
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

- Dalam UU nomor 911995 pasal 14 tentang Usaha Kecil, 

disebutkan bahwa "Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan 

pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan 

pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi". Hal ini 

mencerminkan bahwa pembinaan usaha kecil dan menengah menjadi 

tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pembinaan 

UKM dinilai sangat strategis dan penting dilakukan, mengingat industri 

kecil diyakini telah memberikan andil yang cukup besar dalam 

pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi yang melanda lndonesia sejak 

tahun 1997. 

lndustri kecil, selain mempunyai potensi dalam penggunaan local 

content yang tinggi, juga memiliki potensi yang cukup besar dalam 

penyerapan tenaga kerja. Data BPS tahun 2000 menunjukkan usaha kecil 

dan menengah berjumlah 39,04 juta unit dan menyerap 99 % dari total 

angkatan kerja di lndonesia. Hal ini dapat terjadi karena setiap unit 

investasi pada sektor ini dapat menciptakan lebih banyak kesempatan 

kerja dibandingkan dengan investasi menengah dan besar. 

Penggunaan teknologi yang sederhana merupakan ciri spesifik 
. . 

industri kecil di lndonesia. Keuntungan penggunaan teknologi sederhana 

dalam proses produksi adalah rendahnya biaya overhead. Biaya overhead 

yang kecil ini dapat berpengaruh terhad.ap harga pokok produksi. Dengan 
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harga pokok produksi yang rendah maka harga jual ke konsumen juga 

dapat lebih murah, sehingga produknya diharapkan dapat bersaing. 

Namun demikian, keterbatasan modal sering kali merupakan - -. 

penghambat perkembangan industri kecil. lndustri kecil mengalami 

kesulitan membuat produk dengan jumlah yang lebih besar dan ~nutu 

yang lebih baik, karena modal yang dimiliki terbatas. Berkurangnya modal, 

sering kali diakibatkan oleh lamanya tingkat pengembalian modal kerja 

awal dan adanya kesalahan dalam pengelolaan modal kerja itu sendiri, 

seperti pencampuradukan antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan 

rumah tangga atau bahkan modal kerja dipergunakan untuk investasi 

baru. 

Posisi yang menyulitkan bagi industri kecil untuk melakukan 

pinjaman modal adalah overestimation atas resiko pinjaman pada 

industri kecil oleh bank. Akibat ketidakpercayaan bank-bank komersial 

terhadap industri kecil, maka bank-bank tersebut menetapkan resiko 

pinjaman untuk industri kecil terlalu tinggi (Kompas, 2001). Tindakan yang 

sering dilakukan pihak bank untuk rneminimalisasi resiko pinjaman adalah 

penerapan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi, jumlah pinjaman yang 

sedikit dan jangka waktu pengembalian yang pendek. 

Jumlah kredit macet UKM secara keseluruhan adalah Rp. 28.1 

trilyun, .yang terdapat di bank-bank BUMN (BNI, Mandiri, BRI dan BTN) 

senilai Rp. 10.2 trilyun, bank non BUMN (Lippo, Niaga, Danamon, BII) 

senilai Rp. 4.8 trilyun, BPPN senilai Rp. 3.1 trilyun dan Dirjen Piutang dan 

Lelang Negara sebesar Rp. 10 Trilyun (Kompas, 2002). Mengatasi 
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permasalahan utang tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan 

kebijakan restrukturisasi utang usaha kecil dan menengah yang 

kooperatif dalam penyelesaian utangnya, yang mempunyai prospek usaha 

yang baik, mempunyai rnaksimum kredit atau sisa utang pokok 

Rp. 5 rnilyar tertanggal 31 Desember 1997 dan kredit telah diproses 

sesuai dengan perundangan dan kebijakan yang berlaku. 

Untuk Kota Jambi, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk 

program pengembangan industri kecil, melalui Dana Pembangunan 

KabupatenIKota (DPKK). Salah satu bentuk program tersebut adalah 

bantuan Dana Bergulir bagi industri kecil yang berada di Kota Jambi. 

Dana Bergulir ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBD) Kota Jambi. tahun anggaran 2000, yang disahkan dengan 

keputusan Walikota Jambi No. 915/17/DIPDAlDPKK-KU2000 dan 

pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kota Jambi. 

Adapun tujuan dari program bantuan Dana Bergulir ini adalah untuk 

niemperkuat aspek permodalan industri kecil dalam mendayagunakan 

sumber daya yang dimilikinya, sehingga mampu meningkatkan kinerja 

usahanya. Selain itu tujuannya juga untuk mengembangkan produktifitas 

industri kecil, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

lnenyeraplebih banyak tenaga kerja. 

Dana yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar 

Rp. 420.000.000,- dan yang telah disalurkan sejumlah Rp. 387.000.000,-, 

dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 88 industri kecil. Adapun jenis 

http://www.mb.ipb.ac.id



industri kecil yang mendapatkan bantuan tidak ditentukan oleh 

Disperindag, dalam artian semua jenis industri kecil yang telah memenuhi 

kr~ter~a dan melengkapi persyaratan serta dinilai layak untuk menerlma 

bantuan Dana Bergulir akan diberikan kesempatan mendapatkan bantuan 

Dana Bergulir. Namun demikian, besar dana yang dibagikan bervariasi 

menurut hasil penilaian terhadap industri tersebut. Jumlah penyaluran 

dana untuk masing-masing industri secara lebih lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. lndustri Kecil Penerima Bantuan Dana Bergulir di Kota Jambi 

Seperti yang terlihat pada Tabel 1, jumlah industri terbesar yang 

menerima bantuan Dana Bergulir adalah industri kecil makanan, 

sedangkan jumlah dana terbesar diterima oleh industri kecil 

meubel/kusen. Porsi dana yang diberikan kepada kedua industri ini 

mencapai 73 % dari total dana yang dibagikan. Namun, sampai saat ini 

belum ada penilaian terhadap kinerja kedua industri kecil ini pasca 

Jenis lndustri Kecil 

Makanan 

Minuman 

Meubellkusen 

Obat tradisional 

Batubata 

Lain-lain 

Jumlah 

Jumlah lndustri Kecil 

35 

3 

30 

2 

9 

9 

I 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jarnbi. 2001. 

88 

Total Bantuan 
(RP) 

112.000.000 

11 .OOO.OOO 

164.000.000 

20.000.000 

33.500.000 

47.500.000 

378.000.000 
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pemberian bantuan Dana Bergulir, sebagaimana yang diharapkan dalam 

tujuan semula. Keberhasilan pemberian bantuan seringkali diartikan 

dengan lunas atau tidaknya bantuan yang diberikan. Padahal mungkin 

saja dana untuk pengembalian bantuan bukan berasal dari laba usaha. 

Untuk itu perk dilakukan penelitian tentang keberhasilan program Dana 

Bergulir ini terhadap kinerja industri kecil makanan dan meubel/kusen 

yang telah mendapat bantuan tersebut. 

1.2. Rurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

a. Apakah pemberian bantuan Dana Bergulir dapat meningkatkan 

likuiditas dan rentabilitas industri kecil makanan dan industri 

kecil meubellkusen? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai rentabilitas 

industri kecil makanan dan industri kecil meubellkusen? 

1.3. Tujuan Penelitian I 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis dampak pemberian bantuan Dana Bergulir 

terhadap peningkatan likuiditas dan rentabilitas industri kecil 

makanan dan meubellkunsen. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rentabilitas 

industri kecil makanan dan industri kecil meubellkusen. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan masukan bagi Disperindag dalam memperbaiki 

sistem pembinaan terhadap industri kecil. 

b. Memberikan masukan bagi pengusaha industri kecil ~ ~ n t u k  

kemajuan usahanya. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis finansial dari 

industri kecil makanan dan meubellkunsen yang telah diberi bantuan 

bantuan Dana Bergulir di Kota Jambi. Dalam penelitian ini, untuk analisis 

likuiditasi hanya digunakan konsep likuiditas, karena dalam usaha kecil 

sulit membedakan antara kegiatan finansial perusahaan dengan pribadi. 
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