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MOTTO 
 
 
 

“Bila cinta memanggilmu, ikutlah dengannya, meski jalan yang kau tempuh 
terjal dan berliku. Dan apabila sayapnya merengkuhmu, pasrahlah meskipun 
dibalik sayap itu akan melukaimu. Dan jika ia datang padamu percayalah 

walaupun ucapannya membuyarkan mimpimu”. 
 

 ( Kahlil Gibran )  
 
 

 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
( QS. Alam Nasyroh; 6-8 ) 

 

  
“Kerja adalah cinta dan apabila kau tidak sanggup bekerja dengan cinta, hanya 

dengan angan, maka lebih baik bila kau meninggalkannya dan mangambil 
tempat di depan gapura candi dan meminta sedekah dari mereka yang bekerja 

dengan cinta” 
 (Kahlil Gibran) 

 
“kasih sayang dan dukungan keluarga adalah kebahagian dan semangat kita 

dalam meraih cita-cita” 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
JUDUL: “PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG KECIL 
SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPAT KREDIT PD BPR PASAR 
KECAMATAN KARANGGEDE BOYOLALI”. 
 

Penelitian ini menganalisis tentang perbedaan tingkat pendapatan 
pedagang kecil sebelum dan sesudah mendapat kredit dari PD BPR Pasar. 
Hipotesis dalam penelitian ini “Diduga ada perbedaan tingkat pendapatan 
pedagang kecil sebelum dan sesudah mendapat kredit dari PD BPR Pasar 
kecamatan karanggede Boyolali. 

Populasi dari penelitian ini adalah pedagang kecil yang menjadi nasabah 
PD BPR Pasar di kecamatan Karanggede kabupaten Boyolali yang berjumlah 102 
orang, diambil 81 nasabah sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel dalam 
penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode interview, metode dokumentasi dan studi pustaka.  

Dalam menganalisis data, digunakan alat analisis berupa uji t (test 
hipotesis dua mean observasi berpasangan). Penelitian ini menemukan bahwa ada 
perbedaan tingkat pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah mendapatkan 
kredit, yang ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t bahwa pada tingkat 
kesalahan 5%, nilai thitung adalah 17,351 lebih besar dari ttabel yaitu 1,990, hal ini 
berarti tingkat pendapatan sesudah kredit lebih besar dari tingkat pendapatan 
sebelum kredit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil pembangunan 

yang berdasarkan kekeluargaan serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur baik materiil maupun spiritual, maka perkembangan disektor 

perekonomian perlu ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

pelaksanaaan pembangunan ekonomi harus lebih memperlihatkan keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam hal ini sektor usaha kecil 

menduduki peran penting strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat 

dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam peningkatan 

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil 

pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan. 

Peran usaha kecil perlu dioptimalkan dengan mempelajari secara 

mendalam masalah utama yang dihadapi pengembangan usaha mereka, yaitu 

kebutuhan tambahan modal kerja dan efektivitas penggunaan modal. 

Sehubungan dengan itu, pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi 

antara lain menerapkan bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan harus 

mencakup pula program untuk pengembangan usaha kecil. Sementara itu arah 

PJP II, sebagaimana digariskan dalam GBHN, telah menetapkan antara lain 
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bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial. Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatian kepada 

usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta 

golongan ekonomi lemah pada umumnya. 

Dalam mendukung program untuk pengembangan usaha kecil 

diberikan fasilitas kredit khusus yang disediakan untuk kepentingan usaha 

kecil yang disalurkan melalui lembaga keuangan misalnya BPR yang berdiri 

disetiap kecamatan. BPR merupakan suatu bentuk badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali dana tersebut kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit mempunyai posisi yang sangat membantu 

untuk pengembangan usaha, khususnya para pedagang kecil. 

Spesifikasi pemberian pinjaman sangat sederhana mengingat 

operasinya yang sangat kecil dan sederhana. Tak ada biaya permohonan kredit 

kecuali hanya biaya materai bila diperlukan. Pemberian kredit berupa kredit 

untuk usaha pertanian, perdagangan dan juga untuk keperluan konsumsi 

dengan Jangka waktu antara 2 bulan sampai satu tahun. Pengembangan kredit 

dilakukan pada umumnya secara angsuran mingguan, bulanan atau dibayar 

sekaligus pada waktu berakhirnya jangka waktu pinjaman. 

Tingkat suku bunga yang dikenakan sangat bervariasi dan berkisar 5% 

perbulan. Kredit umumnya diberikan tanpa penyerahan jaminan, ada juga 

mensyaratkan penyerahan barang jaminan. 
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Begitu mudahnya syarat dan prosedur dalam proses pengajuan kredit 

pada BPR. Untuk itu diharapkan mempu meningkatkan pendapatan yang 

diperolehnya. Tujuan pemberian kredit disini adalah memberikan pinjaman 

kepada nasabah untuk memperlancar kegiatan usaha dibidang perdagangan 

Dari uraian di atas, maka penulis dalam pengajuan proposal ini 

mengambil judul “Perbedaan Tingkat Pendapatan Pedagang Kecil Sebelum 

Dan Sesudah Mendapat Kredit PD BPR Pasar Kecamatan Karanggede 

Boyolali” 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah utama yang sedang dihadapi dalam dunia usaha adalah 

adanya keterbatasan modal. Demikian juga yang dialami pedagang kecil, 

terutama di daerah pedesaan sebagian dari pedagang kecil tersebut berusaha 

mengatasi masalah permodalannya dengan mencari pinjaman kepada rentenir, 

dengan harapan akan mengatasi permasalahan mereka, namun apa yang 

mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, justru kesulitan yang mereka 

dapatkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya bunga yang dibebankan pada 

mereka. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka BPR memberi jalan keluar 

dengan memberikan kredit kepada pedagang kecil, sehingga dapat 

meningkatkan permodalannya dan mengembangkan usahanya. Para pedagang 

kecil dapat mendapatkannya dengan jalan mengajukan permodalan kredit 

kepada BPR terdekat yang berada di wilayahnya. 
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Berdasarkan keterangan di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Adakah perbedaan tingkat 

pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah mendapat kredit dari PD 

BPR pasar di kecamatan Karanggede Boyolali”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan 

tujuan dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian dalam mengetahui 

rumusan masalah yang menyangkut pengaruh BPR bagi perkembangan 

pedagang kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Mengetahui perbedaan tingkat pendapatan pedagang kecil sebelum dan 

sesudah mendapat kredit BPR”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pedagang kecil untuk merangsang memanfaatkan fasilitas kredit 

BPR dalam meningkatkan usaha. 

2. Bagi BPR dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

kredit. 

3. Bagi penulis untuk mempraktekkan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dan melatih pikiran supaya peka terhadap masalah-masalah 

yang dihadapi. 
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E. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan, dalam penyusunan dan penulisan 

hasil penelitian ini dibagi dalam lima BAB, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian yang meliputi tinjauan tentang lembaga keuangan bank, 

perkreditan secara umum, operasional BPR dan pendapatan 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, metode 

pengumpulan data, data dan sumber data dan rencana analisis data. 

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang sejarah singkat PD BPR Pasar 

Karanggede, bidang usaha BPR Karanggede, , perkembangan aset 

dan laba BPR pasar Karanggede, analisis data dan hasil analisis 

data 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir ini akan dikemukakan uraian tentang kesimpulan 

secara keseluruhan dari hasil penelitian yang tercantum dalam bab 

sebelumnya beserta saran-saran. 
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