrajin lebih mau untuk bekerja karena kebiasaan dan bukan didasarkan patia 

pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak 

dengan kualitas yang lebih baik. 

Berdasarkan informasi penelitian yang dilakukan dimana pada usaha 

sulaman bordir telah tersedia mesin produksi yang dapat menghasilkan lebih 

banyak dan lebih cepat. Akan tetapi para konsumen merasa lebih menyukai 

produk yang dihasilkan dengan menggunakan tangan atau yang dilakukan secara 

manual. Oleh karena itu para pengrajin lebih suka untuk mempertahankan usaha 

tradisional yang mengerjakan produk dengan menggunakan tangan karena 

dianggap kualitas, mutu dan model lebih baik. 

Sebenarnya usaha yang bersifat tradisional ini harus diperkaya dengan 

pembaharuan, sehingga menghasilkan produk tradisional yang bermotif modern. 



Untuk itu para pengrajin hams berani mencoba menggunakan dan memasukkan 

unsur modern dalam pembuatan produk. Dengan memperkaya motif tersebut, 

maka akan ada nuansa seni dan pengembangan dari produk yang dihasilkan. 

- Menggunakan teknologi yang sudah usang 

Dalam menghasilkan produk, usaha kecil kerajinan rotan-kayu-bambo, emping 

dan pakaian masih menggunakan alat-alat yang sederhana dengan menggunakan 

tangan atau dijalankan secara manual. Para peke j a  menggunakan kemampuan 

dan kekuatan ototnya untuk menggerakkan alat tersebut. Karena masih 

menggunakan tangan, maka hasil produksi tidak banyak dan jumlahnya sangat 

terbatas. Misalnya, para pekerja yang beke j a  pada usaha kecil emping malinjo 

hanya dapat menghasilkan produk sehari rata-rata lkg. Jumlah yang dihasilkan 

itu sangat terbatas dengan kemampuan para peke j a .  

Sebenamya para pengrajin dapat menggunakan peralatan yang lebih 

modem dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu tentu saja diperlukan tambahan 

dana untuk mendapatkannya. Tambahan dana tersebut akan dapat diperoleh 

dengan menggunakan fasilitas bantuan permodalan yang telah ada. Sebenarnya 

untuk pembaharuan dan pengembangan usaha, para pengusaha dari usaha kecil 

jangan merasa penggunaan modal asing akan memberatkan usaha yang sedang 

dijalankan, akan tetapi justru akan dapat meningkatkan kinerja dari usaha yang 

dilakukan. 



Kesempatan 

Kesempatan adalah suatu kondisi dimana usaha kecil untuk melakukan atau 

menghasilkan suatu produk karena adanya faktor eksteren yang mempengaruhi. 

Usaha kecil dapat memanfaatkan kesempatan ini dalam situasi kekuatan dan 

dalam situasi kelemahan yang bersifat internal. Dengan demikian, kemampuan 

pengusaha memanfaatkan kesempatan merupakan suatu yang dapat 

meningkatkan penghasilan atau meningkatkan kine j a  usaha. Dari penelitian 

yang dilakukan, maka kesempatan yang dapat dihasilkan dalam kegiatan ini 

adalah: 

- Adanya pembinaan dari pernerin tah 

Untuk dapat berkembang dan tumbuh di ba\vah bimbingan dan pembinaan 

pemerintah, sebenamya usaha kecil memiliki kesempatan untuk itu. Jika 

seandainya usaha kecil menerapkan strategi kekuatan dan kesempatan, maka 

akan dapat dilakukan suatu perbaikan yang berkesinambungan kearah 

peningkatan dan perkembangan usaha. Untuk semua itu sebenamya usaha kecil 

tinggal untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sehingga akan 

terjadi suatu sinergi yang baik antara usaha kecil dengan pemerintah. 

Dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, 

berupa pembinaan, konsultasi dan permodalan, sebenamya para pengusaha akan 

dapat mengembangkan usaha. Para pengusaha tidak perlu merasa khawatir 

dengan masalah pembinaan dan modal akan tetapi hanyalah komitmen lebih 



baik. Suatu komitmen yang baik atas suatu usaha akan dapat membuat suatu 

usaha lebih mungkin untuk tumbuh dan berkembang. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha kecil sangat jarang 

memanfaatkan kesempatan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Usaha 

kecil lebih suka untuk melakukan kegiatan sendiri yang hasilnya dengan segera 

dapat diketahui jika dibandingkan dengan pembinaan pemerintah. Para 

pengusaha lebih merasa yakin dengan pekejaan yang mereka lakukan akan 

dapat menghasilkan dari pada mendengarkan omongan atau bimbingan dari 

pemerintah. Para pengusaha merasa apa yang dilakukan pemerintah hanyalah 

membuang waktu mereka dan hasilnya tidak jelas kapan realisasinya. Para 

pengusaha pada usaha kecil lebih banyak menginginkan bantuan riel yang lebih 

nampak dan benvujud. 

- Bantuan sumber dana dan permodalan murah dari BUMN 

Untuk kelancaran usaha dan sekaligus untuk mengatasi masalah modal, maka 

pemerintah bekerja sama dengan KanwiI/Dinas Koperasi dan UKM, Kanwill 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

melakukan kegiatan penyediaan dana yang akan dialokasikan ke usaha kecil dan 

akan dipergunakan secara bergilir. Dengan modal ini diharapkan akan terjadi 

suatu peningkatan usaha bagi usaha kecil yaitu dengan menambah usaha atau 

menggunakan modal untuk membiayai usaha. 

Jika kesempatan bantuan modal ini dimanfaatkan dengan baik oleh usaha 

kecil, maka akan terjadi suatu sinergi yang baik antara pemberi dan penyedia 



dana dengan para pengguna dana. Dana yang disediakan dapat digunakan untuk 

tujuan peningkatan usaha dari usaha kecil. Dana tersebut juga dapat digunakan 

oleh usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan modal uang, khususnya dalam 

menambah usaha dan atau membayar utang jangka pendek yang telah jatuh 

tempo. 

Etos ke j a  yang membuda~a 

Etos kerja yang ada pada pengrajin di usaha kecil sudah membudaya 

sehingga apa yang dilakukan sepertinya sudah membudaya. Pekerjaan yang 

dilakukan sepertinya sudah merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh 

setiap orang. Semua ini mencenninkan adanya suatu motivasi untuk berbuat dan 

bertindak, khususnya untuk melakukan sesuatu yang ada manfaatnya bagi 

kehidupan dari para pengrajin. Jika etos ke rja yang dimiliki oleh setiap pengrajin 

ini bisa lebih disalurkan, maka akan menj adi suatu kekuatan sendiri yang di i kuti 

oleh kesempatan untuk dapat lebih maju, maka akan menghasilkan suatu 

produkcivitas yang lebi h baik. 

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa etos kerja yang tinggi dari 

para pengrajin merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan produksi atau 

penghasilan kearah yang. lebih baik. Etos kerja tersebut akan merupakan 

motivasi yang bisa saja bersumber dari dalam diri pengrajin sendiri yang berupa 

kekuatan dan bisa bersumber dari luar diri pengrajin yang akan mewujudkan 

motivasi untuk maju. Jika etos kerja ini dapat dibina dan diarahkan, maka akan 



terjadi suatu peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan bagi usaha yang 

dilaksanakan. 

- Perkembangan ekonomi dan globalisasi 

Dengan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang mengarah 

ke globalisasi akan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk ikut 

tumbuh dan berkembang. Globalisasi akan menjadikan suatu daerah usaha yang 

lebih luas yang sekaligus akan dapat memaksa usaha kecil untuk melakukan 

kegatan yang mengarah dan berorientasi pada ekonomi yang bersifat global. 

Dengan visi globalisasi ini, maka setiap pengusaha yang bekerja pada usaha 

kecil akan termotivasi menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik 

dengan harga yang lebih bersaing. 

Perkembangan ekonomi akan memberikan kesempatan pada usaha kecil 

untuk dapat membenahi diri agar apa yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar 

dan disukai oleh konsumen. Globalisasi akan inenjadikan suatu usaha kecil 

melakukan kegiatan berdasarkan standar mutu yang ada dan tentu saja dengan 

harga yang bersaing. 

- Bantuan teknologi dan manajemen 

Untuk dapat meningkatkan kineja  usaha, maka saat ini terdapat kesempatan 

untuk menggunakan teknologi yang tepat guna dan lebih baik (misalnya dengan 

menggunakan mesin yang dijalankan dengan sistem komputer) jika 

dibandingkan dengan menggunakannj~a secara manual (tangan). Penggunaan 



teknologi akan memberikan kesempatan pada usaha kecil untuk lebih tumbuh 

dan berkembang. 

Disisi lain tersedianya manajemen akan menjadikan suatu kegiatan lebih 

tertata dengan baik. Manajemen akan dapat membantu pengrajin untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Dengan 

menggunakan dan melakukan manajemen yang baik, maka segala sesuatu yang 

ada kaitannya dengan kegiatan organisasi atau lembaga (usaha kecil) akan 

tertata lebih baik. 

Saat ini pemerintah menyediakan bantuan teknologi dan manajemen 

yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan 

berkembang dan juga tertata dengan baik. Kesempatan ini akan dapat membantu 

pengrajin atau pengusaha pada usaha kecil dan menengah untuk memahami 

penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 

Untuk itu para pengrajin atau pengusaha pada usaha kecil dan menengah akan 

memiliki kesempatan untuk menimba ilmu dan pengetahuan dalam pemahaman 

penggunaan alat-alat yang cocok untuk tujuan kegiatan yang dilakukan. Disisi 

lain juga terbuka kesempatan untuk mempelajari dan memahami lebih baik 

tentang masalah manajemen yang seharusnya dilaksanakan pada usaha kecil dan 

menengah. Dengan adanya informasi atau bantuan teknologi dan manajemen ini, 

maka akan memberikan suatu kesempatan kepada para pengrajin dan pengusaha 

pada usaha kecil dan menengah untuk lebih baik dalam melaksanakan dan 

mengatur atau menata kegiatan di usaha yang mereka lakukan. 



Pendanaan dan Modal 

Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan modal murah sebagai dana 

yang harus digulirkan kepada pengusaha kecil. Dana murah itu disalurkan 

melalui pemerintah daerah, Kanwil atau dinas koperasi dan UKM serta Kanwil 

atau Dinas Perindustian dan Perdagangan. Disamping itu bantuan dana dengan 

bunga murah juga disalurkan melalui alokasi dana dari BUMN. Disisi lain maka 

usaha kecil dan menengah diberikan kesempatan untuk mendapatkan dana dari 

bank komersial atau konvensional oleh pemerintah. Pemerintah melalui surat 

keputusan telah mengeluarkan paket Oktober untuk membantu usaha kecil dan 

menengah melalui penyaluran kredit bank. Bank memberikan suatu kemudahan 

bagi usaha kecil dan menengah untuk meminjam dana dan modal kepada bank 

dengan tujuan untuk pembiayaan dan investasi. 

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dapat menyebabkan suatu 

usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan jumlah modal dalam rangka 

pengembangan usaha atau investasi. Untuk ini diperlukan suatu motivasi yang 

kuat dari dalam diri para pengajin atau pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha dengan baik. Untuk itu pengusaha hams dapat menata kegiatan dengan 

baik sehingga dapat membayar setiap ke~vajiban secara konsisten dan teratur. 

Dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan dana tersebut, maka usaha kecil 

akan dapat lebih meningkatkan usaha yang mereka lakukan. Disisi lain dengan 

adanya suatu komitmen yang baik dari para pengusaha kecil untuk 



mengembalikan kembali dana yang telah dipinjam, maka pada masa yang akan 

datang mereka masih dapat meminjam atau menambah pinjaman jika 

seandainya usaha yang sedang dilakukan secara positif dapat berkembang. 

- Ancaman 

Ancaman adalah suatu keadaan dimana usaha menghadapi hambatan untuk 

tumbuh dan berkembang dari pihak luar. Ancaman akan menjadi masalah besar 

jika pengrajin dan pengusaha usaha kecil dan menengah tidak dapat 

meminimisasinya. Untuk itu setiap pengusaha hams dapat mengendalikan atau 

menghambat datangnya ancaman, misalnya dengan melakukan perubahan sesuai 

dengan tuntutan pasar waktu itu. Jika ancaman tidak dapat diminimisasi atau 

diatasi, maka bisa menjadikan usaha yang kita lakukan akan bangkrut atau 

gulung tikar. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka ancaman 

yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah saat ini adalah sebagai berikut: 

- Persaingan dari Usaha kecil sejenis 

Karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, maka para pengusaha 

berlomba untuk menghasil produk di masing-masing daerah. Setiap daerah akan 

mencoba menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Kondisi ini akan dapat menjadikan sejenis produk akan dihasilkan oleh beberapa 

daerah. Setiap daerah akan menghasilkan produk yang sama karena kondisi 

geografis, sosial dan ekonomi. Kondisi akan dapat mengakibatkan persaingan 

antara produk sejenis akan semakin kuat. Produk yang memiliki kualitas yang 



lebih baik dengan harga yang lebih rendah akan dapat menyaingi produk dengan 

kualitas yang sama jika harganya lebih tinggi. 

Kondisi persaingan yang ketat juga terjadi pada usaha kecil dan 

menengah yang diteliti, misalnya emping malinjo (Sumatera Barat) mendapat 

saingan yang kuat dari usaha emping malinjo dari Pulau Jawa (DI Yogyakarta) 

yang harga produknya lebih rendah dibandingkan dengan produksi Pariaman- 

Sumatera Barat. Emping dari Pariaman dijual dengan harga antara Rp25.000 - 

Rp30.000 sedangkan kerupuk emping dari Jawa adalah dengan harga Rp18.000 

sampai Rp24.000. Kondisi ini dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan 

akan kalah bersaing dengan produk impor atau yang didatangkan dari luar 

daerah. 

Pada kondisi persaingan ini, maka para pemakai atau pembeli akan 

memilih produk dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih 

murah. Produk yang akan dipilih adalah produk yang lebih baik dari produk 

lainnya. Untuk itu para pengusaha harus bisa melihat tingkat persaingan dari 

produk yang dihasilkan. Semakin banpak produk yang sejenis, maka tingkat 

persaingan akan semakin ketat, para pengrajin hams melakukan kegiatan dan 

pekerjaan dengan lebih baik. Jika para pengajin tidak melakukannya, maka 

risiko tidak lakunya barang dan jasa (produk) yang dihasilkan akandapat terjadi 

sehingga akan kalah bersaing dengan produksi sejenis 



- Kualitas dan biaya produksi 

Seperti halnya dikemukakan pada bagian persaingan di atas, ancaman juga ada 

dalam bentuk kualitas dan biaya produksi. Kualitas merupakan nilai yang 

diberikan oleh konsurnen atas produk kita, karena produk tersebut dapat 

memenuhi atau memuaskan mereka atau konsumen merasa puas dengan jumlah 

pengorbanan yang dibayarkannya untuk produk yang mereka peroleh. Disisi lain 

pengusaha harus juga memiliki suatu standar kualitas yang ingin dicapai yaitu 

sesuai dengan prasyarat yang berlaku. Jika produk tidak memiliki suatu standar 

mutu atau kualitas, maka produk tersebut akan mengalami masalah di pasar dan 

akan menghadapi ancaman yang serius dari perusahaan pesaing. Misalnya saja 

untuk usaha kerajinan rotan di Padang, dimana produk perabot yang mereka 

hasilkan tidak dapat menyaingi produk yang dihasilkan oleh daerah pemasok 

perabot rotan dari Cirebon karena kualitas dan harga. Produk perabot rotan dari 

Cirebon dapat dijual dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang 

lebih baik di pasar sehingga produk rotan yang berasal dari Sumatera Barat tidak 

dapat bersaing dengan produk dari Cirebon. Menurut pengrajin, kualitas bahan 

baku mereka sama dan menggunakan sumber yang sama, akan tetapi mereka 

memiliki suatu jaminan kualitas dan juga biaya produksi yang rendah karena 

menggunakan mesin yang cocok. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan 

pengrajin rotan di Sumatera Barat kalah bersaing dengan produk rotan dari 

Cirebon. 

Sesuai dengan kondisi ini maka usaha kerajinan rotan-kayu-bambu di 

Padang dan DI Yogyakarta harus dapat membuat suatu standar yang telah diakui 



oleh pemerintah misalnya dengan sertifikat SNI atau SII. Dengan adanya 

sertifikat tersebut, maka hasil kerajinan yang dihasilkan akan dapat sama-sama 

bersaing dengan produk kerajinan dari daerah lain. Dengan adanya keinginan 

untuk mempertahankan kualitas tersebut, maka pasar untuk penjualan produk 

akan dapat dikembangkan. 

Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi 

Perkembangan ekonomi dan globalisasi juga akan merupakan ancaman 

disamping merupakan kesempatan, seperti yang diuraikan pada bagian 

sebelumnya. Dengan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

yang mengarah ke globalisasi akan metnbuat penpsaha usaha kecil dan 

menengah harus berhati-hati dalam berusaha, sebab kemungkinan akan menjadi 

ancaman yang dapat menghancurkan usaha yang telah dibina sebelumnpa. 

Globalisasi akan menjadikan suatu daerah usaha yang lebih luas yang sekaligus 

akan dapat memaksa usaha kecil untuk melakukan kegiatan yang mengarah dan 

berorientasi pada ekonomi yang bersifat global. Disisi lain globalisasi juga akan 

menjadikan dunia ini menjadi kecil sehingga produk satu daerah akan mudah 

masuk ke daerah lain. 

Dengan visi globalisasi ini, maka setiap pengusaha yang bekerja pada 

usaha kecil akan termotivasi menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih 

baik dengan harga yang lebih bersaing. Disisi lain, dengan globalisasi ekonomi 

tersebut akan menyebabkan daerah usaha kecil dan menengah akan semakin 

terbatas kalau para pengrajin atau pengusaha tidak dapat menekan ancaman. 



Perkembangan ekonomi akan memberikan kesempatan dan ancaman 

yang serius pada usaha kecil sehingga diperlukan pembenahan diri dan 

kemampuan usaha kecil dan menengah agar apa yang dihasilkan dapat diterima 

oleh pasar dan disukai oleh konsumen. Globalisasi akan mengharuskan suatu 

usaha kecil dan menengah melakukan kegiatan berdasarkan standar mutu yang 

ada dan tentu saja dengan harga yang bersaing jika tidak ingin mengalami 

kehancuran dan kegagalan pada pasar yang lebih luas dan bersifat tanpa batas. 

Disisi lain, globalisasi akan dapat menjadi suatu motivasi baru untuk 

pengembangan spesifikasi dan difersifiasi produk. Pengusaha dari usaha kecil 

yang kreatif akan dapat memanfaatkan moment ini untuk mencari kesempatan 
P 

untuk tumbuh dan berkembang. 

- Kualitas sumber daya manusia yang rendah 

Seperti dinyatakan sebelumnya bahw-a kualitas sumber daya manusia yang 

melaksanakan pekerjaan pada usaha kecil dan menengah berkualitas dan 

berpendidikan relatif rendah. Kualitas ini membuktikan bahwa yang melakukan 

pekerjaan sebagai pengelola usaha kecil dan menengah adalah orang yang mau 

bekeja untuk rnendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga atau boleh juga dinyatakan bahwa mereka dahulunya tidak dapat 

menlanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena adanya kendala 

biaya dan melnilih untuk berusaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber 

daya manusia yang mengelola usaha ini memang kualitasnya sangat rendah. 

Dengan rendahnya kualitas sumber da>.a manusia tersebut akan menjadi 



ancaman bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang, karena 

visi dan pengetahuan para pengelola adalah sebatas pemahaman umum tentang 

berusaha. Mereka cenderung bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kurang motivasi untuk tumbuh dan berkembang karena kurang berani untuk 

membuat keputusan. 

Namun ancaman ini akan dapat diatasi dengan mengusahakan agar 

ancaman ini dapat ditekan serendah mungkin atau setidaknya dapat diminimisasi 

sehingga kurangnya kualitas sumber daya manusia tidak menyebabkan usaha 

semakin surut dan cenderung semakin menurun. Kurangnya kualitas sumber 

daya manusia ini dapat ditanggulangi dengan mengikuti pelatihan dan kursus 

serta diskusi dengan teman, sahabat dan lembaga yang terkait, khusus dalam 

bentuk pembinaan kemampuan managerial bagi pengusaha dan pengelola usaha 

kecil dan menengah. 

- Pendanaan dan Modal 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa usaha kecil dan menengah umumnya 

menggunakan modal sendiri untuk menjalankan operasi kegiatan. Penggunaan 

modal sendiri sebenarnya berdampak positif kepada usaha karena para 

pengusaha dan pengelola tidak hams memikirkan pengembalian modal itu 

seperti halnya pembiayaan melalui kredit. Penggunaan modal sendiri yang dapat 

mengakibatkan rendahnya kinerja usaha karena para pengusaha tidak 

termotivasi untuk mengembalikan uang yang digunakan dengan segera. Sumber 

dana yang berasal dari modal sendiri akan sangat terbatas, sehingga perlu 



dicarikan pendanaan asing untuk dapat membiayai kegiatan perusahaan, 

khususnya dalam pengembangan usaha. 

Pendanaan dan modal ini bisa menjadi ancaman jika seandainya pengusaha 

kurang dapat mengendalikan kegiatan dengan baik. Dalam penggunaan modal 

asing memerlukan suatu manajemen yang baik, khususnya tentang penggunaan 

dan skedul pengembalian. Kegagalan penggunaan dari modal asing akan 

menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pada kreditur. Jika 

seandainya pengusaha gagal mengembalikan hedit,  maka akan berisiko pada 

usaha yang sedang dijalankan. Para kreditur dapat melakukan haknya untuk 

menyita atau memaksa pengusaha untuk mengembalikan kredit yang telah 

dibuat. Oleh karena itu maka sangat diperlukan sekaii komitmen pemilik dan 

pengusaha untuk tetap dan secara rutin melaksanakan kewajiban dalam melunasi 

kredit kepada pihak ketiga 

Jika masalah pendanaan dan modal ini gagal dan mengalami kendala, maka 

pendanaan dan modal akan menjadi ancaman yang serius untuk pengembangan 

usaha kecil dan menengah. Untuk usaha kecil dan menengah hams lebih hati- 

hati dalam memilih dan menseleksi kegiatan apa yang dibiayai dan didanai 

dengan menggunakan modal yang berasai dari pihak ketiga atau kreditur. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa jika setiap usaha dilaksanakan dengan 

menggunakan modal sendiri, maka para pengusaha akan merasa aman untuk 

menggunakan modal tersebut. Namun dengan hanya mengandalkan modal 

sendiri saja dalam menjalankan usaha. maka akan terjadi ketidakseimbangan 



dalam kegiatan, sebab pengusaha akan merasa tidak adanya kewajiban yang 

harus dipenuhi terhadap modal. 

- Pasar Usaha kecil masih bersifat lokal 

Sesuai dengan yang dikemukakan pada bagian kekuatan, bahkva pada 

umumnya usaha kecil dan menengah berorientasi pasar dari produk yang 

dihasilkan adalah bersifat lokal atau pada dasarnya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan lokal saja. Para pengrajin hanya menjual produk yang dihasilkannya 

pada tingkat lokal atau di daerah dimana produk itu dihasilkan. Hal ini bisa 

menjadi ancaman bagi kelangsungan dari usaha yang sedang dibina oleh 

pengusaha usaha kecil yang ada. Dengan adanya kebebasan berusaha dan 

globalisasi, kemungkinan produk yang sejenis masuk ke daerah penjualan 

sekarang sangat terbuka. Jika ha1 ini tejadi, maka produk lokal akan semakin 

terdasak oleh produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Apalagi jika produk dari 

daerah lain itu dengan kualitas yang lebih baik, maka kemungkinan orang atau 

para konsumen akan beralih kepada produk pesaing. 

Untuk itu para pengajin hams dapat mernifiirnisasi ancaman ini ini 

dengan melakukan suatu usaha untuk memperluas daerah pemasaran dan 

penjualan. Dengan demikian sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap 

usaha kecil dan menengah untuk mencari pasar pada tingkat regional dan jika 

perlu nasional dan international. Dengan merubah visi menjadikan produk yang 

dihasilkan hams dapat dijual diluar daerah, maka produk yang dihasilkan harus 



sesuai dengan standar mutu dan dengan harga yang pantas untuk bersaing 

dengan usaha atau produk sejenis. 

- Fasilitas pabrik masih menggunakan rumah tinggal 

Meskipun kegiatan pengrajin dalam menghasilkan produk atau membuat 

produk dilakukan di rumah tempat tinggal, namun ini akan menjadi suatu 

tantangan atau ancaman untuk pengembangan usaha. Pemanfaatan rumah 

tinggal hanya dapat dilakukan untuk jangka pendek selama perusahaan belum 

berkembang. Jika perusahaan atau usaha semakin berkembang, maka sudah 

merupakan keharusan untuk mencari tempat usaha yang baru dengan 

mempertimbangkan posisi dan lokasi usaha. Pemilihan letak dan posisi 

perusahaan merupakan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu usaha. Ketidak 

cocokan pemilihan tempat usaha dapat mengakibatkan kegagalan usaha. 

Oleh sebab itu, setiap pengusaha hams dapat memperhatikan kebutuhan 

akan tersedianya tempat usaha yang dapat diprioritaskan dan dapat 

dikembangkan untuk janska panjang. Tempat usaha merupakan suatu fasilitas 

yang hams direncanakan dengan matang. Pemilihan tempat menuntut suatu 

investasi yang cukup banyak, sehingga harus adanya suatu kegiatan dan 

kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. 

Dan hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

rumah tinggal oleh pengrajin dalam menghasilkan suatu produk akan dapat 

mengakibatkan biaya yang rendah. Biaya yang rendah akan dapat 

mengakibatkan harga barang yang rendah di pasar namun akan merupakan 



ancaman bagi pengembangan usaha. Harga rendah tidak akan dapat terus 

dipertahankan jika perusahaan sudah memiliki fasilitas pabrik yang bukan 

merupakan rumah tinggal. Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan yang tepat 

dalam menjalankan kegiatan dan mencari tempat untuk melakukan kegiatan 

tersebut. 

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa usaha kecil pada umumnya 

menghadapi kondisi kekuatan-kesempatan dan kekuatan-ancaman. Dengan adanya 

suatu tekad dan usaha yang sungguh-sungguh memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 

oleh usaha kecil dan didorong oleh adanya lembaga permodalan yang telah memberikan 

dana, maka kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang usaha kecil akan dapat 

diwujudkan. Dalam ha1 ini pernerintah bersama-sama lembaga keuangan formal 

maupun informal hams ikut serta dalam membantu usaha kecil untuk menjadi sektor 

ekonomi yang dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan. Disisi lain usaha kecil juga 

menghadapi kelemahan untuk mendapatkan kesempatan dan kelemahan dalam 

menghadapi ancaman. Untuk itu diperlukan suatu perhatian yang serius dari lembaga 

terkait untuk dapat membina usaha kecil sehingga mampu untuk terus bangkit dan 

menjadi motor penggerak ekonorni. Dengan adanya suatu itikad baik pemerintah dalam 

memberdayakan usaha kecil ini, maka usaha kecil akan dapat turnbuh dan menjadi 

usaha ekonomi kerakyatan di setiap daerah. 

2. Lembaga Permodalan 

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa secara garis 

besarnya terdapat 5 lembaga permodalan yang ada dalam pembiayaan usaha bagi usaha 



I kecil dan menengah. Lembaga permodalan itu mulai dari bersifaf formal sampai kepada 

yang informal yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga permodalan bagi usaha kecil 

clan menengah di Indonesia itu adalah Pemerintah daerah (Pemda), KanwiVDinas 

Koperasi dan UKM, KanwilDinas Perindustrian dan Perdagangan, B U M ,  Bank 

Umum, dan Iembaga keuangan informal lainnya seperti Bank Perkreditan Rahyat, 

BMT, Modal Ventura. Dari hasil temuan penelitian, maka yang digunakan oleh usaha 

kecil dalam pembiayaan usaha hanyalah yang informal dan formal saja. 

I Lembaga permodalan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga 

yang menyediakan modal untuk dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam 

mendapatkan dana tambahan untuk menjalankan atau meningkatkan usaha yang sedang 

dijalankan. Lembaga ini menyediakan dana untuk kepentingan usaha kecil dan 

menengah dalam ha1 pembiayaan investasi atau modal kerja. Lembaga permodalan ini 

bisa berupa lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu usaha kecil 

ataupun lembaga yang secara resmi melakukan kegiatan utamanya menyalurkan dana 

pada pihak ketiga. 

Adapun lembaga permodalan yang saat ini menyalurkan dana bagi 

pengembangan dan pembinaan usaha kecil di daerah Sumatera Barat adalah 

1). Bank, yang terdiri dari seluruh bank umum di Surnatera Barat, misalnya BRI, 

Bank Mandiri, BNI 46, BPD atau Bank Nagari serta lembaga perbankan lainnya. 

Bank menyalurkan dana ke usaha kecil dengan menggunakan dasar bunga 

normal atau yang berlaku umum berlaku pada saat transaksi. 

2). Pemerintah daerah melalui pengalokasian dana yang berasal dari APBD dan 



Kabupaten dan Kota menyalurkan sebagian dana anggaran untuk pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil. Pemerintah daerah memberikan bunga yang sangat 

rendah yaitu sebesar 3% - 4%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit yang 

kemudian hams digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan untuk 

pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. 

3). Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM, serta Kanwil atau Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kanwil dan 

Dinas mengalokasikan dana yang berasal dari APBN. Pada umumnya setiap 

Kanwil dan Dinas di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota menyalurkan dana 

anggaran untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Tingkat bunga yang 

ditentukan adalah sebesar 4%- 6%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit 

yang kemudian hams digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan 

untuk pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. Besarnya dana yang 

disalurkan sebagai kredit adalah sebesar 80% dari anggaran, sedangkan sisanya 

digunakan sebagai hibah kepada usaha kecil berupa pemberian pembinaan dan 

pelatihan serta untuk parneran industri. 

4). BUMN, yaitu lembaga yang menyisihkan dana yang berasal dari keuntungan 

setiap tahun sebesar 1% - 5%. Pada BUMN ini tergabung seluruh perusahaan 

milik negara, yang saat ini berjumlah 24 perusahaan. Dana yang ada tersebut 

disalurkan kepada usaha kecil melalui kredit pembinaan bapak angkat. Dana 

yang diberikan kepada usaha kecil adalah berupa kredit ringan dan hams 

dikembalikan dan akan digulirkan kepada usaha kecil lain yang membutuhkan. 

Tingkat bunga yang ditentukan adalah sebesar 6% - 12%. Dana yang disediakan 



dapat berupa kredit yang kemudian hams digulirkan kembali dan dana hibah 

yang digunakakan untuk pelatillan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. 

Besamya 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. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan seperti yang telah diuraikan pada 

bagian temuan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dan dikemukakan saran 

penelitian. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut: 

A. Kesirnpulan 

1. Usaha Kecil di Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 3 tiga unit sentra usaha kecil yaitu 

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

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

Agam Sumatera Barat dan kerajinan rotan-kayu-bambu, usaha emping-jagung dan 

Pakaian jadi-konveksi-batik di DIY menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah 

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

tersebut merupakan usaha milik pribadi. Dari penelitian dapat disimpulkan masalah 

utama yang dihadapi oleh usaha kecil adalah a) masalah permodalan, b) masalah 

Manajemen dan Pemasaran, c) rnasalah Sumber Daya Manusia, dan d) masalah 

penggunaan teknologi. Karena masalah usaha kecil tersebut, maka banyak usaha kecil 

yang tidak mampu untuk memanfaatkan lembaga permodalan yang resmi berupa bank 

dan non bank untuk membantu dalam pembiayaan kegiatan usaha kecil tersebut. 

Dari hasil analisis SWOT yaitu tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, khususnya 
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industri kerajinan sampel baik dari Sumatera Barat maupun DIY dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap usaha kecil dalam pengembangan 

usaha terdiri dari 1) Usaha perseorangan bersifat yang turun temurun, 2) Etos k e j a  

dalam berusaha adalah untuk membiayai hidup keluarga, 3) Kegiatan dibiayai 

dengan modal sendiri, 4) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau 

menganggur, 5) Usaha dilakukan atas dasar pesanan, 6) Pasar usaha kecil adalah 

bersifat lokal, dan 7) Fasilitas pabrik menggunakan rumah tinggal. 

b. Kelemahan. Kelemahan yang merupakan hambatan dari setiap usaha kecil dalam 

pengembangan usaha terdiri dari 1 )  Kualitas produk yang dihasilkan belum standar, 

2) Inovasi produk masih kurang atau bersifat menoton, 3) Kualitas (pengetahuan) 

sumber daya manusia masih rendah, 4) Kurangnya kemauan untuk berkembang, 5) 

Etos kerja yang rendah, 6 )  Usaha bersifat tradisional, dan 7) menggunakan teknologi 

yang sudah usang. 

c. Peluang. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh setiap usaha kecil dalam 

pengembangan usaha terdiri dari 1 )  Adanya pembinaan dari pemerintah, 2) Bantuan 

sumber dana dan permodalan murah dari pemerintah dan BUMN, 3) Budaya Etos 

k e j a  (kemauan untuk bekeja yang tinggi), 4) Perkembangan ekonomi dan 

globalisasi, 5 )  Bantuan teknolog dan manajemen, dan 6 )  Pendanaan Modal dari 

lembaga keuangan. 

d. Ancaman. Ancaman yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha dari 

setiap usaha kecil terdiri dari 1) Persaingan dari usaha kecil sejenis, 2) Kualitas dan 

biaya produksi, 3) Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi, 4) Kualitas sumber daya 



manusia yang rendah, 5) Pendanaan dan Modal yang semakin mahal, 6) Pasar usaha 

kecil adalah bersifat lokal, dan 7) Fasilitas pabrik masih menggunakan rumah 

tinggal. 

2. Lembaga Permodalan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga permodalan yang resmi 

atau formal dan juga informal yang ditentukan oleh keputusan pemerintah, memberikan 

dan menyediakan dana untuk dapat memberdayakan usaha kecil di daerah. Lembaga 

pennodalan itu adalah: 

1). Bank, yang terdiri dari seluruh bank umum di Sumatera Barat dan DIY, misalnya 

BRI, Bank Mandiri, BNI 46, BPD atau Bank Nagari serta lembaga perbankan 

lainnya. Bank menyalurkan dana ke usaha kecil dengan menggunakan dasar 

bunga normal atau yang berlaku umum berlaku pada saat transaksi. 

2). Pemerintah daerah melalui pengalokasian dana yang berasal dari APBD dan 

APBN. Pada umumnya setiap kantor pemerintah pusat di tingkat Propinsi, 

Kabupaten dan Kota menyalurkan sebagan 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 digunakakan untuk 

pelatihan dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. 

3). Kanwil atau Dinas Koperasi dan UKM, serta Kanwil atau Dinas Perindustrian dan . 

Perdagangan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kanwil dan Dinas 

mengalokasikan dana yang berasal dari APBN. Pada umumnya setiap Kanwil dan 



Dinas di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota menyalurkan dana anggaran untuk 

pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Tingkat bunga yang ditentukan adalah 

sebesar 4%- 6%. Dana yang disediakan dapat berupa kredit yang kemudian harus 

digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan untuk pelatihan dan 

pembinaan para pengusaha usaha kecil. Besamya 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. 

4). BUMN, yaitu lembaga yang menyisihkan dana yang berasal dari keuntungan 

setiap tahun sebesar 1% - 5%. Pada BUMN ini tergabung seluruh perusahaan 

milik negara, yang saat ini berjumlah 24 perusahaan. Dana yang ada tersebut 

disalurkan kepada usaha kecil melalui kredit pembinaan bapak angkat. Dana yang 

diberikan kepada usaha kecil adalah berupa kredit ringan dan hams dikembalikan 

dan akan digulirkan kepada usaha kecil lain yang membutuhkan. Tingkat bunga 

yang ditentukan adalah sebesar 6% - 1296. Dana yang disediakan dapat berupa 

kredit yang kemudian harus digulirkan kembali dan dana hibah yang digunakakan 

untuk pelatihan.dan pembinaan para pengusaha usaha kecil. Besarnya dana yang 

disalurkan sebagai kredit adalah sebesar 80% dari anggaran, sedangkan sisanya 

digunakan sebagai hibah kepada usaha kecil berupa pemberian pembinaan dan 

pelatihan serta untuk pameran industri. 

Lembaga permodalan ini rnemberikan dana berupa kredit kepada usaha kecil dan 

hams dikembalikan dalam jangka wabu tertentu dengan ditambah dengan beban bunga. 



1 B. Saran  

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka perlu dilakukan kegiatan lebih 

lanjut oleh setiap pemerintah atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil untuk dapat 

membantu usaha kecil agar dapat menjadi lebih mandiri sehingga dapat dicapainya tujuan 

pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai pola sistem ekonomi 

nasional. Pengembangan usaha kecil menjadi suatu prioritas pemerintah dalam 

menggalang ekonomi dan pendapatan masyarakat. Untuk dapat mewjudkan  usaha kecil 

sebagai motor penggerak ekonoini 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 pennasalahan maka diperlukan 

adanya suatu itikad baik pemerintah 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 harus dilakukan 

oleh usaha kecil sehingga usaha kecil tersebut dapat lebih me~nberdayakan sumber 

permodalan sehingga usaha kecil menjadi tumbuh dan berkembang. Dari hasil kegiatan 

penelitian diharapkan akan dapat dihasilkan suatu strategi yang dapat digunakan usaha 

kecil dalam rangka membantu usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang. Disarankan 

untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mencari suatu alternatif bagaimana 

pemberdayaan lembaga pennodalan yang baik bagi usaha kecil dengan profil yang telah 

dikemukakan sebelumnya, sehingga tercipta usaha kecil mandiri 



BAB VII 

RENCANA PENELITIAN TAHAP I1 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan hasil penelitian tahap pertama yang telah dilakukan ternyata 

dalam pengembangan usaha kecil oleh para pemilik mengalami hambatan yang 

bersifat umum yaitu masalah pennodalan. Dari profil usaha kecil dapat diketahui 

bahwa para pengusaha usaha kecil juga memiliki kebiasaan untuk menggunakan 

modal sendiri dalam menjalankan setiap aktivitas. Kekurangan dana itu menjadi 

kendala usaha kecil dalam melakukan investasi. Kekurangan dana ini dapat 

menyebabkan tidak mampunya usaha kecil berkompetisi dengan usaha lain yang 

sejenis yang memiliki keunggulan untuk berkompetisi. 

Dari hasil penelitian juga diketahui kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

pengusaha usaha kecil untuk memanfaatkan sumber modal non formal untuk 

membiayai usaha. Sebenarnya, ha1 ini dapat merugikan usaha kecil dalam 

menjalankan aktivitas karena harus membayar dengan biaya bunga yang sangat 

tinggi. Untuk itulah maka dirasakan sangat perlu untuk memanfaatkan sumber 

pennodalan formal dan informal untuk dapat membantu penyediaan dana yang 

diperlukan usaha kecil untuk menjalankan usaha atau aktivitas. 

Sesuai dengan penelitian sebeluninya, inaka objek utama yang diteliti dalam 

Pemberdayaan Sumber Permodalan Dalam Meningkatkan Kineja Usaha Kecil di 

Sumatera Barat adalah usaha kecil yang menghasilkan produk unggulan pada bidang 

industri dan perdagangan yaitu rotan (furniture), em ping malinjo dan pakaian jadi 



(muslim), sedangkan disisi lain juga akan memanfaatkan usaha kecil yang ada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang yang sama, yaitu rotan-kayu-bambo, 

emping-jagung dan pakaian-konveksi-batik. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari 

penelitian tahap pertama yang akan menitikberatkan pada usaha yang hams dilakukan 

oleh usaha kecil dalam pemanfaatan sumber permodalan. Pada akhirnya akan 

dirumuskan model pemberdayaan sumber-sumber permodalan yang cocok bagi usaha 

kecil dalam rangka peningkatan kine j a  usaha kecil di Sumatera Barat. 

Untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka meningkatkan kine j a  Usaha Kecil di Sumatera Barat 

adalah dengan memanfaatkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

(Strength, Weakness, Opporrzmiy and 7rec~t - SWOT) usaha kecil dalam rangka 

pencarian model pengembangan usaha kecil, dan setelah itu dilakukan analisis 

deskriptif yang bersifat deduktif-induktif dalam rangka pencarian model 

pemberdayaan sumber-sumber permodalan yanz cocok bagi usaha kecil yang terdapat 

di Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut yang dapat 

dilakukan bagi pengembangan UKM. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama diketahui bahwa terdapat beberapa 

kendala dalam memberdayakan sumber-sumber perrnodalan pada usaha kecil, 

dimana kesulitan utama adalah dalam ha1 perolehan tambahan modal, serta dalam ha1 

pengembalian pinjaman. Kesulitan dalam perolehan tambahan modal disebabkan 

karena : 1) tidak memiliki pembukuan, 2) kurang tertarik menggunakan modal 

pinjaman dan takut dengan risiko, 3) kurang mampu mengakses sumber dana 
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(lembaga keuangan) yang ada, 4) tidak memiliki angunan. Kesulitan dalam 

pengembalian pinjaman disebabkan karena : 1) kemampuan manajerial usaha yang 

masih rendah, 2) kesulitan pemasaran dan distribusi, 3) teknologi yang masih 

tradisional, 4) masalah pengadaan bahan baku, 5) kualitas sumber daya yang masih 

rendah. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut 

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

serta merumuskan model sumber permodalan yang paling efektif dalam 

pemberdayaan UKM, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan un tuk pem berdayaan jenis-jenis 

permodalan dalam rangka dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

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

Sumatera Barat. 

b. Bagaimanakah model pemberdayaan sumber-sumber modal yang cocok bagi 

usaha kecil yang terdapat di Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kineja 

usaha kecil tersebut 

C. Tujuan Penelitian , 

Peneli tian ini bertuj uan: 

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

permodalan dalam rangka dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil 

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

Sumatera Barat. 



b. Untuk mengetahui bagaimanakah model pengembangan dan pemberdayaan 

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

Barat dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut 

D. Metode Penelitian 

I Metode survey digunakan dalam mengungkapkan, menemukan dan menggali 

informasi tentang kemungkinan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di 

Sumatera Barat. Penelitian ini lebih menekankan pada usaha pengembangan usaha dan 

( pemberdayaan surnber permodalan untuk pemecahan masalah usaha kecil. Pendekatan 

I deskriptif digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, dan mendeskripsikan 

I pemberdayaan sumber permodalan oleh usaha kecil. 

Sumber Model Pemanfaatan Sumber 
Per- Permodalan oleh Usaha Usaha 

modalan Kecil dalam rangka Kecil 
Formal mehingkatkan kinerja usaha 

kecil tersebut 

r 

Tim Peneliti r; tr:-l 

Tujuan penelitian diarahkan pada pemberdayaan sumber permodalan oleh usaha 

kecil dalam rangka pengembangan atau peningkatan kinerja. Desain penelitian dapat 

digambarkan seperti Gambar 7.1 berikut: 

Garnbar 7.1. Desain Penelitian 



Penelitian tahap kedua ini merupakan lanjutan dari penelitian tahap pertama, 

yang memfokuskan pada sumber-sumber modal yang tersedia untuk usaha kecil melalui 

lembaga keuangan, pemerintah dan BUMN. Pada tahap kedua, penelitian lebih diarahkan 

kepada pemberian bimbingan dan bantuan untuk lebih memberdayakan sumber-sumber 

permodalan yang tersedia bagi usaha kecil dan menentukan sumber-sumber permodalan 

yang cocok untuk masing-masing bidang usaha kecil yang dapat meningkatkan kinerja 

usaha kecil tersebut. Selanjutnya menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberdayakan jenis-jenis modal tersebut sehingga kinerja usaha kecil dapat 

ditingkatkan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT serta analisis 

analisis deskriptif dengan pendekatan deduktif-induktif dan pada akhir kegiatan ini dapat 

dihasilkan suatu model pengembangan dan pemberdayaan sumber-sumber modal yang 

cocok bagi usaha kecil yang terdapat di kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi serta 

Yogyakarta dalam rangka peningkatan kinerja usaha kecil tersebut. Gambaran dari 

kegiatan penelitian adalah seperti Garnbar 7.2 berikut 



Gambar 7.2 Aliran Langkah Penelitian Tahap Kedua 

E. Jadwal Kegiatan (Kerja) 

Hasil Penelitian 

Alternatif Modal yang 
efektif dalarn Model 
3emberdayaan Usaha Kecil 
I). Pengembangan dan 

Pemberdayaan Usaha 
Kecil dengan 
pe~nanfaatan fasilitas 
per modalan dari 
lembaga keuangan 
formal. 

2). b. Model Kinerja 
Usaha Kecil Mandiri 

h 

Kegiatan 

Penelitian tahap dua ini akan dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu 

Penel itian 

pada tahun 2004. Jadwal kegiatan tahun kedua (2004) seperti pada Tabel 7.1 berikut. 

Lembaga Keuangan 
formal sebagai sumber 
Fennodalan un tuk 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan Usaha 

t\/ielanjutkan hasil 
Penelitian mulai dari Kecil 

pembiayaan atau 
permodalan yang efehif 

- 

hasil pada Penelitian 
Tahap Pertarna 

-. \ 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan Usaha 
,Kecil rnelalui 



F. Jumlah Anggaran Dana Diusulkan 

Jumlah anggaran yang diusulkan pada tahun kedua adalah Rp70.000.000,00 

(Tujuh puluh juta rupiah). Seperti pada tahun sebelumnya di penelitian tahap pertama, 

dana ini juga akan dialokasikan pada TPP dan TPM sesuai dengan proposi yang telah 

ditentukan. 
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DAFTAR ISIAN 

INFORMAS1 TENTANG USAI-IA ICECIL 

1 I a. Nama Pengusal~a I 1 

c. Umur 

e. Status 

f. Pendidikan 

g. Bidang Keahlian 

1 2: Data Usnhn Kecil 

Tingkat Tahun Keterangan 

C] SLTP 

C] SLTA 

C] PT 

I n g  usalla: ( Rota1 I a Emping malinjo 1 ~ a k a i a n  jadil 

I 

c. Umur usaha: 

d. Jumlah pekerja: 

e. Modal awal: 

f. Lokasi usaha 
- 
g. Izin Usaha 

C] Saat didirikan I Orang 

a Saat ini; 

Jenis Persen 

1. Modal Sendiri 

2. Pinjamad Modal Asing 

a Tetap 

Ada 

Tidak t.etap 

Tidak ada 



3. D;I~;I 1Ccu;rng;ln dnn Pcr~iloclalnn 

a. Modal: - Saal I'cndirian 1 RP 
- Sekarang (Perkiraan) RP 

RP 

il Modal Sendiril Keuntungan I a Koperasi (%I I 1 a Bank (%) I 
1 
I d. Suc~be r  permodalan selain a Pemerintah (%) 1 0-1 

mendapatkan Pinjarnan untuk I 

i 

1 

diusulkan 1 KUK (%) 

e. Apakah Vsaha bapak pemah 

menambah modal 

e: .Jika Pernah, Apa Jenis 

Pinjaman utama yang 

I 

e2. Jika tidak pemah, Apa Alasan I 0 Tidak tahu prosedur 

o Modal 

a P e r n d ~  .Tidak Pemalr 

(Jawab pert. e l )  

KKU(%) 

a W K  (%) 

a Tdk mau berspekulasi 

1 mendapatkan 

(Jawab pert. e2) 

a Kredit Investasi (%) 

0 Modal Ventura (%) 

a Lain-lain (%) 

a L a i ~ u ~ y a  

a Tidak Pernall 

1 (Jawab pert. f3) 

pengembangan usalra 

f l  Jika Pemah; Apa Jenis 

Bantuanflribah yang pemah 

f i  Jika Pernah; Sumber Bantuan 

untuk pengembangan usaha 

yang pernah diterinrn 

f3. Jika tidak pernah, Apa Alasan 

tidak pernah mendapat 

barrtuan modal: 

a Modal Kerja 

Teknologi 

U Bahan Baku 

Pemda 

C] D , ~  K~~ &UKM ' 

Deperi~rdag 

a Bank 

0 Tidak tdlu prosedur 

U Tidak tabu informasi . 

Manajemen 

Lain-lain 

rn Modal Ventura 

a LSM 

0 BUMN 

C1 Lain-lain 

0 Lainnya 



I pcrnbukual sccara tcratur I (jawab pcrt gl )  ( (jawab pcn g2) I 
a Tidak g Apakah bapak n~clakukan 

I pernbukuan yang selalu dibuat I Laba - Rugi 1 O Catatan-catatan 1 

0 y a  

g1 Jika Yn; Apa bentul. luporan' 

setiap akl~ir periode 1 . 1 a Perubahan Modal 1 a ~a in - l a in  1 
g2. Jika tiddc, Apa Alasan tidak IS] Tidak ada sumber daya a Lainnya 

0 Neraca 0 Aliran Kas 

nlenyusull pcnibukuali dcngnn 

teratur 

11 Apakah bapak pemah 

mendapatkan bantuan teknik 

I bapak mendapatkan bantuan a Dep K~~ & UKM I 1 0 BUMN I 

atau tenaga pembukuan 

111 Jika pernah; Dari manakah 

I teknologi pembukuan tersebut ~ ~ ~ ~ ~ i ~ d ~ ~  I ( O Perguruan tinpgi I 

a 'ridak taliu tekllik 

pembukuan 

C] Pernah 

(jawab pert 11 I )  

Penlda 

a Tidak Pemah 

(jawab pert 112) 

1 mendapatkan bantum I a Tidak tahu informasi 1 I 
1 ' 

I untuk pengembangan modal 1 (jawab pert i 1 & 2) I (jsnlab per1 i3) ( 

g2. Jika tidak, Apa Alesan tidak 

i Apakah ada perencanan 

I usaha untuk usaha bapak ( I I 
I I 

i l  Jika Ada; Dari mana Modal I O pen~da  1 LSM 

Tidak tahu prosedur 

a Ada ' 

rn 1,ainnya 

a TidakAda -1 

pengembangan usaha Deperindag a Modal Sencliri 

a Bank Lain-lain 

i2 Jika Ada, A P ~  bcfltuk usslla 

yang akan Bnpak kembangkan 

C] Modal Ventura 

a Menlperbaiki tempat 

usaha 

a Menanbah toko baru 

a ~ e n ~ e d i a a n  Bahal  

Baku 

a Manajemen, 

khususnya promosi 

dan pemasaran 

0 Lain-lain 



C] Informasi 

C] Prospek usallp, 

Lain-lain 

i3. Jika tidak Ada, Apo Alnsan 

tidak lnercncanakan tanlballan 

modal :.lntuk pengcmbangan 

usaha adalal~ karena tidak 

I 

I 5. Data Pernasaran 

a Prosedur 

a cua mendapatkatl 

. Modal 

Q Menyusunan Proposal 
tahu: 

4. Data Opcrasional 

Bisnis 

[I] 21 - 26 hari 

. setiap hari 

Rp .................. 
Rp .................. 

C] Rp .................. 
................ C] R p . .  

0 Rp.. ................ 

................ Rp..  

a Rp .................. 

R p  .................. 

.................. C] Rp 

a 1-10har i  

11 - 20 hari 

a Bahan baku . 

C1 Tenaga kerja 

Bahan pcnolong 

0 Supplics dnn sparc part 

a Scwa tcmpat usaha 

Biaya operasi luinnya 

0 Biaya Pemasaran 

Biaya Penyusutan 

C] Biaya Adm dan Umum 

' 

0 Pesanan 

0 (%) 

0 Ekspor 

0 (%) 

a. Hari kerja perbulan: . . 

b. Jumlah Biaya per b u l d  

tahun* Rp 

a Diantar 

a (%> 

a Nasional 

0 (%I 

a. 1. Cara pemasaran 

2. Taksiran jumlah 

b. 1. Wilayah pemasaran 

2. Taksiran Jumlah 

a Toko 

0 (N) 

a Lokal . . 

(%I 

C] KUB 

a Exportir 

a Lain-lain 

c. Sasaran pemasaran (beri 

tatlda silallg untuk 

jawaban yang sesuai) 

Pedagang eceran 

C] Konsu~nen usalla 

C] Koperasi 

0 Sentra Bisnis 



. . 

d. Alasan pcrnnsarnn sccnra a B:.lla~l,~crbntas a Tenngn kcrja 

lokal 0 Harga Produk yang a Dislribusi 

kompetitif 0 Lain-lain 

0 Kualitas Produk 

e, Alasan pemasaran secara a Bahan terbatas a Tenaga kerja 

Nasional a I-larga Produk yang a Distribusi 

kompetitif a Lain-lain 

a Kualitas Produk 

f. Alasan belundtclah Bahan tcrbatas 0 Tennga kcrjn 

n~lnasarkal l  ke luar negeri 0 Harga Produk yang 0 Distribusi 

(ekspor) kompctitif 0 Lain-lain 

a Kualitas Produk 

h. Apakah ada usaha yang C1 Ada a Tidak Ada 

telah dilakukan dalam (Jab~ab pert. 111 & 2)  (lawab pert h3) 

meningkatkan jumlah 

penjualan? 

h l  Jika ads, aPa bentuk a Meningkatkan pronlosi a, Membentuk Kerjasanla 

kegiatan Ya*& telall 0 Menlbuat show room dengan dept terkait 

dilakukan? a Membentuk KUB a Menambah tenaga 

a Membentuk Koperasi pemascran 

h2 Jika ada, Departemen apa a Pemda a Modal Ventura 

sajadilakukan kerjasarna? C] D~~ K~~ & u r n  LSM 

C] Deperindag a BUMN 

a Bank U Perguruan tinggi 

. a Pedagang a Lain-lain 

h3 Jika tidak; Alasan utama 0 Modal Kerja 0 Manajel~len 

tidak bcrusnha meningkat- C] Tehologi a Lain-lain 

kan penjualan adalah a ~ ~ l , ~ i ~  ~~k~ 

karena kbrnngnya? a Kualitas produksi 



I 

Alasan utalna I'idak tahu prosedur a Malas 

~ A a k u k a n  kcrja- 0 Tidak tahu infornlasi a Lainnya , 

sama adalah karcna? a Mcrasa takut 

I 
- ~-~ -- I b. I .  J u m l d ~  Tenaga Adnlinistrasi dan menrjer lini o r a n g  I 

6 .  I<cnlampuan Mnnajcrial Uniuttl dan I'rospek Usalia 

1 2. Pendidikan Tenaga Adminlstrasi dan menejer lini ( 0 SD I 

a. 1.  Jumlah Anggota Manajernen yarlg dimiliki 

2 Pendidikan Menejer Usaha 

I 1 a SLTA I 

Orang 

SD 

a SLTP 

a SLTA 

a PT 

c. Hambatan yang dialami dalam I tahun terakhir (dalam urutan) 

1 1. Kesulitan modal l I 

mendapatkai~ bantuan modal? I (Jawab pert. d l )  I (Jawab pert d2) I 
I I 

d l  Jika pernah, dari mana bmtuan 1 a Pemda 1 Modal Ventura 

0 .  

0 

C1 

C I 1 '  

a 
0 

'[I Tidak pernah 

2. Manajemen 

3. Pengadaan bahan baku 

4. Pemasaran, Distribusi dan Persaingan 

5. Teknologi 

6 .  Pembukuan (Akuntansi) 

7. Tenaga kerja 

modal diperoleh? 1 I I~ ~e~ K O ~  & UKM I LSM I 

d. Apakah , bapak pernah 

1 o Deperindag 1 a BUMN I 

0 Pernah 

1 o Bank 1 0 Pengusaha I I 0 Perguruan Tinggi 0 Lain-lain 



a Malas 

IJ I;aimya 

a Tidak pernah 

(Jawab pert e2) 

a Modal Vznrurn 

C1 LSM 

0 BUMN 

a Lain-lain 

IJ Malas 

a Lainnya 

C) Tidak pernnh 

(Jawab pert f2) 

LSM 

C) BUMN 

a Lain-lain 

a Malas 

a Lainnya 

d2 Jika tidak, Alasan utama tidak 

mendapatkar~ bantuan modal 

adalah karena? 

e. Apakah bapak pernah mendapat- 

kan bantuan Manajcmcn? 

el Jika pernah, dari mana ba~ituan 

Manajcmcn dipcrolch? . 

e2 Jika tidak, Alasan utama tidak 

- mendapatkan bantuan Manajelncn 

adalah karcna'? 

f. Apakah bapak pcrnoh mcndapat- 

kan bantuan Pengadaan bahan? 

fl  Jika pernnh, dari mafia balltuan 

Pengadaan ballan dipcrolch? 

f2 Jika tidak, Alasan utama tidak 

lnendapatkan bantuan Pengadaan 

bahan adalall karcna? 

g. Apakah bapak pernah mendapat- k 
kan bantuan Pen~asarm ddl  

Distribusi? 

g l  Jika pernali, dari mana bantuan 

Pernasbran dan Distribusi 

diperoleh? 

C1 Tidak tahu prosedur 

IJ Tidak tabu infornlasi 

0 Merasa takut 

0 Pernah 

(Jawab pert. e l )  

El Pemda 

a Dep Kop & UKM 

C] Deperindag 

0 Bank 

Q Perguruan tinggi 

Tid& t h u  prosedur 

a Tidak t h u  infornlasi 

C] Mcrasa takut 

Cl Pernah 

(Jawab pert. f l )  

C] Pemda 

C] Dcp Kop & UKM 

0 Deperindag 

a Pedagang 

C] Tidak tabu prosedur 

IJ ~ j d &  t h u  informasi 

C] Merasa takut 

CZ1 Pernall 

(Jawab pert. g l )  

C] Pemda 

0 ,Dep K~~ & UKM 

a Deperindag 

C] Perguruan tinggi 

a Tidak pernah 

(Jawab pert g2) 

LSM 

17 BUMN 

C) Pedagang 

C] Lain-lain 



( g2 - ~ i k a  tidak, Alasan utan~a tidak ( 0 Tidak tahu prosedur ( 0 Malas -1 

l-~pakall bapak pernal~ menclapat- 

kan bantuan Teknologi? 

pemah, dari mana bantum 

( 1 mendapatkarl bantuad Teknologi a t h u  informasi a Lainnya I I I 

Pernah 

Teknologi diperoleh? . 

h2 Jika tidak, Alasan utanla tidak 

a Tidak pernah 

(Jawab pert. 11 1) 

0 Pemda 

(Jawab pert h2) 

0 LSM 

Dep Kop & UKM 

C] Deperindag 

C] Perguruan tinggi 

rn Tidak tahu prosedur 

. adalah karena? 

i. Apakah bapak pcrnah mendapnt- 

kan bantuan Akunlansi 

(Pembukuan)? 

i l  Jika pernah, dari mana bantuan 

Akuntansi (pembukuan) 

diperoleh? 

i2 Jika pernah, apa jenis bantuan 

Akuntansi (Pcmbukuan) 

diperoleh? 

i3 Jika tidak, Alasan utan~a tidak 

mendapatkan bantuan Aku~tansi  

(Pembukum) adalah karena? 

j. Apakah bapnk pcrnall n~endapat- 

kan bantuall Tenaga Kerja? 

j l  Jika pernah, dari mana baltuan 

Tenaga Kerja diperoleh? 

C] Bapak Angkat 

C] Lain-lain 

0 Merasa takut 

0 Pernah 

(Jawab pert, i 1 & 2) 

Pemda 

Dep Kop & UKM 

C] Deperindag 

C] Perguruan tinggi 

a Tenaga kerja 

0 Pel at ihan 

0 Tidak tahu prosedur 

0 Ti2ak tdlu informasi 

0 Merasa takut 

0. Pcrnah 

(Jawab pert. j I )  

a Pemda 

a Dep Kop & UKM 

0 Deperindag 

a Perguruan tinggi 

'Tidnk pcrnah 

(Jawab pert i3) 

LSM 

0 BUMN 

a Bapak Angkat 

C] Lain-lain 

m Koinputer 

a Lain-lain 

a Malas 

Lail;nya 

a Tidak pernah 

(Jawab pcrt j2) 

0 LSM 

BUMN 

a Bapak Angkal 

0 Lain-lain 



( j2 Jika tidak, Alasan utama tidak 1 O Tidak tahu prosedur 1 17 Mnlns 1 
I -. 

~lle~ldapatka~l bantuan 1 cll&a 1 a Tidak tahu inlorn~asi 1 o Lainn y n I 

I I Pengen1ba11ga11 U s a h  untuk 1 (jawab pert k l )  I (jawab pert k3) I 

Kerja adalah karena? 

k Apakah ada Rencana 

usaha bapak 
I 

k l  Jika Ada; Apa bentuk Rencana D Produksi I- 
) Pengembangan Usaha tersebut I n Tenaga kerjn ) , 

O' Merasa takut 

0 Ada 

I 1 17 Pernasaran& Distribusi 1 Lain-lain I 

a TidakAda 

I m e m ~ ~ a n a k a n  ~engenlbangal  I a Inforn~asi pasar I Prospek usaha I 
i3. Jika tidak Ada, .\pa Alasan tidak Kondisi ekonomi 

usaha adalah karena tidak tahu: 

8. ICcnlitrann atau I3apnlc Anglcnt 

Kurang modal 

7, Pcnyuluhnn, I<ursus, a tau Pclatihan Usnha yang Pernnh Diiltuti 

a peluang bisnis 

-- 
,Tcnis Iccgintan 

a. Manajcrial 

b. Ketcrampilan tcknik 

c. Pemasaran & distribusi 

d. Pen~bukuan/Akuntansi 

e. Perencanaan Modal 

f. Proposal Bisnis 

g. ........................... 

0 Lain-lain 

Surtlbcr Uiayn I<cgintnn (Frcltucnsi) 

0 Sednng dirit~tis 

(Ja~vab pert a3) 

, 

a. Apakah penla11 usaha bapak 

rncndapi~tka~l bnntual~ I3apnk 

Angkatl Kemitraan: . 

Ba~ltuan ( . . . .. kali) 

0 Ualltuarl ( . .... kali) 

a Ban tua~  ( . . . .. kali) 

Biu~tuan ( . .... knli) 

I3antuan ( . . ... kali) 

a Dantuan ( ..... kali) 

a Bantuan ( . .... kali) 

0 Pcrnall ( Jan~ab pert a1 

. '% 2) 

Tidak Pernah (Jawab 

pert a3) 

a Mandiri ( . . ... kali) 

a Mandiri ( . . ... kali) 

a Mandiri ( . . . . .  kali) 

a Mandiri ( . . . . .  knli) 

a Mandiri ( . . ... knli) 

0 Mandiri ( . . ... kali) 

a Matldiri < . . . .. kali) 



I 

Nama Pewawancara 

HariITgl. Wawancara : 

Jam Mulai Wawancara : 

Komentar Pewawancara : 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

I'socluksi 

Akuntansi 

a Lain-lain 

LSM 

a BLJMN 

0 Pengusaha 

a Lain-lain 

0 hlalas 

a Tidak inau 

a Lainnya 

a LSM 

a1 Fasililas ynng ditcrin~dsctlnng 

bila perllall memiliki Bapak 

AngkatIKemi traan 

a2 Bapak Angkat/Ke~nitraat~ yalig 

telah ada: 

a3 Alasan tidak pcrnah 111encrima 

bantuan B a ~ a k  An€!kav 

Ke~nitraan: 

a4 Bapak AngkatfKeniitraan yang 

T d ~ u n  

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

0 Pcngusnlla 

a Lain-lain 

a Uang 1 Barnng moclnl 

Pengadaan bahrui baku , 

a Pernasaran&Manajemen 

Pernda 

Dep Kop & UKM 

0 Deperindag 

Perguruan tinggi 

0 Tidak tabu prosedur 

a Tidak tahu informasi 

a Merasa takut 

a Penlda 

sedang dirintis: a Dep Kop & UKM 

Deperindag 

0 Perguruan tinggi , 

Produksi Tenaga Kerja Modal Penjualan Laba- rilgi 

- 

-- I 



DAFTAR ISIAN 

INFORMASI TENTANG SUMBER PERMODALAN 

I 1. Data Lembaga Sumber Modal bagi Usaha Kecil (Surnber Eksternal) 

I a. Narna Lembaga I I 
b. Alarnat 

I I c. Umur Usaha 
I 

d. Jenis Usaha 1 o BRI . 1 o Koperasi 

I 1 a BTN I 0 PT. PNM I Cl Lain-lain 

I I 0 Pemerintah - I Modal Ventura I I 
2. Jenis dana Lenlbaga Keuongan ysng disalurkan ke Usaha Kecil 

n Pemerintah 

a Koperasi 

a LSM 

0 BUMN 

a ~ o d a l ' v e n t u r a  

a Pengusaha 

a Lain-lain 

a Kupedes 

Modal V e n t ~ r a  

a Lain-lain 

a Rp 250 - 350 Jt 

Rp 350 - 450 Jt 

n > 4 5 0 J t  

0 100- 125 % 

0 125-  150% 

I7 1 5 -  175% 

a > 175 % 

a Sumber dana yang disalurkan 

b. Bentuk dana yang disalurkan 

c. Jumlah Daua yang disalurkan 

untuk setiap UKM 

j. Perbandingan Dana yang 

disalurkan dengan Modal UKM 

0 Setoran Modal 

CI Laba Rugi 

a Cadangan 

II] BRI 

a BTN 

0 PT. PNM 

II] Dept Kop & UKM 

0 KIK 

a KKU 

a KMK 

a KUK 

O < Rp 50 Jt 

0 Rp 50 - 150 Jt 

a R p 1 5 0 - 2 5 0 K t  - 

0 25 % 

0 25 - 50 % 

0 5 0 - 7 5 %  

a 75 - 100 O/b 



e. Dana disediakav untuk 

permodalan UKM 

- 

f. Persentase target penyaluran 

g. Dana tersalurkan 

h. Penyaluran Dana pada Jenis 

UKM (diperkirakan) 

3. Kendala yang scring d i h a d ~ p i  olch UKhI dalanl pemberdayaan kincrja jika 

0 < R p  500 Jt 

0 Rp500-1 .SO0 Jt 

0 Rp 1 SO0 - 2.500 Jt 

0 .... % Industri Kecil 

RT 

0 < 3 0 %  

0 3 0 - 4 5 %  

0 45 - 60 % 

0 6 0 - 7 5 %  

0 ...... %rotan 

0 ...... %emping 

malinjo 

0 Rp 2.500 - 3.500 Jt 

0 Rp 3.500 - 4.500 Jt 

0 > Rp 5.000 Jt 

0 ... % UKM 

0 7 5 - 9 0 %  

0 > 9 0 %  

a tidak terpenuhi 

0 .... %pak~ian jad i  

0 . . .... o/, lainnya 

I 
sumber permodalan I 

dihubungkan dcngari Lcnibaga surilbcr I'crniodalan 

c. Apakah UKM dapat 0 Sangat baik I 
memberdayakan kinerja setelah ' 0 Baik 

mendapatkan tamballan nlodal 

dari lembaga permodalan 

d. Apakah UKM dapat ~nengelola a Sangat baik I usaha sesuai dengan target UKM 0 Baik I 
setelah mendapatkan tamballan 1 

I 

a. Bagaimanakah UKM 

menyalurkan modal yang telah 

diterima dari sumber permodalan 

b. Apakah UKM dapat 

menyalurkan modal berdasarkan 

modal dari lembaga sumber I 

0 Sangat sulit 

0 Sulit 

0 Sangat sesuai 

0 Sesuai 

permodalan 

kontrak yang telah dibuat dengan I 

a Kurang sulit 

0 Tidak sulit 

a Kurang sesuai 

0 Tidak sesuai 

0 Kurang baik 

a Tidak baik 

a Kurang baik 

0 Tidak baik 



e. Apakah UKM dapat 

mengembalikan pinjaman sesuai 

dengan jadwal angsur'm yang 

telah disetujui 

f. Bagaimanakah hubungan UKM 

dengan Lembaga ' Permodalan 

setelah mendapatkan bantuan 

modal 

g. Apakah terbuka prospek 

terjadinya hubungan bapak - 

anak angkat antara UKM dengan 

Lembaga Permodalan setelah 

mendapatkan bantuan modal 

0 Sangat sulit I 0 Kurang sulit 

0 Sulit I a Tidak sulit 

a Sangat baik I 0 Kurang baik 

0 Baik a Tidak baik 

0 Terbuka a Tidak terbuka 

4. Prospek Perkembangan Usali:1 UKhI setelah nlcndapatkan bantuan Pern~odali~n 

(Perkiraan Icrnbaga sumbcr Pet-modalan dalanl persentase) 

Nama yang Diwawancarai : 

Nama Pewawancara 

Haringl. Wawancara 

Jam Mulai Wawancara 

Komentar Pewawancara 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Tahun 

0 

I 

I I 

111 

IV 

Produksi Tenaga Kerja 

Vl 

Penjualan Modal Li~ba-rugi 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UMIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PEMELITlAN 
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Aii  Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, Operator 51260, Pes. 213 Fax. 443450,55628 

E-mail : Ipunp@telkorn.net 

Nomor : 426154 1.2/PG/2003 7 Juli 2003 

H a l  : Mohon izin mengumpulkan 
data penelitian 

Yth. : Pimpinan Bank Nagari 
Sumatera Barat 
Padang 

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 3 Juli 2003, 
perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiran1.a Saudara memberi izin kepada : 

1. Erni Masdupi, SE, M.Si NIP : 132206094 Ketua Peneliti 
2. Rosyeni Rasyid, SE, ME NIP. : 131872020 Anggota 
3. Drs. Syamwil, M. Pd. NIP : 131668046 Anggo ta 

Untuk mengumpulkan data penelitian : 

Judul : Pemberdayaan Sumbes-sumber Permoclalan Dalam Meningkatkan Kinerja 
Usaha Kecil di Suniatera Barat 

Lokasi : 1 .  Bank Nagari Cabang Padang 
2. Bank Nagari Cabang Pariaman 
3. Bank Nagari Cabang Bukittinggi 

Waktu : 1 1 Juli sld 30 September 2003 

Atas bantuan dan kesjasama Saudara, kami sampai teri~na kasih. 

i . .  
- '  .- . / ~ f r i v h  ~ha i ' d i r ,  SH, M.Hum, MAPA '. . -  . i f  . NIP. 13i916961 

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

Tenlbrrsan : 
1.  Rektor Unixtersitas Negeri Padang 
2. Ketua Jurusan Ekonomi 

Fail : LitidosC3 Lemlir 



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLmTDUNGAN FZCaSYmT 

Jalan Jend. Sudinnan No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554 
PADANG 

Nomor : B.071/* YUKB-BKLNll-2003 Padang, 1.t Juli 2003 
Sifat - 
Lampiran : K e p a d a :  
Perihal : Rekomendasi Yth.Bpk.Gubernur Dl Yogyakarta 

Clq. Ka.Badan Kesbang & Linmas 
di- 

YOGYAKARTA 

Dengan hormat, 

1. Memperhatikan surat Sekretaris Lembaga Penelitian UNP, No.4261J41.21 
PGl2003 tanggal 7Juli 2003, perihal mohon izin penelitian, bersama ini 
disampaikan pada Bapak bahwa : 

N a m a  : ERN1 MASDUPI, SE, M. Si 
TempatiTgl.Lahir : Payakumbuh, 24 April 1974 
Pekerjaan : Peneliti 
No.Kartu ldentitas : 1 1022499246 
Alamat : JI.Cendana A219 Singgalang Padang. 
Anggota : 2 ( dua ) orang. 

2. Maksud dan tujuan melakukan riset serta mengumpulkan data di Dl Yogyakarta 
adalah untuk bahan penelitian dengan judul : 

"Pemberdayaan Suber Permodalan dalam Meningkatkan Kinerja Usaha 
kecil di Sumatera Barat." 

Pelaksana riset serta pengumpulan data tersebut akan berlangsung dari 
tanggal : 9 Juli sld 30 September 2003 di Dl Yogyakarta. 

3. Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak, mengingat pada 
prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan, 
sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku didaerah 
setempat. 

4. Demikianlah untuk Bapak maklumi. 

Ternbusah Kbd Yth. : 
1. Bapak Mendagri Cq.Ditjen Kesbang di Jkt. 
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sbg.Laporan). 
3. Sekretaris Lembaga Penelitian UNP di Padang. 
4. Arsip 



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEPYA YOG'YAKARTA 
BADAN KESATUAN DAN PERLINIIUNGAN MASYARAKAT 

( BAKESLINMAS ) 
Kepatihan Danurejan Tclepon : (0274) 56368 1,56323 I ,  5628 1 I, Psw. 248 Fax (0274) 5 1944 1 

YOGYAKARTA 552 13 

SURAT KETERANGAN / IJIN 
Nomor : 070/4819 

iCepala Bedan Keuatuan Bangsa Dan 2erlindtmpn MasyaraBa.t 
'Propimi Sw.tera %rat ,  Nomor : B . O ' / ~ / ~ ~ ~ / ~ E Z ~ ~ V I I - ~ ~ L ? ~  Tg1.12-6-2003 

enunjuk SL~rat  : Perihal Permohonan I j i n  Penelitian. 

cngingat : I. Keputusan Mcnteri Dalam Ncgcri No. 9 Taliun 1983 tclltallg I 'ctlon~a~~ Pc~ldnpntan Sunihcr 
dan Potensi Dacrah; 

2. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri No. 61 'rahun 1983 tcntang Pcdo~iian Pcnyclcnggar'aan 
Pelaksanaan Penelitian dari Pengembangan di lirigku~igan Dcpartc~nen Ilalam Ncgcri; 

3. Keputusan Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta No. 33/KI'TS/19S6 tentang : Tatalaksana 
Pemberian lzin bagi setiap Instansi, Pemerintah lnaupuli No11 I'cnicrintali yang melakukan 
PendataanIPenelitian. 

piijinkan kepada : 

t ERN'I MASI)TPI SE. M.Si 
t Penel i t i  Gari  Gi-Lvsrsitas Ne~eri Radang 
: J1. Ceric?3n- ~ 2 , ' 9  EinyI:?l?rrk. .?-~,l la~y 

ermakeud mengadakan penel i t ian denmn jl~d~il : 
"PJdfBERDBU SUI%& P&?U~IG~)ALALV CAl2L.I. ;MJLCICUT&% a U ' W A  U W  mCIL BI 

sm4 ? m A  3mA.T 
r 1, Jbta Yq-yakarta 5. RPD DTY 

2. Kabupateri Sleuan 6. LFI 4G Yogyahrta 
3. Kabt~a tcn  Kulon Progo 7. Kantor Poa I3esar Yowkarta  
4. Kanwil I31 DIY 

aktunya : Mulai pada tanggal . 

P cngan ketentuan : 

. Terlcbih daliulu menemui 1 melaporkan diri Kepada Pejabat Pcnicrintali sctcml>i\t ( nupati / Wali Kota ) untali 
mendapat pctunjuk sepcrlunya. 

. Wajib menjaga tala tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang bcrlaku sctcnipat. 

. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubcrnur Daerali Istimcwa Yogyakn~ta Cq. Kepala l3ndan 
, Kcsatuali dan Perlindungan Masyarakat. 

. ?iin ini tidak disalali gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat niengganggu kcstahilan Pc~iicrintali dan llanya 
diperlukan untuk keperluan ilmiah. 

. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila dipcrlakao. 
, Surat ijin ini dapat dibatalkan scwaktu-waktu apabila tidnk dipc~iulii kctcntuan-kctc~lti~a~i tcrscbut diatns. 

I emudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantnan sepcrlu~iya. 

Kepala Badan beatuan Bangsa &n 
SL1 : Perlindungan Masyarakat Proplasi 

Sumatera Barat 

7.Kep.BPD Prop,DIY --- 8.Kep.Kantor Poe Besar Yk. 
14xe Do J661/D ctua BAPPEDA Propinsi 46 Yogyakarta 

1 0.Kep.Kanwil BRI Yogyakarta 



PEMERINTAH KOTA Y OGYAKARTA 

SURAT KETERANGAN / IJIN 
pp- ~ - -  

No. : 070 / 298 

Dasar : Surat Keterangannjin dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta 
Nomor: 070 / 4879 trsggrrl 28 J u l i  2003 tenlang i jin ytnelitien 

Mengingat : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 072lKDl1986 tanggal 6 Mei 1986 
tentang : Petunjuk Pelaksalaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin 
Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan 
PendataanRenelitian. 

Diijinkan kepada : 
1 : a n z  : E m  MAS!IUPI,SE .S i .  
Peker jzan : Tim P e n e l i t i  antar Perguman T i e  
A l a m a t  : J1. Cendana 62/9 S i n g s l a n g  Padmg 

Bermakeud : Mengadaka penelitinn d e w n  judul : 
E ~ R D A Y A A N  SmR PERFIODA-WY DALQI MEIJINGICATKAN K m R J A  
USATlll E C I L  DISUM.4TTRA- B R 4 T  It 

, L o k a s i  : Kantor Koperasi Kota Yogy-akarta dan Dinas Perekonomian Rota 
Yogyakarta. 

1.4 a k t u : Mulai tanggal 28 J u l i  2003 a m p i  dengan 28 Oktober 2003. 

Dengan ketentuan : 1. Wajib mel~iberikan laponn hnsil penelitiannya kepada Walikota 
Yog yakarta. 

2. Wajib menjag4 tata tertib d m  mentaati ketentuan yang berlaku 
setempat. 

3. Ijin ini tidak disalahgiinakan untuk tujuan tertentu yang dapat 
mengganggu kestabilaii Penlerintah dan hanya dipergunakan untuk 
keperluan iln~iah. 

4. Surat ijin ini sewrrktu-\vaktu dapat dibatalkan apabila tidak 
dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setenipat dapat memberikan bantuan seperlunya. 

DIKELUARKAN Dl : YOGYAKARTA 
PADA TANGGAL : 29 Jul i  2003. 

Tanda Tangan 

Tembusan kepada Yth. 
1. Walikota Yogyakarta 
2. Kepala BAKESLMMAS Propinsi DIY 
3 .  Kepala BWPEDA Kota Yogyakarta 
4. Dekan FIS UNP Fadang 
5. I n s b n s i  Yts ,  
6. 

An. FVALIKOTA YOGYAKARTA 
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA 

DAN PERLINDUNGAN WSYARAKAT KOTA 



...... ...... embaca Surat : Dari Ka. BAKES LIMAS DIY No. : .a70 f.48.19.. tanggal .a.JuJi..m.~ 
Perihal : Ijin Penelitian. 

: 1 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Pedoman 
Pendataan Sumber dan Potensi Dnerah. 

2. Keputusiln Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan 
Depdagri. 

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33IKPTSl1 986 Tentang 
Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non 
Pemerintah yang melaksanakan Pendataanpenelitian 

............................................................................ : ..rnB..WE&Jpf .,.. Bf..M.,fji 
. . ....................................... : .Ba1la.U.$&. &d&. .U.";iw&+am u" &,,p&. .Pp.&m.. 

. . ................................................. : .Jll.. Ca&qm,. ~ . # 9 . - s ~ b ~  .sc?&am.. 
: . .Idcqp&- .Pcne.Etf p2r. Juda . .  ................................................. ' Y e  s 

...... ? . . P ~ ~ ~ ~ . ~ Y P S ~ I ! - - S U Z ~ .  . Z E R ~ ~ ~ G ~ W P .  JXLSJ~. . I ~ ~ ~ ~ W J ~ B C , . ~ I T .  .~Z.KXJA 
...................................................... ......... .?-?Wi.A. .K%IL.SI.. sLT~~JA!ISWAEAT.. 

................................ .. : Ripcrindc@.oop.. .&*.an.. So,&a. .Lab,. .D,wtu;l.. 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Alamat : JI. Jend. Sudirman Nomor  91 Bantul - Telp. (0274) 367401 

Derlgan ketentuan : 
1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camnt/ 

Kepala Desa setempat) untuk mendapatkan petunjuk seperlunya. 
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat. 
3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Bupati Bantul (CQ. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul). 
4. Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan 

hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah. 
5 .  Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan. 
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut 

diatas. 

I 

I Kemudinn harap para Pejabat Pernerintah setempzit berkeniln memberikan bantuan seperlunya. 

*s'i : sma m1JI m m I l  a1 M a s .  

SURAT KETERANGAN /I JIN 
Nomor : ..070 ........ /...M5.6 .................. 

Dikeluarkan di : Bantul 
Pnda Tanggal : 9 &qstus 2203 

An. BUPATI BANTUL 

Ternbusan Kepada Yth. : 
I .  Gubernur DIY Up. Ka BAKES LIMAS DIY 
3,. Keiua Bapped;~ Kabupaien Ban1111 
? I); nor i  n r l n ~ r b n m  Yqh.r.rm-=+n,.r Zqnh.1 



SURAT PENGANTAR 

1 : Pengantar Penyebaran Kuisioner 

bningkatkan Kinerja Usaha Kecil Di Sumatera Barat", maka kalni bermaksud untuk 

' 

1 

Imohon bantuan BapaMbu untuk mengisi huisioner yang terkait dengan penelitian tersebut. 

ngan hormat, 

Sehubungan dengan diadakannya Penelitian Komperatif "HIBAH PEKERTI" antara 

iversitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Negeri Padang mengenai Usaha Kecil di 

hdah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan surnbangan dalam usaha rnengembangkan 

ang dengan Jogjakarta dengan judul "Pemberdayaan Sumber-sumber Permodalan dalam 

\ha kecil di Padang dan Yogyakarta dan karni akan menjaga segala kerahasiaamya. 

t s perhatian, bantuan dan partisipasi Bapaknbu, kami sampaikan terima kasih. 

akarta, 16 Juli 2003 Mengetahui, 
Dosen Pembina 

~ r d f .  Dr. Eduardus Tandelilin.. MBA 
NIP: 13 1 283 642 



EDUARDUS TANDELILIN 

Present appointnlent :Associate Professor and Executive Director, 
Quality for Undergraduate Education (QUE) Project, 
Study Program in Management 
Faculty of Economics, Gadjah Mada University. 

Date of birth : October 13, 1956 

A4arital Status : Married, 2 children 

Years with the organization : Since 1983 

Address (Work) : Faculty of Econon~ics 
Ciadjah Mada University, Bulaksumus, 

. .- Yogyakarta, Indonesia. 
Phone : 62-0273-520213, 54851 0 Ext. 171 
Fax. : 62-0274-5202 13 
E-mail : cdurtsdi~s~~~idol~.~~ct.id 

. Address (Home) : Jalan Plemburan, Gang Perkutut No. 2 
Yogyakarta, 55281 
Indonesia 

EDUCATION 

1998 Doctor of Business Administration, 
University of the Philippines, Philippines. 
Major : Finance 
Minor : Marketing and Operation Management 

198s Master of Business Adnlinistration 
University of Scranton, Pennsylvania, USA. 
Major : Finance 
Minor : Operation Management 

198 1 Doctorandus (equivalent master degree) in Management 
~ a d j a h  Mada University, Indonesia. 

1980 Bachelor in Management, 
Gadjah Mada University, Indonesia. 



Graduate Fellowships, University of Scranton, Pennsylvania, USA, 1986-1 988. 

Graduate Fellowships, University of the Philippines, Philippine, 1994-1 998. 

Research Grant from DIK-S Fund, Gadjal~ Mada University, 1999. 

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, Gadjail Mada University, 2001- 
2002. 

TEACHING RECORDS 

1983-Current Faculty of Economics Gadjah hlada University 

Courses taught include: Financial Management. Portfolio and Investment Analysis, 
International Finance and Capital Market, Corporate Finance. 

2000-Cull-ent Co~porate Finance, 
Doctoral Program, Gadjah Mads University 

199s-Current Portfolio and Investment Analysis, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Advance Financial Management, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Seminar in Finance, 
Master of Science, Gadjah blada University 

Research Methodology Workshop, 
Master of Science, Gadjah Mada University 

Portfolio and Investment Analysis, 
Master of Management, Gadjah Mads University. 

Advance Financial Management, 
Master of Economics and Development Studies, 
Gadjah Mada University 

Financial Management, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University 



1999-2000 International Finance, 
Master of Management, Gadjah Mada University 

Research Metl~odology, 
.- Master of Management, Gadjah Mada University 

1998-1 999 Portfolio and Investment Analysis, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University 

Marketing Management, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University 

I 

, 

1988-1 992 Organizational Behavior, 
Master of Science, 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. 

198s- 1 994 Strategic Management, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University, 

I 198s-1989 Operation Management, 
Master of Science, Faculty of Economics, Gadjah Mada University,. 

1985-1 986 Business Forecasting, 
Undergraduate Program, Faculty of Economics, Gadjal~ Mada University 

Guest Lecturer 

200 1 -Current Financial Information Analysis 
Master of Management, Andalas University 

Advance Financial Management 
Master of Management, School of Economics YKPN 

1998-Current International Management, 
Master of Management, Surabaya University 

Portfolio and Investment Analysis 
Master of Management, Surabaya University 

1984- 1986 Operation Management, 
Undergraduate Program, Atmajaya University 



RESEARCH INTEREST 
Corporate Finance 
Financial Manageriient 
Capital Market 
Portfolio and Investment 

OFFICIAL APPOINTR'IENT 

1999-Current Executive Director of Quality for Undergraduate Education (QUE) 
Project, Study Program in Managenlent Faculty of Econonlics, Gadjah 
Mada University 

1999-Current Coordinator of Quality for Undergraduate Education (QUE) Project. 
Gadjah Mada University 

1999-Current Expert Team for Yogyakarta Financial Services 8c. Trade Developn~ent 
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 

1995-1994 Vice Director of Research and Management Development, Faculty of 
. Economics, Gadjah Mada University 

EDITORIAL BOARD OF ACADEMIC JOURNAL 

2001 -Current Editorial board ~.nenibers, Asian Accounting Research Journal, Asian 
Academic Accounting Association. 

200 1 -Current Editorial board members, Journal of Accounting and Management 
Reseach, School of Economics, STIE YO 

2000-Current Editorial board members, Joul-nal of Business and Economics, the Faculty 
of Econonlics, Gadjah Mada University. 

2000-Cul-rent Editorial board members, Journal of Business and Economics, the Faculty 
of Economics, Soegja Pranata University 

1999-Cul~ent Editorial advisory and review board members, Gadjah Mada International 
Journal of Business, Master of Management Program, 

I Gadjah Mada University 

1989-1 993 Members of the Editorial Board, Academic Journal of Business and 
Economics, the Faculty of Economics, Gadjah Mada University 



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 Econonlics Association ( ISEI~ ,  since 1988. 

RESEARCH 

1. The Impact of Asian Financial Crisis on Stock's Behavior: Evidence from Jakarta 
Stock Exchange, funded by Quality for Undergraduate Education (QUE) Project, 
Study Program in ~ a n a g e n ~ e n t , ' ~ a c u l t ~  of Econonlics gadjah Mada University, 
2002. 

2. The Inipact of the Tick Size Reduction on Liquidity:Elnpirical Evidence from the 
Jakarta Stock Exchange, in collaboration with Lukas Punvoto, 2001. 

3. Tick Size and Trading Volume: Is ,Rp5 better than Rp25?, in collatoration n*ith 
Lukas Punvoto, 2001. 

4. Beta 011 Bullish And Bearish Markets: Empirical Study On The Jakarta Stock 
Exchange, 200 1 .  

5. Identification of the Adoption of Information Tecl~nology and Strategic 
lmplernentation in Teaching and Learning Process at Faculty of Economics, 
Gadjah Mada University, 2001. 

6. Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Ownership in Controlling 
Equity Agency Conflict?, in collabol-ation with Turya Singura W., 2000 

7. Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stocks 
Exchange, in collaboration with I Wayan Nuka L., 2000. 

8. Stability and Predictability of LQ 45 Stocks Beta, 1999. 

9. Portfolio Diversification and Deternlilla~~ts of Stock Returns: Philippine and 
Indonesian Perspectives, 1998. 

10. Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks, 
1997. 

11. Job Evaluation and Salary System for PT. SARI HUSADA, with team, Research 
and Management Development, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, 
Yogyakarta, 1993. 



12. Standard Cost Price Formulation for Indonesian Railways, with team, Research 
and Management Development, Faculty of Economics, Gadjal~ Mada University, 
1992. 

13. Head of Study on Risk and Return of 20 Stocks Indonesian Capital Market, 1992. 

14. Colporate Planning, PT. SARI HUSADA, with team, Research and Management 
Development, Faculty of Economics, Gadjali h4ada University, 199 1 .  

15. Study on Organizational Structure at Gadjah Mada University, as Head, Financed 
by DPP-GMU, 1990. 

16. Study on Salary C o n t o ~ ~ r  at State-Owned Entei-prise in Indonesia, \vith tearn, Inter 
University Center, 1989. 

17. Organizational Structure and Infomiation System. PT. JASA MARGA? Hadori & 
Co. Accountants' Office. 1986. 

IS. Study on The Feasibility of I'ogyakarta as a Transit Trade Area, Research and 
Management Development, the Faculty of Economics, Gadjall Mada Uni\.ersity in 
cooperation with Regional Planning Department (BAPEDA), 1983. 

Books 

1. Financial Management, 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, 2001. 

AI-ficles (the last 5 years) 

1. Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Ownership in Controlling 
Equity Agency Conflict?, Gacljah Mocln Ir~etr~zational Jotirrznl ofBusirress, 2002 

2. Speed of Adjustment and Target Dividend Payout Ratio in Indonesia, Journal of 
Ir~dorresinrz Econonly arrd Bttsiriess, 2002 



Beta on Bullish and Bearish market: Empirical Study in Jaka~ta Stock Exchange, 
Jorcrrzal of Iildonesiar~ Econon~j~ nird Blrsi)zess, 2001. 

Stability and Predictability of Stocks Beta: Empirical Study in Jakarta Stock 
Exchange, in collaboration with I Wayan Nuka Lantara, Jourrlal of Irzdo)lesicor 
Eco~zonzy and Business, 2001. 

Indonesian Capital Market: Prospect and Challenge, WAHANA, Jortl-nnl of 
Econonric, Mn11age)neilt and Accountnr~cy, AA-J'KPN, 2000. 

Some Issues in the Study of Innovation, Negosinsi, Jout-irnl of Mnnngentent n~ ld  
Business, 1999. 

Gains from International Diversification and Domestic Portfolio in Emerging 
Stocks Markets: Pl~ilippine and Indonesian Perspectives, Gncocrh Mc[rla 
Iriten~atiorznl Jozrrrzal of Blrsiness, 1999. 

The Effect of Trading Day on Stock ~ e t i l r n  in Jakarta Stock Exchange. in 
collaboration with Algifari, Jozn-rlnl oJIil(1orresin)l Ecoilon1~) arld Biwi~ress, 1999. 

Portfolio Diversification and Determinants of Stock Returns: Philippine and 
Indonesian Perspectives, KELOLA, Gndjrrh Afnda Urlivei-sity Brrsiiless Re~sie~c., 
1998. 

Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Stocks, 
KELOLA, Gadjah Mads University Br~sirless Review, 1 997. 

Benchniarking, Jour-ncrl of Irrdonesicriz Econonzy and Btrsiness, 1997. 

A Comparison of Some Philippine and Indonesian Common Stocks in Selected 
Financial Accounting Ratio and Securities Systematic Risk, KELOLA, Gctdjalr 
Ahda Urti\~ersity Business Review, 1997. 

Proposed Conceptual Framework of Inventory Management Using The Just in 
Time (JIT) Philosophy, Jourrral of Irzdo)~esiorr Ecoizonq) and Btrsiness, 1996. 

Print Advertising Copy Testing: Soi.ne Problem in Validity, Jo~trrlnl of I)zdonesicirt 
Ecortorlry a id  Business, 1995. 



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. Presenter: "Current Issues in Finance: !l'orkshop on Curriculun~ Development", at 
Muhammadyall University, March 29, 200 1. 

3. Presenter: "Current Issues in Finance: Workshop on Curriculum Developn~ent", 
Alunad 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 International 
Accounting Issues, Beijing, China, 2 1 - 24 October 2000. 

5 .  Presenter: "Benefits form International Diversification and Optimum Domestic 
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