
 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1.  Agribisnis dan Lembaga Penunjang Agribisnis 

 

 

Agribisnis merupakan suatu model yang mencakup sistem dari kegiatan pra- 

dan budidaya, panen, pasca panen dan pemasaran serta sektor penunjangnya 

sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi kuat satu dan lainnya serta sulit 

dipisahkan.  Agribisnis mencakup tiga hal, yaitu agribisnis hulu, on-farm 

agribisnis, dan agribisnis hilir.  Agribisnis hulu adalah industri- industri yang 

menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, seperti industri agrokimia, 

industri agrootomotif dan industri pembibitan.  On-farm agribisnis adalah 

pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman obat-obatan, 

perkebunan, peternakan, perikanan laut dan air tawar serta kehutanan.  

Industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir adalah kegiatan 

industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk- produk olahan, baik 

produk antara maupun produk akhir (Saragih, 2010). 

  

Agroindustri adalah bagian dari agribisnis hilir.  Agroindustri terkait langsung 

dengan on-farm agribisnis karena agroindustri merupakan industri yang 

mengolah produk primer sektor pertanian menjadi barang setengah jadi 

ataupun barang konsumsi.  Sektor pertanian primer dipengaruhi industri, 
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perdagangan dan distribusi input produksi, sehingga mempengaruhi pula 

perkembangan agroindustri.  Kegiatan agroindustri dipengaruhi oleh lembaga 

dan infrastruktur pendukung, baik lembaga perbankan, penyuluhan, penelitian 

dan pengembangan, lingkungan bisnis dan kebijakan pemerintah.  Oleh 

karena itu, untuk menggerakkan dan mengembangkan agroindustri harus 

mengacu kepada keseluruhan sistem (Saragih, 2010). 

 

Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis nasional 

sangat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan 

kompetitif.  Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam 

upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan 

pengembangan agribisnis.  Beberapa lembaga pendukung pengembangan 

agribisnis adalah:. 

(a)  Pemerintah 

 Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, memiliki 

wewenang, regulasi dalam menciptakan lingkungan agribinis yang 

kompetitif dan adil. 

(b)  Lembaga pembiayaan 

 Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam 

penyediaan modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu 

sampai hilir.  Penataan lembaga ini segera dilakukan, terutama dalam 

membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan 

menengah yang tidak memilki aset yang cukup untuk digunkan guna 

memperoleh pembiayaan usaha. 
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(c) Lembaga pemasaran dan disitribusi 

 Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan 

agribinis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan 

antara defisit unit (konsumen pengguna yang membutuhkan produk) dan 

surplus unit ( produsen yang menghasilkan produk). 

(d) Koperasi 

 Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-

input dan hasil pertanian. Pada perkembangannya di Indonesia KUD 

terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan 

pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang 

profesional.  

(e) Lembaga penyuluhan 

 Keberhasilan Indonesia berswasembada beras selama kurun waktu 10 

tahun (1983-1992) merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang 

konsisiten memperkenalkan berbagai program, seperti Bimas, Inmas, 

Insus, dan Supra Insus.  Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun 

sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan 

deskripsi yang terbaik.  Peranannanya bukan lagi sebagai penyuluh 

penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. 

(f) Lembaga Riset Agribinis 

 Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang 

dahulunya berkiblat ke Indonesia.  Semua lembaga riset yang terkait 

dengan agribinis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak 

untuk mengahasilkan komoditas yang unggul dan daya saing tinggi.  
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(g) Lembaga penjamin dan penanggungan resiko. 

 Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat 

diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal.  Instrumen 

heading dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna 

memberikan sarana penjaminan bebagai resiko dalam agribisnis dan 

industri pengolahannya. 

 

2. Konsep Usahatani 

 

 

Hernanto (2005) mengatakan bahwa usahatani adalah organisasi dari alam, 

kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi dilapangan pertanian. 

Organisasi ini ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh 

seseorang atau sekelompok orang-orang, segolongan sosial, baik yang 

berkaitan geneologis, politis maupun teritorial sebagai pengelolanya.  

Menurut Mosher dalam Mubyarto (1989), usahatani adalah himpunan dari 

sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu yang diperlukan untuk 

produksi pertanian tumbuh, tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah 

dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan- bangunan yang didirikan 

diatasnya dan sebagainya.  

 

Menurut Rahim dan Hastuti (2008) usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga 

kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, 

dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan 

usahataninya meningkat.  Sistem usahatani merupakan sistem terbuka, 

dimana berbagai input (unsur hara, air, informasi, dan sebagainya) diterima 
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dari luar dan sebagian dari output meninggalkan sistem untuk dikonsumsi 

maupun dijual  

 

Mubyarto (1989) mengatakan bahwa usahatani itu identik dengan pertanian 

rakyat.  Usahatani dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertanian dalam 

arti luas dan pertanian dalam arti sempit.  Pertanian dalam arti luas 

mencakup: (1) pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit, (2) 

perkebunan, (3) kehutanan, (4) perikanan (laut dan darat), dan (5) peternakan.  

Pertanian dalam arti sempit dirumuskan sebagai usaha pertanian yang 

dikelola oleh keluarga petani dimana diproduksi bahan makanan utama, 

seperti beras, palawija, dan hortikultura yang diusahakan di tanah sawah, 

ladang, dan pekarangan serta tujuan penanaman pada umumnya untuk 

memenuhi konsumsi sendiri dan keluarga.   

 

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa usahatani 

merupakan suatu kegiatan pertanian rakyat yang diselenggarakan oleh petani, 

apakah petani itu sebagai pemilik atau penyakap diatas bidang tanah tertentu 

dengan mengkombinasikan sumber-sumber produksi pertanian untuk 

mencapai hasil tanaman atau hasil hewan. 

 

3. Pendapatan Usahatani 

 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara jumlah produksi yang diperoleh 

dengan harga produksi.  Pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam sekali periode 

(Suratiyah, 2006).  Menurut Suratiyah (2006) pendapatan dan biaya usahatani 
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ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  Faktor internal terdiri dari 

umur petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jumlah 

tenaga kerja, luas lahan dan modal.  Faktor eksternal berupa harga dan 

ketersediaan sarana produksi.  Ketersediaan sarana produksi dan harga tidak 

dapat dikuasai oleh petani sebagai individu meskipun dana tersedia.  Bila 

salah satu sarana produksi tidak tersedia maka petani akan mengurangi 

penggunaan faktor produksi tersebut, demikian juga dengan harga sarana 

produksi misalnya harga pupuk sangat tinggi bahkan tidak terjangkau akan 

mempengaruhi biaya dan pendapatan. 

 

Rahim dan Hastuti (2008) menyatakan bahwa pendapatan usahatani 

merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya.  Penerimaan 

usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual.  

Menurut Sukirno (2002) pendapatan total usahatani (pendapatan bersih) 

adalah selisih penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam 

proses produksi, dimana semua input miliki keluarga diperhitungkan sebagai 

biaya produksi. Total Revenue (TR) adalah jumlah produksi yang dihasilkan, 

dikalikan dengan harga produksi dan pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan dan total biaya.  Secara sistematis dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 ................................................................................................(1) 

 

Keterangan:  

 𝜋  = Pendapatan (Rp/musim tanam) 

TR  = Total Penerimaan (Rp/musim tanam) 

TC = Total biaya (Rp/musim tanam) 
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Selain itu Prayitno dan Arsyad (1997) menambahkan bahwa pendapatan 

petani dari usahataninya seperti padi, jagung, ketela, kopi, tembakau, tebu, 

dan lainnya dapat diperhitungkan total penerimaan yang berasal dari nilai 

penjualan hasil dikurangi dengan total nilai pengeluaran yang terdiri dari : 

a. Pengeluaran untuk input misalnya bibit, pupuk, pestisida. 

b. Pengeluaran untuk upah tenaga kerja. 

c. Pengeluaran untuk pajak, iuran air, bunga kredit. 

 

4. Modal dalam Sektor Pertanian 

 

 

Menurut Kadarsan (1995), modal pertanian dalam arti makro adalah faktor 

produksi modal yang disalurkan, dikelola dan dikontrol di dalam kegiatan 

ekonomi di sektor pertanian dalam arti luas dan merupakan salah satu sektor 

ekonomi nasional.  Modal usahatani dalam arti mikro adalah faktor produksi 

modal yang disediakan, diolah dan dikontrol di dalam suatu usahatani 

perusahaan agribisnis maupun suatu usahatani yang masih sederhana. 

Setelah tanah, modal adalah faktor nomor dua paling penting dalam produksi 

pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi.  Pada pengertian 

ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru dalam hal ini hasil 

pertanian.  Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal berhubungan erat 

dengan uang.  Peranan modal dalam pertanian seringkali dibicarakan selalu 

sampai pada kredit.  Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam 

usahatani disamping tanah, tenaga kerja dan pengusaha.   
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Modal pertanian dapat berbentuk uang kartal, uang giral atau dalam bentuk 

barang yang dipakai di dalam kegiatan produksi di bidang pertanian.  

Pengertian modal dapat dibedakan berdasarkan hak milik, arti pemakaian, 

tujuan pemakaian dan sumber modal.  Pengertian modal perusahaan 

berdasarkan hak milik bisa dibedakan antara modal pribadi perusahaan, 

modal swasta perseorangan atau kelembagaan dan modal pemerintah.  

Pengertian modal berdasarkan arah pemakaian terdiri dari dua kelompok.  

Pertama dibedakan antara modal investasi dan modal operasional atau modal 

kerja.  Kedua dibedakan antara modal bergerak dan tidak bergerak (Kadarsan, 

1995).  Modal merupakan faktor yang penting bagi suatu produksi.  

Pengertian modal dalam hal ini bukanlah satu kiasan.  Menurut Mubyarto 

(1989) modal mempunyai arti yaitu barang apapun yang digunakan untuk 

memenuhi atau mencapai suatu tujuan.  Soekartawi (2002) mengelompokkan 

modal menjadi 2 golongan, yaitu :  

a) Barang yang tidak habis dalam sekali produksi.  Misalnya, peralatan yang 

digunakan dalam berproduksi, yang dihitung biaya perawatannya dan 

penyusutan selam 1 tahun.  

b) Barang yang langsung habis dalam proses produksi.  

Menurut sumbernya  modal dibedakan menjadi dua yaitu: 

a) Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik modal itu sendiri 

dan dari hasil usahanya (cadangan, laba yang ditahan) 

b) Modal asing (modal kreditur atau hutang) modal yang berasal dari kreditur 

(pemberi pinjaman) yang dapat berasal dari rentenir, koperasi, bank 

ataupun lembaga keuangan lainnya. 
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Menurut Rahim dan Hastuti (2008) modal dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu modal tetap (fixed cost) dan modal tidak tetap (variabel cost).  Modal 

tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian di mana 

biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses 

produksi.  Modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pakan, obat-obatan, 

dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. 

 

Sumber modal dalam usahatani berasal dari petani itu sendiri atau dari 

pinjaman.  Besar kecilnya modal yang dipakai ditentukan oleh besar kecilnya 

skala usahatani.  Makin besar skala usahatani makin besar pula modal yang 

dipakai, begitu pula sebaliknya.  Macam komoditas tertentu dalam proses 

produksi pertanian juga menentukan besar kecilnya modal yang dipakai 

(Rahim dan Hastuti, 2007). 

 

5.  Kredit 

 

 

Kredit merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian.  Kredit 

merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan kepada 

masyarakat dengan tujuan agar dana dapat tersalurkan bagi mereka yang 

membutuhkan.  Bentuk  kredit yang diberikan adalah penambahan modal 

kerja kepada pengusaha agribisnis.  Pemerintah sendiri mulai 

memperkenalkan kredit program bagi agribisnis sejak pendirian padi sentra 

(tahun 1959) yang menangani penyuluhan, penyaluran dan pemberian kredit.  

Kredit tersebut diperuntukkan bagi pembelian sarana produksi dan uang 

untuk biaya hidup (cost of living) (Kasmir, 2012). 
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Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012).  Peran kredit sangat 

dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.  Karena dengan 

adanya kredit, maka kebutuhan akan tambahan modal akan dapat terpenuhi 

bagi masyarakat.  Pada pembangunan ekonomi terdapat tiga komponen 

penting, yaitu pertumbuhan, perubahan struktur ekonomi, dan pengurangan 

jumlah kemiskinan.  Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat ditunjukkan dari 

adanya peningkatan produksi (output).  Peningkatan produksi (output) 

tersebut hanya dapat dicapai dengan cara menambahkan jumlah input atau 

adanya penerapan teknologi yang baru (Kasmir, 2012). 

 

6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

 

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 

Kredit Usaha Rakyat  adalah kredit modal kerja atau kredit investasi dengan 

plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000 yang diberikan kepada usaha 

mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat 

penjaminan dari perusahaan penjamin.  Kredit Usaha Rakyat 100 % 

bersumber dari dana komersial bank yang di back-up oleh dana APBN dari 

pemerintah.  Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdiri dari KUR ritel dan KUR 

Mikro, dimana KUR ritel berada pada tingkat cabang, sedangkan KUR mikro 
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berada di tingkat unit pada bank penyelenggara (Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, 2013). 

 

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau 

pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) 

dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas 

penjaminan untuk usaha produktif.  Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 

program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal 

sepenuhnya dari dana bank.  Pemerintah memberikan penjaminan terhadap 

resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh 

bank pelaksana.  Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan 

akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013). 

 

Penerima KUR adalah individu (perorangan / badan hukum), kelompok, 

koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.  Sektor yang dibiayai 

adalah sektor menurut pengelompokkan GDP, yaitu pertanian, pertambangan, 

industri pengolahan, listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan, hotel dan 

restoran, perumahan, pengangkutan, pergdangan dan komunikasi, jasa dunia 

usaha, jasa-jasa sosial masyarakat serta sektor lain (Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, 2013). 

 

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 

 

Pada akhir tahun 2007 pemerintah mengeluarkan program KUR, program 

yang sedikit diadaptasi pemerintah Indonesia dari Bank Pedesaan yang 
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pertama kali didirikan di Bangladesh pada tahun 1976.  Kredit Usaha Rakyat 

merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan usaha 

mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun 

tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh pihak perbankan. 

 

Kredit Usaha Rakyat baru dilaksanakan oleh BRI pada Maret 2008 dan dibagi 

menjadi dua yaitu, KUR Retail dan KUR Mikro.  Plafond Kredit Usaha 

Rakyat retail sebesar Rp 500.000.000, sedangkan Kredit Usaha Rakyat Mikro 

adalah Rp 20.000.000.  Jangka waktu pengembalian kredit bagi debitur dapat 

dibedakan menjadi tiga tergantung kesepakatan.  Jangka waktu dibagi 

menjadi yaitu : 

(1)  Kredit jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun. 

(2)  Kredit jangka menengah, yang berjangka waktu antara 1-3 tahun. 

(3)  Kredit jangka panjang, yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 

 

Dalam Kredit Usaha Rakyat, jangka waktu pengembalian kredit dibedakan 

atas dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.  Kredit untuk investasi 

BRI memberikan jangka waktu pengembalian maksimum 3 tahun, sedangkan 

untuk kredit modal kerja BRI memberikan jangka waktu maksimum 2 tahun. 

(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013). 

 

Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit) merupakan bagian dari unit kerja 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melayani kegiatan usaha perbankan pada 

segmen mikro. Secara struktural BRI Unit berada di level paling bawah 

dalam struktur organisasi BRI.  Unit kerja yang berada di atas BRI Unit 
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secara berturut-turut adalah Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor 

Pusat.  Formasi standar pekerja di BRI Unit cukup sederhana, yaitu terdiri 

dari empat fungsi.  Fungsi-fungsi tersebut adalah Kepala Unit, Mantri, Teller 

dan Deskman yang harus ditangani minimal oleh empat orang pekerja, yang 

merupakan jumlah standar pekerja di BRI Unit. 

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian diberikan kepada petani untuk 

mencukupi kebutuhan modal.  Modal tersebut diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan berusahatani terutama kebutuhan sarana produksi.  Khusus  untuk 

KUR sektor pertanian, pengembalian kredit yang dilakukan petani adalah 

setelah panen atau sampai 6 bulan setelah pencairan (BRI, 2013).  Pada 

perkembangannya KUR telah mampu menyerap tenaga kerja dan 

penanggulangan kemiskinan, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 

jumlah penerima KUR dan banyaknya jumlah realisasi setiap tahunnya.  

Sasaran KUR diperuntukkan yang pertama, untuk mempercepat sektor riil 

dan pemberdayaan UMKM.  Kedua untuk meningkatkan akses pembiayaan 

kepada UMKM dan Koperasi.  Ketiga untuk penanggulangan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja (Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, 2013). 

 

Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran 

KUR menurut Peraturan Mentri Keuangan no 10/PMK 05/2009 adalah :  

a. Usaha mikro kecil yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha 

produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan:  
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(1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ 

pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem 

Informasi Debitur (SID) pada saat permohonan kredit/pembiayaan 

diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program 

dari pemerintah.  

(2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota 

Kesepakatan Bersama (MoU) penjaminan KUR dan sebelum 

addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas 

penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah 

mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.  

(3) Kredit Usaha Rakyat yang diperjanjikan antara bank pelaksana dengan 

UMK yang bersangkutan.  

b. Kredit Usaha Rakyat disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan 

investasi dengan ketentuan : 

(1) Untuk kredit sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 

tingkat bunga kredit/margin biaya efektif yang dikenakan maksimal 

adalah setara dengan 24 % (dua puluh empat persen) efektif /tahun.  

(2) Untuk kredit diatas Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah ) tingkat bunga 

kredit/margin setara dengan 16% (enam belas persen ) efektif /tahun.  

 

7. Teori Pengambilan Keputusan 

 

Pengambilan keputusan terletak dalam perhatian dan dalam pemilihan 

alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi (penilaian) yang tepat mengenai 
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efektifitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil 

keputusan.  Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan 

adalah kegiatan pengumpulan informasi dari proses pembuatan keputusan 

ialah kegiatan pengumpulan informasi dimana suatu apresiasi situasi 

keputusan dapat dibuat (Supranto, 1998). 

 

Menurut Supranto (1998) situasi keputusan, tanggung jawab untuk memilih 

antara alternatif terletak pada perorangan (individual) yang mengambil 

keputusan untuk kepentingan sendiri atau atas kepentingan suatu organisasi 

yang diwakilinya.  Keputusan mungkin diambil oleh beberapa orang 

bersama- sama, bertindak sebagai anggota bersama- sama suatu kelompok.  

Dalam hal ini di mana peserta pengambilan keputusan mempunyai 

kepentingan (tujuan) yang berbeda, suatu keputusan yang dapat memuaskan 

semua pihak pasti memerlukan waktu proses yang cukup lama, melalui 

interaksi, negosiasi, bahkan persuasi. 

 

Keputusan nasabah dalam mengambil kredit adalah suatu tindakan memilih 

satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada. menurut Schiffman dan 

Kanuk (2004) keputusan nasabah dalam mengambil kredit adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pengambilan kredit, artinya 

bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia alternatif 

lainnya.  Keputusan nasabah dalam mengambil kredit adalah suatu proses 

yang dilakukan nasabah pada saat mengambil kredit, kemudian nasabah 

memilih satu alternatif dari alternatif yang ada. 
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8. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan dan Pengambilan Kredit 

 

Teori pengambilan keputusan konsumen yang digunakan difokuskan hanya 

pada pengaruh-pengaruh yang mungkin terhadap proses pengambilan 

keputusan konsumen yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal 

(Kotler dan Amstrong, 2005). 

 
 
a. Faktor Internal 

(1) Faktor pribadi (Kotler dan Amstrong, 2005) merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan nasabah.  Karakteristik ini meliputi usia, 

dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

pendapatan.  Situasi ekonomi seorang petani dipengaruhi oleh pendapatan 

usahatani.  Pendapatan usahatani dipengaruhi oleh luas lahan dan modal 

dalam berusahatani.  Orang akan mengambil atau tidak suatu kredit akan 

disesuaikan dengan keadaan yang terus berubah.  Pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi, juga mempengaruhi seseorang dalam mengambil 

kredit di suatu bank.  Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 

seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

(2) Faktor psikologis (Kotler dan Amstrong, 2005) di mana variabel 

psikologis ini dapat dibedakan menjadi motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap.  Motivasi diartikan suatu kebutuhan akan berubah 

menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu.  

Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup mendesak dan menekan 

seseorang untuk mengejar kepuasan.  Persepsi (Kotler dan Amstrong, 

2005) adalah proses yang digunakan oleh seseorang individu untuk 
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memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan 

yang diterimanya.  Kondisi psikologis seseorang akan dapat 

mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan seperti 

dalam mengambil sebuah kredit.  Sebagai contoh seseorang yang sedang 

membutuhkan uang atau barang maka ia akan cenderung berusaha untuk 

memenuhinya dan salah satu jalan yang diambil adalah dengan 

mengambil kredit pada lembaga keuangan tertentu. 

 

b. Faktor Eksternal 

 

(1) Faktor sosial adalah faktor lingkungan sekitar nasabah yang terdiri dari 

kelompok rujukan dan keluarga. rekan kerja, teman dan tetangga dapat 

dikategorikan menjadi kelompok rujukan yang secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan nasabah.  Keluarga 

merupakan organisasi nasabah atau konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer 

yang paling berpengaruh.  Keluarga terdiri atas orang tua dan anak-anak 

yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pengambilan 

kredit yang ditawarkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan lainnya. 

 

(2) Faktor lokasi, pelayanan dan prosedur kredit dari bank atau lembaga 

keuangan yang menawarkan kredit bagi nasabah.  Lokasi merupakan 

tempat di mana bank melakukan kegiatan sehari-hari terutama kegiatan 

transaksi dengan nasabahnya, (Sumarni dan Soeprihanto, 2005).  Lokasi 

yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap jumlah nasabah sebuah 

bank, misal lokasi yang mudah dijangkau akan mendorong nasabah 
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untuk datang melakukan transaksi seperti mengambil kredit.  Menurut 

(Hasibuan, 2006) prosedur kredit adalah suatu tahapan-tahapan yang 

harus dipenuhi oleh nasabah dalam penyaluran kredit.  Prosedur kredit 

yang diterapkan akan sangat berpengaruh terhadap keputasan nasabah 

dalam mengambil kredit.  Prosedur kredit yang mudah akan mendorong 

nasabah untuk mengambil kredit yang ditawarkan oleh suatu bank . 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit yang telah diteliti pada 

berbagai peneliti terdahulu .  Penelitian yang dilakukan oleh Kusdyah (2010) 

menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan program KUR terhadap 

peningkatan permodalan di Provinsi Jawa Timur adalah kesiapan dalam 

pemilihan calon debitur, kapasitas dinas teknis dalam peningkatan akses 

informasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah serta adanya 

kebijakan sumberdaya perbankan . 

 

9. Regresi Logistik (Logit) 

 

Regresi logistik atau yang dikenal dengan logit merupakan bagian dari 

analisis regresi.  Analisis regresi mengkaji hubungan pengaruh variabel-

variabel penjelas terhadap variabel respon melalui model persamaan 

matematis tertentu Firdaus dan Farid (2008).  Regresi logistik biner 

merupakan salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan beberapa faktor dengan sebuah variabel yang bersifat 

dikotomus (biner).  Pada regresi logistik jika variabel responnya terdiri dari 

dua kategori misalnya Y = 1 menyatakan hasil yang diperoleh “sukses” dan   
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Y = 0 menyatakan hasil yang diperoleh “gagal” maka regresi logistik tersebut 

menggunakan regresi logistik biner.  

 

Menurut Yuwono (2005) model estimasi logit digunakan jika variabel gayut 

dalam suatu persamaan regresi berupa variabel kualitatif, baik yang diukur 

pada skala nominal maupun skala ordinal.  Penggunaan skala ini 

mengakibatkan nilai Y dibatasi pada nilai minimum p, dan nilai maksimum q.   

Regresi logistik merupakan merupakan suatu model analisis untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel penduga berskala metrik (kontinu) 

atau kategorik (nominal) terhadap variabel respon yang berskala kategorik. 

 

Menurut Gujarati (2006) regresi logistik digunakan untuk mengestimasikan 

suatu model di mana variabel tak bebas, (Y), bersifat biner dengan 

menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau dimilikinya 

suatu atribut (contohnya kawin, perempuan, bekerja, dan lain-lain) sedangkan 

0 menunjukkan tidak adanya atribut itu (contohnya tak kawin, pria, tidak 

bekerja, dan lain-lain).   

 

Estimasi model regresi logistik menurut Gurajati (2006) : 

𝑍𝑖 = 𝐿𝑛 [
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
] = α+ 𝛽1 X  + 𝛽2 X 2 + ....... + 𝛽nX n ........................................(2) 
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B.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Adapun kajian penelitian terdahulu, yang relevan terhadap penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Penelitian terdahulu 

No. Nama  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Sari, 

Alfianti 

(2011) 

 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pengembalian 

Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Mikro dan Kredit 

Umum Pedesaan 

(KUPEDES) 

Studi kasus : BRI 

unit 

Cibungbulang, 

Bogor 

Metode penentuan  sampel 

menggunakan teknik 

Stratified Random Sampling.  

Analisis  data menggunakan 

analisis kualitatif dan  

kuantitatif yaitu dengan  

deskriptif dan analisis 

menggunakan model analisis 

Regresi Logistik (Logit) 

Faktor-faktor yang 

berpengaruh  nyata 

terhadap kelancaran 

pengembalian KUR 

Mikro adalah jangka 

waktu pengembalian dan 

tingkat pendidikan, 

sedangkan faktor-faktor 

yang berpengaruh nyata 

terhadap kelancaran 

pengembalian Kupedes 

yaitu faktor jumlah 

tanggungan keluarga.. 

2. Yulita, 

Astri 

Auditiya 

(2011) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Pengembalian 

Kredit Usaha 

Rakyat Mikro 

Studi Kasus : BRI 

Unit Lalabata 

Rilau, Soppeng. 

Metode penentuan  sampel 

menggunakan teknik 

proportionate 

stratified random sampling 

dimana nasabah KUR Mikro 

di BRI di bidang agribisnis 

yang tergolong dalam 

pengembalian lancar dibagi 

menjadi tiga) strata, yaitu 

nasabah yang tergolong 

dalam sektor pertanian on 

farm budidaya), dan 

pertanian off farm (sector 

perdagangan produk 

pertanian dan industri 

pengolahan (produk 

pertanian).  Analisis data 

menggunakan analisis 

kualitatif dan  kuantitatif 

yaitu dengan deskriptif dan 

analisis menggunakan model 

analisis (Logit) 

Variabel yang 

berpengaruh nyata 

terhadap pengembalian 

KUR Mikro di BRI Unit 

Lalabata Rilau adalah 

variabel jarak tempat 

tinggal nasabah dengan 

BRI dan omset usaha.  

3. Effendi, 

Lutfi 

(2009) 

Faktor- faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pengambilan 

Keputusan 

Nasabah pada 

Bank Muamalat  

Malang 

Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah 

accidental sampling.  

Metode analisis data 

menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

usia, tingkat pendidikan, 

tanggungan keluarga, 

pendapatan per bulan, 

pelayanan yang baik , 

faktor syari’ah 

mempunyai pengaruh 

terhadap pengambilan  
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No. Nama  Judul Skripsi Metode Penelitian Hasil Penelitian 

    keputusan nasabah 

menabung pada Bank 

Muamalat Cabang 

Malang. 

4. Gusti, I 

Agung 

(2013) 

Efektivitas dan 

Dampak Program 

Bantuan Kredit 

Usaha 

Rakyat(KUR) 

Terhadap 

Pendapatan dan 

Kesempatan Kerja 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

di Kota Denpasar 

Teknik pengambilan sampel 

dengan metode purposive.  

Teknik analisis data 

menggunakan statistik 

deskriptif dengan tes Mc 

Nemar.  Indikator tingkat 

keberhasilan KUR dilakukan 

pada variabel input, proses 

serta output bantuan KUR. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

program bantuan KUR 

BRI Tbk. Kanca 

Denpasar Gajah Mada 

tahun 2012 berjalan 

sangat efektif dalam 

meningkatkan 

pendapatan dan 

kesempatan kerja 

Denpasar tahun 2012.  

Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa 

jumlah kesempatan kerja 

UMKM di Kota 

Denpasar lebih 

meningkat setelah 

mengikuti program 

bantuan KUR di BRI 

Tbk. Kanca Denpasar. 

5. Isanda, 

Virgitha A 

(2009) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kelancaran 

Pengembalian 

Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Studi Kasus  pada 

PT Bank BRI 

Unit Cimanggis 

Cabang Pasar 

Minggu 

Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan 

secara purposive.  Analisis 

kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan analisis 

deskriptif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan model 

Analisis Regresi Logistik 

sehingga dapat diketahui 

variabel-variabel penduga 

yang secara nyata 

berpengaruh terhadap 

tingkat kelancaran 

pengembalian KUR 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa faktor-
faktor yang 
berpengaruh 
secara nyata 
terhadap 
tingkat 
kelancaran  
pengembalian 
KUR adalah 
omzet usaha, 
jumlah 
pinjaman, dan 
pinjaman lain.  
Omzet usaha 
memiliki 
pengaruh dan 
keterkaitan 
positif dengan 
kelancaran 
pengembalian 
kredit.  semakin 
tinggi. 

6. Maria dan 

Rachmina 

(2011) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Realisasi dan 

Pengembalian 

Kredit Usaha 

Rakyat 

Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive.  

Model analisis kuantitatif 

yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda dan 

analisi logit.  Analisis 

faktor- faktor yang 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Variabel omzet usaha per 

bulan, tingkat 

pendapatan bersih per 

bulan, jenis usaha, 

jumlah kredit yang 
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mempengaruhi realisasi 

KUR-Kupedes 

menggunakan model analisis 

linier berganda. Sedangkan, 

analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengembalian KUR 

Kupedes menggunakan 

model analisis regresi 

logistic biner. 

diajukan, dan nilai 

agunan berpengaruh 

terhadap realisasi KUR- 

Kupedes pada BRI Unit 

X.  Realisasi KUR-

Kupedes BRI Unit pada 

jenis usaha off farm lebih 

besar dibandingkan jenis 

usaha on farm.  Faktor-

faktor yang berpengaruh 

siginifikan terhadap 

No. Nama  Judul Skripsi Metode Penelitian Hasil Penelitian 

    pengembalian KUR 

adalah jenis kelamin, 

kewajiban per bulan, 

jangka waktu 

pengembalian, dan 

tingkat pendidikan.  

Sementara debitur yang 

memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi 

cenderung tidak 

lancar dalam 

mengembalikan kredit 

 

C. Kerangka Berfikir   

  

Kondisi usaha pada sektor agribisnis perdesaan saat ini masih belum begitu 

berkembang khususnya permodalan petani.  Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya modal dan kurangnya akses ke sumber-sumber permodalan baik 

lembaga formal maupun lembaga informal.  Kredit merupakan salah satu 

faktor pelancar pembangunan pertanian dan solusi masalah pembiayaan.  

Kebutuhan akan  modal ini dilihat sebagai peluang oleh lembaga keuangan 

untuk menawarkan berbagai produk kredit yang bisa memenuhi kebutuhan 

biaya tunai usahatani tersebut.  Lembaga formal, baik pemerintah maupun 

lembaga perbankan, sama- sama memiliki program untuk memenuhi 

ketersediaan modal tersebut.  Program tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). 
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Kredit Usaha Rakyat adalah kredit yang terdiri dari kredit investasi dan kredit 

modal kerja,.  Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih merupakan satu-satunya 

unit BRI yang menyalurkan KUR sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu.  

Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih menyalurkan KUR sektor pertanian 

yang didominasi oleh petani jagung, padi dan hortikultura.  Secara garis besar 

manfaat KUR yang telah diperoleh petani adalah dengan adanya kemudahan 

akses terhadap pembiayaan dan menanggulangi kemiskinan dan perluasan 

lapangan pekerjaan.  

 

Pada perkembangannya kredit yang dapat membantu mencukupi permodalan 

petani tidak hanya dapat dipenuhi oleh bank.  Kredit lain juga dapat dibiayai 

oleh lembaga keuangan lainnya seperti koperasi, kelompok tani ataupun 

individu (rentenir).  Terdapat banyak sumber kredit lain yang ada di 

Kecamatan Adiluwih selain adanya Kredit Usaha Rakyat yakni Kupedes BRI 

dan Kemitraan PTPN VII yang juga menyalurkan kredit modal kerja di 

bidang pertanian.  Adanya kredit sejenis yang mencairkan dana tunai untuk 

proses produksi usahatani menimbulkan persaingan antar bank penyelenggara 

kredit.  Adanya kemudahan akses dalam pengajuan maupun pencairan oleh 

lembaga tersebut memunculkan pertimbangan bahwa alasan seperti apa yang 

menyebabkan petani masih mengambil kredit di bank khususnya di BRI Unit 

Adiluwih.   

 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi keputusan petani untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) BRI di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.  Faktor –faktor 
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tersebut dapat diliat dari faktor internal tingkat pendapatan usahatani (X1), 

modal usahatani (X2), luas lahan (X3) serta factor eksternal berupa  jumlah 

realisasi kredit (X4), bunga kredit (X5), jangka waktu pengembalian (X6)  dan 

lamanya realisasi kredit (X7). 

 

Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif dengan regresi logit (logit) untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani  mengambil 

Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih.  Analisis 

deskriptif untuk mengetahui kredit seperti apa yang sebenarnya diinginkan 

oleh petani di Kecamatan Adiluwih sehingga dapat membantu petani untuk 

mengatasi masalah permodalan usahataninya..  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang ada, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

(1) Diduga keputusan petani mengambil Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat 

Indonesia di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dipengaruhi 

oleh modal usahatani, pendapatan usahatani, luas lahan, jumlah realisasi 

kredit, bunga kredit, jangka waktu pengembalian kredit dan lama 

realisasi kredit.  
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Gambar 1. Alur kerangka pemikiran keputusan petani mengambil Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) BRI di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu 
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