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DI KABUPATEN WONOGIRI 
 

Oleh: 
Della Agustina 

 
ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengalaman usaha dan 

pemberian kredit PD. BPR Giri Sukadana terhadap pendapatan pedagang kecil di 
Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dijadikan bahan 
masukan dan pertimbangan PD. BPR Giri Sukadana dalam meningkatkan 
pelayanan bagi para nasabah. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R

2
). Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Wonogiri yang mengambil kredit dari 
BPR Giri Sukadana. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang 
pedagang kecil dengan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaruh pengalaman usaha 
dan pemberian kredit PD. BPR Giri Sukadana terhadap Pendapat Pedagang Kecil 
di Kabupaten Wonogiri diketahui bahwa untuk pengaruh pengalaman usaha 
terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,629 dengan p= 0,001. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan 
bahwa p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya pengalaman usaha berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri.  
Pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten 
Wonogiri diperoleh nilai thitung sebesar 4,707 dengan p = 0,000. Oleh karena hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya pemberian 
kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di 
Kabupaten Wonogiri. Hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 68,047 > 
3,23 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak berarti menerima 
Ha, hal ini berarti bahwa pengalaman usaha dan pemberian kredit secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten 
Wonogiri, sehingga pemilihan pengalaman usaha dan pemberian kredit sebagai 
variabel prediktor dalam penelitian ini sudah tepat. Hasil perhitungan untuk nilai 
R

2
 dengan bantuan program SPSS 18.0 for windows, dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,743. Hal ini 

berarti variasi perubahan pada pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten 
Wonogiri 74,3% dapat dijelaskan oleh perubahan pada pengalaman usaha dan 
pemberian kredit. 

 
Kata kunci: pengalaman usaha, pemberian kredit, pendapatan. 
 

PENDAHULUAN 

Keadaan ekonomi yang semakin sulit yang terjadi di Indonesia, khususnya 

dirasakan oleh wirausaha, baik usaha yang bersifat kecil, menengah maupun 

usaha berskala besar. Wirausaha yang bergerak di sektor industri, perdagangan, 
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pertanian mengalami kendala dengan keadaan ekonomi yang sulit tersebut. 

Kendala yang dialami oleh pelaku usaha dibidang ekonomi, yaitu permodalan 

bagi usaha kecil pada khususnya maupun penambahan modal pada kegiatan usaha 

yang sudah mapan. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat umum dan 

wirausaha sangat membutuhkan bantuan keuangan dengan kredit yang terjangkau 

untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan naiknya daya beli. 

Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang cukup 

untuk meningkatkan usahanya. Kurangnya pendidikan membuat mereka tidak 

menyadari pentingnya pengetahuan pasar untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi usaha mereka untuk saat ini maupun yang akan datang. Selain itu 

kurangnya perencanaan juga menjadi masalah bagi pedagang kecil, usaha akan 

berjalan baik apabila dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang bagus seperti 

beberapa persediaan barang yang harus dibeli dan bagaimana strategi yang akan 

diterapkan agar mencapai laba yang tinggi. Pada dasarnya pedagang kecil tidak 

mempunyai administrasi keuangan yang baik yang dapat memberikan gambaran 

dari waktu ke waktu. Sehingga pedangang tidak dapat mengetahui apakah 

usahanya dalam keadaan untung atau rugi karena antara modal dan keuangan 

rumah tangga tidak dapat dipisahkan. 

Definisi Bromley seperti di kutip oleh Tadjuddin Noer Effendi dan Chris 

Manning (1996) mengatakan bahwa: ”Pedagang Pedagang Kecil digambarkan 

sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. 

Menurut gambaran yang paling buruk dipandang sebagai parasit dan sumber 

pelaku kejahatan. Sedangkan menurut pandangan yang paling baik PKL 

dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja di kota”. 

Ada asumsi yang menyatakan bahwa istilah Pedagang Kecil diambil dari 

pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya 

terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan. Sedangkan istilah PKL berasal dari 

orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, yang cukup 

menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki 

empat, ditambah sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, sehingga 

dari asumsi tersebut timbul julukan PKL (Ray Miliasari, 2001). 
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Terlepas dari asal usul nama PKL tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

Pedagang Pedagang Kecil (PKL) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan 

usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak 

tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat 

konsumen, dan pada umumnya tidak memiliki ijin usaha. 

Menurut Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

Adapun prosedur permohonan kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

adalah sederhana, dengan persyaratan-persyaratan yang ringan berupa suku bunga 

yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada bank lain.  

Pengawasan kredit BPR benar-benar bermanfaat, karena bukan semata-

mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada debitur melainkan 

dititik beratkan pada pengarahan dan pembinaan, sehingga debitur dapat semakin 

maju dan berkembang serta meningkatkan perkembangan rentabilitas BPR 

tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya PD. BPR Giri Sukadana Wonogiri 

telah memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan 

pendekatan-pendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah Wonogiri 

yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang pekerjaannya sedangkan 

dalam penyaluran kreditnya PD. BPR Giri Sukadana Wonogiri lebih banyak 

memberikan kredit kepada pedagang kecil yang kebanyakan berada di lokasi-

lokasi pasar-pasar tradisional yang strategis.  

Dengan melihat pentingnya kredit di daerah Kabupaten Wonogiri maka 

penulis ingin membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Dan 

berdasarkan pertimbangan di atas penyusun memilih judul “ ANALISIS 

PENGARUH PENGALAMAN USAHA DAN PEMBERIAN  KREDIT PD. BPR 

GIRI SUKADANA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI 

KABUPATEN WONOGIRI “. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Keberadaan lembaga BPR sebagai pencerminan adanya ekonomi 

indualistik di Indonesia, dengan BPR sebagai bank untuk daerah-daerah 

pedesaan atau pedagang kecil yang sifatnya melayani sector informal di kota-

kota. Landasan hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara 

tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan 

ekonomi lemah yang perlu mendapatkan uluran tangan dari pemerintah untuk 

menigkatkan taraf hidupnya dan mengembangkan usahanya. Pedagang kecil 

sering mengalami kekurangan modal oleh sebab itu daya saing mereka 

didalam perdagangan pasar sangat lemah. Pedagang kecil takut meminjam 

modal kepada bank karena menurut anggapan mereka meminjam di bank itu 

sangat sulit prosesnya sehingga mereka mencoba alternative lain dalam 

meminjam modal yaitu dengan meminjam kepada rentenir yang prosesnya 

lebih mudah dan simpel, padahal meminjam di rentenir pemberian bunga 

pengembalian uangnya sangat besar oleh sebab itu banyak pengusaha kecil 

yang mengalami kebangkrutan. 

B. Kredit 

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai 

dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “ credere” yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari–hari 

 Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di 

Indonesia telah dirumuskan dalam Undang–Undang Pokok Perbankan No. 7 

Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / 

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang 
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mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga 

sebagai imbalan.  

Dalam praktek sehari–hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk 

perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai 

jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan 

menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. 

C. Pendapatan  

Menurut Sukirno (2004) Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa 

yang diterima pemilik faktor-faktor produksi atas pengorbanannya dalam 

proses produksi. Masing masingfaktor produksi seperti: tanah akan 

memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan 

memperoleh balas jasa dalam bentuk bunga modal,serta keahlian termasuk 

para enterprenuer akan memperoleh balas jasa dalambentuk laba. 

Ikatan Akuntansi Indonesia dengan telah memuat batasan mengenai 

pendapatan didalam prinsip akuntansi Bab III pasal 1 ayat 1 dengan definisi 

sebagai berikut: “ Yang dimaksud dengan pendapatan adalah peningkatan 

jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari 

barang atau jasa atau aktivitas uaha lainnya didalam suatu periode.” 

D. Pedagang Kecil 

Dalam kamus perbankan, pedagang adalah orang yang pekerjaan sehari-

harinya melakukan jual beli atas resiko sendiri dengan tujuan mendapatkan 

uang. 

Menurut surat keputusan Menteri Perdagangan No. 130/kp/IV/1982 

Tanggal 14 April 1982 telah ditetapkan ketentuan usaha perdagangan sebagai 

berikut: “Pedagang adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan 

secara terus menerus dengan tujuan mengalih hak atas barang atau jasa yang 

disertai imbalan berupa kompensasi”. Jenis-jenis Pedagang dibedakan sebagai 

berikut: 

1. Pedagang Besar 

Pedagang yang mendatangkan barang secara besar-besaran langsung atau 

tidak langsung dari yang menghasilkan barang, tetapi tidak dengan 

maksud menyampaikan langsung pada pemakai. 
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2. Pedagang Kecil 

Pedagang yang hanya menyampaikan barang-barang tersebut kepada si 

pemakai. 

E. Pengalaman Usaha 

Pengalaman berusaha memperoleh banyak pembelajaran tentang 

informasi apa yang dibutuhkan dan disiapkan serta digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan akan membutuhkan 

informasi yang lebih banyak akan disiapkan dan digunakan dalam 

pengambilan keputusan apabila tingkat kompleksitas usaha serta persaingan 

semakin ketat. 

Pengalaman dalam operasional berusaha berdasarkan pada bisnis yang 

sudah dijalankan. Hal ini akan mengindikasikan kebutuhan akan 

informasiakuntansi sangat diperlukan (Nicholls dan Holmes, 1988). Masa 

mengelola perusahaan diukur mulai dari manajer atau pemilik usaha 

mengelola atau memimpin perusahaan sampai penelitian ini dilakukan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Wonogiri 

yang mengambil kredit dari BPR Giri Sukadana. Sampel yang terpilih dari 

penelitian ini adalah pengusaha yang bergerak pada bidang perdagangan yang 

dalam mengelola usahanya masih memerlukan tambahan modal melalui BPR Giri 

Sukadana. Jadi seluruh sampelnya kurang lebih ada 50 orang pedagang kecil, 

diambil dari populasi yang ada. 

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui seberapa besar kredit 

dari PD. BPR Giri Sukadana berpengaruh terhadap pendapatan. Adapun 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Yı = a + bıXı + b2X2 

Dimana 

Yı = Pendapatan 

Xı = Kredit 

X2 = Pengalaman usaha 

a = Bilangan Konstan 

bı, b2 = Bilangan Koefisien dari Variabel X 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 

p thitung Beta Coefficient Variabel 

0,019 -2,424  -3566430,454 (Constant) 

0,001 3,629 0,401 712054,190 Pengalaman Usaha 

0,000 4,707 0,521 0,200 Pemberian Kredit  

R
2
 = 0,743 

Fhitung = 68,047 

Ftabel = 3,23 

ttabel = 2,012
 

Sumber: data sekunder diolah, 2013 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengalaman usaha dan 

pemberian kredit PD. BPR Giri Sukadana terhadap Pendapat Pedagang Kecil di 

Kabupaten Wonogiri diketahui bahwa untuk pengaruh pengalaman usaha terhadap 

pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai thitung sebesar 

3,629 dengan p = 0,001. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 

0,05 maka H0 ditolak, artinya pengalaman usaha berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri. 

Pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten 

Wonogiri diperoleh nilai thitung sebesar 4,707 dengan p = 0,000. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya pemberian 

kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di 

Kabupaten Wonogiri. 

Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 68,047 > 

3,23 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak berarti menerima 

Ha, hal ini berarti bahwa pengalaman usaha dan pemberian kredit secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten 

Wonogiri, sehingga pemilihan pengalaman usaha dan pemberian kredit sebagai 

variabel prediktor dalam penelitian ini sudah tepat. 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dengan bantuan program SPSS 18.0 for 

windows, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi 
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atau R
2
 sebesar 0,743. Hal ini berarti variasi perubahan pada pendapatan 

pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri 74,3% dapat dijelaskan oleh perubahan 

pada pengalaman usaha dan pemberian kredit. 

Pengalaman berusaha memperoleh banyak pembelajaran tentang 

informasiapa yang dibutuhkan dan disiapkan serta digunakan dalam 

pengambilankeputusan. Manajemen perusahaan akan membutuhkan informasi 

yang lebihbanyak akan disiapkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan 

apabilatingkat kompleksitas usaha serta persaingan semakin ketat.Pengalaman 

dalam operasional berusaha berdasarkan pada bisnis yangsudah dijalankan. Hal 

ini akan mengindikasikan kebutuhan akan informasiakuntansi sangat diperlukan 

(Nicholls dan Holmes, 1988).Masa mengelola perusahaan diukur mulai dari 

manajer atau pemilik usahamengelola atau memimpin perusahaan sampai 

penelitian ini dilakukan. 

Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang cukup 

untuk meningkatkan usahanya. Kurangnya pendidikan membuat mereka tidak 

menyadari pentingnya pengetahuan pasar untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi usaha mereka untuk saat ini maupun yang akan datang. Selain itu 

kurangnya perencanaan juga menjadi masalah bagi pedagang kecil, usaha akan 

berjalan baik apabila dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang bagus seperti 

beberapa persediaan barang yang harus dibeli dan bagaimana strategi yang akan 

diterapkan agar mencapai laba yang tinggi. Pada dasarnya pedagang kecil tidak 

mempunyai administrasi keuangan yang baik yang dapat memberikan gambaran 

dari waktu ke waktu. Sehingga pedangang tidak dapat mengetahui apakah 

usahanya dalam keadaan untung atau rugi karena antara modal dan keuangan 

rumah tangga tidak dapat dipisahkan. 

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di 

Indonesia telah dirumuskan dalam Undang–Undang Pokok Perbankan No. 7 

Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam 

meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.  
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Dalam praktek sehari–hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk 

perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai 

jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan 

jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Bagus Anggoro Putro (2011) mengenai Analisa Pengaruh 

Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil Di 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Pada PD. BPR Bank Daerah 

Karanganyar. Menujukan bahwa kredit mikro mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel kredit mikro sebagai faktor 

dalam meningkatkan pendapatan pengusaha kecil di Kecamatan Jaten, sedangkan 

perbedannya adalah pada penelitian ini ditambahkan variabel pengalaman usaha 

sebagai faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadisa Quamila (2012) mengenai Analisis 

Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil 

koperasi Simpan Pinjam Putri Manunggal Kecamatan Polokarto di Kabupaten 

Sukoharjo menunjukan bahwa kredit mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil. Persamaan yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah pengukuran peningkatan pendapatan 

pedagang kecil yang dipengaruhi oleh faktor pemberian kredit, sedangkan untuk 

perbedaanya adalah penggunaan satu variabel prediktor dalam memprediksi 

peningkatan pendapatan yang pemberian kredit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh pengalaman usaha dan pemberian kredit PD. BPR Giri Sukadana 

terhadap Pendapat Pedagang Kecil di Kabupaten Wonogiri diketahui bahwa 

untuk pengaruh pengalaman usaha terhadap pendapatan pengusaha kecil di 

Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai thitung sebesar 3,629 dengan p= 0,001. 



10 

 

Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 maka H0 ditolak, 

artinya pengalaman usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri. 

2. Pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan pengusaha kecil di 

Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai thitung sebesar 4,707 dengan p = 0,000. 

Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 maka H0 ditolak, 

artinya pemberian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri. 

3. Hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 68,047 >3,23 dengan 

probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak berarti menerima Ha, hal ini 

berarti bahwa pengalaman usaha dan pemberian kredit secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten 

Wonogiri, sehingga pemilihan pengalaman usaha dan pemberian kredit 

sebagai variabel prediktor dalam penelitian ini sudah tepat. 

4. Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dengan bantuan program SPSS 18.0 for 

windows, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien 

determinasi atau R
2
 sebesar 0,743. Hal ini berarti variasi perubahan pada 

pendapatan pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri 74,3% dapat dijelaskan 

oleh perubahan pada pengalaman usaha dan pemberian kredit. 

Adanya berbagai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi BPR Giri Sukadana diharapkan lebih cermat dan seksama dalam 

memberikan kredit pada pengusaha kecil, namun tidak mempersulit bagi 

pengusaha kecil untuk mendapatkan permodalan, sehingga perekonomian 

masyarakat Kabupaten Wonogiri dapat mengalami peningkatan. 

2. Bagi pengusaha kecil di Kabupaten Wonogiri diharapkan tidak melakukan 

penyalahgunaan terhadap pemberian kredit yang diberikan, sehingga upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat perekonomian pengusaha kecil 

dapat tercapai. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penelitian dengan 

melakukan penelitian terhadap faktor-faktor prediktor lain yang dapat 
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berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha kecil dan menggunakan beberapa 

perusahaan perbankan sebagai pembanding. 
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