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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sektor usaha kecil (ukm) di indonesia menujukan 

perkembangan yang besar, khususnya ketika perhatian pemerintah semakin 

menyakinkan dalam bentuk kebijakan kepada perbankan untuk menyalurkan 

kredit dalam bentuk kredit modal kerja kepada para usaha kecil (UKM).  

Saat ini jawa timur menjadi barometer Usaha Mikro Kecil (UKM) di 

Indonesia karena memiliki potensi UKM yang cukup besar sebagai 

penggerak perekonomian masyarakat. Untuk itu, potensi UKM harus dapat 

terus dikembangkan dengan upaya koordinasi dan pelatihan bagi para 

pengusaha mikro kecil dan menengah. 

Perkembangan sektor industri Kota Batu sedang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat dan  dimana Perkembangan sektor industri 

di Kota Batu tetap meletakkan prioritas pada mendirikan dan 

mengembangkan industri kecil menengah ke atas, dimana industri berskala 

kecil menengah mampu meningkatkan daya saing untuk terus 

mengembangkan usahanya dan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian 

kota bantu dan meningkatkan pendapatan para pelaku industri kecil. Dimana 

untuk memaksimalkan produktivitas UKM tersebut, Pemerintah Kota Batu 

telah membentuk unit pengembangan ekonomi lokal (PEL). Karena yang 

menjadi permasalahan selama ini adalah modal kerja untuk mengembankan 

usahanya. Untuk itu dengan adanya unit pengembangan ekonomi local (PEL) 
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diharapkan akan banyak permodalan yang disalurkan kepada para UKM di 

Kota Batu baik itu dari perbankan atau dari lembaga yang lain. 

Dengan segala keterbatasan manusia saat ini usaha kecil merupakan 

alternatif terbaik dan termudah dalam berbisnis, yang mendorong makin 

banyaknya usaha kecil yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Banyak 

bermunculannya usaha kecil dewasa ini menyebabkan usaha kecil 

mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional serta 

berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 

Oleh karena itu fungsi dan peran UKM pada saat ini dirasakan sangat 

penting, karena sektor ini bukan saja sebagai sumber mata pencarian orang 

banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi bagi  

Usaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar dalam 

perekonomian, Namun demikian usaha kecil dalam pengembangan usahanya 

masih menghadapi kendala –kendala atau masalah yang di hadapai oleh usaha 

kecil menengah (UKM) yaitu diantaranya adalah : 

1. Kurangnya modal 

Kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, meskipun permintaan 

atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali 

tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena 

kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan 

dana tidak banyak tahu dan keterbasan kemampuan dalam membuat 

usulan untuk mendapatkan dana.   
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2. Kurangnya keahlian manajerial dan teknis 

Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya 

perencanaan, pengendalian maupun juga evalusi kegiatan usaha. Kegiatan 

usaha yang tanpa membuat rencana seperti menjalankan usaha yang 

penting bisa jalan, tanpa mengantisipasi hambatan, ancaman yang akan 

terjadi dalam kegiatan usahanya tersebut dan juga dalam penggunaan 

dana. 

Dengan adanya permasalahan tersebut berharap bahwa perbankan 

dapat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan 

kredit kepada usaha kecil (UKM) sehingga usaha kecil dapat terus 

mengembangkan usahanya. 

Dari latar belakang di atas maka peneliti mengambil “ANALISA 

PERBEDAAN PENDAPATAN PADA INDUSTRI TEMPE SEBELUM 

DAN SESUDAH ADANYA KERDIT PERBANKAN (Studi di Sentra 

Industri Tempe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan. 

Apakah ada perbedaan pendapatan bersih home industri sebelum dan setelah 

mendapatkan kredit dari perbankan? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk memfokuskan dan 

memusatkan perhatian agar permasalahan tidak melebar maka batasan 

masalah pada penelitian ini adalah pada aspek pendapatan home industri. 

Dimana pendaptan dihitung adalah selisih total penerimaan dengan total 

biaya. Selain itu, penelitian diarahkan untuk mengetahui perbedaan 

pandapatan antar waktu yaitu setelah mendaptkan kredit dan sebelum 

mendapatkan kredit dari perbankan 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan dan kegunaan 

yang akan menfokuskan pada kegiatan penelitian.  

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui adanya perbedaan pendapatan usaha meningkat atau 

tidak sebelum dan setelah di berikan kredit oleh Perbankan 

2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi pengusaha :  

Dapat dijadikan sebagai informasi bagi pengusaha khususnya industri 

kecil (UKM) untuk terus meningkatkan dan mrngembangkan usaha. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu Perbankan 

 


