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Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang selalu menggeluti 
industri kecil. Permasalahan ini merupakan akibat dari manajemen keuangan 
yang tidak baik dan sulitnya ~ndustri kecil mendapatkan pinjaman dari 
sumber-sumber dana. Bantuan Dana Bergulir merupakan program 
Disperindag yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan modal pada 
industri kecil di Kota Jambi. Dampak pemberian bantuan Dana Bergulir 
terhadap kinerja industri kecil dirasakan penting untuk diketahui, agar dapat 
dijadikan acuan bagi kelanjutan program berikutnya. 

Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1). mengetahui 
dampak bantuan Dana Bergulir terhadap peningkatan likuiditas dan 
rentabilitas industri kecil makanan dan meubel/kusen; (2). mengetahui 
dampak bantuan Dana Bergulir terhadap tingkat keuntungan industri 
makanan dan rneubellkusen. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, dengan melibatkan 18 
industri kecil makanan yang mendapatkan bantuan, 15 industri makanan 
yang tidak mendapatkan bantuan, 15 industri kecil meubellkusen yang 
mendapatkan bantuan dan 15 industri kecil meubellkusen yang tidak 
mendapatkan bantuan. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan April 
sampai Juni 2002. 

Untuk menggali informasi dari data, metode analisis yang digunakan 
meliputi: metode deskriptif untuk mengetahui proporsi jawaban responden 
terhadap pertanyaan yang diberikan, analisis likuiditas untuk mengetahui 
bagaimana suatu industri kecil dapat memenuhi segala kewajibannya yang 
jatuh tempo, analisis rentabilitas, untuk mengetahui bagaimana perbandingan 
ailtara laba dengan modal yang dipergunakan untuk operasi perusahaan, 
regresi berganda time series untuk melihat pengaruh berbagai variabel bebas 
terhadap perubahan nilai rentabilitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan Dana 
Bergulir tidak dapat meningkatkan likuiditas dan rentabilitas industri kecil 
makananlmeubellkusen. Kekurangan modal pada industri kecil dapat 
disebabkan karena manajemen pembukuan dan manajemen pembelian 
bahan baku yang tidak baik, industri yang belum mendapatkan bantuan juga 
memerlukan bantuan modal, dana bantuan lebih banyak digunakan oleh 

, pengusaha kecil untuk investasi dari pada modal kerja, dan juga 
menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan rentabilitas 
adalah omset, jenis industri, pembinaan, manajemen pembukuan dan tahun. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa program 
pemberian bantuan Dana Bergulir belum layak untuk diberikan kepada 
industri kecil terutarna industri kecil meubel/kusen. Adapun saran-saran yang 
dapat diberikan bagi Disperindag untuk perbaikan program ini adalah: 
(1). sebelum program ini dilanjutkan Disperindag hendaknya harus lebih 
mengetahui permasalahan sebenarnya yang dihadapi oleh setiap jenis 
industri kecil yang telah dan akan diberi bantuan. Sedapat mungkin 
Disperindag meminimalisasi permasalahan tersebut bersama-sama 
pengusaha dan setiap komponen yang berkaitan dengan usaha; 
(2). Pemberian pernbinaan dan pengawasan sangat penting untuk dilakukan. 
Namun demikian pembinaan dan pengawasan terhadap industri kecil ini tidak 
bisa disamaratakan setiap industrinya; (2). pemberian pengetahuan tentang 
manajemen keuangan perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum industri kecil 
diikutsertakan dalam program. Terutama bagaimana cara pembukuan yang 
rapi dan mudah dimengerti oleh pengusaha sendiri, bagaimana mengatur 
pengeluaran kas terhadap pembelian bahan baku dan bagaimana cara 
menentukan besarnya kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pengusaha; 
(3). Jumlah industri dan jumlah tenaga ahli pendamping harus disesuaikan. 
Jumlah industri yang tidak sebanding dengan tenaga ahli yang dapat 
melakukan binaan dan pengawasan, menyebabkan kualitas binaan serta 
pengawasan terhadap penggunaan dana dari industri kecil tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Sedangkan saran yang dapat diberikan kepada pengusaha kecil 
adalah: (1). pengusaha kecil hendaknya tidak lagi berorientasi kepada jumlah 
produk, tetapi lebih kepada orientasi pasar. Dengan berorientasi pada pasar 
diharapkan produk yang dibuat dapat diterima oleh konsumen dan semakin 
besar pangsa pasar yang dapat dijangkau; (2). adanya moral hazard yang 
baik dari pengusaha untuk menggunakan dana bantuan betul-betul bagi 
keperluan pengembangan usaha dan menyadari bahwa dana tersebut 
selanjutnya digunakan bergulir untuk kemajuan usaha-usaha yang lain; (3). 
hendaknya pengusaha memisahkan antara keuangan rumah tangga dan 
keuangan usaha sehingga keuntungan usaha yang seharusnya dapat 
dilakukan untuk ~enambahan modal, tidak di~akai  untuk ke~erluan keluarga. 
Untuk itu perlu pembuatan catatan keuangan yang rapi dan sistematis, agar 
pengusaha dan pihak pemberi dana dapat melakukan penilaian dengan lebih 
balk terhadap usaha tersebut; (4). pengusaha kecil hendaknya rnau terus 
belajar mengenai manajemen, terutama menajemen keuangan seperti 
membuat pembukuan yang benar, membuat arus kas dan laporan rugi laba. 
Dengan adanya manajemen keuangan yang sederhana dan mudah 
dimengerti, maka pengusaha dapat mengetahui sebab terjadinya kekurangan 
modal, apakah karena naiklturunnya penjualan, karena kesalahan pada 
manajemen keuangan sendiri atau karena masalah piutang yang belum 
tertagih. Dengan mengetahui ha1 tersebut maka pengusaha dapat mengambil 
keputusan yang tepat untuk pengembangan usahanya. 
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