
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan 

dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan 

mengelola BUMD Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 dan 

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas) Tahun 2000 – 2004 adalah bahwa perwujudan otonomi daerah dalam 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah dilaksanakan melalui 

berbagai arah kebijakan, utamanya adalah mengembangkan otonomi daerah 

secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah, 

melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya 

otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota serta daerah 

perdesaan dan  mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah 

secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui 

desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah.  

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori 

sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk  
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melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan 

penerimaan daerah dalam PADnya. Dan BUMD bergerak dalam berbagai bidang 

usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih 

(PDAM) dan berbgai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan 

dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain.  

Pemberdayaan BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Pemberdayaan 

masyarakat (beserta kelembagaannya, termasuk BUMD). Menurut Ginandjar 

Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Provinsi Lampung mempunyai 

potensi industri dan perdagangan yang cukup tinggi, sektor industri dan 

perdagangan mempunyai kontribusi besar setelah sektor pertanian dalam 

perolehan produk domestik regional bruto (PDRB). Dapat dilihat pada tabel 1. 

 Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  

               Lapangan Usaha (juta rupiah) di Provinsi Lampung, 2009-2011 

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 

1 Pertanian  34591074 39916660 46287631 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 

`1860403   2161246   2477317 

3 Industri dan pengolahan 12514338 17120714 20555157 

4 Listrik, Gas,dan Air bersih     518964     595503     691203 

5 Bangunan   3742874   3968970   4397009 

6 Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 

11948935 16530762 20433382 

7 Pengangkutan dan 

Telekomunikasi 

  8800173 11011468 14732952 

8 Keuangan Persewaan  5932710   6820469    7551682 

9 Jasa-jasa  9025390  10252694  11282562 

 Jumlah 88934861 108378507 128408895 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 
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Dari tabel 1 dapat dilihat data industri dan pengolahan serta perdagangan, hotel 

dan restoran memiliki jumlah yang cukup besar setelah pertanian ini berarti untuk 

usaha industri dan pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran memiliki 

pengaruh yang besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006  tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah  Lampura Niaga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung  Utara Tahun  2006 Nomor 10), 

Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil. 

Pengusaha atau pedagang ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil yang 

biasanya terdesak kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan pragmatis 

dengan mencari permodalan dari rentenir. Dengan berdirinya PD.Lampura Niaga 

akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi 

pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu 

menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta 

mengembangkan perekonomian di pedesaan. Dengan adanya bantuan 

PD.Lampura Niaga  saat ini diharapkan  mempunyai efek yang sangat kuat dalam 

menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari 

lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. 

Pemberian pembiyaaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi 

pengusaha kecil. Keberadaan UMK hendaknya diharapkan dapat memberi 

konstribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah 

yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah 

pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak 

baik. Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) yang merupakan salah satu 
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komponen dari sektor industri pengolahan dan perdagangan, secara keseluruhan 

mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011  

 Lapangan  Pekerja  

No Usaha Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Industri 1378 206 1584 

2 Perdagangan 571 291 862 

3 Bank 224 99 323 

4 Jasa Sosial 72 45 117 

 Jumlah 2245 641 2886 

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung 

Utara 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa lapangan usaha industri menyerap jumlah pekerja 

yang paling besar dengan jumlah 1584 serta usaha perdaganan dengan total 

jumlah pekerja 862 orang.  Disamping itu banyak potensi tersebut, banyak 

permasalahan yang dihadapi oleh UMK karena sifat usahanya yang kebanyakan 

masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha 

ini antara lain masalah permodalan, pemasaran, penguasaan teknologi yang 

rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam 

pengelolaan usaha dan lain sebagainya.  

Linkage dari sektor pada PDRB tersebut ternyata mampu berpengaruh yang cukup 

besar bagi pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lampung 

Utara. Laju pertumbuhan sektor UMK tersebut dari tahun ke tahun cendrung 

mengalami peningkatan. 
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Tabel 3. Pertumbuhan Sektor UMK Di Kabupaten Lampung Utara 

              Tahun 2010-2012 (Unit)                                                             

No Jenis Usaha    2010 2011 2012 

1 Produksi 295 327 398 

2 Konveksi   93 98 112 

3 Elektronika   197 231 235 

4 Tekstil  121 145 150 

5 Beras/Bumbu   178 193 247 

6 Barang Pecah Belah    38 42 45 

7 Daging    98 83 102 

8 Kelontong 368 383 491 

9 Tanaman hias 4 6 13 

10 Sayur Mayur  138 158 274 

11 Buah 77 83 91 

12 Warung Makan   58 79 83 

13 Ikan  24 28 46 

14 Roti/Makanan    67 85 92 

15 Jamu/Obat  16 24 32 

16 Kerajinan Tangan   198 225 239 

17 Lainnya  3273 3577 4643 

Jumlah  5243 5872 6294 

Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lampung Utara 2013 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat beberapa jenis usaha mikro dan kecil diatas beberapa 

usaha mengalami tingkat penurunan jumlahnya dari beberapa tahun namun dapat 

dipulihkan dengan baik sehingga pertumbuhannya menunjukkan angka yang 

positif. Jenis usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sayur mayur 

pada tahun 2010 sebesar 2,6% mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 

4,2%. Selain sayur mayur jenis usaha produksi juga mengalami kenaikan yang 

cukup pesat dari tahun 2010 sebesar 5,6% mengalami kenaikan pada tahun 2012 

sebesar 6,3%. Jenis usaha daging dari tahun 2010 sebesar 1,8% mengalami 

penurunan di tahun 2012 sebesar 1,6%. Sedang jenis usaha lainnya mengalami 

peningkatan dari tiap tahunnya. Ada 16 jenis usaha yang mengalami pertumbuhan 

yang menunjukkan nilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi Lampung 

utara akan usaha mikro dan kecil sangat potensial. Sebagian besar UKM hanya 
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mengandalkan modal pribadi yang sangat minim sedang pangsa pasar ke depan 

semakin bertambah seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk kota. 

Permasalahan yang biasanya dihadapi oleh UMK adalah kredit macet. Sejak 

adanya PD. Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara UMK yang menjadi 

anggotanya mendapatkan kemudahan untuk dapat mengembangkan usahanya. 

Berdirinya PD. Lampura Niaga ini mampu menggerakkan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Utara. Sebelum adanya PD. Lampura Niaga jumlah UKM di Kabupaten 

Lampung Utara  belum cukup banyak. Dengan adanya PD. Lampura Niaga dapat 

membantu UKM untuk menambah modal untuk usahanya. Peran dari PD. 

Lampura Niaga mendapat sambutan yang baik dari masyarakat yang menjadi 

anggota PD. Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara dilihat dari minat 

masyarakat pada setiap tahunnya terdapat usaha mikro yang meminjam dana pada 

PD. Lampura Niaga  

 

Hal ini diungkapkan karena UMK yang merupakan anggota PD. Lampura Niaga 

mendapatkan dana bergulir untuk penambahan modal usaha UMK yang terdiri 

dari sektor perdagangan dan sektor jasa. Melihat fenomena tersebut, PD. Lampura 

Niaga menjadi salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan 

solusi bagi permasalahan tersebut. Dengan adanya PD. Lampura Niaga dapat 

membantu UMK yang tidak memiliki modal usaha untuk dapat membuka usaha. 

PD. Lampura Niaga sejak pertama berdiri bertujuan untuk membantu masyarakat 

terutama untuk masyarakat ekonomi lemah supaya dapat tumbuh dan 

berkembang. 
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Pembiayaan yang diberikan PD. Lampura Niaga kepada anggotanya menurut jenis 

dari usahanya dan tiap jenis tidak memperoleh pembiayaan yang sama karena 

pembiayaan yang diberikan menurut jenis usahanya masing-masing yang 

dibedakan sektor perdagangan, jasa, perkebunan, pertanian dan peternakan dengan 

total berjumlah 87 usaha. Adapun dana yang diberikan PD. Lampura Niaga di 

Kabupaten Lampung Utara kepada UMK sektor perdagangan dan jasa dilihat pada 

Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Dana Bantuan Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil PD. Lampura 
              Niaga di Kabupaten Lampung Utara sektor perdagangan dan jasa Tahun  
              2009-2012 (Ribu Rupiah) 

  2009  2010  2011  2012 
Jenis Usaha 

 
∑ 

usa
ha 

∑ 
kredit  

∑ 
usa
ha 

∑ kredit ∑ 
usa
ha 

∑ 
kredit 

∑ 
usa
ha 

∑ kredit 

         Sektor   
Perdaganan 
 

    

Wr.Makan  1 13.000 1 10.000 1 5.000 1 20.000 
Pakaian  3 30.000 1 25.000 2 30.000 1 14.000 
Var.motor 1 15.000 1 8.000 1 20.000 1 15.000 
Manisan 2 12.000 1 15.000 1 15.000 2 22.000 

Tk.komputer 1 15.000 1 10.000 1 15.000 1 8.000 
Sembako 1 4.000 1 10.000 1 15.000 1 7.000 

Jumlah 9 89.000 
 

6 78.000 7 100.000 7 91.000 

   
 
 

  
Sektor Jasa 

    

Bengkel   1 10.000 1 5.000 1 15.000 1 5.000 
Op.kacamata 1 4.000 2 20.000 1 8.000 1 10.000 
Fotocopy  2 8.000 1 10.000 1 5.000 1 10.000 
Transportasi 1 8.000 1 10.000 1 10.000 1 8.000 

Percetakan 2 22.000 1 8.000 1 7.000 1 15.000 
Warnet  1 15.000 1 10.000 1 15.000 1 20.000 
Jumlah 8 77.000 7 63.000 6 60.000 

 
6 68.000 

Sumber : PD. Lampura Niaga Kabupaten Lampung Utara, 2013 
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Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa dana alokasi yang diberikan kepada PD. 

Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara sektor sektor perdagangan dan jasa 

total berjumlah 56 unit usaha dan sektor perkebunan, pertanian dan peternakan 

berjumlah 31 unit usaha dapat dilihat pada lampiran 1 . Dari data diatas sektor 

perdagangan memperoleh pembiayaan rata-rata lebih besar dibandingkan sektor 

jasa karena pada sektor perdagangan dana yang diperoleh UMK lebih dapat 

dipastikan dibandingkan di sektor jasa. Pada sektor perdagangan khususnya pada 

jenis usaha pakaian yang memperoleh kredit paling besar dari PD. Lampura Niaga 

karna potensi penjualan pakaian cukup baik di Kabupaten Lampung Utara. 

Tabel 5. Usaha Yang Berkembang Setelah Memperoleh Kredit Dari PD.Lampura 

              Niaga Pada Sektor Perdagangan dan Jasa 

Nama 

Peminjam 

 Jenis 

Usaha 

Tahun Modal Bagi 

hasil 

Persentase Keuntungan 

   Sektor 

Perdadangan 

   

Giyanto Pakaian 2010 25.000.000 1.320.000 22% 6.000.000 

M. Alfian Pakaian  2009 20.000.000 1.000.000 20% 5.000.000 

Aminah Pakaian  2011 16.000.000 1.665.000 37% 4.500.000 

M. Salim Warung 

Makan 

2012 20.000.000 1.500.000 30% 5.000.000 

   Sektor Jasa    

Rohwati Percetakan  2009 15.000.000 1.650.000 30% 5.500.000 

Joni Fotocopy  2009 25.000.000 1.500.000 35% 5.000.000 

Hartono Optik 

Kacamata 

2010 25.000.000 1.100.000 22% 5.000.000 

H.Mawan Warnet  2012 30.000.000 1.240.000 31% 4.000.000 

Sumber: PD. Lampura Niaga Kabupaten Lampung Utara, 2013 

Jenis usaha pakaian milik bapak giyanto memiliki jumlah keuntungan tertinggi 

sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan kredit usaha Rp.25.000.000,00 dan persentase 

bagi hasil sebesar 22% .Jenis usaha pakaian milik rohwati memiliki jumlah 

keuntungan tertinggi sebesar Rp.5.500.000,00 dengan kredit usaha 
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Rp.15.000.000,00 dan persentase bagi hasil sebesar 30% berdasarkan perjanjian 

persentase dari jumlah keuntungan yang didapatkan usaha mikro. 

Melihat deskripsi perkembangan usaha mikro tersebut maka mendasari peneliti 

untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : “Analisis Bantuan Dana 

PD.Lampura Niaga Terhadap Usaha Mikro Di Kabupaten Lampung Utara ”.  

Penelitian ini untuk melihat sejauh mana PD. Lampura Niaga dapat berperan 

sebagai agent of development bagi Kabupaten lampung utara dalam menumbuh 

kembangkan sektor UMK dalam membantu penambahan PAD karna dengan 

adanya penambahan modal mampu mempengaruhi pertumbuhan usaha yang  

memungkinkan usaha kecil beroperasi dengan efektif Di Kabupaten Lampung 

Utara dan PD. Lampura Niaga dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam 

mengatasi masalah pembiayaan UMK agar UMK dapat semakin tumbuh dan 

berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pangsa pasar yang 

lebih luas lagi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat diketahui bahwa usaha mikro 

merupakan bagian dari usaha ekonomi rakyat yang sedang berkembang di 

Kabupaten Lampung Utara yang memiliki potensi yang sangat besar. Meskipun 

memiliki potensi usaha yang sangat besar, sektor usaha mikro di Kabupaten 

Lampung Utara ternyata belum bisa berproduksi secara maksimal sehingga 

kontribusinya terhadap perekonomian masih relatif kecil dibanding dengan usaha 

perdagangan lainnya. Hal tersebut antara lain dikarenakan masalah faktor 
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kekurangan modal. Dengan hadirnya PD. Lampura Niaga, merupakan jalan 

alternatif untuk dapat memajukan sektor UMK ataupun pedagang golongan 

ekonomi lemah. UMK di Kabupaten Lampung Utara terdiri dari berbagai macam 

jenis usaha dan sebagian UMK tersebut pernah mendapat bantuan dana untuk 

modal dari PD. Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan agar 

UMK yang menjadi anggota dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja di 

Kabupaten Lampung Utara. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam 

mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri, terlebih 

bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah khususnya pengusaha 

kecil. Hal ini akan menarik untuk dikaji sehingga timbul permasalahan : 

1. Sektor apakah yang paling menguntungkan setelah mendapat bantuan  

    pembiayaan modal dari PD. Lampura Niaga 

2. Apakah terdapat perbedaan keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan      

    kredit dari PD.Lampura Niaga . 

3. Faktor-faktor  apa sajakah yang dapat mempengaruhi keuntungan pada UMK  

    setelah mendapat bantuan pembiayaan modal dari PD. Lampura Niaga. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sektor mana yang paling menguntungkan setelah memperoleh  

    kredit dari PD.Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara. 

2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan keuntungan sebelum dan setelah  

    memperoleh kredit dari PD.Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara. 
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3. Menganalisis beberapa faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi keuntungan  

    setelah memperoleh kredit pinjaman modal dari PD.Lampura Niaga di  

    Kabupaten Lampung Utara 

 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat bagi UKM setelah 

memperoleh kredit dari PD. Lampura Niaga, Karna dengan adanya modal usaha 

yang cukup, sangat penting bagi usaha kecil tersebut untuk meningkatkan 

keuntungan lebih seperti pada sektor perdagangan yang memiliki perputaran uang 

yang lebih cepat dibandingkan sektor jasa sehingga diduga pada sektor 

perdagangan memperoleh keuntungan berbeda dibandingkan sektor jasa. 

Adanya modal usaha yang cukup memungkinkan usaha kecil beroperasi dengan 

efektif sehingga usaha tersebut mampu berkembang dibandingkan sebelum 

memperoleh kredit pada sektor perdagangan dan jasa yang memperoleh modal 

yang berbeda dari PD.Lampura Niaga. Menganalisis faktor-faktor penduga 

keuntungan usaha setelah memperoleh batuan dana terhadap usaha mikro dari 

PD.Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara, Berikut adalah faktor-faktor 

penduga keuntungan : 

a. Modal usaha, sebagai variabel independen 1 (X1). 

Dengan bertambahnya modal usaha dapat mempengruhi keuntungan pada 

perusahaan 

b. Harga produk, sebagai variabel independen 2 (X2). 
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Dengan harga produk yang bervariasi untuk dipilih, produsen 

mempertahan kan penjualan dengan harga produk yang kompetitif, 

sehingga penentuan harga produk dapat mempengaruhi keuntungan 

c. Volume penjualan, sebagai variabel independen 3 (X3). 

Dengan menentukan tingkat volume penjualan berguna untuk 

memperkirakan besarnya keuntungan yang diterima dengan menjual 

produk kepada konsumen serta biaya yang sudah dikeluarkan sehingga 

dapat mempengaruhi keuntungan usaha 

d. Bertambah bahan baku, sebagai variabel independen 4 (X4). 

Dengan bertambahnya bahan baku dapat membuat usaha menjadi lebih 

berkembang karna dapat merubah kualitas produk sehingga memiliki daya 

tarik lebih pada masyarakat sehingga mampu mempengaruhi 

perkembangan usaha. 

e. Bertambah varian usaha, sebagai variabel independen 5 (X5). 

Dengan bertambahnya varian usaha maka produsen miliki bermacam-

macam pilihan aneka produk yang ditawarkan sehingga konsumen dapat 

memilih sesuai selera sehingga dapat mempengaruhi keuntungan usaha. 

f. Penambahan pegawai, sebagai variabel independen 6 (X6). 

Dengan adanya penambahan pegawai akan berdampak pada kinerja 

pegawai yang lebih sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan 

g. Kerjasama dengan pihak lain, sebagai variabel independen 7 (X7). 

Dengan menjalin relasi dengan pihak yang berkaitan dengan produk yang 

ditawarkan sehingga dapat mempengaruhi keuntungan usaha. 
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h. Penambahan jam kerja, sebagai variabel independen 8 (X8).Dengan 

menambahkan waktu jam berkerja akan berdampak pada   kebutuhan 

dan keinginan para konsumen yang waktunya tak menentu sehingga 

dapat meningkatkna keuntungan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

E. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka berfikir, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Diduga sektor perdagangan memperoleh keuntungan berbeda dengan 

sektor jasa setelah mendapatkan kredit dari PD.Lampura Niaga. 

2. Diduga keuntungan usaha setelah memperoleh kredit berbeda 

dibandingkan sebelum mendapatkan kredit dari PD.Lampura Niaga . 

3. Diduga variabel modal usaha, harga produk, volume penjualan, 

bertambahnya bahan baku, bertambahnya varian usaha, penambahan 

PD. Lampura Niaga 

Pemberian pinjaman modal 

Perkembangan usaha mikro 

dan kecil 

Faktor penduga keuntungan 

Keuntungan sebelum # 

sesudah 

Perdagangan > Jasa 

-Variabel modal usaha berpengaruh (+) 

-Variabel harga produk berpengaruh (- ) 

-Variabel vol. penjualan berpengaruh (+) 

-Variabel bahan baku berpengaruh (-) 

-Variabel varian usaha berpengaruh (+) 

-Variabel pegawai berpengaruh (-) 

-Variabel kerjasama berpengaruh (+) 

-Variabel jam kerja berpengaruh (+) 
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pegawai, kerjasama dengan pihak lain, dan penambahan jam kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan usaha. 

 

4. a.   Diduga variabel modal berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha. 

b. Diduga variabel harga berpengaruh negatif terhadap keuntungan usaha. 

c. Diduga variabel volume penjualan berpengaruh positif terhadap 

keuntungan usaha. 

d. Diduga variabel bahan baku berpengaruh negatif terhadap keuntungan 

usaha. 

e. Diduga variabel varian usaha berpengaruh positif terhadap keuntungan 

usaha. 

f. Diduga variabel jumlah pegawai berpengaruh negatif terhadap 

keuntungan usaha. 

g. Diduga variabel kerjasama berpengaruh positif terhadap keuntungan 

usaha. 

h. Diduga variabel jam kerja berpengaruh positif terhadap keuntungan 

usaha. 

 

 


