
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

 
Lemahnya akses golongan masyarakat mikro terhadap lembaga keuangan 

formal menjadi peluang bagi para rentenir mendekati para pelaku sektor mikro 
untuk membantu aktivitas keuangan (Wauran, 2012). Ketidaktahuan pelaku usaha 
mikro mengenai lembaga keuangan sering membuat mereka terjebak dengan 
lintah darat akibat adanya uang tabungan yang keberadaannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan maupun adanya ketetapan tingginya suku bunga kredit 
(Nursanti, Suryana, dan Waspada, 2009). 

Menurut Widjajanti (2009), Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu 
usaha dimana terdiri dari sekelompok orang yang menawarkan barang atau jasa di 
atas trotoar dan badan jalan dengan menggunakan alas terpal dan gerobak, 
memiliki usaha resmi, setengah resmi, dan tidak resmi, serta menjalankan 
usahanya baik pagi, sore, maupun malam hari. Menurut Suparano dan Hidayanti 
dalam Ladauda, Kinanti, Sina, Hauteas (2011), PKL merupakan sekelompok 
orang yang menjual makanan maupun minuman di tempat umum tanpa adanya 
pengolahan lebih lanjut pada makanan tersebut. PKL termasuk kedalam sektor 
mikro yang memiliki ciri-ciri yaitu usaha dijalani oleh perorangan, memiliki 
kekayaan bersih maksimal lima puluh juta rupiah, dan memiliki hasil penjualan 
tahunan maksimal tiga ratus juta per tahun (UU UKM No 20 Tahun 2008 dalam 
Sriyana, 2010).  

Keberadaan PKL didominasi oleh kaum migran yang tidak mampu 
terserap oleh sektor pekerja formal akibat adanya persyaratan pendidikan dan 
keterampilan khusus yang wajib dipenuhi dan PKL selama ini dianggap sebagai 
sumber permasalahan di wilayah perkotaan karena jumlahnya semakin meningkat 
seiring dengan majunya suatu kota sehingga menjadikan penataan kota semakin 
terlihat tidak rapih (Hamidjoyo, Warella, dan Mufiz, 2005). Disisi lain, 
keberadaan PKL memberikan aspek positif yang yaitu mampu berfungsi sebagai 
katup pengaman ekonomi untuk membuka lapangan pekerjaan baik untuk diri 
sendiri maupun orang lain (Heryani, 2006). 

Menurut Pratama, Yesi, Walidain, Setianingsih, dan Putra (2009), sebagai 
bagian dari kelompok masyarakat, PKL memiliki peranan sebagai penggerak 
ekonomi bagi negara melalui kegiatan menabung pada lembaga keuangan dimana 
uang yang disimpan pada lembaga keuangan tersebut akan disalurkan dalam 
bentuk kredit kepada pihak lain. Indikator yang menggambarkan bahwa seorang 
PKL dapat menabung yaitu adanya sisa pendapatan bersih berupa pendapatan 
hasil penjualan setelah dikurangi dengan seluruh total kebutuhan konsumsi. 
Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa beberapa PKL di Kota Bogor 
memiliki omset harian yang besar seperti yang terlihat pada Tabel 5. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu lembaga 
keuangan mikro adalah alternatif bagi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku 
usaha mikro yang disebabkan oleh rentenir tersebut (Bank Indonesia, 2013b). 
Menurut Hartono, Djohar, dan Daryanto (2008), lembaga keuangan yang tepat 
dan strategis untuk melayani jasa perbankan bagi pelaku usaha mikro adalah BPR, 
karena kunci keberhasilan BPR yaitu dalam pemberian pelayanan antara lain 
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seperti lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat, menawarkan prosedur dan 
pelayanan yang sederhana dan proses yang cepat, serta mengutamakan 
pendekatan personal dengan masyarakat setempat. 

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang 
keberadaannya patut diperhitungkan karena pada tahun 2020 negara Indonesia 
akan menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean yang menjadikan BPR 
bersaing dengan bank-bank yang ada di Indonesia serta bank asing yang masuk 
dan mendirikan cabang di Indonesia, sehingga kondisi ini membuat BPR harus 
dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan pada industri perbankan 
(Infobank, 2013a). Menurut Hadinoto (2008), Dana pihak ketiga (DPK) adalah 
salah satu ukuran kinerja bagi bank. Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), 
DPK BPR saat ini masih didominasi oleh produk deposito dimana sampai pada 
tahun 2012 pertumbuhan produk deposito BPR yaitu 21,13% per tahun sedangkan 
pertumbuhan produk tabungan yaitu 19,82% per tahun (Infobank, 2013a).  

Tabungan adalah sumber penting investasi sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi dimana pada umumnya suatu negara menghadapi 
permasalahan keterbatasan dana untuk membiayai investasi. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya intensif yaitu memobilisasi 
tabungan dari berbagai sumber seperti penghimpunan dana pihak ketiga melalui  
kesanggupan dan kemauan masyarakat dari sisi penabung dan peran serta 
perbankan sebagai lembaga intermediasi penghimpun dan penyalur dana (Basic 
Credit Training Bank Bukopin, 2009). 

Menabung merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan  
masyarakat melalui penyisihan sebagian pendapatannya untuk disimpan dan 
dipergunakan kelak untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, 
dan tersier. Menurut Fisher dan Anong (2012), menabung dapat dilakukan oleh 
seseorang untuk mengantisipasi hal yang bersifat mendadak dan penting dan 
untuk keamanan dalam memenuhi kebutuhan di masa depan. Masyarakat yang 
menyimpan tabungan di lembaga keuangan akan memperoleh keutungan seperti 
jaminan keamanan dana, suku bunga yang dibayarkan secara rutin setiap bulan, 
serta adanya hadiah yang diberikan secara langsung atau melalui undian (Bank 
Indonesia, 2013a). 

Adanya jaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan 
terhadap simpanan masyarakat di BPR belum didukung sepenuhnya oleh 
masyarakat untuk menabung ( LPS, 2013 dan Sindonews, 2013b), hal ini sesuai 
dengan pernyataan Aviliani (2012), bahwa minat menabung masyarakat di 
Indonesia saat ini masih rendah karena adanya tingkat kebutuhan konsumsi. Pada 
Tabel 1, persentase pertumbuhan kredit yang diberikan oleh BPR mengalami 
peningkatan dalam waktu satu tahun yaitu sebanyak 121% dibandingkan dengan 
persentase pertumbuhan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yaitu 
sebanyak 116%, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat masyarakat 
untuk menabung di BPR.  

Menurut Anwar, Kusuma, Rahmatia, Fatmawati, Usman, dan Hamrulla 
(2007), BPR sebagai salah satu lembaga keuangan mikro sangat menunjang 
pertumbuhan segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dan 
turut membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perilaku menabung yang 
dilakukan oleh PKL dapat membantu perkembangan sektor UMKM lainnya 
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karena dana tabungan yang disimpan akan disalurkan melalui BPR kepada pelaku 
usaha di sektor UMKM lainnya  

BPR memberikan banyak keuntungan bagi nasabah yang menyimpan dana 
sebagai tabungan, yaitu seperti suku bunga yang kompetitif, tidak adanya biaya 
administrasi bulanan, dapat menyisakan saldo minumum yang rendah, dapat 
menyetorkan tabungan dalam jumlah nominal uang kecil sehingga masyarakat 
ikut serta dalam meningkatkan manfaat uang receh, dana tabungan dapat 
digunakan sebagai agunan kredit, adanya layanan jemput bola dana tabungan oleh 
petugas BPR, dapat melayani tabungan secara berkelompok sebagai bagian dari 
pembiayaan, adanya program hadiah langsung dan hadiah undian, serta simpanan 
tabungan masyarakat dijamin oleh LPS (Intan dan Linda, 2013).  

 
Tabel 1. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat konvensional skala nasional 
 2012 2013 

April Mei April Mei 
Jumlah BPR 1.667 1.668 1,639 1,641 
Jumlah Nasabah 
Tabungan 

8,661, 906 8,754, 957 9,346,238 9,213,363 

Jumlah Debitur 3,308, 023 3,246, 120 3,224,003 3,213,462 
Jumlah Dana 
Tabungan (Rp) 

12,733,203,733 12,941,306,361 15,090,900,761 15,075,341,109 

Jumlah Kredit 
yang Diberikan 
(Rp) 

44,472,354,714 45,448,157,755 53,748,918,398
  

55,023,408,550 

Sumber: Bank Indonesia, 2013c 
 

Maliki (2013) menjelaskan bahwa saat ini banyak petugas BPR yang 
melakukan pendekatan langsung kepada pelaku sektor mikro dengan cara 
memberi kredit pembiayaan sehingga secara langsung membuat pelaku mikro 
yang mendapatkan kredit tersebut memiliki rekening tabungan yang membuat 
seolah pelaku mikro tersebut telah menabung di BPR. Hal ini ditunjang oleh data 
yang dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa berdasarkan data dari BPR X di Kota 
Bogor, rekening tabungan yang ada pada BPR saat ini didominasi oleh debitur 
yang meminjam kredit untuk kebutuhan pembiayaan dimana pembukaan rekening 
tabungan tersebut merupakan media untuk pembayaran kewajiban kredit setiap 
bulannya.  
 
Tabel 2. Jumlah rekening tabungan, rekening tabungan persyaratan kredit, jumlah 

nominal tabungan, dan jumlah outstanding kredit Tahun 2011 dan 
Tahun 2012 pada BPR X di Kota Bogor 

 Desember 2011 Desember 2012 
Jumlah Rekening Tabungan 2,434 2,878 
Jumlah Rekening Tabungan Persyaratan 
Kredit 

1,521 1,960 

Jumlah Nominal Tabungan (Rp) 1,207,318,079 2,125,015,244 
Jumlah Outstanding Kredit (Rp) 25,972,431,280 30,903,629,520 

Sumber : BPR X Kota Bogor (2013) 
 
Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

beberapa PKL di Kota Bogor, terlihat bahwa PKL telah memiliki perilaku 
menabung secara non bank baik melalui celengan, arisan, dan membeli aset. 
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Selain itu dalam penelitian pendahuluan ini terdapat pula PKL yang tergabung 
dalam suatu modal sosial yang dijelaskan oleh Supratiwi (2012) modal sosial 
sebagai kerjasama di dalam komunitas dalam bentuk aturan, pertukaran timbal 
balik dan jaringan kesepakatan antar warga. Modal sosial yang yang dilakukan 
oleh PKL yaitu dalam hubungannya dengan aspek ekonomi yaitu aktivitas 
memberikan pinjaman modal kepada anggotanya. 

 
Tabel 3. Hasil survei pendahuluan terhadap beberapak pedagang kaki lima di Kota 

Bogor tahun 2013 
No Nama 

PKL 
Asal Daerah Produk yang 

Dijual 
Rata-rata 

Omset  
Per Hari  

(Rp) 

Rata-rata 
Keuntungan 

Per Hari 
(Rp) 

Aktivitas 
Menabung Non 

Bank 

1 Sodik Lamongan Soto 420.000,- 255.000,- Menabung 
Celengan, 
Mengikuti 

Arisan 
2 Jay Madura Sate 600.000,-   300.000,- Membeli tanah, 

Mengikuti 
Arisan 

3 Supra Tasikmalaya Gorengan 250.000,- 106.000,- Mengikuti 
Arisan, 

pemberian 
pinjaman 

 
Pada tahun 2011 berdasarkan data dari Kantor Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil Menengah Kota Bogor, jumlah PKL di Kota Bogor mencapai 9.883 orang 
yang tersebar di enam kecamatan, dan Kota Bogor memiliki pertumbuhan PKL 
sebesar 20 persen setiap tahun (Pemerintah Kota Bogor, 2013). 
 
Tabel 4. Jumlah dan penyebaran PKL di enam kecamatan Kota Bogor pada tahun 

2011 
Kecamatan Jumlah (orang) 

Bogor Barat 852 
Bogor Selatan 2.044 
Bogor Utara 1.344 
Bogor Timur 1.204 
Bogor Tengah 3.882 
Tanah Sareal 557 

Jumlah 9.883 
Sumber: Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, dalam BPS, 2012 
 
 
Tabel 5. Omset penjualan per hari pedagang kaki lima di Kota Bogor Tahun 2012 

Omset Persentase (%) Banyak PKL (orang) 
≤ Rp. 100.000,- 18 22 
Rp. 101.000,- s.d Rp. 250.000,- 25,4 31 
Rp. 251.000,- s.d Rp. 500.000,- 35,2 43 
Rp. 501.000,- s.d Rp. 750.000,- 13,1 16 
Rp. 751.000,- s.d Rp. 1.000.000,- 4,1 5 
≥ Rp. 1.000.000,- 4,1 5 

Total 100 122 
Sumber : Mulyana (2012) dalam Tesis Faktor-Faktor  yang Membentuk Intensi Berwirausaha     

serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku dan Kinerja Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor  
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Sikap memiliki konsistensi dengan perilaku (Sumarwan, 2011) yaitu 
apabila seorang PKL memiliki sikap yang positif terhadap kegiatan menabung di 
BPR maka ia akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung di BPR. 
Menurut Ajzen di dalam Alam dan Sayuti (2011), sikap yang membentuk perilaku 
seorang, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (attitude 
toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan pengendalian perilaku 
(perceived behavioral control). Ketiga faktor yang membentuk sikap tersebut 
berasal dari adanya kepercayaan bahwa perilaku menabung dapat memberikan 
hasil yang baik, kelompok acuan yang bisa menimbulkan motivasi positif bagi 
PKL untuk menabung di BPR, serta keyakinan akan faktor bersifat non 
motivasional yang mendorong PKL untuk menabung di BPR. 

 
Perumusan Masalah 

 
Tingginya jumlah PKL di Kota Bogor merupakan potensi besar bagi 

penghimpunan dana tabungan yang secara tidak langsung menjadikan PKL 
tersebut turut berperan serta sebagai penggerak aktivitas ekonomi bagi Kota 
Bogor. Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, 
terlihat bahwa beberapa PKL di Kota Bogor telah memiliki minat menabung yang 
ditunjukan oleh adanya penyimpanan sebagian sisa pendapatan hasil penjualan 
secara non bank. 

Adanya persaingan yang dilakukan oleh BPR dengan bank lain untuk tetap 
mempertahankan keberadaanya pada industri perbankan menjadikan BPR harus 
meningkatkan kinerja salah satunya dengan meningkatkan nilai dana pihak ketiga. 
BPR merupakan salah satu alternatif tempat menabung bagi PKL karena tepat dan 
strategis untuk melayani jasa perbankan bagi pelaku usaha mikro selain itu tidak 
merugikan PKL jika dibandingkan dengan rentenir karena adanya jaminan dana 
dan manfaat lain. Hal ini menjadikan adanya potensi besar bagi BPR untuk 
menghimpun dana pihak ketiga berupa tabungan dari kelompok PKL selaku 
pelaku usaha mikro. 

Memahami sikap sama artinya dengan memahami apa yang disukai dan 
tidak disukai oleh konsumen (Engel, Blackwell, Miniard, 1992). Sikap merupakan 
ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan 
sikap dapat menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan 
manfaat dari objek tersebut. Sikap yang terbentuk akan berpengaruh terhadap niat 
(intention) seseorang untuk berperilaku tertentu (behavior intention), yang dalam 
hal ini adalah niat seorang PKL untuk menabung di BPR. Niat yang tinggi 
terhadap menabung di BPR akan cenderung mengarahkan PKL pada perilaku 
menabung di BPR, oleh karena itulah melihat faktor-faktor yang berkontribusi 
dalam pembentukan minat menabung merupakan hal yang penting. Hal ini akan 
dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan keengganan PKL serta hal 
yang dapat mendorong minat PKL untuk menabung di BPR. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen, 
terdapat tiga faktor yang membentuk niat konsumen untuk dapat melakukan suatu 
perilaku yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif 
(subjective norm), dan kontrol perilaku (perceived behavioral control).  

Faktor sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) merupakan 
evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan perilaku dan mengacu kepada perasaan 
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seseorang yang menyukai atau tidak menyukai terhadap suatau objek ketika 
melakukan perilaku tertentu. Sikap seseorang terhadap tingkah laku tertentu 
merupakan hasil dari dua faktor yaitu kepercayaan yang ada pada seseorang 
mengenai konsekuensi perilaku spesifik akan memberikan hasil tertentu dan 
evaluasi dari akibat yang mungkin terjadi akibat melakukan perilaku tersebut.  

Faktor norma subjektif (subjective norm) diartikan sebagai persepsi dari 
elemen sosial yaitu opini orang lain dari kelompok acuan yang mempengaruhi 
niat seseorang untuk berperilaku tertentu serta mengacu kepada kekuatan motivasi 
seseorang untuk mengikuti dugaan opini kelompok acuan tersebut. Norma 
subjektif  terdiri dari dua komponen, yaitu kepercayaan normatif bahwa kelompok 
acuan menginginkan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dan motivasi 
untuk memathuhi dengan kelompok acuan. 

Faktor kontrol perilaku (perceived behavioral control), merupakan 
seseorang merasa mampu untuk berperilaku tertentu yang dapat dinyatakan 
sebagai kontrol perilaku non motivasional yang dirasakan. Kontrol perilaku ini 
terdiri dari dua aspek, yaitu keyakinan akan faktor yang mendorong atau 
menghalangi suatu perilaku serta kekuatan faktor yang mendorong atau 
menghalangi perilaku. 

Dari uraian permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pendapatan harian PKL yang tidak digunakan untuk konsumsi 
serta karakteristik individu dan usaha PKL memiliki hubungan terhadap 
minat menabung di BPR? 

2. Bagaimana komponen sikap sesuai dengan Theory of Planned Behavior 
yang terdiri dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 
pengendalian perilaku dapat mempengaruhi minat PKL untuk menabung 
di BPR? 

3. Bagaimana implikasi manajerial dari hasil penelitian ini dapat menjadi 
masukan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk meningkatkan minat PKL 
dalam menabung di BPR? 
 

 
Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan amsalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis apakah pendapatan harian PKL yang tidak digunakan untuk 

konsumsi serta karakteristik individu dan usaha PKL memiliki hubungan 
dengan minat menabung di BPR  

2. Menganalisis komponen sikap sesuai dengan Theory of Planned Behavior 
yang dapat mempengaruhi minat PKL untuk menabung di BPR. 

3. Merekomendasikan strategi dan program yang dapat menjadi masukan 
bagi BPR untuk meningkatkan minat nasabah dari kelompok PKL yang 
berpotensi meningkatkan komposisi dana pihak ketiga berupa tabungan. 
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Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain 
adalah: 

1. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu sebagai referensi yang bermanfaat 
untuk dapat meningkatkan minat PKL untuk menabung di BPR.  

2. Penulis, yaitu dapat memberikan pengetahuan mengenai aplikasi dari 
teori sikap yang dapat mempengaruhi perilaku. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Pedagang kaki lima yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian 
kali ini adalah mereka yang memiliki usaha makanan siap dikonsumsi maupun 
belum siap dikonsumsi secara menetap di atas trotoar maupun badan jalan serta 
mereka yang menjajakan usahanya secara berpindah yaitu secara asongan hingga 
dengan menggunakan media fisik kendaraan bermotor. Hal ini menjadi kelemahan 
dalam penelitian ini karena terdapat beberapa definisi mengenai pedagang kaki 
lima yang sangat luas jika dilihat dari aspek berdasarkan kesiapsajian barang yang 
ditawarkan kepada konsumen hingga media fisik yang digunakan. Luasnya 
definisi mengenai pedagang kaki lima ini tidak mengurangi esensi dari penelitian 
yang dilakukan karena contoh responden tetap diarahkan kepada PKL sesuai 
dengan definisi awal yang telah disebutkan yaitu mereka yang memiliki usaha 
menetap, setengah menetap, dan berpindah dengan berbagai media fisik usaha dan 
berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Permasalahan 
yang diteliti dibatasi pada faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya sikap 
menabung pada PKL yang dapat mendorong minat menabung di BPR. Penelitian 
ini hanya melihat keinginan menabung dari PKL sebagai subjek penelitian dimana 
PKL yang diteliti merupakan seseorang yang belum memiliki rekening tabungan 
di bank lain maupun di BPR baik itu berasal dari adanya proses pembelian kredit 
yang dilakukan sengaja oleh petugas BPR maupun pembukaan rekening yang 
dilakukan sendiri oleh PKL.  
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