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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Muhammad Kurnia Wijaya (2009) dengan judul 

Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Usaha Kecil Warung 

Tenda Seafood di Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis biaya dan pendapatan usaha warung tenda seafood di Kota 

Bogor dan memformulasikan strategi pengembangan usaha untuk warung 

tenda seafood di Kota Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

usaha ini sangat layak untuk dijalankan bahkan ditingkatkan. Nilai 

pendapatan rata-rata usaha warung tenda seafood ini mencapai Rp 

41.328.769,- per bulan dari total penerimaan rata-rata per bulan sebesar Rp 

52.022.231,- dan hasil analisis terhadap matriks SWOT (Strenghs, 

Weakness, Opportunities, Threats) telah memformulasikan sembilan 

alternatif strategi pemasaran untuk usaha warung tenda seafood di Kota 

Bogor. Strategi SO adalah memperbesar skala usaha dengan meningkatkan 

jumlah penawaran, serta sedikit meningkatkan harga jual produk untuk 

meningkatkan pendapatan. Sedangkan strategi ST yaitu meningkatkan 

kualitas produk dan pelayanan, meluncurkan produk baru dengan paket 

hemat, dan menyediakan fasilitas pesan antar. Sebagai alternatif usaha WO 

adalah meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik konsumen baru dan 

melakukan rolling tugas harian bagi pekerja. Dan penyediaan kotak saran 
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dan keluhan serta meningkatkan peran pemilik dalam kegiatan usaha 

merupakan strategi WT. 

Penelitian oleh Triana Nurhayati (2011) dengan judul Analisis 

Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Menerima 

Bantuan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis data yang berkaitan dengan pemberian bantuan kredit 

dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. Tujuan khususnya adalah untuk menganalisis perbedaan 

pendapatan usaha mikro di Kecamatan Polokarto sebelum dan sesudah 

mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil dari penelitian 

ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan 

pelaku usaha mikro warung kelontong penerima bantuan kredit sebelum 

dan sesudah mendapatkan bantuan kredit. 

Penelitian oleh Ayu Linda Marcellina (2012) dengan judul Analisis 

Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota 

Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perkembangan serta perbedaan Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah 

memperoleh kredit mikro dari Koperasi Enkas Mulia Kota Semarang. 

Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya pemberian kredit mikro dari 

Koperasi Enkas Mulia di Kota Semarang maka semua variabel penelitian 

Usaha Mikro mengalami peningkatan yang sangat berarti. 
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Penelitian oleh Pipit Mustofa (2013) dengan judul Peran Kredit Dari 

Koperasi Serba Usaha (KSU) “ARTHA SUKSES” Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Yang Menjadi Anggotanya di Kota 

Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

perkembangan pada usaha mikro yang menjadi anggota Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Artha Sukses. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap variabel penelitian. 

Penelitian oleh Erina Julia (2015) dengan judul Peranan Pembiayaan 

Mudharabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Binama Cabang Tlogosari 

Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Menjadi 

Anggotanya di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis perkembangan usaha mikro dan kecil antara sebelum dan 

sesudah memperoleh bantuan pembiayaan mudharabah dari BMT Binama 

Cabang Tlogosari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan pada masing-masing variabel penelitian antara sebelum dan 

sesudah memperoleh bantuan pembiayaan mudharabah dari BMT Binama 

cabang Tlogosari. 

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan (comparative 

reseacrh) dan pengembangan (developmental reseacrh). Adapun relevansi 

dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membandingkan 

pinjaman yang di berikan oleh Koperasi dengan pinjaman yang diberikan 

oleh PNPM kepada pengusaha mikro, membandingkan perbedaan setelah 

menerima kredit dari segi perkembangan usaha dengan perbedaan setelah 
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menerima kredit dari segi pendapatan pengusaha mikro, membandingkan 

perbedaan setelah menerima pinjaman secara konvensional dari segi 

pendapatan dan perbedaan setelah menerima pembiayaan secara syariah 

dari segi perkembangan usaha, serta mengembangkan dari penelitian 

terdahulu dengan menambahkan analisis SWOT sebagai strategi 

pengembangan bagi usaha mikro yang akan dilakukan penelitian. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 

kriteria UMKM adalah sebagai berikut : 

a. Kriteria Usaha Mikro : 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Kriteria Usaha Kecil : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

c. Kriteria Usaha Menengah : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah). 

 

2. Teori Produksi 

a. Fungsi Produksi 

Produsen merupakan pihak yang mengkoordinasi 

transformasi berbagai input untuk menghasilkan output. Seorang 

produsen dalam kegiatannya untuk menghasilkan output 

menginginkan agar tercapai efisiensi produk. Dengan kata lain, 

produsen berusaha untuk menekan ongkos/ biaya produksi yang 

serendah-rendahnya dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Efisiensi dalam suatu proses produksi akan sangat 

ditentukan oleh proporsi masukan/ input yang digunakan serta 
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produktifitas masing-masing input untuk setiap tingkat 

penggunaannya dan masing-masing rasio antara masukan-

masukan/ faktor produksi tersebut. Faktor produksi merupakan 

hal yang mutlak dalam proses produksi karena tanpa faktor 

produksi kegiatan produksi tak dapat berjalan. Hubungan teknis 

antara faktor produksi dengan hasil produksi disebut dengan 

fungsi produksi. 

Fungsi produksi akan menggambarkan tentang metode 

produksi yang efisien secara teknis, dalam arti dalam metode 

produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah 

minimal dan barang modal yang lainpun juga minimal. Metode 

produksi yang efisien merupakan hal yang sangat diharapkan oleh 

produsen. 

 Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah 

barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang 

digunakan. Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. 

(Mankiw: 2006) : 

Q = (K,L,R,T) 

Dimana :  

Q = Output 

K = Kapital/ Modal 

L = Labour/ Tenaga kerja 
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R = Resources/ Sumber daya 

T = Teknologi 

Dari persamaan di atas pada dasarnya berarti bahwa besar 

kecilnya tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah 

modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat 

teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda 

tentunya memerlukan faktor produksi yang berbeda-beda pula. 

(Nuraini : 2013) 

b. Produk Hasil Marjinal (Marginal Revenue Product) 

Dalam membahas tentang Produk Hasil Marjinal (MRP) 

maka yang diperlukan adalah alat-alat dari teori produksi. Produk 

hasil marjinal merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh 

perusahaan dari penggunaan satu unit tambahan input. Dengan 

input yang lain dipertahankan konstan. Hal ini dihitung sebagai 

produk marjinal dari input dikalikan dengan hasil marjinal yang 

didapat dari menjual unit tambahan produk. Ini berlaku untuk 

buruh/ tenaga kerja (L), tanah (A), dan input yang lain termasuk 

modal (K). Hal ini dirumuskan dengan simbol : 

Produk hasil marjinal dari tenaga kerja 

              

Produk hasil marjinal dari tanah  
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Produk hasil marjinal dari modal 

              

Dan seterusnya. 

Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan-perusahaan 

harus menambahkan input-input sampai pada titik di mana produk 

hasil marjinal dari inputnya sama dengan biaya marjinal atau harga 

input. 

Modal merupakan salah satu input/ faktor produksi yang 

menentukan hasil produksi/output. Apabila di dalam teori produksi 

dijelaskan bahwa ketika para pelaku usaha mikro menambahkan 

jumlah/ unit dari salah satu faktor produksi, maka para pelaku usaha 

tersebut akan menerima keuntungan tambahan pada hasil/ output dari 

produksinya (Marginal Revenue Product). Jadi, apabila para pelaku 

usaha mikro menerima pinjaman dari koperasi dengan maksud untuk 

menambah modal mereka yang bertujuan untuk pengembangkan 

usahanya, maka diharapkan hasil dari usaha mereka akan bertambah 

atau berkembang yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya 

pendapatan mereka, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam 

teori. Hal ini membuktikan adanya  keterkaitan antara teori produksi 

dengan penelitian ini. (Samuelson : 2003) 
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3. Teori Pendapatan 

a. Fungsi Penerimaan 

Menurut Mankiw (2004) seluruh penghasilan yang diterima oleh 

sebuah perusahaan dari hasil penjualan barang atau jasanya disebut 

pendapatan total (total revenue). Pendapatan total didapatkan 

dengan menghitung kuantitas output dikalikan dengan harganya. 

Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. (Mankiw :  2006) : 

TR = PQ 

Dimana : 

P = Harga  

Q = Kuantitas Output 

b. Fungsi Biaya 

Sedangkan seluruh pengeluaran yang ditanggung perusahaan 

untuk membeli berbagai macam input atau faktor-faktor produksi 

yang dibutuhkannya disebut biaya total (total cost). Sebagian 

biaya disebut sebagai biaya tetap (fixed cost), yaitu biaya yang 

tidak berubah terlepas dari berapa pun output yang diproduksikan. 

Biaya-biaya tetap ini mencakup sewa tahunan toko, gaji pegawai, 

dan lain-lain. Sebagian biaya lainnya disebut sebagai biaya 

variabel (variable cost), yaitu biaya-biaya yang jumlahnya berubah 

sesuai dengan output yang dihasilkan. Yang termasuk ke dalam 
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biaya variabel ini antara lain adalah biaya pembelian bahan baku 

untuk produksi. 

Biaya total didapatkan dengan menghitung biaya tetap 

dengan biaya varibel. Adapun dapat dirumuskan sebagai berikut. 

(Mankiw : 2006) : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

FC = Biaya Tetap 

VC = Biaya Variabel 

c. Laba 

Untuk mengetahui bagaimana sebuah perusahaan memaksimalkan 

labanya, maka harus dipahami sepenuhnya cara penghitungan 

pendapatan total dan biaya totalnya. Agar dapat beroperasi, setiap 

perusahaan harus berusaha agar pendapatan totalnya dapat menutup 

biaya totalnya. Ada pun laba (profit) dari sebuah perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai pendapatan total dikurangi biaya total. Jadi, 

Rumus sederhananya adalah sebagai berikut. (Mankiw :2006) : 

Π= TR – TC 

Dimana : 

Π  = Laba 

TR  = Pendapatan Total 

TC  = Biaya Total 
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Untuk mengetahui biaya unit rata-rata yang diproduksi, kita 

perlu membagi biaya total yang dibayar perusahaan dengan kuantitas 

output yang dihasilkannya. Karena biaya total merupakan 

penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya total 

rata-rata (average total cost) adalah biaya total dibagi dengan 

kuantitas output. Biaya tetap rata-rata (average fixed cost) adalah 

biaya tetap dibagi dengan kuantitas output, sedangkan biaya variabel 

rata-rata (average variable cost) adalah biaya variabel dibagi dengan 

kuantitas output. 

Meskipun biaya total rata-rata dapat memberitahu kita tentang 

berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit 

produk, namun hal itu tidak dapat memberitahu kita tentang seberapa 

banyak biaya total itu akan berubah jika perusahaan meningkatkan 

produksinya. Jumlah kenaikan biaya total pada saat perusahaan 

menaikkan produksinya sebanyak satu unit output, jumlah inilah yang 

disebut sebagai biaya marginal (marginal cost). Jika definisi ini 

dinyatakan secara matematis, maka jika Q adalah kuantitas, TC adalah 

biaya total, ATC adalah biaya total rata-rata, dan MC adalah biaya 

marginal, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ATC = Biaya Total/ Kuantitas = TC/Q 

dan 

MC = (Perubahan biaya total)/(perubahan kuantitas) = ∆TC/∆Q 



23 
 

Persamaan di atas menunjukkan bagimana biaya total rata-rata 

dan biaya marginal diturunkan atau diderivasikan dari biaya total. 

Konsep biaya total rata-rata dan biaya marginal sekedar menyatakan 

dengan cara lain informasi yang sudah terkandung di dalam hitungan 

biaya total perusahaan. Biaya total rata-rata memberitahu kita tentang 

biaya yang diperlukan untuk membuat satu unit output dengan cara 

membagi biaya total dengan total unit output yang dihasilkan. 

Sedangkan biaya marginal memberitahu kita tentang kenaikan biaya 

total karena perusahaan meningkatkan produksi sebanyak satu unit 

output. 

 Keuntungan atau laba (profit) adalah luas daerah yang diapit 

harga dan biaya total rata-rata. Berikut adalah contoh grafik suatu 

perusahaan yang mendapatkan keuntungan dan yang mengalami 

kerugian. 

 Luas daerah persegi panjang yang diapit harga dan biaya total 

rata-rata mencerminkan keuntungan perusahaan. Tinggi persegi 

panjang ini adalah harga dikurangi biaya total rata-rata (P-ATC), dan 

lebarnya adalah jumlah Q. Pada panel (a), harga berada atas biaya 

total rata-rata, jadi perusahaan untung. Pada panel (b) harga berada 

dibawah biaya total rata-rata jadi perusahaan mengalami kerugian. 

(Mankiw : 2006) 
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Gambar 2.1 

(a)  Laba Maksimum 

Pada Pasar Persaingan 

Sempurna 

 

 

 

   

                                                 P = AR = MR 

 

 

   (jumlah yang memaksimalkan keuntungan) 

 

Pada gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa perusahaan mendapat 

keuntungan positif. Perusahaan melakukan keuntungan dengan 

melakukan produksi dalam jumlah tertentu di mana harga sama 

Jumlah Q 

Harga 

Keuntungan 

0 

ATC 

⦁ P 

MC ATC 
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dengan biaya marginal. Dan jika dilihat gambar persegi panjang 

(keuntungan), tinggi persegi panjang tersebut adalah P-ATC, selisih 

antara harga dan biaya total rata-rata. Lebarnya adalah Q, jumlah yang 

diproduksi. Maka dari itu, luas persegi panjang ini adalah (P-ATC) x 

Q, yang merupakan keuntungan perusahaan. 

 

 

 

Gambar 2.2 

(b) Kebangkrutan Pada Pasar Persaingan Sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

(jumlah yang meminimalkan kerugian) 

 

Pada gambar 4.2 diatas, menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan 

keuntungan negatif, atau merugi. Pada kasus ini, memaksimalkan 

keuntungan berarti meminimalkan kerugian, sebuah tugas yang dapat 

0 

Harga 

Jumlah 
Q 

ATC 

Kerugian 

⦁ 

MC ATC 

P = AR = MR P 
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tercapai sekali lagi dengan memproduksi sejumlah tertentu di mana 

harga sama dengan biaya marginal. Jika dilihat kotak persegi panjang 

(kerugian), tinggi persegi panjang ini adalah (ATC-P) x Q, yang 

merupakan kerugian perusahaan. Karena suatu perusahaan dalam 

situasi ini tidak memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi 

biaya total rata-rata, perusahaan akan memilih keluar dari pasar. 

(Mankiw : 2006). 

 

4. Kredit 

Kredit adalah penyediaan uang atas atau tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan 

pihak debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. (Abdullah : 2003)  

Menurut Kasmir (2012) pemberian suatu fasilitas kredit 

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak 

terlepas dari misi lembaga keuangan bank/non bank tersebut didirikan. 

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut : 

a. Mencari Keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 

tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang 

diterima oleh bank/lembaga non bank sebagai balas jasa dan 

biaya administrasi kredit yang diibebankan kepada nasabah. 
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b. Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c. Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh 

pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak 

kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya 

pemberian kredit adalah sebagai berikut : 

1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah 

dan bank. 

2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit 

pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan 

membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot 

tenaga kerja yang masih menganggur. 

3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa 

sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat 

meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di 

masyarakat. 

4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk 

yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi 
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di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan 

dapat menghemat devisa negara. 

5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang 

dibiayai untuk keperluan ekspor. 

Kredit dalam penelitian ini merupakan pinjaman yang diberikan 

oleh koperasi kepada pelaku ekonomi lemah, khususnya usaha mikro. 

Dalam pengertian mikro ekonomi, tujuan pemberian kredit guna 

mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi nasabah (debitur) maupun 

bagi koperasi sebagai kreditur. Bagi nasabah sebagai debitur dengan 

mendapatkan kredit bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan 

dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Sedangkan 

bagi koperasi sendiri juga diharapkan melalui pemberian kredit akan 

menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari 

pinjaman itu sendiri. Sedangkan dalam pendekatan makro ekonomi 

pemberian kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga 

keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat. 

 

5. Analisis SWOT 

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat 

ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor 

tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah 

singkatan dari lingkungan Internal strengths dan Weakness serta 

lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia 
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bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal 

Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal 

Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weakness). (Rangkuti : 1997) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  

Diagram Analisis SWOT 
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Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. 

Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 

(Growt oriented strategy). 

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan 

ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi 

yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi difersifikasi (produk/pasar). 

Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat 

besar, tetapi di pihak lain ia menghadapi beberapa 

kendala/ kelemahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan Question Mark pada BCG 

matrik. Fokus strategi perusahaan ini adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.  

Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak 

menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi 

berbagai ancaman dan kelemahan internal. 
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Dalam penelitian ini, analisis SWOT dipakai dalam penyusunan/ 

perencanaan strategi bisnis Strategic Business Planning yang 

bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang 

berdasarkan analisis internal dan eksternal yang dimiliki para pelaku 

usaha mikro di Kecamatan Batu. Analisis ini digunakan untuk 

memperkirakan hal apa saja yang bisa dilakukan sehingga arah dan 

tujuan usaha mikro yang ada di Kecamatan Batu dapat dicapai dengan 

jelas dan dapat segera diambil kesimpulan beserta semua 

perubahannya dalam menghadapi pesaing. (Rangkuti : 1997) 

C. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0  :  Diduga bahwa pendapatan para pelaku usaha mikro di Kecamatan 

Batu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sesudah dan 

sebelum menerima pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Sumber 

Rejeki Makmur. 

H1  :   Diduga bahwa pendapatan para pelaku usaha mikro di Kecamatan 

Batu terdapat perbedaan yang signifikan antara sesudah dan 

sebelum menerima pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Sumber 

Rejeki Makmur. 


