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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1997 adalah awal dari krisis ekonomi yang melanda 

bangsa Indonesia telah menumbuhkan berbagai krisis  yang bermula dari  

krisis moneter merambah ke krisis ekonomi. Dari krisis ini berkembang 

menjadi krisis multisektor (crisis of multidimensional) karena hampir 

semua garis kehidupan berbangsa dan bernegara tidak luput dari krisis, 

krisis itu antara lain krisis kepemimpinan (leadership), kepercayaan 

(trust), bahkan lebih parah lagi krisis moral. Hal ini menimbulkan adanya 

tuntutan reformasi total dan mendasar. 

Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

harusnya mencakup upaya perubahan dan peningkatan di segala bidang, 

baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan secara 

riil.  

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang 

seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan suatu negara untuk 

meningkatkann taraf hidup (level of living) warga negaranya. Pandangan 

itu sesuai dengan dimensi perubahaan paradigma pembangunan yang 

berkembang dewasa ini lebih banyak menaruh perhatian kepada persoalan-

persoalan mengatasi keterbelakangan (tingkat hidup yang rendah, 

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan) yang pada umumnya 
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dialami oleh negara-negara berkembang. Sektor keuangan khususnya 

perbankan yang selama ini berperan dalam menggerakkan roda 

perekonomian sangat diperlukan untuk membantu pemulihan 

perekonomian paska krisis. 

Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan 

pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata 

bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi 

saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya 

dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai 

dengan tujuan pembangunan di Indonesia.  

Dewasa ini terdapat berbagai macam fasilitas perkreditan baik 

yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non formal termasuk di 

dalamnya  lembaga keuangan bank ataupun bukan bank. Maka dalam hal 

ini terjadilah persaingan antara lembaga keuangan tersebut untuk dapat 

saling menarik perhatian masyarakat supaya mau meminjam modal untuk 

usahanya. 

Besarnya pendapatan masyarakat juga sebagai bahan 

pertimbangan pemberian pinjaman. Tingkat pendapatan masyarakat 

merupakan suatu penghasilan yang diperoleh seseorang per bulan maupun 

per minggu. Semakin besar tinggkat pendapatan maka pihak Bank Kredit 

Kecamatan atau dapat disingkat dengan BKK juga dapat menawarkan 

pinjaman dalam jumlah yang besar. 
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Menurut Budiono (1992:180) “Pendapatan adalah hasil dari 

penjualan. Faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor 

produksi”(http://id.shvoong.com). Sedangkan menurut Winardi (1992:171) 

“Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat 

dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi” 

(http://shvoong.com) 

Tingkat pendapatan masyarakat  Nguntoronadi biasanya berbeda 

beda. Tingkat pendapatan masyarakat menengah kebawah sangat berbeda 

dengan tingkat pendapatan pada masyarakat kelas menengah bahkan 

pendapatan masyarakat kelas atas yang sangat jauh berbeda. 

Di negara berkembang terutama di Indonesia tepatnya  di desa 

Nguntoronadi mata pencaharian masyarakat Nguntoronadi  sangat 

berbeda-beda. Ada yang bemata pencaharian sebagai guru, nelayan,  

petani, sopir, dan bahkan pedagang yang merupakan mayoritas mata 

pencaharian masyarakat di desa Nguntoronadi. Dengan keanekaragaman 

mata pencaharian tersebut, maka tingkat pendapatan juga beraneka ragam. 

Kalangan ekonomi menengah kebawah merupakan kelompok 

masyarakat yang dominan dalam negara yang sedang berkembang yang 

sebenarnya menyimpan suatu potensi yang sangat besar oleh karena 

jumlahnya yang sangat mayoritas. Mereka mempunyai pendapatan yang 

sangat relatif kecil, sehingga mereka memerlukan dana tambahan sebagai  

tambahan modal mereka dalam berusaha. Potensi itulah terutama potensi 

ekonomi yang akan dikelola dan dikembangkan oleh BKK salah satunya 
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adalah para pedagang atau pengusaha kecil yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Dalam  hal 

ini, BKK berperan penting sebagai pendorong bagi para pedagang maupun 

pengusaha kecil dalam peningkatan kemampuan usahanya 

Dengan berkembangnya kegiatan perekonomian dan untuk 

meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat, maka perlu terus di 

kembangkannya sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebagai 

hasil dari pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan 

suatu masyarakat secara merata. Penyebaran yang merata dari hasil 

pembangunan akan dapat diwujudkan dalam kebijakan perdagangan yang 

mendorong dan membantu pengusaha kecil dalam sektor perdagangan. 

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini tidak hanya menimbulkan dampak 

makro, tetapi juga pada dampak mikro, seperti para pengusaha kecil yang 

bergerak pada sektor perdagangan.  

Dengan lagi adanya krisis global yang terjadi saat ini akan 

semakin mematikan para pengusaha atau pedagang kecil, karena akan 

lebih sulit lagi mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha 

mereka. Padahal sekarang ini perkembangan usaha kecil mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian secara 

nasional bahkan dunia.  

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil 

dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya. Dengan kepemilikan 

modal yang sangat terbatas serta sulitnya mendapatkan modal dari luar 
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membuat semakin sulitnya para pedagang kecil mengembangkan 

usahanya. Di pedesaan banyak para pemberi modal seperti rentenir, 

pengijon yang memberikan modal dengan menggunakan harta benda 

sebagai jaminan. Tetapi bantuan dari para rentenir tersebut hanya 

menyelesaikan masalah para pedagang kecil untuk sementara waktu, 

setelah itu pedagang kecil akan mendapat masalah baru yaitu 

pengembalian uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan 

konsekuensi keterlambatan membayar cicilan yang sangat berat, hal itu 

akan membuat pedagang kecil semakin sulit mengembangkan usahanya.  

Dalam hal ini pedagang kecil justru mempunyai dua masalah 

yang sangat rumit yaitu kesulitan modal serta kesulitan mengembalikan 

utang dengan suku bunga yang sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah 

harus cepat tanggap dalam mengatasi kesulitan modal yang dihadapi oleh 

pedagang kecil tersebut, karena jika dibiarkan terus-menerus maka 

pedagang kecil akan semakin sulit mendapatkan modal dan akan semakin 

sulit mengembangkannya.  

Usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil yaitu 

dengan memberikan bantuan dan bimbingan teknis serta pelatihan kelas 

serta pemasaran. Sedangkan bantuan ekonomi yaitu dengan memberikan 

bantuan kredit. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini yaitu 

(Pemerintah Daerah) atau Pemda Jateng memberikan kemudahan untuk 

mendapatkan modal melalui Badan Kredit Kecamatan (BKK) sebagai 

salah satu  badan perkreditan yang dimiliki oleh pemerintah yang berada di 



6 
 

tingkat kecamatan yang akan memberikan kemudahan para pedagang kecil 

untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku 

bunga yang rendah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan para 

pelaku ekonomi berskala kecil guna meningkatkan dan mengembangkan 

usahanya serta yang paling diharapkan adalah meningkatnya pendapatan 

pedagang kecil agar kesejahteraan pedagang kecil lebih terjamin.  

Kecamatan Nguntoronadi di berbagai desa masih banyak yang 

mengalami kekurangan modal dan masih membutukhkan tambahan modal 

untuk mengembangkan usahanya. Dan inilah fungsi didirikannya Badan 

Kredit Kecamatan (BKK) oleh pemerintah daerah untuk membantu 

pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan. Kredit yang 

diberikan diharapkan sesuai dengan kemauan dan kemampuan pedagang 

kecil dalam menggunakan kreditnya secara selektif guna mencapai tujuan 

yang di inginkan serta tidak membebani pedagang kecil.  

Keberadaan Badan Kredit Kecamatan (BKK) kecamatan 

Nguntoronadi diharapkan akan menjadi pemecah masalah dan membantu 

pedagang kecil dalam mendapatkan tambahan yang mereka butuhkan 

modal melalui kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. 

Dengan tambahan modal yang diberikan, usaha pedagang kecil akan 

semakin meningkat dan berkembang dengan ketersediaan barang yang 

bertambah, dan diharapkan pendapatan pedagang kecil akan semakin 

meningkat. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ ANALISIS PENGARUH 

PEMBERIAN  KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG 

KECIL PERUSAHAAN DAGANGAN BANK PERKREDITAN 

RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN NGUNTORONADI 

KABUPATEN WONOGIRI”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan 

maksud penelitian ini dilakukan. Untuk itu, pada penelitian ini hanya 

membatasi tentang : 

1. Penelitian dibatasi pada pemberian kredit terhadap pedagang kecil 

daerah Wonogiri. 

2. Penelitian dibatasi pada pemberian kredit terhadap tingkat 

pendapatan penghasilan bulanan. 

3. Penelitian dibatasi pada pemberian kredit dalam jangka waktu 

tertentu ( pasaran, mingguan, bulanan ) 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka 

diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. 

1. Adakah pengaruh pemberian kredit pasaran ( X1 ) terhadap 

pendapatan pedagang kecil ( Y ) PD. BPR BKK Nguntoronadi? 
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2. Adakah pengaruh pemberian kredit mingguan ( X2 ) terhadap 

pendapatan pedagang kecil ( Y ) PD. BPR BKK Nguntoronadi ? 

3. Adakah pengaruh pemberian kredit bulanan ( X3 ) terhadap 

pendapatan pedagang kecil ( Y ) PD. BPR  BKK Nguntoronadi? 

4. Adakah pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan 

kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil PD. BPR BKK 

Nguntoronadi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih 

terarah dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit pasaran 

terhadap   pendapatan pedagang kecil PD BPR BKK Nguntoronadi 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit mingguan 

terhadap pendapatan kecil PD BPR BKK Nguntoronadi 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit bulanan 

terhadap pendapatan pedagang kecil PD BPR BKK Nguntoronadi 

4. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit 

mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil 

PD BPR BKK Nguntoronadi. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PD. BPR BKK nguntoronadi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

PD. BPR BKK Nguntoronadi dalam meningkatkan pelayanan bagi 

para nasabah. 

2. Bagi Pedagang Kecil 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil 

dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pinjaman kredit. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan PD. BPR 

BKK Nguntoronadi setempat. 

4. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan 

pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang pengertian pendapatan dan modal serta 

kredit, hubungan pemberian kredit pasaran, kredit mingguan, dan 

kredit bulanan, terhadap pendapatan pedagang kecil, kerangka 

berfikir, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, obyek dan subyek 

penelitian, populasi, sampel, dan sampling, sumber data, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrumen, uji prasarat 

analiasis, teknik ananlisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian 

data, analisis data, pengujian hipotesis, dan gambaran  pembahasan 

dan hasil penelitian, yang berupa penjelasan teknik pengumpulan 

data dan analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


