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Abstract Both Fonnal and Informal fnanciai institutions of smoll-
scale enterprises are developing. |vIost ofthe sntallscale enterprises
Iake advontages of these f nancial instilution. The infonnal financial
instilulions ofer such a relative high interest rale, bul it offers an eoster
proceclure lo requesl loan.On the other hand the formal fnoncial
institutions has complex procedures and requirententsfor the high-
level and advance vnallscale enterprises. There are same factors that
influence the small-scale enterprise loan .i.e interest rate, working
capital, collateral, and the type of thefnancial institutions.

I PENDAHULUAN

l.l. Latar Belakang
Sebahagian besar dari penduduk pedesaan propinsi Sumatera Barat

bergantung pada ekonomi "usaha kecil" yang tercakup dalam sektor pertanian,
Industri kecil, Perdagangan dan Jasa. Salah satu permasalahan yang sering ciikaitkan
dengan ekonomi usaha kecil adalah kurangnya permodalan (Akrasane, 1993 ).
Dengan suasana persaingan pasar yang semakin ketat mengakibatkan tingginya angka
dropout dari usaha kecil itu sendiri (Ramlie, 1995). Untuk mengatasi hal ini telah
dilakukan kebijaksanaan nasional melalui perbankan . Baik yang bersifat intervensi
terhadap suku bunga maupun deregulasi perbankan. Seperti kredit murah (KLBI)
sebelum Tahun 1983, Paket Juni 1983. Palet Oktober 1988 dan Paket Januari 1990
(Kuntjoro,1994). Namun kebijaksanaan ini nampaknya belum mampu menyelesaikan
masalah dan belum terlihat adanya akses usaha kecil terhadap kredit perbankan (Majidi,
1991). Sebagai kharateristik dari kebanyakan usaha kecil adalah adanya keterbatasan
dalam berbagai aspek. Sehingga usaha ,kecil selalu mengalami kesulitan dalam
mendapatkan pinjaman kredit dari lembaga keuangan formal (perbankan). Dibandingkan
dengan usaha skala
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besar, memang usaha kecil ini kurang marnpu nrernenuhi persyaratalt yanq diharuskan
oleh pihak perbankan. Seperti: agunan, infbrmasi tentang kelayakan usaha serta prosedur
yang harus dilalui untuk mendapatkan sejumlah kredit ( Rachbini, 1994 ). Kondisi inilah
yang memungkinkan semakin berkembangnya lembaga keuangan informal di pedesaan,
walaupun menawarkan suku bungan yang relatif tinggi tetapi prosedur dan
persyaratan pinjamannya lebih sederhana (Soegiarto, 1994 ) Masing-masine lembaga
keuangan fbrmal dan lembaga keuangan informal berjalan sendiri-sendiri tanpa
adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Lembaga keuangan lormal
umumnya hanya akses untuk usaha ekonomi skala besar. Sedangkan usaha kecil yang
masih sederhana dilayani oleh lembaga keuangan informal dan tradisional (Majidi, l99l
). Kecamatan Lintau Buo I merupakan salah satu wilayah pedesaan Propinsi Sumatera
Barat yang sedang memperlihatkan adanya perekembangan lembaga keuangan. Di daerah
ini terdapat satu lembaga keuangan BRI unit, satu lembaga keuangan BPD dan dua
Lembaga KUD ( BPS 1993 ). Di samping itu terdapar juga beberapa lembaga
keuangan informal dalam berbagai bentuk seperti: julo-julo, salang basalang, kredit
barang, rentenir, pengijon, petani pemodal dan lain-lain. Keberadaan lembaga keuangan
ini memegang peranan penting dalam perkembangan usaha kecil. Untuk itu perlu
kiranya diteliti seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan ini berkontribusi dalanr
perkembangan usaha kecil ini aktif dalam menyalurkan kredit terhadap usaha kecil di
pedesaan. Untuk itu dapat dirumuskan masalah sebagaiberikut :
l. Bagaimana kharateristik usaha kecil (nasabah) dan keuangan tempat meminjam.
2. Seberapa jauh peranan lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan

informal dalam aspek permodalan usaha kecil.
3. Bagaiman bentuk dan kinerja lembaga keuangan formal dan informal.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaaan kredit pada usaha keciit.

1.3. Tujuan Penelit ian

l. Untuk mengetahui kharateristik usaha kecil (nasabah) dan lembaga keuangan rempat
meminjam.

2. Untuk mengetahui peranan lembaga keuangan formal dan informal dalamaspek
permodalan usaha kecil.

3. Untuk mengetahui bentuk dan kinerja lembaga kuangan
4. Untuk mengetahui faktor-fakto yang mempengaruhi

kecil. 
:

1.4. Manfaat Penelit ian

Penelitiian ini dimaksudkan sebagai bahan informasi dan pertiimbangan bagi
pemerintah dalam men)rusun dan merumuskan kebjaksanaan kredit untuk p"ng.nburg*
usaha kecil di pedesaan.

formal dan informal.
permintaan kredit dalam usaha

I
L
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I I  TINJATJAN PIJSTAKA

2.1. Karakterist ik Usaha Kecil  Serta Peranan Dan Kinerja Lembaga Keuangan.
Secara umum profi l  usaha kecil  yang dikemukakan oleh lembaga manajemen

fakultas ekonomi Indonesia menggambarkan usaha ekonorni yang berada dalam
kondisi serba kekurangan. Kekurangan tersebut tidak hanya dalam aspek keuangan
melainkan juga dalam manajemen dan administrasi (Sutojo,1994) Usaha kecil dapat
digolongkan pada usaha kecil golongan ban'ah dan usaha kecil golongan atas yang
memiliki kharateristik masing-masing. Pada umumnya usaha kecil golongan atas
dari segi modal, manajemen dan administrasi relatif baik dibandingkan dengan usaha kecil
golongan bawah. Kehadiran lembaga keuangan di pedesaan cukup berperan dalam
nlemutar roda perekonomian. Lernbaga keuangan yang berada di pedesaan berbentuk
lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan infbrmal. Pada lembaga keuangan
formal menriliki kharateristik yaitu, prosedur dan persyaratan administrasi yang
dikehendaki rumit dan mementingkan aspek legalitas, biaya adminstrasi tinggi serta
tingkat bunga rendah. Walaupun pada lembaga keuangan formal menawarkan tingkat
suku bunga rendah masih mengalami kegagalan yaitu macetnya pengembalian kredit.
Menurut Aryeetey (1996) pemberian pinjaman pada usaha kecil menuntut adanya
pengetahuan yang tinggi, tidak hanya kejujuran nasabah saja melainkan juga
kemungkinan berhasilnya atau tidaknya usaha di pedesaan. Sedangkan lembaga
keuangan informal memiliki karakteristik yaitu prosedur dan persyaratan adminitrasi
yang dikehendaki sederhana dan lebih mementingkan saling percaya, biaya adminisrasi
rendah atau tidak ada sama sekali serta tingkat suku bunga tinggi. Tingginya tingkat suku
bunga pada lembaga keuangan informal disebabkan adanya monopoli pada pasar
kredit. Sehingga pelepas uang (money lenders) bebas menentukan suku bunga tanpa
takut akan tersaingi oleh pelepas uang lainnya (Hofl1993). Secara ekonomi bahwa
lembaga keuangan formal lebih layak berhubungan dengan usaha kecil golongan atas
dan lembaga keuangan informal lebih layak berhubungan dengan usaha kecil golongan
bawah. Sejalan dengan penelitian Munir yang mengatakan bahwa kehadiran lembaga
keuangan formal masih belum menjangkau usaha kecil lapisan bawah yang berskala
kecil  ( Munir, 1991 )

2.2. Kerangka Teori Dan Spesifikasi Model
Secara umum model permintaan terhadap kredit dapat dianalogkan dengan

model permintaan terhadap uang. Beidasarkan pada teori Keynes, bahwa model
permintaan akan uang tergantung dari besarnya tingkat bunga yang ditawarkan. Dimana
gairahnya suatu investasi tergantung dari tingkat suku bunga yang ditawarkan. Dalam
suasana pedesaan model permintaan terhadap kredit jauh lebih kompleks. Dimana
permintaan terhadap uang tidak hanya dipengaruhi tingkat bunga melainkan juga oleh
faktor-faktor lainnya. Besanko (1987) mengemukakan bahwa pasar kredit di pedesaan
berkembang dalam suasana inlormasi yang tidak simetrik (asymmetric information).
Kontrak kredit dalam suasana demikian terjadi berdasarkan beberapa pertimbangan
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\ /artu besarnva pln-larrtan (quantitv loan). t inqkat bun_rga pinjaman (loan interest rate),
besarnya jaminan (col lateral) dan kemungkinan penjatahan (possibl i tv rationing).
Sehingga fbktor-faktor yang nrempengaruhi permintaan kredit menurut Besanko
( 1987) adalah sebaqai berikut:

D:f( i ,C.n)
dinrana . D - besarnya pinjaman. i :
kemungkinan penjatahan.

Sedangkan Munir ( l99l ) menganggap bahwa di samping tingkat bunga faktor
lain yang mempengaruhi pinjaman kredit adalah banyaknya jumlah lembaga kredit
dilingkungan tersebut dan jarak calon peminjam dari pusat lokasi lembaga kredit.
Sehingga akhirnya model yang digunakan dalam menentukan besarnva iumlah kredit
adalah sebagai berikut.

D :  f  (  i ,  O. V) . . . .  . . .  (3) .
dinrana; D besarnya pinjaman; i : tingkat bunga; o : jumlah lembaga keuangan
resrni; dan V : jarak dari pusat pasar uang.

Hasil analisa Munir (1991) menunjukan bahwa R2 : 0,34 dengan tingkar
kepercayaan 90Yo. Ini berarti bahwa seluruh variabel bebas yang dipakai didalam model
ini hanva rnemberikan pengaruh sebesar 34oh terhadap jumlah permintaan kredit.
Sedangkan66o/o lainnya ditentukan oleh varibel bebas lain. Di samping itu t"luh diperoleh
informasi bahwa dalam usaha kecil pertanian di pedesaan terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi pengembalian kredit (Kalangi,l993). Faktor-faktor tersebut adalah waktu
realisasi kredit, besarnya angsuran, tingkat bunga, adanya penyuluhan dan besarnya
agunan (aminan). Semua variabel ini berpengaruh nyata terhadap pengembalian
kredit pada taraf nyata l5o/o.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa Model umum dari
permintaan kredit adalah sebagai berikut.

D: f ( i ,C)

(21
tingkat bunga, C : besarnva janrinan. dan n :

(4)
dimana : D : permintaan terhadap kredit i : tingkat bunga kredit; dan
C : besarnya jaminan

Pengalaman Indonesia setelah deregulasi Tahun 1983 memperlihatkan bahwa
adanya jaminan yang dimiliki oleh usaha kecil merupakan salah satu faktor yang
memungkinkan usaha kecil tersebut untuk mendapatkan kredit dari lembaga
keuangan- Sehingga faktor inilah yang diduga sebagai salah satu keunggulan lembaga
keuangan informal, dimana lembaga keuangan ini lebih fleksibel dalam menentukan
faktor jaminan sebagai syarat peminjaman (Soegiarto,l994). Di samping itu, dapat
dikemukakan bahwa masing-masing usaha kecil berbeda karakterisiiknya. Ada
perbedaan karakterisitk antara usaha kecil golongan bawah dan usaha kecil golongan
atas Sehingga masing-masing kelompok usaha kecil ini berbeda responnya terhadap
kredit.

Jadi dari model tersebut terlihat bahwa yang mempengaruhi permintaan kredit
adalah tingkat bunga dan besarnya jaminan. Sebltulnya faktor yung 

-"-pengaruhipermintaan terhadap kredit di pedesaan bukanlah hanya besarnya tingkat bunga dan
jaminan melainkan juga dipengaruhi oleh status lembaga keuangan-yang ada, yaitu
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lerlLraqa keuangan tbrrlal claninlbr-rnal [) i  sanrpirrg i tLr l)erl l l i l ] taan terhaclaP kreclrt

i lga Jipengaruhi oleh skala usaha atau besarnva perrtrodalan. vaitu ada perbedaan

pernrintan antara usaha kecil  golongan barvah dengan usaha kecil  golon{ran atas Unttrk

kedua variabel ini juga perlu dimasukkan ke dalarn model permintaan kredit

2.-1 I { ipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesa sebagai berikut.

l. Lembaga keuangan formal lebih berperanan dari lernbaga keuangan informal dalam

perrttodalan usaha kecil
2 Ada pen_uaruh tingkat bunga terhadap besarnya pinjaman kredit pada usaha kecil

3. Ada pengaruh besarnya iaminan terhadap besarnyapinjantan kredit pada usaha

keci l
4. Ada pengaruh besarnya modal terhadap besarnva pinjamankredit pada usaha kecil

5. Ada pengaruh bentuk lembaga keuangan terhadap besarnya pinjaman kredit pada

usaha kecil

I I I  METODOLOGI PENELITIAN

3. l .  N4etoda Penelit ian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda surv'ey yang dilakukan

di Kecamatan Lintau Buo I di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dengan

mengambil 5 desa secara stratified.

3.2. Metoda Pengumpulan Data
3.2.1. Data sekunder adalah data yang diambil dari instansiyang terkait dengan penelitian

yang dilakukan.

3.3.2. Data Primer adalah data yang dikumpul dari usahakecil di daerah
penelitian melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan melalui

pengamatan langsung di lapangan.

3.3. Metode Pengambilan Sampel
Penelitian ini mengambil lingkup usaha kecil yang meliputi usaha pertanian.

Industri kecil, perdagangan dan jasa. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100

sampel. Pengambilan sampelnya secara stratified random sampling. Dan untuk

menentukan jumlah sempel dari masing-masing usaha kecil dalam suatu dusun dilakukan

secara Alokasi Sampel yang berimbang.
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. l  
4 l \{etoda Analisis

i.4. l .  Karakterist ik usaha Kecir Dan lembaga Keuangan tempar meminjam

Untuk melihat kharaterist ik usalia keci l  dan lernbaga keuansan rempat
r.eminjanr di lakukan dengan nrenggunakan anarisa taber sirang

3-4.2 Peranan Lembaga Keuangan Formar dan Informar Daram
Aspek Permodalan Usaha Kecillangkah yang diambil untuk melihatperanan lembaga keuangan formal dan informal dalam aspek permodalan yaitu dilihat

dari jumlah nasabah yang meminjam dan juga dilihat dari besarnya pinjaman. Kemudian
baru digunakan uji statistik Beda Nilai Tengah dua populasi vaitu dengan menggunakan
rumLrs uj i  Z (Davan. 1996).

3 4 3 Bentuk Dan Kinerja Lembaga Keuangan Formar Dan Informar

Untuk melihat bentuk dan kinerja lembaga keuangan informal dan lembaga
keuangan formal digunakan analisa deskriptil

3.4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Kredit
Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah sebagai berikut:y: f (Xl ,X2,X3,D)

Untuk melihat bagaimana variabel
permintaan kredit (variabel dependen) pada usaha kecil
Model Regresi Double Log " ( Lains, lgg4)

independen inimempengaruhi
akan digunakan model yaitu "

/

lurnal Manalenrcn dan penfuangurum Volunre VIII, lggg 50



V I IASIL PENELITIAN DAN PEN{BAHASAN

5. l  Karakter is i tk Usaha Keci l  (Nasabah) dan Lernbaga Keuangan Tenrpat N4ent in_yarn

Karater ist ik usaha keci l  dan lembasa keuanqan tempat ntent iniant di ident i f ikasi

berdasarkan :

5.1. Besarnya kredit yang dibutuhkan usaha kecil
Dari hasil penelitian terlihat bahwa usaha kecil yang memerlukan kredit lebih

besar cenderung berhubungan dengan lembaga keuangan formal ( terutama BRI dan
BPD )

Sedangkan usaha kecil yang membutuhakan kredit yang lebih kecil cenderung
berhubungan dengan lenrbaga keuangan informal.

Adanya perbedaan orientasi tempat meminjam antara kredit golongan barvah
dan golongan menengah keatas disebabkan jika meminjam kepada lembaga keuangan
formal (bank) akan menghendaki persyaratan administrasi yang lebih rumit tanpa
membedakan besarnya pinjaman. Sedangkan pada lembaga keuangan informal untuk nilai
pinjaman yang relatif kecil dapat diperoleh dalam walctu singkat tanpa persyaratan
administrasi. Adabeberapa alasan untuk hal ini yaitu (Suharto,l99l): (l) Dari segi biaya
melayani kredit dalam jumlah besar dan jumlah nasabah sedikit akan lebih hemat (2) Dari
segi risiko dengan jumlah nasabah yang kecil akan memudahkan pengawasan terhadap
nasabah sehin-ega dapat memperkecil kemungkinan kegagalan.

5.2. Besarnya bunga pinjaman yang dibutuhkan usaha kecil.
Dalam hal tingkat bunga seolah-olah tidak terjadipersaingan antara lembaga

keuangan formal dan informal, karena keduanya mempunyai segmen pasar yang berbeda.
Lembaga keuangan formal (terutama bank) memang menawarkan tingkat bunga
pinjaman yang lebih kecil tetapi hanya akses terhadap usaha kecil golongan atas yang
memerlukan kredit dalam jumlah lebih besar. Lembaga keuangan formal terutama bank
mampu menyediakan kredit dengan tingkat bunga rendah terutama karena mendapat
pinjamankreditdengan bunga rendah dari Bank Indonesia(Kuntjoro,1994). Sedangkan
lembaga keuangan informal tidak memperoleh kesempatan tersebut.

5.3. Besarnya Modal ( skala usaha ) yang dibutuhkan usaha kecil.
Usaha kecil berdasarkan beiarnya modal atau skala usaha juga berbeda

aksesnya terhadap lembaga keuangaan. Dari hasil penelitian juga terlihat adanya
perbedaan prilaku antara usaha kecil golongan bawah dengan usaha kecil golongan atas.
Dimana usaha kecil golongan bawah cenderung berhubungan dengan lembaga keuangan
informal dan usaha kecil golongan atas berhubu keterbatasan sumber daya manusia dan
peralatan agak sulit menjalankan sistem manejemen dan administrasi modern seperti
yang dikehendaki oleh lembaga keuangan formal. Di samping itu, ada slogan atau
motto dari usaha kecil golongan bawah, yaitu kredit kecil, murah, mudah, tepat waktu
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darr tepat pula. lumlahnva (Suhar- to.  l99l  )
bclurn tcntu Llaik

Oleh karena i tu.  t in_r{kat bunga yang nrurah sa. ia

dan lnfbrrnal dalarn Asoek Permodalan ljsaha5.2
Kecil

Peranan Lenrbaga Keuangan Formal

5.2. l .  Dil ihat dari Jumlah Usaha Kecil  yang Meminjam kepada Lembaga Keuangan

Peranan lembaga keuangan dalam aspek permodalan usaha kecil pertama-
tanta dapat dilihat darijumlah usaha kecil vang meminjam ke lembaga keuangan tersebut.
Dilihat dari sudut ini, dapat dikemukakan bahwa secara keseluruhan baik lembaga
keuangan formai maupun informal di Kecamatan Lintau Buo I memegang peranan
penting dalam perekonomian usaha kecii

Dari 100 sampel usaha kecil yang diambil sebagai sampel terdapat sebanyak 47
(47%) usaha kecil yang terlibat meminjam kepada lembaga keuangan Hal ini
menggambarkan bahwa hampir setengah dari usaha kecil yang ada di lokasi penelitian
membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

Sebaliknya 57 usaha kecil tidak berhubungan pada lembaga keuangan. Pada
umumnya alasan responden tidak berhubungan dengan lembaga keuangan adalah karena
( l) Takut menanggung risiko jika usaha gagal sehingga tidak mampu membayar hutang
(2) Merasa malu terhadap masyarakat jika berhutang (3) menganggap tingkat bunga yang
berlaku terlalu tinggr.

Kalau dilihat dari bentuk lembaga keuangan terlihat adanya perimbangan antara
lembaga keuangan formal dan informal yaitu dari 47 sampel usaha kecil terdapat 22
sampel meminjam kepada lembaga keuangan formal dan 23 sampel meminjam kepada
lembaga keuangan informal. Masing-masing lembaga keuangan memiliki nasabah dan
kharateristik tertentu. Kharateristik nasabah dari masing-masing lembaga keuangan
dapat dilihat pada Tabel l.

lurnal Manajenrcn dan Penfuangunan Volunrc VIII, 19gB 52


