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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 memiliki total aset maksimum Rp 600 juta (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 
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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. 

Namun, sekalipun ada kredit yang ditawarkan oleh pihak perbankan, 

kadangkala para pengelola usaha kecil dan menengah masih enggan untuk 

mengajukan kredit ke Bank. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya 

adalah tingkat suku bunga kredit yang diberikan bank. Suku bunga adalah 

balas jasa kepada orang yang menanggung atau balas jasa yang diterima oleh 

bank apabila bank memberikan kredit.  

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) 
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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 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). 

Maka dapat disimpulkan sekalipun usaha kecil dan menengah sangat 

membutuhkan kredit untuk membantu mengembangkan usahanya, namun 

mereka masih mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan 

pengajuan kreditnya. Berdasarkan keadaan ini maka penulis mengambil judul 

“Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di KSU Gandok 

Sragen”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan Kredit Modal 

Kerja  Usaha Kecil di KSU Gandok Sragen?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit 

modal kerja pada KSU Gandok Sragen. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

permintaan kredit modal kerja pada KSU Gandok Sragen oleh usaha kecil. 

D. Manfaat Penelitian  

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis 

dan juga bagi setiap pembaca. Secara praktis dan secara teoritis dapat diperoleh 

manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara praktis melalui penelitian penulis berharap 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. 

2. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya 

pengetahuan, secara khusus kepada penulis dan secara umum kepada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta serta 

pembaca mengenai kredit modal kerja KSU Gandok Sragen dan tentang 

usaha kecil. 
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E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Gambaran secara singkat mengenai sistematika skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

penyusunan skripsi. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang Koperasi, Fungsi dan Peran Kredit, 

Pengertian Kredit, Fungsi Kredit, Jenis Kredit, Kredit Modal Kerja, 

Pengertian Usaha Kecil.  

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian, 

hipotesis, alat analisa data, sumber data, dan teknik pengumpulan 

data. 

BAB IV  Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yang 

meliputi hasil penelitian yang berupa kuisoner kepada para nasabah 

KSU Gandok 

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan penelitian 

skripsi dan saran-saran. 

 


