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ANALISIS PERMINTAAN KREDIT MODAL KERJA USAHA KECIL  

DI KOPERASI SERBA USAHA GANDOK SRAGEN 

 

Oleh: 

Yustien Nurratna Mustika 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan kredit modal kerja pada KSU Gandok Sragen dan mengetahui 

seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan kredit modal 

kerja pada KSU Gandok Sragen oleh usaha kecil. Hasil penelitian diharapkan 

dapat mengetahui tentang kredit modal kerja KSU Gandok Sragen secara 

mendalam, khususnya dalam pembiayaan dana melalui penyaluran kredit modal 

kerja kepada usaha kecil dan menengah. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha kecil yang 

melakukan pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Gandok. Dalam penelitian ini 

digunakan 35 orang sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel ini 

menggunakan teknik accidential sampling, yaitu responden yang diambil sebagai 

sampel adalah nasabah yang terdaftar di KSU Gandok sebagai peminjam kredit. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur kredit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja, sedangkan 

tingkat bunga kredit, jangka waktu kredit dan pelayanan koperasi berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 

 

Kata kunci: prosedur, tingkat bunga, jangka waktu, pelayanan, kredit 

 

PENDAHULUAN 

Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah 

satu fokus pemerintah dalam berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan. 

Mengingat pentingnya sektor perekonomian baik yang bersifat positif maupun 

negatif. Perekonomian suatu negara disamping memerlukan program yang 

terencana dan terarah  untuk mencapai sasaran, faktor lainnya adalah dibutuhkan 

modal atau dana pembangunan yang cukup besar. Kelangkaan modal merupakan 

masalah utama dalam dunia usaha karena modal sebagai unsur essensial dalam 

mendukung peningkatan produktivitas dan taraf hidup masyarakat, maka 

ketersediaan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas dunia usaha.  

Pada masa sekarang ini pertumbuhan ekonomi juga dapat dicapai melalui 

peran usaha kecil dan menengah. Yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha yang 
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memiliki total aset maksimum Rp 600juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah atau rumah yang ditempati. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang 

kegiatan ekonomi dengan kriteria asset Rp 50 Milyar, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, omset Rp 250 milyar. Usaha kecil dan menengah 

dianggap memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi 

karena usaha-usaha ini mampu menyerap tenaga kerja yag kemudian dapat 

menaikkan produk domestik bruto (GDP). Oleh karena itu usaha kecil menengah 

juga merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. 

Namun, dalam praktek pelaksanaannya untuk mengelola usaha kecil 

menengah tidaklah mudah. Karena harus didukung oleh sumber daya yang cukup. 

Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia(SDM), sarana dan 

prasarana, juga yang tak kalah penting adalah modal yang cukup sebagai jaminan 

produktifitas dan kelancaran perusahaan tersebut. Dan yang sering menjadi 

masalah dalam pengelolaan usaha kecil menengah adalah masalah permodalan. 

Bagi usaha kecil keuntungan adanya lembaga keuangan mikro (Noer 

Soetrisno, 2003) adalah : 1) Usaha kecil diharapkan dapat memperoleh pelayanan 

keuangan tepat waktu dan sasaran sesuai kebutuhan usaha kecil ; 2) pola 

pelayanan Lembaga Keuangan Mikro tidak menggunakan pola perbankan 

konvensional (pruden banking/5C), sehingga usaha kecil dapat mengakses untuk 

mendapatkan kredit untuk berusaha tanpa adanya proses adminitrasi yang 

menyulitkan; 3) dengan adanya lembaga keuangan mikro yang dekat dengan 

tempat usaha kecil arus pelarian modal keluar dapat dicegah; 4) kegiatan ekonomi 

produktif lainnya sekitar LKM dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana 

mestinya; 5) mendorong adanya peluang usaha/lapangan kerja baru; 6) tingkat 

pemanfaatan kredit usaha kecil yang lebih pasti pada skala pelayanan optimal dari 

lembaga keuangan mikro; 7) menstimulasi pengembangan kegiatan usaha mikro 

yang berbasis sumber daya lokal. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan usaha kecil 

masih mengalami banyak kesulitan. Salah satu kesulitan yang dialami pengusaha 

kecil dalam upaya mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan. 

Keterbatasan modal pada usaha kecil disebabkan adanya beberapa hambatan yang 
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dihadapi para pengusaha kecil dalam mengakses modal kerja dari perbankan. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain; ketidaktahuan tentang prosedur 

pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-

belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan 

tidak memenuhi standar (Tambunan, 2002). Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan kredit modal kerja pada KSU Gandok Sragen dan mengetahui 

seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan kredit modal 

kerja pada KSU Gandok Sragen oleh usaha kecil. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kredit  

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti 

kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seorang atau 

suatu badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima 

kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu 

yang dijanjikan. 

Raymon P. Kent (2003:12) mengatakan “Kredit adalah hak untuk 

menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada 

waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena pembayaran barang-

barang sekarang”. 

Menurut Ahmad Anwari (1998:25)”Kredit merupakan suatu 

pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu 

akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai 

suatu kontra prestasi (balas jasa yang berupa bunga). 

Dalam arti ekonomi “Kredit adalah penundaan pembayaran dari 

prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun 

jasa”. Dengan demikian kredit dapat diartikan bahwa pihak kesatu 

memberikan prestasi baik berupa barang, uang maupun jasa kepada pihak lain, 

sedangkan kontra prestasi (imbal balas jasa) yang akan diterima dalam jangka 

waktu tertentu. 
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Pengertian Kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dan pihak lain yang wajib melunasi hutang setelah jangka waktu 

dengan pemberian bunga. 

2. Usaha Kecil 

Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah 

memegang peranan penting, terutama bila berkaitan dengan jumlah tenaga 

kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain 

memiliki arti startegis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga 

berfungsi sebagai sarana meratakan hasil-hasil pembangunan yang telah 

dicapai. Adapun yang menjadi bagian dari usaha kecil dan menengah adalah: 

sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pertambangan, pengolahan, 

sektor jasa dan lainnya. 

Ada beberapa pengertian usaha kecil dan menengah dari berbagai 

pendapat (Tulus Tambunan,1999), antara lain: 

a. Pengertian Usaha Kecil berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) 

adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta (enam ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian 

Usaha kecil meliputi usaha perseorangan, badan swasta dan koperasi, 

sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600juta. 

b. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pengusaha kecil dan 

menengah adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan 

industri kerajinan yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin 

dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi 

modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga 

negara Indonesia. 

c. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa 

bagian, yaitu: 

1) Usaha Rumah Tangga mempunyai  : 1-5 orang tenaga kerja  
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2) Usaha Kecil Menengah  : 6-19 orang tenaga kerja 

3) Usaha Menengah   : 20-29 orang tenaga kerja 

4) Usaha Besar    : lebih dari 100 tenaga kerja  

d. Sedangkan dalam Konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM 

adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria : 

1) Aset RP 50 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2) Omset Rp 250 milyar 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha kecil yang melakukan 

pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Gandok. Berlokasi di kios Pasar Padaplang 

kec. Ngrampal, Sragen. Dalam penelitian ini digunakan 4 (empat) variabel 

sehingga banyaknya responden yang diambil sebagai sampel adalah 5 x 5 = 25 

orang tapi untuk penanggulangan kekurangan informasi diambil 35orang . 

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik accidential sampling, yaitu 

responden yang diambil sebagai sampel adalah nasabah yang terdaftar di KSU 

Gandok sebagai peminjam kredit. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen pengumpul dengan 

metode kuisioner, metode kuisioner adalah metode pengumpul dengan 

menggunakan daftar pertanyaan. Isi daftar pertanyaan berkenaan dengan fakta 

yang berhubungan dengan responden dan pendapat responden tentang variabel 

penelitian. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda.  

Model regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau 

pengaruh antara beberapa variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Adapun model persamaan regresi yag digunakan dalam penelitian ini adalah: 

KMK = β0 + β1PK1 + β2BK2 + β3JW3+ β4PL4 +e 

Dimana : 

KMK = Kredit Modal Kerja 

β0  = koefisien Konstanta  

β1PK1 = Prosedur Kredit  

β2BK2  = Bunga Kredit  
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β3JW3 = Jangka Waktu Kredit 

β4PL4 = Pelayanan Kredit 

e = variabel gangguan 

β 1,2,3,4 = koefisien variabel independen 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 

P thitung Beta Coefficient Variabel 

0,316 1,019  1466046,743 (Constant) 

0,176 1,386 0,175 185879,302 Prosedur Kredit (X1) 

0,001 3,518 0,417 398455,405 Tingkat Bunga Kredit (X2) 

0,022 2,416 0,224 250186,182 Jangka Waktu Kredit (X3) 

0,012 2,661 0,272 302275,620 Pelayanan Koperasi (Y) 

R
2
 = 0,850 

Fhitung = 42,486 

Ftabel = 2,69 

ttabel = 2,042
 

Sumber: data primer diolah 2013 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh prosedur kredit, tingkat 

bunga kredit, jangka waktu kredit dan pelayanan koperasi terhadap tingkat 

permintaan kredit modal kerja diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh Prosedur Kredit terhadap Tingkat Permintaan Kredit Modal 

Kerja 

Kebijakan Bank dalam penyaluran kredit kadang memberatkan  para 

pengusaha kecil. Pesyaratan yang sulit dipenuhi dan proses yang berbelit-belit 

membuat para pengusaha jadi berpikir berulang kali untuk meminjam kredit 

modal kerja dibank. 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel prosedur kredit (X1) 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,386. Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel 

(1,386 < 2,042) dengan probabilitas 0,176 > 0,05; maka H1 ditolak, yang 

berarti bahwa prosedur kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

permintaan kredit modal kerja. 
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Untuk menyakinkan kesesuaian praktek perkreditan dengan kebijakan 

perkreditan Bank, diperlukan suatu prosedur pemberian kredit  yang baik 

tetapi juga memudahkan pengusaha kecil. Dengan adanya prosedur pemberian 

kredit yang baik diharapkan terjadinya praktek-praktek perkreditan yang tidak 

sehat dapat dihindari.   

Tidak berpengaruhnya prosedur kredit terhadap tingkat permintaan 

kredit modal kerja disebabkan prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya 

pengajuan permohonan kredit, proses analisis kredit, proses pencairan  kredit, 

sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Konsep prosedur 

pemberian kredit ini mengikuti alur proses kredit  itu sendiri, maka harus 

didukung dengan Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam 

penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan 

kredit bermasalah dikemudian hari dengan baik, sehingga dalam prosedur 

kredit ini terkesan berbelit-belit. 

2. Pengaruh Tingkat Bunga Kredit terhadap Tingkat Permintaan Kredit 

Modal Kerja 

Suku bunga kredit adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang 

tersedia untuk dipinjamkan. Suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap 

permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit yang 

mencerminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan 

kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang menceminkan 

semakin murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit.  

Berdasarkan hasil perhitungan data untuk variabel tingkat bunga kredit 

(X2) diperoleh nilai thitung sebesar 3,518. Oleh karena nilai thitung lebih besar 

dari ttabel (3,518 > 2,042) dengan probabilitas 0,001 < 0,05; maka H2 diterima, 

yang berarti bahwa variabel tingkat bunga kredit berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nopirin 

(1995) bahwa makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula 

keinginan masyarakat untuk menabung, artinya pada tingkat suku bunga yang 
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lebih tinggi masyarakat terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi 

pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. 

3. Pengaruh Jangka Waktu Kredit terhadap Tingkat Permintaan Kredit 

Modal Kerja 

Dalam prakteknya, banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan 

debitur melaksanakan kewajibannya kepada Koperasi ataupun Koperasi 

kesulitan menagih kreditnya kepada para debitur, seperti menurunnya 

pendapatan usaha debitur, timbulnya kerugian usaha debitur, atau larinya 

debitur.  Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan 

diperlukan suatu pengamanan kredit, baik yang bersifat preventif maupun 

represif. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidak-

tidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. 

Berdasarkan hasil perhitungan data untuk variabel jangka waktu kredit 

(X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,416. Oleh karena nilai thitung lebih besar 

dari ttabel (2,416 > 2,042) dengan probabilitas 0,022 < 0,05; maka H3 diterima, 

yang berarti bahwa variabel jangka waktu kredit berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 

Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko 

yang sangat  besar yang mungkin ditanggung Koperasi terhadap ketidakpastian 

pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya 

dapat mengakibatkan kesulitan dari Koperasi tersebut untuk memenuhi 

kewajibannya kepada para deposan. 

4. Pengaruh Pelayanan Koperasi terhadap Tingkat Permintaan Kredit 

Modal Kerja 

Salah satu jenis perusahaan jasa yang memfokuskan pada kualitas dan 

kepuasan pelanggan adalah perusahaan yang bergerak dibidang lembaga 

keuangan. Koperasi merupakan salah satu unsur yang penting sebagai 

penyangga perekonomian, Berdasarkan fungsi tersebut sudah seharusnya 

koperasi mulai memperhatikan atribut-atribut yang melekat pada jasa koperasi 

yang merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi nasabah dan 

menjadi pengguna jasa. Untuk memajukannya, sebuah koperasi harus dikelola 
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secara baik dan profesional agar mendapat kepercayaan dari nasabah maupun 

pengguna layanan koperasi tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan data untuk variabel pelayanan koperasi 

(X4) diperoleh nilai thitung sebesar 2,661. Oleh karena nilai thitung lebih besar 

dari ttabel (2,661 > 2,042) dengan probabilitas 0,012 < 0,05; maka H4 diterima, 

yang berarti bahwa variabel pelayanan koperasi berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 

Demi memenuhi harapan nasabah dan pengguna jasa koperasi, 

koperasi memberikan pelayanan yang berorientasikan kualitas yaitu selalu 

memperhatikan kepuasan nasabah maupun pelayanan yang berorientasikan 

kuantitas yaitu pada inovasi produk-produknya. Harapan nasabah dan 

pengguna jasa koperasi sangatlah penting, maka koperasi perlu melakukan 

riset konsumen untuk mengevaluasi kualitas layanan. Secara umum kepuasan 

nasabah tergantung pada mutu dan kualitas jasa yang diterima. Menurut 

Parasuraman (Lupiyoadi, 2001: 148) kualitas jasa adalah seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka 

terima dan peroleh. Dalam dimensi kualitas jasa terdiri dari tangible 

(berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance 

(kepercayaan) dan empathy (empati). Kualitas itu sendiri sering di artikan 

sebagai ukuran dimana produk atau pelayanan mampu memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas jasa dan kinerja para karyawan, 

maka diharapkan kepuasan pelanggan dapat tercapai. Kepuasan pelanggan 

akan menjadi pedoman untuk mengarahkan seluruh organisasi kearah 

pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga menjadi sumber keunggulan daya 

saing berkelanjutan. Kepuasan pelanggan, dalam kenyataannya klien, nasabah 

sering kali dikesampingkan atau kurang diperhatikan dengan baik oleh setiap 

individu dalam organisasi. perspektif konsumen banyak keluhan dan hak-hak 

konsumen diabaikan menyangkut harga yang terlalu tinggi, pelayanan yang 

lambat, tidak ramah, promosi yang merugikan atau penipuan, jaminan purna 

jual yang tidak memadai, serta rendahnya kualits produk dan jasa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh prosedur kredit, tingkat 

bunga kredit, jangka waktu kredit dan pelayanan koperasi terhadap tingkat 

permintaan kredit modal kerja pada Koperasi Serba Usaha Gandok dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur kredit (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 1,386 < 2,042 dengan 

probabilitas 0,176 > 0,05; maka H1 ditolak, yang berarti bahwa prosedur kredit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 

2. Tingkat bunga kredit (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 3,518 > 2,042 dengan 

probabilitas 0,001 < 0,05; maka H2 diterima, yang berarti bahwa variabel 

tingkat bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan 

kredit modal kerja. 

3. Jangka waktu kredit (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,416 > 2,042 dengan 

probabilitas 0,022 < 0,05; maka H3 diterima, yang berarti bahwa variabel 

jangka waktu kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan kredit 

modal kerja. 

4. Pelayanan koperasi (X4) diperoleh nilai thitung sebesar 2,661 > 2,042 dengan 

probabilitas 0,012 < 0,05; maka H4 diterima, yang berarti bahwa variabel 

pelayanan koperasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan kredit 

modal kerja. 

Adanya berbagai temuan, serta keterbatasan yang ada pada penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Koperasi Serba Usaha Gandok Sragen diharapkan lebih memperhatikan 

pada masalah prosedur kredit, tingkat bunga kredit, jangka waktu kredit dan 

pelayanan koperasi, sehingga tingkat permintaan akan kredit modal kerja akan 

semakin mengalami peningkatan. 

2. Nasabah Koperasi Serba Usaha Gandok Sragen diharapkan lebih 

memperhatikan pada faktor tingkat bunga kredit untuk mengambil keputusan 

dalam permintaan kredit modal kerja, sehingga tidak merasa berat dalam 

membayar angsuran dan dapat menghindari risiko kredit macet. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan menambahkan sampel serta mencari faktor-faktor lain yang 

dapat berpengaruh terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 
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