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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian dan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai tujuan Negara 

yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan maupun  spiritual makmur baik 

materil (Tjoekam; 1999) maka perlu terus dikembangkan sektor 

perekonomian. Pertumbuham ekonomi adalah hasil dari pembangunan 

ekonomi maka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. 

Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan maka dapat diwujudkan 

melalui kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu pengusaha 

kecil dalam sektor perdagangan. Untuk memajukan kegiatan perekonomian 

perlu melibatkan banyak pihak antara lain BUMN, swasta, koperasi, maupun 

pelaku ekonomi berskala kecil. 

Krisis Ekonomi yang terjadi seperti  saat ini tidak hanya menimbulkan 

dampak makro, tetapi juga menimbulkan dampak mikro seperti para 

pengusaha kecil yang bergerak dalam  sektor perdagangan. Terlebih lagi 

dengan 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 perekononian secara nasional bahkan dunia. 

Peningkatan ekonomi yang semakin sulit terjadi di Indonesia yang 

saat ini di rasakan oleh wirausaha, baik usaha yang bersifat kecil maupun 

menengah. Wirausaha yang bergerak di sektor industri, perdagangan, 

pertanian mengalami kendala dengan keadaan ekonomi yang sulit. Kendala-

kendala yang dialami oleh pelaku ekonomi khususnya bidang ekonomi yaitu, 

permodalan bagi usaha kecil pada umumnya maupun penambahan modal 

pada kegiatan usaha yang sudah mapan. Kondisi ini menyebabkan 

masyarakat umum dan wirausaha sangat membutuhkan bantuan keuangan 
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dengan kredit yang terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

serta naiknya daya beli. 

Dengan berkembangnya kegiatan perekonomian dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu di kembangkannya 

sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan 

ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Penyebaran secara merata dari hasil pembangunan dapat diwujudkan dalam 

kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu pengusaha kecil 

bergerak pada sektor  perdagangan.  

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil 

dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Dengan kepemilikan 

modal yang sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar 

membuat semakin sulitnya para pedagang kecil mengembangkan usahanya. 

Di pedesaan banyak para pemberi modal seperti  rentenir, pengijon yang 

memberikan modal dengan mengunakan harta benda  sebagai jaminan. Tetapi 

bantuan modal dari para rentenir tersebut hanya menyelesaikam masalah para 

pedagang kecil untuk sementara waktu, setelah itu pedagang kecil akan 

mendapat  masalah baru yaitu pengembalian utang dengan tingkat suku bunga 

yang tinggi dan kosekuensi 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. 

Pada dasarnya kebanyakan pedagang kecil tidak mempunyai 

pendidikan yang sangat memadai. Kurangnya pendidikan membuat mereka 

tidak mengetahuai arti pentingnya pengetahuan pasar untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mereka saat ini maupun yang akan 

datang. Selain itu kurangnya perencanaan juga menjadi masalah bagi 

pedagang kecil, usaha akan berjalan baik jika dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan yang bagus seperti perencanaan persediaan barang yang harus 

dibeli dan bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk mencapai laba yang 
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tinggi. Pada dasarnya pedagang kecil tidak mempunyai administrasi 

keuangan yang dapat memberikan gambaran dari waktu ke waktu. Sehingga 

pedagang kecil tidak mampu untuk mengetahui apakah wirausahanya dalam 

keadaan baik atau buruk karena antara modal dan keuangan rumah tangga 

tidak dapat di pisahkan.    

Oleh karena itu pemerintah harus tanggap dalam mengatasi masalah 

kesulitan modal yang dihadapi oleh pedagang kecil tersebut, karena bila 

dibiarkan berlarut-larut para pedagang kecil akan semakin sulit untuk 

mendapatkan modal dan akan semakin sulit untuk mengembangkan 

usahanya. Upaya pemerintah dalam mengembangkan usaha pedagang kecil 

yaitu dengan memberikan bantuan dan bimbingan teknis pelatihan 

keterampilan pemasaran. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini Pemda 

Jateng memberikan kemudahan mendapatkan modal melalui Badan Kredit 

Kecamatan (BKK) sebagai salah satu badan perkreditan yang dimiliki oleh 

pemerintah yang berada pada tingkat kecamatan yang memberikan 

kemudahan bagi pedagang kecil untuk mendapatkan modal melalui kredit 

dengan mudah, murah, dan suku bunga yang rendah yang dihadirkan di 

tengah-tengah kehidupan pelaku ekonomi yang berskala kecil untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usahanya yang paling diharapkan adalah 

meningkatkan pendapatan pedagang kecil dan kesejahteraan pedagang kecil 

lebih terjamin. 

Besarnya pendapatan pada masyarakat sebagai bahan pertimbangan 

pemberian pinjaman. Tingkat pendapatan pada masyarakat merupakan suatu 

penghasilan yang diperoleh seseorang per bulan, per minggu maupun per 

hari. Semakin besar tingkat pendapatan pada masyarakat maka pihak Badan 

Kredit Kecamatan (BKK) dapat menawarkan pinjaman dalam jumlah yang 

besar. Menurut Budiono (1992:180) “Pendapatan adalah hasil dari penjualan. 

Faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.Sedangkan 

menurut Winardi (1992:171) “Pendapatan adalah hasil berupa uang atau 

materi lainnya yang dapat dicapai dari pada pengguna faktor-faktor 

produksi”. 
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Tingkat pendapatan masyarakat pada Kecamatan Sukoharjo biasanya 

berbeda-beda. Tingkat pendapatan masyarakat menengah kebawah dan 

tingkat pendapatan masyarakat menengah ke atas. Pada kecamatan Sukoharjo 

masih terdapat beberapa desa yang kekurangan modal dan masih 

membutuhkan modal buat usahanya. Fungsi di dirikannya Badan Kredit 

Kecamatan (BKK) oleh pemerintah daerah guna membantu pedagang kecil 

dalam mengatasi masalah permodalan. Kredit yang diberikan, diharapakan 

sesuai dengan kemauan dan kemampuan pedagang kecil dalam menggunakan 

kreditnya secara selektif guna mencapai tujuan yang di inginkan serta tidak 

membebani pedagang kecil. 

Kredit yang akan diberikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan 

pedagang kecil dalam mengunakan kredit secara selektif guna mencapai 

tujuan dan tidak membebani pedagang kecil adanya Badan Kredit Kecamatan 

(BKK). Kecamatan Sukoharjo diharapkan menjadi pemecah masalah untuk 

membantu pedagang kecil dalam mendapatkan tambahan modal yang mereka 

butuhkan melalui kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. 

Tambahan modal yang diberikan, usaha pedagang kecil semakin meningkat 

dan berkembang karena adanya ketersediaan barang yang bertambah dan 

diharapkanya pedagang kecil akan semakin meningkat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ ANALISIS PENGARUH 

PEMBERIAN KREDIT DARI BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK) 

TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI SUKOHARJO 

TAHUN 2015. “ 

 

B. Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan. Untuk itu, pada penelitiab ini hanya membatasi 

tentang : 

1. Penelitian dibatasi pada pemberian kredit terhadap pedagang kecil daerah 

di Sukoharjo. 
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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. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diajukan beberapa masalah 

dalam peneliatian ini. 

1. Adakah pengaruh pemberian kredit pasaran terhadap pedapatan pedagang 

kecil pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Sukoharjo? 

2. Adakah pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap pendapatan 

pedagang kecil  pada Badan Kredit Kecamatan di Sukoharjo? 

3. Adakah pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap pedagang kecil pada 

Badan Kredit Kecamatan di Sukoharjo? 

4. Adakah pengaruh pemberian kredit pasaran, mingguan, dan bulanan 

terhadap pedagang kecil pada Badan Kredit Kecamatan di Sukoharjo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuhan 

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 di Badan Pemberian Kredit (BKK) di 

Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap 

pendapatan pedagang kecil di Badan Pemberian Kredit (BKK) di 

Sukoharjo. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap 

pendapatan pedagang kecil di Badan Pemberian Kredit (BKK) di 

Sukoharjo. 
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4. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit pasaran, mingguan, 

dan bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil di Badan Pemberian 

Kredit (BKK) di Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi BKK Sukoharjo 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak BKK 

di Sukoharjo dalam meningkatkan pelayanan dan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat dan pedagang kecil khususnya dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan kredit untuk mengatasi 

masalah perkreditan. 

2. Bagi Pedagang Kecil 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat atau dorongan 

guna meningkatkan kualitas dalam usahanya dengan memanfaatkan 

fasilitas pemberian kredit dari BKK. 

3. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan 

pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


