
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Definisi Usaha Mikro 

 

Salah satu dari agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat adalah melalui pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK). 

Pengembangan UMK diharapkan dapat menyerap kesempatan kerja sekaligus 

meningkatkan pendapatan pelakunya . 

 

Pengertian usaha mikro di indonesia sangat beraneka ragam. Bahkan beberapa 

lembaga dan undang-undang di indonesia memberikan definisi sendiri mengenai 

usaha mikro. Biasanya usaha mikro didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja 

dan omset penjualan. 

 

Usaha mikro, kecil, dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 

(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat 

(1), disebutkan bahwa : 

 

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima  

    puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini.  

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri 

KeuanganNo.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif 

milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil 

penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.  

Ganewati (1997) menyatakan bahwa Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan 

perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu: 

1. Usaha mikro dan kecil yang sudah go global, yaitu usaha mikro dan kecil yang 

telah menjalankan kegiatan internasional secara sangat luas, meliputi kawasan 

global seperti Asia, Eropa atau Amerika Utara. 

2. Usaha mikro dan kecil yang sudah internationalized, yaitu usaha mikro dan 

kecil yang menjalankan satu kegiatan internasional, misalnya ekspor. 

3. Usaha Mikro dan Kecil potensial, yaitu usaha mikro dan kecil yang memiliki 

potensi menjalankan kegiatan internasional. 
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4. Usaha Mikro dan Kecil yang beroriantasi domestik, yaitu usaha mikro dan kecil 

yang menjalankan usaha secara domestik. 

 

B. Teori keuntungan  

Kegiatan perusahaan berorientasi pada keuntungan atau laba, Menurut Soemarso 

(2004:245) Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan 

usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan 

memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan 

usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses 

penjualan selama periode tertentu. 

Umumnya peusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh 

laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu 

perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar 

perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus. 

Pengertian laba menurut Zaky Baridwan (2004 : 29) yaitu kenaikan modal (aktiva 

bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi 

dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi 

badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (revenue) 

atau investasi oleh pemilik. 
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Sedangkan menurut Henry Simamora (2002 : 45) Laba adalah perbandingan 

antara pendapatan dengan beban jikalau pendapatan melebihi beban maka 

hasilnya adalah laba bersih. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari semua 

transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi 

kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari selisih antara 

pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka 

perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan 

mendapatkan rugi. 

 

C. Peran Usaha Mikro dan Kecil  

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat 

memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, 

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas 

perekonomian nasional . 

Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi 

terkait terutama Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai 

program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan 

menengah cukup serius. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan 

secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim 
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yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan 

pengembangan usaha seluas-luasnya (Haryadi, 2010). 

Menurut Rudjito (2003: 40) setidaknya ada lima aspek utama yang menjadi alasan 

mengapa UMK memiliki peran strategis, yaitu: 

1. Aspek manajerial, yaitu meliputi: peningkatan produktivitas/omzet/tingkat 

utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

2. Aspek permodalan, yaitu meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% 

keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha 

kecil minimum 20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit. 

3. Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem. 

Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), 

keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, atau subkontrak. 

4. Pengembangan sistem sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah 

berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri 

Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit 

Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri). 

5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok 

Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan). 

Menurut Lestari (2007) untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMK 

paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu: 
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1. Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMK terhadap berbagai informasi,  

layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, 

maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura. 

2. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang 

diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, 

kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu 

persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha. 

3. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. 

4. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti 

perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. UU No. 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal disebutkan 

bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan 

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan 

demokrasi ekonomi yang berkeadilan.  

 

D. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil  

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai 

macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak 

bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi 

juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor 

atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama 

(Tambunan, 2002). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha 

mikro dan kecil menurut Tambunan (2002) : 
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1. Kesulitan pemasaran 

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi 

perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan 

masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestic dari 

produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. 

2. Keterbatasan Financial 

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama 

dalam aspek financial : mobilitas modal awal dan akses ke modal kerja, financial 

jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output 

jangka panjang. 

3. Keterbatasan SDM 

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha 

mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek enterpreunership, 

manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality 

control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan 

penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia 

untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. 

4. Masalah bahan baku 

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu 

kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak 

usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang 

terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas. 
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5. Keterbatasan teknologi 

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi 

lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang 

sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya 

total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga 

rendahnya kualitas produk yang dibuat.  

Ganewati (1997) menyebutkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh 

usaha mikro dan kecil dapat bersifat internal maupun eksternal. Secara internal 

kendala usaha mikro dan kecil adalah modal, teknologi, akses pasar, keterbatasan 

manajemen dan SDM serta informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal 

adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung usaha mikro dan 

kecil seperti praktek monopoli dan proteksi terhadap beberapa industri besar. 

1. Aspek Pemasaran 

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. 

Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena 

terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya 

tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak 

memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus 

memasarkannya. 

2. Aspek Manajemen 

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem 

manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antar aset keluarga dan 
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usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang 

keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak 

jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu. 

3. Aspek Teknis 

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi : cara 

berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidaknya badan hukum serta perizinan 

usaha yang lain. 

4. Aspek Keuangan 

Kendala yang sering mengemukakan setiap perbincangan usaha kecil adalah 

lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang 

luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga 

kendala diatas. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga 

keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang 

ditetapkan.  

Lembaga keuangan mikro menurut Budiantoro berfungsi memberikan dukungan 

modal bagi pengusaha mikro (micro enterprises) untuk meningkatkan usahanya. 

terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan : 

1. Banking of the poor. Bentuk ini mendasarkan diri ketika mobilisasi keuangan 

mendasarkan diri pada kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Bentuk 

ini juga mendasarkan pula atas membership base, keanggotaan dan partisipasinya 

terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang 

telah terlembaga di masyarakat, antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat 
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(KSM), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Credit Union (CU), Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP), dan lain-lain. 

2. Banking with the poor. Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan 

kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat 

yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM), serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang 

nature-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisasikan dan dihubungkan atas 

dasar semangat simbiosis mutualisme. Pihak bank akan mendapat nasabah yang 

makin banyak (outreaching), sementara masyarakat miskin akan mendapat akses 

untuk mendapatkan financial support. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola 

yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat 

(PHBKSM). 

3. Banking for the poor. Bentuk ini mendasarkan diri pada sumber financial 

support (terutama) bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, 

namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat 

miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan 

kepada masyarakat miskin melalui kredit. 

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan kegiatan 

penyedia jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat 

berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan 

yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis (Rudjito, 2003). 

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia menurut Bank Indonesia diklasifikasikan 

seperti pada gambar di bawah ini : 
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                                                                    (Sumber : Wiloejo Wirjo Wijono,2005) 

Gambar 2. Klasifikasi Pembagian Lembaga Keuangan Mikro 

BRI Unit Desa dan BPR merupakan lembaga keuangan mikro, yang persyaratan 

peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro 

kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya. Lembaga keuangan mikro dengan 

sendirinya menuntut pelakunya menjalankan manajemen secara professional, 

melakukan pendekatan dengan pengelolaan stakeholder, dikelola dengan prinsip 
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usaha modern, dan mengacu pada prioritas pembangunan di daerah masing-

masing, baik dari sisi wilayah, sektor maupun manusianya. Dengan prinsip utama, 

dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Kelemahan keuangan mikro menurut 

(A. Luluk Widyawan, 2010) yaitu: 

a. Kurang mampu menjalankan usaha 

b. Lemah dalam pengelolaan 

c. Cara hidup yang konsumtif 

d. Cepat merasa puas dengan hasil yang dicapai 

e. Sangat tergantung kepada fasilitas 

f. Rendahnya profesionalisme 

g. Kesadaran akan kualitas produksi masih rendah 

h. Masih percaya pada hal-hal yang bersifat tahayul 

Usaha kecil dan mikro membutuhkan dukungan banyak pihak. Dukungan tersebut 

sangat diharapkan berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, 

lembaga keuangan, lembaga akademi maupun lembaga donor. Lembaga keuangan 

mikro dapat menjadi tempat penampung dan penyalur dana dan modal, membawa 

efek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapat, mempercepat 

pembangunan tingkat desa, penggerak bisnis dan menyelamatkan usaha/ kegiatan 

yang dilanda krisis. 

Namun di Kabupaten Lampung Utara terdapat salah satu perusahaan daerah yang 

dapat membantu  masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana usaha selain dari 

lembaga keuangan tersebut, yaitu PD.Lampura Niaga. 

 



27 
 

E. Perusahaan Daerah Lampura Niaga 

PD.Lampura Niaga didirikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 tahun 2006 

tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD.Lampura Niaga 

dan peraturan bupati lampung utara Nomor 13 tahun 2006 tentang struktur 

organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD.Lampura Niaga. 

PD.Lampura Niaga sampai saat ini sudah memiliki 4 bidang usaha diantaranya : 

a. Usaha kemitraan dan pemberian pinjaman untuk usaha kecil yang meliputi 

jenis usaha perkebunan, industri kecil dan perdagangan, pertanian, 

perikanan dan peternakan 

b. Pabrik etanol 

c. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

d. Kolam renang dan water boom 

1. Tujuan dan pembiayaan PD.Lampura Niaga 

Maksud dan tujuan pendirian PD.Lampura Niaga sebagaimana diatur dalam 

peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 pasal 4 adalah : 

a. Menggali dan memberdayakan suumber-sumber potensi daerah agar lebih 

produtif dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat 

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

c. Memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja 

Pembiayaan yang diberikan PD.Lampura Niaga kepada pengusaha mikro dan 

kecil diberikan dalam rangka untuk : 
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a.  Upaya memaksimalkan laba 

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan 

laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. 

Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlundukungan dana 

yang cukup. 

b.  Upaya meminimalkan resiko 

Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka 

pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

c.  Pendayagunaan sumber ekonomi 

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing 

antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. 

Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak 

ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan 

pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber- sumber daya ekonomi. 

d.  Penyaluran kelebihan dana 

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan 

sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, 

maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan 

penyaluran kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 



29 
 

Pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola 

PD.Lampura Niaga yaitu: 

a. Pendekatan jaminan, artinya pihak PD.Lampura Niaga dalam memberikan 

pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki 

oleh peminjam. 

b. Pendekatan karakter, artinya pihak PD.Lampura Niaga mencermati secara 

sungguh-sungguh terkait dengan karakter anggota. 

c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya pihak PD.Lampura Niaga 

menganalisis kemampuan anggota untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah 

diambil. 

d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya pihak PD.Lampura Niaga 

memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota peminjam. 

2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh PD.Lampura Niaga 

Sebagai salah satu perusahaan daerah yang mempunyai keperpihakan pada 

masyarakat golongan ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang 

timbul dan dihadapi dalam perkembangan PD.Lampura Niaga baik yang bersifat 

intern maupun ekstern PD.Lampura Niaga. Kendala yang bersifat intern antara 

lain : 

a. Sebagai lembaga yang baru maka masyarakat belum begitu mengetahui prinsip 

bagi hasil yang diterapkan, masyarakat terutama nasabah penyimpan masih lebih 

percaya pada bank konvensional yang memberikan bunga atau pendapatan atas 

modal mereka secara lebih pasti. 
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b. Likuiditas. Dengan modal yang terbatas dan sebagian besar ditanamkan pada 

pembiayaan maka likuiditas PD.Lampura Niaga menjadi sangat rentan. Sementara 

kendala dan hambatan yang berasal dari faktor ekstern PD.Lampura Niaga yang 

muncul antara lain : 

i. Masih adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa sebenarnya 

sistem bagi hasil tidak ada bedanya dengan sistem bank bunga 

konvensional. Kedua hal ini mengakibatkan PD.Lampura Niaga masih 

belum bisa diterima secara luas oleh masyarakat di Indonesia. 

ii. Ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban 

kaitannya dengan pembiayaan. 

3. Adanya pembiayaan yang bermasalah. Sebab utama pembiayaan yang 

bermasalah yaitu : 

Faktor internal yang adalah dalam usah tersebut, penanganan awal yang dilakukan 

oleh PD.Lampura Niaga adalah ikut membantu dalam manajemen, karena usah 

kecil biasanya sangat lemah dalam manajerial.  

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar usaha misalnya bencana alam, 

krisis ekonomi secara nasional maupun perubahan kebijakan pemerintah yang 

merugikan usaha dan lain-lain. 

F. Penelitian Terdahulu 

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi 

tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Judul 

Penelitian/ 

Peneliti/ Tahun 

 

Metode 

Penelitian 

dan Alat 

Analisis 

 

Hasil 

 

1 Analisis Usaha Mikro 

MonelYang Memperoleh 

Kredit Dari Dinas UMKM 

Kabupaten Jepara (Studi 

Kasus : Kecamatan 

Kalinyamatan, Kabupaten 

Jepara Indah Yuliana Putri, 

2010 

 

Analisis 

Pangkat 

Tanda 

Wilcoxon 

 

Hasil penelitian adalah ada 

perbedaan modal, produksi, 

omset penjualan, jumlah 

tenaga kerja, keuntungan 

sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit dari 

Dinas UMKM. 

 

2  Analisis Bantuan Kredit 

dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pati 

terhadap Perkembangan 

UMK Binaan KUB Rukun 

Mina Barokah di 

Kecamatan Juwana, Priyo 

Harsono, 2010 

 

Uji Statistik 

Pangkat 

Tanda 

Wilcoxon 

Ada peningkatan secara  

signifikan pada variabel 

modal usaha, tenaga 

 kerja, jumlah pembeli, total 

penjualan, dan keuntungan 

sesudah mendapatkan 

bantuan kredit dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pati. 

 

3 Analisis Perkembangan 

Usaha Mikro dan Kecil 

Setelah Memperoleh 

Pembiayaan Mudharabah 

dari BMT At-Taqwa 

Halmahera di Kota 

Semarang, Fitra Ananda, 

2011 

 

Uji Pangkat 

Tanda 

Wilcoxon 

 

Ada beda variabel modal, 

omzet penjualan, dan 

keuntungan sebelum dan 

sesudah memperoleh 

pembiayaan dari BMT At 

Taqwa Halmahera Kota 

Semarang. 

 

 

Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah dengan judul Analisis Bantuan 

Dana PD Lampura Niaga Terhadap Usaha Mikro di Kabupaten Lampung Utara. 

Metode penelitian dan uji analisis dengan uji beda perbandingan rata-rata, uji 

analisis varians, dan uji analisis regresi.  


