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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBERIAN KREDIT DAN TINGKAT SUKU BUNGA 

BKD (BADAN KREDIT DESA) TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN  

USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA KASEPUHAN,  

BATANG,KABUPATEN BATANG 

JAWA TENGAH TAHUN 2014 

 

Rizka Hardiyati, A 210100021, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh pemberian kredit 

BKD terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa 

Kasepuhan; 2) Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga BKD terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan; dan 3) 

Mengetahui pengaruh pemberian kredit dan tingkat suku bunga BKD terhadap 

tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian 

ini secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan identitas 

responden terdeteksi di Desa Kasepuhan. Sampel diambil sebanyak 40 warga, 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F, 

selain itu dilakukan pula perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh pemberian kredit 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan 

Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda (uji 

t) memperoleh thitung > ttabel, yaitu 82,154 > 2,026 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,038 dengan sumbangan efektif sebesar 12,9%; 2) Ada pengaruh tingkat 

suku bunga terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa 

Kasepuhan Tahun 2014. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh thitung 

> ttabel, yaitu 2,286 > 2,026 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,028 dengan 

sumbangan efektif sebesar 14,2%; dan 3) Ada pengaruh pemberian kredit dan 

tingkat suku bunga secara bersama-sama terhadap tingkat pendapatan 

pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan Tahun 2014. Hal ini dapat 

dilihat dari analisis uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 6,886 > 3,252 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003. Dengan hasil uji koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,271 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemberian kredit 

dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan 

menengah di desa Kasepuhan Tahun 2014 adalah sebesar 27,1% sedangkan 

72,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
Kata kunci: Pemberian Kredit, Tingkat Suku Bunga BKD dan Tingkat 

Pendapatan Pengusaha Kecil dan Menengah. 
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PENDAHULUAN 

 

Diakui bahwa usaha kecil dan menengah mempunyai peran penting di 

dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

merupakan hal yang mutlak yang harus dilaksanakan terutama untuk saat ini, jika 

suatu bangsa ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Namun 

pembangunan ekonomi tersebut harus dapat diusahakan dengan kemampuan dan 

kapasitas yang ada, baik dengan modal sendiri atau modal asing.  

Semua aspek kehidupan pembangunan di bidang ekonomi yang perlu dan 

sangat membutuhkan perhatian ekstra terutama sektor usaha kecil dan menengah 

karena sektor usaha kecil dan menengah diarahkan dapat dan mampu 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat 

kecil yang ekonominya lemah.  

Menambah modal bagi industri kecil bukan hal yang mudah. Menurut 

Tambunan (2012:11) yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang 

perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Bagi pengusaha kecil 

menengah meminjam uang di Bank selain harus menanggung bunga cukup tinggi 

juga melalui prosedur yang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan pembangunan pedesaan 

melalui pemerataan kesempatan berusaha, pemerintah telah memberikan 

perhatian melalui sektor perbankan, dengan memberikan kredit kepada kegiatan 

usaha di pedesaan. 

Salah satu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

pengembangan usaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan adalah selain 

keterbatasan kemampuan dan ketrampilan juga adanya keterbatasan dana dan 

permodalan untuk digunakan sebagai modal usaha.  

 Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha kecil 

dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Kepemilikan modal yang 

sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat 

semakin sulitnya para pedagang kecil mengembangkan usahanya. Jalan mereka 

untuk mendapatkan tambahan modal yaitu dengan meminjam uang kepada 
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pelepas uang atau rentenir. Tetapi bantuan kredit dari para rentenir tersebut 

hanya menyelesaikam masalah para pengusaha kecil untuk sementara waktu, 

setelah itu mereka akan mendapat masalah baru yaitu pengembalian utang 

dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan konsekuensi keterlambatan 

membayar cicilan yang sangat berat, hal itu akan membuat pedagang kecil 

semakin sulit mengembangkan usahanya. 

 Salah satu langkah yang mendapat prioritas adalah dengan meningkatkan 

kegiatan perkreditan di desa pedesaan maka dari itu pemerintah membentuk 

suatu badan kredit sebagai usaha untuk meningkatkan usaha rakyat di pedesaan 

yaitu BKD atau Badan Kredit Desa. BKD Kasepuhan memiliki program yaitu  

memberikan kredit untuk membantu usaha kecil dan menengah di desa 

Kasepuhan dalam mengatasi masalah permodalan, mengembangkan usahanya 

serta yang paling diharapkan adalah meningkatkan pendapatan agar 

kesejahteraan pengusaha lebih terjamin. Objek pada penelitian ini berada di Desa 

Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jawa Tengah karena pada 

desa tersebut banyak dijumpai pedagang kecil maupun menengah yang sebagian 

permodalannya atas pinjaman dari Badan Kredit Desa.  

Tabel 1 Jumlah Kredit yang disalurkan BKD untuk menambah modal 

usaha di desa Kasepuhan 

Tahun Jumlah Kredit yang disalurkan 

oleh BKD Kasepuhan 

2011 Rp          97.500.000 

2012 Rp        110.860.000 

2013 Rp        134.900.000 

2014 (Jan-Apr) Rp          43.280.000 

     (Sumber: BKD Kasepuhan Kec. Batang) 

Berdasarkan tabel 1 diatas terjadi fluktuasi jumlah kredit yang 

dikeluarkan oleh BKD Kasepuhan meningkat tiap tahunnya. Hal ini 

menggambarkan bahwa jumlah kredit yang digunakan oleh anggota BKD 

meningkat. Adanya peningkatan tersebut diharapkan pendapatan usaha kecil dan 
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menengah para anggota BKD di desa Kasepuhan dapat meningkat juga dan dapat 

digunakan sebagai pengembangan usaha. 

 Besar kecilnya suku bunga kredit juga berpengaruh terhadap peningkatan 

pendapatan pengusaha kecil dan menengah, dalam artian di sini semakin rendah 

suku bunga yang harus dibayar maka pendapatan pengusaha akan semakin 

meningkat. Suku bunga yang ditawarkan selama ini menjadi ancaman bagi 

peminjam kredit khususnya jika melakukan kredit pada rentenir. Tingkat suku 

bunga yang diberikan BKD Kasepuhan adalah 10% setiap kali angsuran. Jenis 

pinjaman dari para pengusaha kecil dan menengah menggunakan sistem 

minggon. 

 Peningkatan pendapatan bisa terjadi dengan adanya kredit yang diberikan 

oleh BKD Kasepuhan. Setelah mendapatkan kredit dengan suku bunga yang 

telah ditentukan maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu:  

1. Bertambahnya modal dengan bunga angsuran 10% dapat meningkatkan 

pendapatan 

2. Bertambahnya modal dengan bunga angsuran 10% tidak meningkatkan 

pendapatan  

Jika yang terjadi adalah kemungkinan pertama maka dapat diprediksi bahwa 

pemberian kredit dan tingkat suku bunga berpengaruh pada tingkat pendapatan. 

Rahardja dan Manurung (2010:293) menyatakan bahwa pendapatan adalah total 

penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama 

periode tertentu.   

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit dan 

besarnya bunga oleh Badan Kredit Desa dalam meningkatkan pendapatan usaha 

kecil dan menengah di desa Kasepuhan Kecamatan Batang, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBERIAN 

KREDIT DAN TINGKAT SUKU BUNGA BKD (BADAN KREDIT DESA) 

TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DI DESA KASEPUHAN, KECAMATAN BATANG, KABUPATEN 

BATANG, JAWA TENGAH TAHUN 2014” 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif karena data 

penelitian berupa angka-angka yang  analisisnya menggunakan statistik dan 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau 

lebih. 

Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota BKD Kasepuhan yang 

aktif dan sedang menjalankan usaha kecil atau menengah di desa Kasepuhan 

sebanyak 47 orang. Sampel penelitian ini adalah 40 anggota yang 

menjalankan usaha kecil maupun menengah. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling 

(sederhana). 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur 

yang standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuesioner 

dan metode dokumentasi. Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket sebelum 

di uji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitasnya. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Badan Kredit Desa Kasepuhan berlokasi di Jl. Yos Sudarso Gg. 

Belimbing Kelurahan Kasepuhan Kode Pos 51214 Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebelum angket diberikan kepada sampel, 

angket tersebut ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 17 anggota 

BKD terdiri dari 7 diluar sampel dan 10 di dalam sampel. Item angket 

dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu 0,482 

dan sebaliknya. Dari uji validitas angket pemberian kredit  (10 soal), angket 
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tingkat suku bunga (09 soal) dan tingkat pendapatan (09 soal) semua item 

soal dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. Hasil 

uji reliabilitas angket tingkat pendapatan (Y), angket pemberian kredit (X1) 

dan angket tingkat suku bunga memperoleh koefisien reliabilitas masing-

masing sebesar 0,854, 0,836, 0,864. Nilai reliabilitas dari masing-masing 

variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 

0,482 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji liliefors 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS For Windows versi 

15.0. Jika L0 hitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > 

Ltabel maka data berdistribusi tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 

40 diperoleh 0,140. Tingkat Pendapatan (Y) diperoleh L0 hitung 0,131 < Ltabel 

0,140 = data berdistribusi normal. Pemberian Kredit (X1) diperoleh L0 hitung 

0,118 < Ltabel 0,140 = data berdistribusi normal. Tingkat Suku Bunga (X2) 

diperoleh L0 hitung 0,114 < Ltabel 0,140 = data berdistribusi normal. Dari hasil 

uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan 

untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau 

tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk 

linier jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan 

menggunakan SPSS For Windows versi 15.0, untuk X1 terhadap Y diperoleh 

Fhitung sebesar 0,780, nilai ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi () = 5% dan derajat bebas (14;24) sebesar 2,130, maka dapat 

diketahui hasilnya adalah 0,780 < 2,130 dan jika dibandingkan dengan taraf 

signifikansi () = 5% maka 0,680 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X1 
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dan Y mempunyai hubungan yang linier. Sedangkan X2 terhadap Y 

diperoleh Fhitung sebesar 0,771, harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada 

taraf signifikansi () = 5% dan derajat bebas (10;28) sebesar 2,190, maka 

dapat diketahui hasilnya adalah 0,771 < 2,190 dan jika dibandingkan dengan 

taraf signifikansi () = 5% maka 0,655 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

antara X2 dan Y mempunyai hubungan yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 

sikap kewirausahaan terhadap minat berwirausaha dengan SPSS For 

Windows versi 15.0 diperoleh persamaan Y = 6,182 + 0,307X1 + 0,474X2. 

6,182 menyatakan bahwa jika ada pemberian kredit (X1) dan tingkat suku 

bunga (X2) dianggap konstan, maka tingkat pendapatan (Y) akan sama 

dengan 6,182. Dan 0,307 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin 

pemberian kredit (X1) maka akan menambah tingkat pendapatan (Y) sebesar 

0,307 (dengan asumsi variabel tingkat suku bunga dianggap konstan). 

Sedangkan 0,474 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin 

pemberian kredit (X2) maka tingkat pendapatan (Y) akan meningkat sebesar 

0,474. (dengan asumsi variabel pemberian kredit dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit dan tingkat suku 

bunga terhadap tingkat pendapatan. Perhitungan menggunakan program 

SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujiannya adalah  Ho diterima 

apabila -t(/2;n-k-1)< t < t(/2;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak 

apabila t >t(/2;n-k-1) atau t< -t(/2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan 

pengujian hipotesis yang pertama diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;37) = 

2,026. Diperoleh nilai thitung sebesar 2,154. Keputusan pengujian H0 ditolak, 

karena thitung  > ttabel yaitu 2,154 > 2,026 dan nilai probablitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,038. Kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan antara 

pemberian kredit terhadap tingkat pendapatan. Berdasarkan pengujian 

hipotesis yang kedua  diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;37) = 2,026. Diproleh 

nilai thitung sebesar 2,286. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > 

ttabel yaitu 2,286 > 2,026 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,028. 
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Kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga 

terhadap tingkat pendapatan. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit dan tingkat suku 

bunga secara bersama-sama terhadap tingkat pendapatan. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujian : 

H0 diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak 

apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0,05; 

2,37) = 3,252. Berdasarkan analisis data diperoleh data Fhitung sebesar 6,886. 

Keputusan pengujian H0 ditolak karena Fhitung > Ftabel yaitu 6,886 > 3,252 dan 

nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,003. Kesimpulan bahwa ada pengaruh 

pemberian kredit dan tingkat suku bunga secara bersama-sama terhadap 

tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan.  

Variabel Pengaruh Pemberian Kredit Badan Kredit Desa terhadap 

Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Kasepuhan. Hasil uji 

hipotesis pertama yaitu “Ada pengaruh pemberian kredit terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan” diketahui 

bahwa koefisien arah regresi dari variabel pemberian kredit (b1) adalah 

sebesar 0,307 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

pemberian kredit berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan usaha 

kecil dan menengah warga Desa Kasepuhan Jl. Yos Sudarso, Kelurahan 

Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 

Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel 

pemberian kredit (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,154 > 2,026 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,038, dengan sumbangan relatif sebesar 47,7% 

dan sumbangan efektif 12,9%.  

Variabel pengaruh tingkat suku bunga badan kredit desa terhadap 

pendapatan usaha kecil dan menengah di desa kasepuhan. Hasil uji hipotesis 

kedua yaitu “Ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap tingkat pendapatan 

pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan “ diketahui bahwa 

koefisien regresi dari variabel tingkat suku bunga BKD (b2) adalah sebesar 
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0,474 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat 

suku bunga BKD berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan usaha 

kecil dan menengah warga Desa Kasepuhan Jl. Yos Sudarso, Kelurahan 

Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 

Berdasarkan uji t untuk variabel tingkat suku bunga BKD (b2) diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 2,286 > 2,026 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,028, 

dengan sumbangan relatif sebesar 52,3% dan sumbangan efektif 14,2%. 

Variabel Pengaruh Pemberian Kredit dan Tingkat Suku Bunga Badan 

Kredit Desa terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di 

Desa Kasepuhan. Hasil uji hipotesis ketiga yaitu “Ada pengaruh pemberian 

kredit dan tingkat suku bunga secara bersama-sama terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan” dapat 

dibuktikan berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 6,886 > 3,252 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,003. Hal ini berarti pemberian kredit dan tingkat 

suku bunga BKD secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat 

pendapatan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi pemberian 

kredit dan tingkat suku bunga BKD akan diikuti peningkatan tingkat 

pendapatan usaha kecil dan menengah. Koefisien determinasi yang diperoleh 

sebesar 0,271 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel pemberian kredit dan tingkat suku bunga BKD terhadap tingkat 

pendapatan usaha kecil dan menengah adalah sebesar 27,1% sedangkan 

72,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pemberian kredit berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil 

dan menengah di desa Kasepuhan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 

regresi linier berganda (uji t) memperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,154 > 2,026 



 

10 
 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,038 dengan sumbangan efektif sebesar 

12,9%. Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 

pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan. Hasil analisis regresi 

linier berganda memperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,286 > 2,026 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,028 dengan sumbangan efektif sebesar 14,2%. 

Pemberian kredit dan tingkat suku bunga secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa 

Kasepuhan. Hal ini dapat dilihat dari analisis uji F yang memperoleh Fhitung > 

Ftabel, yaitu 6,886 > 3,252 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003. Dengan 

hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,271 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh pemberian kredit dan tingkat suku bunga terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha kecil dan menengah di desa Kasepuhan Tahun 2014 

adalah sebesar 27,1% sedangkan 72,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 
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