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RINGKASAN 

Perkembangan dunia usaha tidak lagi didominasi oleh pelaku usaha besar, tetapi juga 

menengah, kecil bahkan mikro. Pelaku usaha yang berskala mikro ini diberikan kesempatan untuk 

berkembang. Kredit usaha rakyat (KUR) diterapkan sebagai produk inovatif yang ditujukan 

khusus bagi pengusaha mikro. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan, 

kemudahan penggunaan, norma subyektif pengusaha mikro dan trust terhadap penggunaan kredit 

keuangan mikro. Kemudian, riset ini juga menggunakan pendekatan empat elemen  availability 

(ketersediaan), affordability (bisa terjangkau), awareness (kesadaran) dan acceptability (bisa 

diterima) guna menganalisis keputusan menggunakan kredit keuangan mikro. Dalam riset ini, 

pendekatan akan menggunakan kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan 

kuantitatif ini menggunakan survey melalui penyebaran kuesioner, namun responden akan 

didampingi karena mempertimbangkan latar belakang dan karakteristik responden. Pendekatan 

kualitatif digunakan untuk melakukan wawancara mendalam. Dengan demikian, pendekatan ini 

bisa diharapkan membantu peneliti untuk mendapatkan data lebih detail dari masyarakat sebagai 

nara sumber.  

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberikan masukan  bagi pembuat 

keputusan yang lebih tinggi yaitu perusahaan dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi 

peningkatan kesejahteraan dan kemitraan yang lebih baik. Manfaat penelitian ini terkait dengan 

keefektifan program KUR bagi Pemerintah adalah  tercapainya percepatan pengembangan sektor 

riil dan pemberdayaan pelaku usaha mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan 

kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Paling tidak, pencapaian analisis data terkait 

dengan penerimaan KUR bisa memberikan kebijakan bagi Pemerintah untuk merumuskan strategi 

dan menyusun program yang memberikan implikasi bagi akses kemudahan pelaku usaha mikro 

untuk mengembangkan usaha. Selain itu, tingkat penerimaan program KUR ini bisa menjadi 
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barometer untuk peningkatan perekonomian masyarakat rural dan mendorong program 

Pemerintah yang berusaha untuk mengentas kemiskinan.  

 

PRAKATA 

 Laporan penelitian ini merupakan laporan akhir atas penelitian yang sedang dilakukan 

terkait dengan adopsi Kredit Usaha Rakyat (KUR)  oleh pelaku usaha mikro di daerah Kudus, 

Denpasar, Kendal, Semarang, Jepara, Kudus, Pati, dan Purwodadi.  Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis motivasi-motivasi pelaku usaha untuk melakukan adopsi KUR dalam mendukung 

kegiatan usaha bisnis. Penelitian ini menggunakan rerangka kerja Technology Acceptance Model 

dan 4As yang meliputi persepsi kegunaan (perception of use), persepsi kemudahan menggunakan 

(perception of easiness to use), aspek ketersediaan (availability), aspek upaya mendapatkan 

(affordability), pemahaman (awareness), kesediaan menerima (acceptability), kepercayaan (trust), 

dan faktor sosial (social factor) untuk menjelaskan faktor-faktor pelaku usaha dalam berniat adopsi 

KUR. 

 Data yang sudah terkumpul sebanyak 498 buah kuesioner dan 9 wawancara dengan pelaku 

usaha. Total kuesioner yang ditargetkan untuk dikumpulkan sebanyak 500 buah. Luaran yang juga 

sudah diupayakan dalam proses adalah menulis  aspek konseptual dari Technology Acceptance 

Model untuk bisa dipublikasi. Selain proses penulisan konseptual, hasil penelitian ini akan 

dipublikasikan dalan jurnal internasional berindeks Scopus.  

 Laporan Akhir  Penelitian ini bisa menjadi informasi untuk Universitas Indonesia sekaligus 

DIKTI sebagai pemberi hibah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti sebagai penerima 

hibah untuk menggunakan dana sebaik mungkin agar penelitian bisa selesai. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan pemberi KUR dan pemerintah untuk 

bisa memberikan kebijakan insentif bagi pelaku usaha.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite 

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor  4 Tahun 2015,  Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap telah memberikan kontribusi yang sangat 

signifikan khususnya untuk penciptaan lapangan pekerjaan dalam berperan dan menyumbang 

kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja 

terbesar yaitu 97,2% dan menyumbang sekitar 56,5%  pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB) pada tahun 2012. Para pelaku usaha ini baik yang memiliki skala mikro, kecil dan 

menengah yang bergerak di sektor pertanian, laut, peternakan, pertambangan, kerajinan, 

perdagangan dan penyedia jasa lainnya telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kegiatan 

ekonomi.   

Masih berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, 

Indonesia telah memiliki jumlah UMKM  sejak tahun 2013 sebanyak 57,9  juta unit usaha. Hal ini 

mengalami peningkatan  dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat 

dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada 

tahun 2009. Dengan demikian diharapkan bahwa, UMKM  dapat mewujudkan kontribusi yang 

luas pada perekonomian Indonesia, meningkatkan produktivitas dan bisa melahirkan jumlah 

wirausaha baru, dan tentu saja kegiatan ini akan mengurangi angka kemiskinan.  

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah perlu memberikan ruang bagi munculnya pelaku 

usaha kecil agar bisa mengurangi angka kemiskinan melalui penciptaan usaha baru. Hal ini juga 

menjadi perhatian dunia global. Menurut Gouillart (2008), masyarakat kecil ini harus menjadi 

bagian dari penerapan keuangan global sehingga akan tercipta demokratisasi konsumsi yang 

menawarkan produk untuk mampu dibeli oleh masyarakat tersebut  beserta kesetaraan kualitas. 
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Ada aspek positif dalam menanggapi data tersebut. Masyarakat kecil tersebut tidak selalu dianggap 

sebagai masyarakat yang tidak memiliki potensial sama sekali. Secara etis, masyarakat  tersebut 

merupakan bagian sistem dalam perekonomian global yang perlu diperhatikan melalui 

peningkatan taraf hidup dan dukungan program-program kesejahteraan lainnya (Choi, Kim, and 

Kim, 2010).  

Salah satu program untuk mendukung kemampuan masyarakat kecil tersebut  adalah 

keuangan inklusi.  Pada acara Toronto Summit tahun 2010, ada sembilan prinsip untuk 

memberikan kesempatan pada masyarakat bottom of pyramide yaitu  leadership, diversity, 

innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework. 

Secara garis besar, keuangan inklusi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, 

mendukung stabilitas sistem keuangan, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan 

potensi pasar baru bagi perbankan,  mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) 

Indonesia, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang 

berkelanjutan serta mengurangi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan   (www.bankindonesia.go.id). 

Pemerintah Indonesia sudah berusaha menerapkan program untuk mendukung peningkatan 

HDI di Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan prinsip keuangan inklusi. Penerapan 

prinsip keuangan inklusi salah satunya adalah bantuan kredit keuangan mikro dari perusahaan 

sebagai orientasi bisnis sekaligus bagian tanggung jawab.  Kredit yang diberikan adalah Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan November 2007. Kredit ini bertujuan untuk memudahkan 

pembiayaan dalam kegiatan usaha. Selain itu, Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga sudah 

merumuskan kebijakan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku 

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung 

strategi pembangunan yang akan dilaksanakan terkait dengan 1) peningkatan kualitas sumber daya 

manusia; 2) peningkatan akses pembiayaan; 3) perluasan skema pembiayaan; 4) peningkatan nilai 

http://www.bankindonesia.go.id/
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tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4) penguatan kelembagaan usaha; 5) peningkatan 

kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.  

 Adanya dukungan peraturan pemerintah tersebut, banyak bank pelaksana sebagai bank 

yang melaksanakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah sebagai penyalur KUR Mikro.  Ada syarat bagi bank untuk berperan sebagai Bank 

Pelaksana untuk  menyalurkan KUR, yaitu kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) 

usaha mikro dan kecil harus di bawah 5%, dan portofolio kredit usaha mikro kecil di atas 5% 

(Kusuma, 2016).  

Dengan kemudian adanya KUR ini, menjadikan pengusaha mikro bisa memiliki 

keleluasaan dalam mengembangkan usahanya yang sebelumnya tidak dimiliki sama sekali. 

Menurut studi Demirguc-Kunt dan Klapper (2012), masyarakat kecil di Jawa cenderung 

menerapkan arisan sebagai cara untuk mendapatkan pendanaan. Hal ini didukung dengan aspek  

penguatan komunitas dan dukungan budaya timur yang mendukung adanya kebersamaan. 

Persentase penggunaan institusi keuangan formal baru 20% dari total populasi pada 2011. Dengan 

demikian, hal ini menjadi permasalahan sendiri dalam memengaruhi masyarakat  kecil dalam 

memanfaatkan aksesibilitas kredit yang ditawarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan.  Sethia (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang memberikan kesempatan 

kepada pasar ini akan mendukung keberlangsungan jangka panjang perusahaan itu sendiri. 

Kinerja penyaluran KUR sangat baik dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM 

sejak tahun 2007. Sampai dengan Desember 2014 KUR yang telah disalurkan mencapai sebesar 

Rp178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Pencapaian ini telah melampaui 

target penyaluran tahunan. Namun demikian, penyerapan keseluruhan dana belum optimal. Hal ini 

terbukti masih adanya pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan akses dalam pendanaan 

(Liputan 6, 2015). Pelaku usaha  kesulitan mengakses KUR karena belum bankable. Pelaku usaha 

mengalami kesulitan dalam  memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan perbankan. 
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Akibatnya, penyaluran KUR belum optimal dan masih di bawah 5%.  Selain itu, tingkat 

pemahaman pelaku bisnis kecil ini sebagai konsumen juga masih rendah.  

Terkait dengan hal tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis  isu mengenai 

penggunaan  KUR. Dengan mengoptimalkan penggunaan KUR, analisis untuk memahami 

perluasan usaha kecil bisa dipahami dengan lebih baik. Ada lima isu utama terkait dengan riset ini. 

Kelima isu adalah penggunaan kredit keuangan mikro, teori Technology Acceptance Model, 

konsep 4As, dan trust.  

Pertama, isu produk keuangan mikro dalam hal ini KUR menjadi bagian penting dalam 

penunjang pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi 

produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp  50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp  300.000.000,00.  KUR ini 

diberikan kepada pelaku usaha dengan dengan plafon sampai dengan  Rp 25.000.000,00. 

Kemudahan usaha yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan 

usaha termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun studi lain menunjukkan bahwa 

banyak program terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya peningkatan 

sanitasi, pangan, energy, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan penggunaan internet 

(Subrahmanyan & Gomez-Arias (2008).  Shirazi dan Khan (2014) dan Ahmed (2009) berpendapat 

perhatian pada kredit keuangan mikro penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Imai, Arun, 

Annim (2010) juga berpendapat bahwa produk keuangan mikro mampu mengurangi kemiskinan 

rumah tangga. Mader (2014) berpendapat bahwa keuangan mikro dianggap sebagai cara untuk 

melepaskan kemiskinan yang paling bagus karena keuangan mikro merupakan hak kemanusiaan. 

Keuangan mikro bisa berupa pinjaman bank seperti yang dilakukan oleh Grameen Bank, bantuan 

dari Bank Dunia, pemerintah, dana filantrofi perusahaan, dana pribadi, perbankan, atau gerakan 

sosial terkait dengan praktik penerapan kredit mikro. Dengan demikian, diharapkan program ini 

bisa menunjang program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mikro 

untuk lebih baik dan bisa berkontribusi dengan masyarakat.  
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Kedua, analisis penggunaan kredit keuangan mikro dengan  teori Technology Acceptance 

Model (TAM) dan penggunaan konsep 4As yaitu availability, affordability, awareness dan 

acceptability. Kedua konsep ini penting sejalan dengan pemahaman yang lebih komprehensif 

terkait pembuatan keputusan oleh pelaku usaha mikro. Habib dan Zurawicki (2010) berpendapat 

bahwa penting untuk menganalisis kebutuhan dan kondisi masyarakat mikro sebagai target market 

dengan lebih terperinci terkait dengan ketepatan penawaran produk atau jasa. Teori TAM dianggap 

mampu menjelaskan penggunaan kredit keuangan mikro. Dalam riset ini, analisis  penggunaan 

kredit keuangan mikro  dari masyarakat pelaku usaha mikro menggunakan aspek-aspek dalam 

teori TAM yaitu  persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan norma subyektif. 

Persepsi kegunaan merupakan tingkatan di mana individu menggunakan suatu sistem tertentu akan 

meningkatkan kinerjanya. Suatu sistem dengan persepsi kegunaan yang tinggi, pada gilirannya 

dipercaya oleh pengguna bahwa keberadaannya untuk digunakan mempunyai hubungan yang 

positif dengan kinerja dan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan (Davis, 1989). 

Persepsi kemudahan penggunaan  adalah suatu tingkatan di mana individu menyakini bahwa 

menggunakan suatu sistem tertentu akan membuatnya bebas dari kesulitan untuk memahami 

(Davis, 1989). Norma subyektif di sini dikaitkan dengan lingkungan sosial yang dianggap bisa 

meyakinkan seseorang untuk mengikuti apa yang diyakini benar. Dalam hal ini adalah opinion 

leadership. Opinion leadership untuk masyarakat pelaku usaha mikro cukup relevan karena 

perannya dianggap sebagai orang yang memberikan pengaruh kuat untuk mengadopsi produk atau 

jasa inovatif atau baru.   

Ketiga, konsep 4As yaitu availability, affordability, awareness dan acceptability 

merupakan konsep yang mampu menjelaskan adopsi produk untuk masyarakat pelaku usaha 

mikro.  Shett & Sisodia berpendapat bahwa konsep 4As ini sebenarnya sama dengan konsep 

bauran pemasaran yaitu produk (product), harga (price), distribusi (place) dan komunikasi 

(communication). Namun konsep 4As ini lebih relevan untuk digunakan dalam membahas 

masyarakat rural atau untuk pelaku usaha mikro.  
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Menurut Anderson dan Billou (2007), konsep ini tepat untuk menganalisis perilaku 

masyarakat rural. Konsep ini menganalisis perilaku membuat keputusan masyarakat rural terkait 

dengan persepsi keberadaan produk atau jasa yang ditujukan kepadanya. Kemampuan dalam 

mengupayakan akuisisi produk atau jasa juga menjadi faktor dalam memudahkan untuk membuat 

keputusan. Kesadaran terkait dengan pengetahuan atau aspek kognitif juga memengaruhi 

masyarakat untuk memahami adanya produk keuangan mikro. Keinginan untuk menerima tawaran 

produk oleh masyarakat juga menjadi perhatian karena kemauan untuk menggunakan ini terkait 

dengan persepsi risiko. Persepsi risiko oleh masyarakat rural cukup tinggi karena menyadari latar 

belakang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan yang menguatkan 

keyakinan. Memahami hal ini menjadi penting terkait dengan adopsi produk keuangan mikro.  

Keempat, konsep trust juga dianalisis dalam riset ini. Trust merupakan aspek kekuatan 

pengikat dari diri seseorang kepada orang atau institusi karena pihak lawan dianggap bisa 

memenuhi ekspektasi. Riset  Reeves dan Sabharwal (2010) menunjukkan bahwa aspek trust 

penting dalam adopsi penggunaan keuangan mikro melalui produk inovatif. Terkait dengan hal 

ini, meskipun menggunakan produk kredit keuangan non-mikro mobile phone, aspek trust juga 

penting dianalisis. Trust masyarakat terhadap lembaga yang menawarkan kredit juga menjadi 

kajian penting lebih lanjut.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Kredit keuangan mikro dianggap sebagai produk inovatif untuk masyarakat pelaku usaha 

kecil. Analisis menggunakan teori Technology Acceptance Model dianggap relevan untuk 

menjelaskan  adopsi keuangan mikro. Tiga elemen yang menyertai dalam teori tersebut adalah 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan norma subyektif terkait dengan peran 

opinion leadership. Dengan demikian, perumusan masalah adalah bagaimana pengaruh persepsi 

kegunaan, kemudahan penggunaan, norma subyektif masyarakat pelaku usaha mikro pada 

penggunaan KUR? Apakah persepsi kegunaan kredit keuangan mikro memengaruhi penggunaan 

KUR oleh pelaku usaha mikro? Apakah persepsi kemudahan penggunaan KUR  memengaruhi 
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penggunaan kredit oleh pelaku usaha mikro? Apakah persepsi norma subyektif terhadap KUR  

memengaruhi penggunaan kredit oleh pelaku usaha mikro? 

Pendekatan 4As merupakan pendekatan dengan empat elemen yaitu availability 

(ketersediaan), affordability (bisa terjangkau), awareness (kesadaran) dan acceptability (bisa 

diterima). Pendekatan ini mampu untuk digunakan untuk menganalisis keputusan menggunakan 

kredit keuangan mikro. Keempat elemen ini merupakan aspek memahami masyarakat pelaku 

usaha mikro  terkait keberadaan kredit KUR. Dengan demikian perumusan masalah adalah 

bagaimana pengaruh persepsi pelaku usaha mikro terhadap availability, affordability, awareness, 

dan acceptability pada penggunaan KUR? Apakah persepsi availability memengaruhi pelaku 

usaha mikro pada penggunaan KUR? Apakah persepsi affordability memengaruhi pelaku usaha 

mikro pada penggunaan KUR? Apakah persepsi awareness memengaruhi pelaku usaha mikro 

pada penggunaan KUR? Apakah persepsi acceptability memengaruhi pelaku usaha mikro pada 

penggunaan KUR?   

Terakhir adalah konsep trust. Trust dianggap sebagai aspek perekat masyarakat pelaku 

usaha mikro terhadap institusi yang menyediakan pelayanan kredit keuangan mikro. Masyarakat 

memiliki trust terhadap institusi ini sehingga memudahkan untuk melakukan adopsi kredit 

tersebut. Dengan demikian perumusan masalah adalah bagaimana trust masyarakat pelaku usaha 

mikro  terhadap penggunaan KUR?  apakah trust yang kuat memengaruhi masyarakat 

menggunakan KUR? 

 

 

 

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. State of the Art Penelitian 
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State of the art penelitian ini terkait dengan  pembuatan keputusan penggunaan KUR secara 

teoretis bisa dijelaskan dengan pandangan kognitif. Pemilihan KUR ini merupakan pembuatan 

keputusan rasionalis  karena konsumen perlu melakukan pertimbangan terlebih dahulu untuk 

menggunakan. Konsumen perlu untuk mencari informasi dan menumbuhkan persepsi positif 

terkait dengan penggunaan KUR. Hal ini akan berimplikasi pada risiko penggunaannya di 

kemudian hari. Dalam riset ini, perilaku masyarakat pelaku usaha mikro  dalam penggunaan KUR 

bisa dijelaskan dengan konteks perilaku konsumen yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan 

internal. Perilaku masyarakat dalam menggunakan kredit keuangan mikro  bisa dianalisis dari 

perspektif eksternal dan internal. Riset ini lebih mengutamakan dari sisi internal masyarakat yaitu 

persepsi terhadap penggunaan kredit keuangan  mikro. Persepsi ini terkait dengan menafsirkan 

stimuli terkait dengan penawaran kredit keuangan mikro. Persepsi ini bisa dipengaruhi oleh aspek 

latar belakang individu terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, budaya, pembelajaran dan 

tentu saja kebutuhan. Selain faktor internal yang digunakan untuk menjelaskan perilaku 

menggunakan kredit keuangan mikro, aspek eksternal terkait dengan lingkungan sosial juga 

digunakan untuk menganalisis perilaku. Faktor eksternal ini dijelaskan oleh norma subjektif. 

Norma subjektif ini merupakan pengaruh sosial yang memiliki kekuatan untuk membuat 

keputusan terkait dengan keyakinan apa yang dilakukan individu untuk memutuskan penggunaan 

kredit keuangan mikro. Norma subjektif ini dijelaskan oleh kelompok referensi misalnya teman, 

mitra kerja bahkan pemerintah.  

 

2.2. Technology Acceptance Model 

Teori adopsi model Technology Acceptance Model (TAM) atau teknologi penerimaan model 

adalah model yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model TAM menjelaskan penerimaan 

teknologi informasi dengan tiga konsep utama yang yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, dan norma subjektif.   
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Persepsi Kegunaan  

Persepsi kegunaan adalah persepsi pengguna terhadap teknologi  sebagai salah satu produk 

inovatif (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu 

tingkatan kepercayaan seseorang untuk menggunakan suatu sistem tertentu agar dapat 

meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal. Davis (1989) berpendapat kegunaan  merupakan  

tambahan atribut penggunaan teknologi atau produk inovatif untuk membantu seseorang secara 

mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kegunaan terhadap suatu produk atau layanan 

mampu  memengaruhi sikap seseorang terhadap niatnya  untuk memanfaatkan  barang tersebut 

atau tidak.   

 

Kemudahan Penggunaan 

Menurut Davis (1989),  kemudahan  penggunaan diartikan sebagai persepsi konsumen  

terhadap  kemudahan dalam memanfaatkan kegunaan teknologi atau produk inovatif untuk 

pemenuhan kebutuhan individu.  Kemudahan dianggap sebagai ukuran dari keyakinan seseorang 

untuk memanfaatkan  teknologi tertentu dengan mengurangi kesulitan, kerugian, ataupun 

tambahan biaya lainnya (Al-Gahtani, 2001).  

 

Norma Subjektif 

Norma subjektif sebagai salah satu komponen yang ada dalam teori Reasoned Action 

menunjukkan pengaruh sosial yang berupa lingkungan sekitar termasuk kelompok referensi dan 

keluarga (Mason, Conrey, Smith, 2007). Dalam hal ini, norma subjektif bisa dipengaruhi oleh 

teman, keluarga, kelompok sosial, media, atau opinion leadership. Peran opinion leadership terkait 

dengan  kemampuannya untuk berkomunikasi dalam memberikan pengaruh. Berkaitan dengan 

komunikasi,  Komunikasi menjadi dua, yaitu isi komunikasi  dan proses komunikasi. Isi 

komunikasi  berkaitan dengan  isi pembicaraan yang menjadi bahan diskusi anggota kelompok; 

sedangkan proses komunikasi mengacu tidak hanya pada hal yang didiskusikan tetapi cara  konten 

tersebut didiskusikan (Rubent, Brent, Stewart, 2006).  Pengaruh opinion leader terkait dengan 
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kemampuannya untuk memengaruhi orang dalam anggotanya untuk mengikuti apa yang 

disarankan. Opinion leadership atau pemimpin opini adalah anggota dari kelompok sosial yang 

memengaruhi anggota lainnya dalam kelompok tersebut (Ban & Hawkins, 1999; Rogers, 1995).   

 

2.3.  Konsep Niat 

Niat dalam konteks saat ini individu terkait dengan pengambilan keputusan terhadap 

pilihan jasa keuangan. Niat ini merupakan aspek pembuatan keputusan yang juga sebagai 

kecenderungan individu dalam kegiatan membuat sebuah keputusan  atau melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan pembelian yang diukur melalui tingkat kemungkinan konsumen dalam 

membeli satu produk atau jasa (Kerin, et al, 2009). Niat beli juga sebagai  proses pembelajaran 

dan pemikiran yang membentuk dorongan untuk melakukan sesuatu. Suatu motivasi dibentuk dari 

minat individu yang kemudian tersimpan dibenaknya yang membentuk suatu keinginan yang kuat 

untuk individu yang memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya yang mengaktualisasikan 

mengenai apa yang ada di dalam pikirannya (Oliver, 2006). Niat pembelian baik jasa atau produk 

adalah kecenderungan konsumen untuk bertindak terhadap suatu objek.   

Konsep niat merupakan bagian dari konsep sikap. Konsep sikap berdasarkan komponen 

tricomponent model, terdiri atas kognitif, afektif, dan konatif (Solomon, 2011). Aspek kognitif 

terkait dengan pengetahuan dan kesadaran individu terkait dengan fenomena yang dihadapi. Aspek 

afektif merupakan elemen emosi yang sudah menunjukkan rasa suka atau tidak suka terhadap 

fenomena yang dihadapi. Apabila individu memiliki preferensi positif terkait dengan fenomena 

yang dihadapi, maka akan menumbuhkan keinginan untuk atau berniat untuk membuat keputusan 

memilih produk atau jasa. Niat dalam hal ini merupakan aspek konatif . Niat pembelian ini 

mengarah kepada tujuan (niat) yaitu kecenderungan konsumen untuk membeli produk atau jasa 

yang paling disukainya (Kotler dan Keller, 2016). 

 

2.4.  Konsep Kinerja 



 

19 
 
 

 

 

 

Kinerja bisnis biasanya akan meliputi pengembalian hasil dalam bentuk keuangan  (Kaur & 

Mantok, 2015). Laitinen dan Chong (2006) menunjukkan kinerja adalah tercapainya target yang 

direncanakan. Kinerja bisnis menjadi penting karena hal ini akan mendukung organisasi untuk 

mengoptimalkan kinerja dalam jangka panjang. Kinerja bisnis ini memberikan rerangka untuk 

mengelola, menganalisis proses dan sistem bisnis yang mendukung kemampuan organisasi dalam 

jangka panjang.  Kinerja bisnis juga memudahkan aktivitas bisnis untuk mendefinisikan tujuan 

dan mengukur serta mengelola kinerja terhadap target bisnis yang harus dicapai.  

Kinerja bisnis yang baik bertujuan untuk memotivasi dan mempertahankan para karyawan 

yang baik sehingga bisa sejalan dengan tujuan organisasi dan menciptakan komitment kerja dari 

para karyawan tersebut. Kinerja bisnis yang baik akan pada akhirnya akan mendukung 

produktivitas dan mendorong organisasi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik pada semua 

pemangku kepentingan. (Mayasari et al., 2009). Kinerja bisnis bisa berupa dua bentuk ukuran 

yaitu obyektif dan subyektif. Kinerja bisnis obyektif dapat dilihat dari ukuran misal jumlah 

konsumen, pangsa pasar, angka penjualan, tingkat loyalitas, churn rate (Laitinen & Chong, 2006). 

Ukuran objektif yang biasa digunakan adalah dalam bentuk keuangan misalnya ROI, pertumbuhan 

dan profitabilita. Ukuran ini memiliki kelemahan karena lebih pada orientasi jangka pendek dan 

tidak memfokuskan pada aspek strategis. Di sisi lain, pengukuran subyektif terkait dengan hal di 

luar keuangan.  Pengukuran subyektif ini biasa digunakan dalam perusahaan yang berorientasi 

kewirausahaan. Pengukuran yang non-keuangan ini terkait dengan kepuasan (Mayasari et al., 

2009). Ukuran non-keuangan ini terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat sikap atau persepsi. 

Pengukuran ini berupa kemampuan untuk mengelola prosedur kerja, perubahan kerja, fleksibilitas 

kerja sekaligus keseimbangan hidup. Reijonen and Komppula (2007)  mendiskusikan interaksi 

antara pertumbuhan bisnis dengan turnover employment dan ukuran subyektif. Ukuran subyektif 

ini juga terkait dengan refleksi kesuksesan pelaku usaha yang dipengaruhi oleh motivasi dan sikap.  

Ukuran terkait dengan hal-hal subyektif menjadi ukuran penting dari sekedar profit.  

 

2.5.  Kaitan TAM dengan Penggunaan KUR 
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Simpulan penelitian terkait persepsi kegunaan dengan penggunaan KUR menunjukkan 

bahwa individu sebagai pelaku usaha mikro memiliki persepsi kegunaan dalam memilih kredit 

keuangan mikro. Pemanfaatan kredit menyebabkan individu memeroleh manfaat untuk memenuhi 

kebutuhannya  dalam  mendapatkan akses keuangan. Penguatan persepsi ini penting karena 

individu yang meyakini akses keuangan yang mudah dapat memberikan individu mendapatkan 

modal untuk menjalankan usaha. Kredit mikro yang dipinjam dari bank akan memudahkan hidup 

mereka lebih baik.    

Terkait dengan kemudahan penggunaan KUR, masyarakat pelaku usaha mikro  dianggap 

sebagai individu yang memiliki latar belakang dengan pendidikan yang rendah dan pengetahuan 

yang minim. Tidak semua masyarakat akan mudah menerima kredit keuangan mikro. Persepsi 

risiko ini bersifat psikologis karena meliputi kekhawatiran individu dalam melakukan administrasi 

pengajuan kredit. Persepsi karena kesulitan untuk melakukan pengajuan termasuk pembayaran 

cicilan juga membuat individu untuk mengurungkan keinginan untuk menggunakan kredit 

keuangan mikro. Di sisi lain, kemudahan penggunaan dalam melakukan pengajuan, membayar 

cicilan termasuk melunasi akan mendorong individu untuk menggunakan kredit keuangan mikro.  

Dalam hubungan norma subyektif dengan penggunaan KUR, norma subyektif  sangat 

berperan  untuk memengaruhi anggota masyarakat untuk menerima penggunaan kredit.  Peran 

norma subyektif  sangat terlihat proses adopsi inovasi  tersebut. Norma subyektif  mampu, 

berkeinginan dan dalam posisi sanggup memengaruhi orang lain untuk menerima penawaran 

produk kredit dengan mengkomunikasikan ke para anggotanya agar menerima. Norma subyektif  

berperan sebagai agen penyuluhan  untuk mendukung para anggota masyarakat pelaku usaha 

mikro  untuk bisa menerima produk kredit keuangan mikro. Dalam sebuah studi yang dilakukan 

oleh Ban & Hawkins (1999),  peran opinion leader dalam proses adopsi inovasi sebuah pedesaan 

memainkan peranan penting. Norma subyektif  mampu berkeinginan dan dalam posisi sanggup 

menerima orang lain dengan permasalahannya. Posisi pemuka tersebut di dalam suatu kelompok 

tergantung pada norma kelompok dan masalah yang sedang dihadapinya. Pesan-pesan inovasi 

dijamin berhasil bila penerima pesan percaya terhadap inovasi. Bank pelaksana KUR mungkin  
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tidak akan mampu bekerja langsung dengan semua pelaku usaha mikro di wilayahnya, karena itu 

perlu dilakukan kerja sama dengan pemuka pendapat atau pemimpin opini. Bank pelaksana dapat 

menjangkau banyak pelaku usaha mikro melalui kerjasama dengan pemuka tersebut. Cara ini 

relatif lebih mudah dengan norma kelompok yang menyetujui adopsi KUR sebagai bentuk inovasi. 

 

2.6. Konsep 4As 

Konsep 4As merupakan konsep yang ditujukan agar mendukung kesuksesan implementasi 

strategi pemasaran untuk target konsumen (Suthar, Chakravarthi, Pradhan, 2013). Konsep 4As itu 

merupakan tujuan yang akan dicapai dan bisa dibandingkan dengan 4P yaitu product, price, place 

dan promotion. Namun 4P itu terkait dengan implikasi dari strategi pemasaran (Shet & Shah, 

2003).  Konsep 4As terdiri atas availability (ketersediaan), affordability (bisa diupayakan), 

awareness (kesadaran) dan acceptability (bisa diterima). Konsep ini dikemukakan oleh Anderson 

dan Billou (2007). Konsep ini dianggap mampu menjelaskan penggunaan kredit keuangan mikro.  

 

Availability (ketersediaan) 

 Availability didefinisi sebagai sejauh mana konsumen mampu untuk mengakuisisi atau 

menggunakan produk atau jasa. Saluran distribusi untuk masyarakat rural cenderung bersifat 

terfragmentasi dan untuk mendapatkannya biasanya cenderung sulit karena disebabkan oleh 

adanya aspek infrastruktur yang tidak bagus. Masyarakat rural memiliki kendala infrastruktur yang 

tidak bagus (Kaufmann, Kraay, & Mastruzi, 2007). Perusahaan diharapkan dapat melakukan cara 

atau menerapkan metode untuk menyampaikan produk atau jasa ke daerah yang cenderung 

terpencil. Persepsi terkait dengan ketiadaan produk akan membuat individu dalam masyarakat 

merasa kesulitan dalam melakukan akses produk. Keberadaan institusi keuangan yang bersifat 

inklusif menjadi indikator kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan akses peminjaman 

(Sahoo & Gomkale, 2015).  

 Terkait dengan penggunaan KUR, masyarakat pelaku usaha mikro diharapkan memiliki 

persepsi kemudahan adanya akses terhadap produk tersebut. Apabila produk tersebut ada di daerah 
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sekitar tempat tinggal masyarakat tersebut, maka akan mudah bagi masyarakat untuk melakukan 

pemilihan produk tersebut. Banyak perusahaan perbankan di Indonesia sudah mengarah ke daerah-

daerah terpencil untuk bisa menawarkan produk keuangan agar membantu masyarakat untuk bisa 

mengakses keuangan. Salah satunya terobosan dari bank pelaksana dengan menawarkan berbagai 

produk mikro termasuk memberikan inovasi melalui bahkan penggunaan kapal laut agar bisa 

menjangkau masyarakat di pesisir pantai.  

  

 

Affordability (Upaya Mendapatkan)  

 Affordability diartikan sebagai sejauh mana perusahaan mampu menawarkan produk atau 

jasa yang bisa dijangkau oleh masyarakat pelaku usaha mikro.  Konsep ini juga dikaitkan dengan 

harga artinya kemampuan dari konsumen untuk melakukan pembayaran. Menurut Casassus 

(2009), konsumen akan membutuhkan permintaan tinggi bila harga bisa dijangkau atau rendah. 

Masyarakat pelaku usaha mikro memiliki tingkat pendapatan rendah dan keterbatasan akses diri. 

Perusahaan diharapkan mampu menawarkan produk atau jasa dengan harga terjangkau. 

Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan produk atau jasa tergantung pada kemampuannya 

untuk membayar. 

 Terkait dengan penggunaan KUR, kemudahan untuk melakukan pembayaran bagi 

masyarakat pelaku usaha mikro sangat menentukan. Dengan sedikitnya kemampuan membayar, 

perusahaan yang memberikan suku bunga rendah, atau kemudahan cara pembayaran, masyarakat 

akan dengan mudah menggunakan kredit keuangan mikro.  

 

Awareness (kesadaran) 

 Awareness terkait dengan sejauh mana konsumen memiliki pengetahuan atau paham 

mengenai produk atau jasa yang ditawarkan (Keller, 2003). Kesadaran masyarakat terkait dengan 

adanya informasi baru sangat menentukan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan produk atau 

jasa. Apabila tingkat kesadaran masyarakat rendah, maka akan sulit bagi masyarakat untuk 
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menerima berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. Penggunaan berbagai media bisa digunakan 

oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Media yang 

bisa digunakan oleh perusahaan menyasar kelas masyarakat dengan menggunakan pemuka 

masyarakat atau opinion leadership.   

 Awareness juga berhubungan dengan pengetahuan produk. Pengetahuan konsumen akan 

suatu produk tidak terpengaruh pada perilaku mencari informasi namun juga pada saat yang 

bersamaan akan berpengaruh pada informasi maupun proses pembuatan keputusan dan niat 

keputusan konsumen dalam pembelian.  Konsumen dalam memilih produk akan melakukan 

evaluasi berdasarkan pemahaman akan produk tersebut dan pemahaman tersebut akan 

berpengaruh kepada proses pencarian informasi konsumen, sikap, dan kuantitas informasi menurut 

Zhu (2004). Pengetahuan produk memiliki hubungan dengan pengetahuan konsumen dan 

mengenali produk dan juga keyakinan bahwa konsumen memiliki pengetahuan tentang produk. 

Pengetahuan konsumen akan suatu produk akan menentukan keputusan konsumen dalam 

pembelian secara positif memengaruhi niat untuk membeli. Pengetahuan produk memiliki 

hubungan yang positif dengan jumlah informasi yang dimiliki oleh konsumen (Hanzaee & 

Khosrozadeh, 2011). Kuantitas pengetahuan konsumen memiliki tidak hanya berguna untuk 

pencarian informasi, tetapi juga memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan.  

Terkait dengan penggunaan KUR, perlu kesadaran dari masyarakat untuk memiliki 

keinginan menggunakan produk. Kesadaran ini terkait dengan pengetahuan atau informasi yang 

diperoleh masyarakat pelaku usaha mikro sehingga menguatkan pemahaman terhadap manfaat 

produk kredit keuangan mikro. Penguatan kesadaran ini didorong oleh adanya informasi dan 

pengetahuan yang diterima masyarakat. 

 

 

Acceptability (bisa diterima) 

 Acceptability merupakan konsep yang menjelaskan sejauh mana individu mau menerima 

produk atau jasa. Dalam masyarakat pelaku usaha mikro, produk atau jasa sering disesuaikan 
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sesuai dengan karakteristik konsumen. Perusahaan perlu melakukan modifikasi dalam penawaran 

produk atau jasa dengan menyesuaikan karakteristik atau kondisi lokal pedesaan.  Menurut 

Subrahmanyan dan Gomez-Arias (2008), setiap bauran pemasaran untuk masyarakat pelaku usaha 

mengalami modikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Terkait dengan produk, 

produk dibuat melalui modifikasi sederhana dan memiliki atribut yang agak berbeda dari produk 

lainnya agar memudahkan masyarakat untuk menggunakan.  

 Terkait dengan penggunaan KUR, kemampuan produk kredit keuangan mikro bisa 

diterima adalah persepsi bisa diterima produk tersebut. Apabila masyarakat pelaku usaha mikro 

mempersepsikan adanya manfaat produk kredit keuangan dan memiliki modifikasi atribut atau 

manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan mudah produk kredit keuangan untuk 

diterima. Produk kredit keuangan diharapkan bisa memiliki modifikasi terkait dengan suku bunga, 

cicilan, dan media pembayaran.  

 

2.7. Trust 

Renolds (1997) berpendapat bahwa trust adalah aspek penting  yang harus dimiliki sebuah 

organisasi agar berkinerja baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk semua pihak. 

Jika sebuah perusahaan yang akan menawarkan produk atau jasa,  maka konsep  trust menjadi 

sangat penting dan menjadi penentu  keberhasilan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Apalagi 

jika perusahaan yang mampu memengaruhi masyarakat pelaku usaha mikro  untuk menggunakan 

kredit keuangan mikro, maka dalam hal ini, perusahaan memerlukan trust untuk meningkatkan 

transaksi yang  dilakukan perusahaan terhadap konsumen masyarakat pelaku usaha mikro.  

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan trust dari 

masyarakat sebagai berikut. Pertama, melalui kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk 

melakukan tugas yang diperankan pada diri seseorang. Kedua, keterbukaan. Keterbukaan atau sifat 

transparansi tidak menutup-nutupi informasi tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga, 

reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi antara perbuatan dan kata yang diucapkan. 
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Keempat, keadilan. Keadilan terkait dengan persepsi kesesuaian antara apa yang dikeluarkan dan 

apa yang diterima.   

 Terkait dengan penggunaan KUR, penting bagi perusahaan kredit keuangan mikro untuk 

menciptakan trust dari masyarakat. Masyarakat tidak bisa dijadikan target market tanpa adanya 

itikad baik oleh perusahaan yang menawarkan kredit kepada masyarakat tersebut. Perusahaan 

perlu menunjukkan kompetensi dalam menawarkan produk melalui sejumlah keterbukaan 

informasi. Masyarakat cenderung menjadi target market yang terkadang menjadi korban 

penawaran produk atau jasa. Ada aspek etika yang perlu diperhatikan oleh penyelenggaraan jasa 

keuangan kredit. Penyelenggaraan ini perlu menerapkan etika agar masyarakat pelaku usaha mikro 

tidak menjadi target untuk mencari keuntungan semata dengan mengorbankan kepentingan 

masyarakat pelaku usaha mikro. Banyak kritik yang disampaikan kepada perusahaan 

penyelenggara kredit keuangan antara lain memberikan bunga terlalu tinggi dan tidak ada 

transparansi keuangan (Sama & Casselman, 2013). Trust bisa tercapai bila perusahaan bisa lebih 

transparan dan menunjukkan aspek reliabilitas secara konsisten.  

 

 

 

 

 

 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.Tujuan Riset 

Tujuan riset ini sebagai berikut.  

1) Menganalisis pengaruh persepsi kegunaan KUR  pada  niat untuk penggunaan kredit keuangan 

oleh pelaku usaha mikro. 
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2) Menganalisis pengaruh persepsi kemudahan menggunakan KUR pada niat untuk penggunaan 

kredit keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

3) Menganalisis pengaruh  persepsi norma subyektif pada  niat untuk penggunaan KUR oleh 

pelaku usaha mikro. 

4) Menganalisis pengaruh ketersediaan (availability) KUR pada  niat untuk penggunaan kredit 

keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

5) Menganalisis pengaruh  upaya mendapatkan (affordability) KUR pada  niat untuk penggunaan 

kredit keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

6) Menganalisis pengaruh kesadaran (awareness) KUR pada   niat untuk penggunaan kredit 

keuangan oleh masyarakat pelaku usaha mikro.  

7) Menganalisis pengaruh kesediaan menerima (acceptability) KUR pada niat untuk penggunaan 

kredit keuangan oleh  masyarakat pelaku usaha mikro.  

8) Menganalisis  pengaruh kepercayaan (trust) pada  niat untuk penggunaan KUR oleh  

masyarakat pelaku usaha mikro. 

9) Menganalisis pengaruh persepsi kegunaan KUR  pada  kinerja atas penggunaan kredit 

keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

10) Menganalisis pengaruh persepsi kemudahan menggunakan KUR pada kinerja ataas 

penggunaan kredit keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

11) Menganalisis pengaruh  persepsi norma subyektif pada  kinerja atas penggunaan KUR oleh 

pelaku usaha mikro. 

12) Menganalisis pengaruh ketersediaan (availability) KUR pada  kinerja atas penggunaan kredit 

keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

13) Menganalisis pengaruh  upaya mendapatkan (affordability) KUR pada  kinerja atas 

penggunaan kredit keuangan oleh pelaku usaha mikro. 

14) Menganalisis pengaruh kesadaran (awareness) KUR pada   kinerja untuk penggunaan kredit 

keuangan oleh masyarakat pelaku usaha mikro.  
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15) Menganalisis pengaruh kesediaan menerima (acceptability) KUR pada kinerja atas 

penggunaan kredit keuangan oleh  masyarakat pelaku usaha mikro.  

16) Menganalisis  pengaruh kepercayaan (trust) pada  kinerja atas penggunaan KUR oleh  

masyarakat pelaku usaha mikro. 

 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

 

Riset  ini memiliki kontribusi di sisi teoretis. Pertama, memberikan pemahaman bahwa 

masyarakat pelaku usaha sebagai masyarakat rural bisa disikapi dari dua pendekatan yaitu 

pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. Pendekatan tidak langsung menunjukkan 

bahwa masyarakat rural disikapi sebagai individu yang mampu menciptakan kesempatan bisnis 

dan mendukung operasionalisasi kerja perusahaan. Masyarakat rural  bisa dianggap sebagai mitra 

kerja yang turut mendukung keberlanjutan usaha. Pendekatan langsung terkait dengan 

menyertakan masyarakat rural  secara langsung dalam mitra kerja yang sifatnya terus-menerus dan 

memiliki keterikatan kuat (Martinez & Carbonell, 2007). Hal ini juga bisa mendukung program 

kemitraan yang diusung oleh Porter dan Kramer (2006) sebagai bagian program creating shared 

values. Masyarakat rural tidak menjadi beban pemerintah sebagai target pembangunan 

berkelanjutan. Perusahaan juga tidak menerapkan kegiatan corporate social responsibility namun 

memperlakukan masyarakat rural sebagai mitra kerja yang bersama-sama bisa mendukung 

keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan melibatkan pelaku usaha mikro, 

paling tidak pelaku usaha mikro bisa menjadi mitra untuk bersama-sama untuk meningkatkan 

perekonomian dan memiliki jejaring kerja dengan perusahaan besar.  

Kedua, memahami perilaku pembuatan keputusan masyarakat pelaku usaha mikro  dengan 

teori Technology Acceptance Model,  konsep 4As, dan trust. Keempat pendekatan ini merupakan 

analisis persepsi masyarakat pelaku usaha mikro  terkait dengan kemudahan akses keuangan mikro 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk menopang hidup. Persepsi terhadap 



 

28 
 
 

 

 

 

variabel yang bersifat subjektif ini mampu memberikan gambaran mengenai pandangan 

masyarakat pelaku usaha mikro terhadap akses KUR.  

Studi ini juga memberikan tingkat signifikansi secara praktis. Hal ini akan memberikan 

pandangan bagi pembuat keputusan yang lebih tinggi yaitu perusahaan dan pemerintah daerah 

untuk menyusun strategi peningkatan kesejahteraan dan kemitraan yang lebih baik. Manfaat KUR 

bagi pelaku usaha mikro  adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

kegiatan usahanya. Manfaat penelitian ini terkait dengan keefektifan program KUR bagi 

Pemerintah adalah  tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan pelaku 

usaha mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta 

pertumbuhan ekonomi. Paling tidak, pencapaian analisis data terkait dengan penerimaan KUR bisa 

memberikan kebijakan bagi Pemerintah untuk merumuskan strategi dan menyusun program yang 

memberikan implikasi bagi akses kemudahan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha. 

Selain itu, tingkat penerimaan program KUR ini bisa menjadi barometer untuk peningkatan 

perekonomian masyarakat rural dan mendorong program Pemerintah yang berusaha untuk 

mengentas kemiskinan.  

Terkait dengan elemen TAM dan 4As, hal ini bisa dikembangkan program-program yang 

mendukung selanjutnya terkait dengan implementasi pencapaian KUR dengan lebih efektif.   

Memahami aspek persepsi kegunaan, kemudahan menggunakan dan norma subyektif pada 

penggunaan KUR akan memberikan masukan bagi pengelola Bank yang mengeluarkan KUR 

untuk menerapkan strategi agar adopsi KUR dapat berjalan dengan lebih baik. Terkait dengan 4As, 

yaitu availability, affordability, awareness, acceptability, dan trust, masing-masing elemen ini 

bisa diupayakan untuk dikembangkan program lebih baik. Aspek availability bisa mengarahkan 

pelaksana KUR untuk memberikan kemudahan bagi setiap pelaku bisnis mikro terkait akses kredit. 

Aspek affordability juga terkait dengan diberikannya kemudahan bagi pelaku bisnis mikro untuk 

mendapat kemudahan pinjaman terkait dengan rendahnya bunga. Aspek awareness terkait dengan 

penguatan sosialisasi program ini lebih intensif agar membuat pelaku usaha mikro mengetahui 

dengan baik manfaat produk KUR. Aspak acceptability terkait dengan edukasi program dengan 
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baik melalui sejumlah pendampingan agar produk KUR bisa diterima dengan baik oleh pelaku 

usaha mikro. Aspek trust merupakan elemen kuat untuk meyakinkan pelaku usaha mikro dalam 

menggunakan produk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

 

4.1.  Pendekatan Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif  untuk menganalisis 

penggunaan penggunaan kredit keuangan mikro. Model ini membahas persepsi kegunaan 

(perception of use), persepsi kemudahan menggunakan (perception of easiness to use), aspek 

ketersediaan (availability), aspek upaya mendapatkan (affordability), pemahaman (awareness), 

kesediaan menerima (acceptability), kepercayaan (trust), dan faktor sosial (social factor) untuk 

menjelaskan faktor-faktor pelaku usaha dalam berniat adopsi KUR. 

 

4.2.   Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain sequential explanatory design (Creswell, 2009). Model 

ini ditujukan untuk pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap awal penelitian. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Analisis data kualitatif pada tahap kedua 

dikembangkan  dari hasil penelitian kuantitatif sebelumnya. Desain penelitian ini sebenarnya lebih 

memfokuskan pada data kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif menjadi pertimbangan untuk 

penelitian kualitatif berikutnya. Hasil penelitian kuantitatif terkait survei responden pengguna 

penggunaan produk KUR dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian kualitatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang dapat memengaruhi responden 

untuk menggunakan jasa KUR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Definisi penelitian deskriptif itu sendiri merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.  

 

 

4.3.  Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah individu pemilik usaha mikro, kecil atau menengah. Menurut 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor  4 Tahun 2015,  Usaha Rakyat 

(KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan  investasi kepada debitur di bidang usaha 



 

31 
 
 

 

 

 

yang produktif dan layak namun dengan  belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank 

Pelaksana  plafon kredit sampai dengan Rp 25.000.000,- yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.  

Sumber dana  dana penyaluran KUR Mikro adalah 100%  dari  Bank Pelaksana KUR. KUR Mikro 

disalurkan oleh Bank Pelaksana dan dijamin  secara langsung oleh Perusahaan Penjamin.  

 

4.4. Sampling  

Pengambilan sampling dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria 

yaitu individu sebagai masyarakat  pelaku usaha mikro yang sudah menggunakan kredit keuangan 

mikro dalam satu tahun terakhir. Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor  4 

Tahun 2015, pelaku kredit keuangan mikro adalah Calon Debitur KUR Mikro. Wilayah penelitian 

meliputi Kendal, Semarang, Kudus, Jepara, Pati, Purwodadi, dan Denpasar  Jumlah responden  

yang terlibat sebanyak 500 orang pelaku usaha mikro, sementara pada tahap penyebaran 

wawancara sebanyak 8 orang. 

 

Tabel 4.1. Jumlah Responden  

No Nama Daerah Jumlah Responden 

1.  Kendal 25 

2.  Semarang 75 

3.  Kudus 270 

4.  Jepara 25 

5.  Pati 40 

6.  Purwodadi 40 

7.  Denpasar 25 

 

 

4.5.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam riset ini dua metode pengumpulan data yaitu survei. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui survei dengan mengirimkan atau memberikan kuesioner kepada 500  pelaku 
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usaha mikro.  Penyebaran kuesioner dilakukan secara tatap muka dengan memberikan pertanyaan 

kepada responden  terkait penggunaan kredit keuangan mikro. Dalam mengisi kuesioner, pelaku 

usaha mikro juga disediakan pendampingan dalam mengisi kuesioner agar memudahkan mereka. 

Sesudah pengumpulan data dengan survei, penelitian juga melakukan wawancara mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan 9 partisipan yang juga menjadi responden dari penelitian kuantitatif 

sebelumnya dan bersedia menjadi narasumber berikutnya.    

 

Tabel 4.2. Jadwal Penelitian 

 

Tahapan Waktu Aktivitas Metode Luaran Keterangan 

1.  Januari 

2017-April 

2017 

a. Penyusunan 

kerangka 

teoritis 

b. Desain 

instrumen 

survey untuk 

survey kondisi 

saat ini 

(existing 

condition)  

c. Pilot study 

d. Menulis Studi 

Konseptual 

 

a. Studi 

Kepustakaan 

b. Konsultasi 

c. Studi konseptual 

 

a. Instrumen 

survei  

b. Studi 

konseptual 

 

Sudah 

dilakukan 

2. Mei 2017-

Juli 2017 

a. Survey awal 

dengan pelaku 

usaha mikro  

b. Analisis hasil 

survey  

c. Analisis hasil 

studi lapangan 

a. Survey terhadap 

pelaku usaha 

mikro 

b. Analisis 

kuantitatif dan 

kualitatif 

 

Dokumen hasil 

studi lapangan  

 

Sudah  

dilakukan 

3. September

2017-

Desember 

2017  

a. Menyusun 

penulisan untuk 

publikasi awal 

dan  

b. Menulis hasil 

laporan secara 

keseluruhan. 

 

 

Diskusi dan 

konsultasi 

a. Draft publikasi 

ilmiah. 

b. Laporan akhir 

penelitian.  

 

Akan 

dilakukan 
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3.6. Operasionalisasi Variabel dan Blue Print untuk Wawancara Mendalam 

 

Persepsi kegunaan adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

KUR  akan meningkatkan kinerjanya. Penggunaan variabel ini menggunakan indikator persepsi 

kegunaan yang diadaptasi dari Davis (1989). Variabel ini diukur melalui beberapa indikator yang 

mendukung peningkatan kinerja, yaitu  keefektifan penggunaan, mempermudah pekerjaan, 

kecepatan, dan produktivitas. Variabel kedua penelitian adalah persepsi kemudahan penggunaan.  

Persepsi kemudahan penggunaan  adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan kredit keuangan mikro akan membuatnya merasa mudah memanfaatkannya. 

Penggunaan variabel ini menggunakan indikator persepsi kegunaan yang diadaptasi dari Davis 

(1989).   Variabel ini diukur melalui beberapa indikator yang mendukung kemudahan penggunaan, 

yaitu  mudah dipelajari, fleksibel, mudah dilakukan, jelas dimengerti, dan cepat menguasai. 

Variabel ketiga  penelitian adalah norma subjektif.  

Norma subjektif terkait dengan  saran dan informasi positif orang-orang di lingkungan.  

Dalam hal ini akan digunakan opinion leadership. Pengukuran opinion leadership menggunakan 

indikator yang dikembangkan oleh Corey (1971). Untuk pengukuran konsep availability, 

affordability, acceptability, dan awareness mengembangkan konsep yang disusun oleh Anderson 

dan Billou (2007). Pengukuran trust menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Fletcher 

dan Peters (1997). Untuk pengukuran penggunaan produk, digunakan pengukuran indikator 

membuat keputusan  yang diadaptasi dari Kotler & Keller (2016). Semua variabel menggunakan 

skala pengukuran Likert 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju; angka 2 

menunjukkan tidak setuju; angka 3 menunjukkan netral; angka 4 menunjukkan setuju dan angka 

5 menunjukkan sangat setuju. Pertanyaan-pertanyaan pada seluruh bagian pendekatan kuantitatif 

ini adalah close ended question dan scaled response questions.  
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3.7. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan deskriptif kuantitatif. Dengan metode 

analisis data deskriptif kuantitatif, penelitian bertujuan untuk menjawab perumusan masalah 

mengenai penggunaan penggunaan KUR. Analisis teknik statistik yang digunakan dengan metode 

regresi berganda. Pengujian validitas juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner pertanyaan, sehingga item yang digunakan dalam 

penelitian mampu mengukur terhadap apa yang diukur. Penelitian ini menggunakan validitas 

konstruk (construct validity), di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian didasarkan pada 

suatu teori empiris (Cooper dan Schindler, 2011). Selain pengujian validitas, perlu dilakukan 

pengujian reliabilitas. Reliabilitas item penelitian diukur dengan menggunakan cronbach’s alpha. 

Semakin tinggi nilai cronbach’s alpha, semakin tinggi tingkat reliabilitas alat ukur yang digunakan. 

Terkait dengan analisis data hasil wawancara, Tahapan analisis meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat 

dilakukan dalam matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Pada tahap akhir, dilakukan kesimpulan. 

Pada tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil penelitian dari pendekatan kuantitatif yang 

kemudian dikaitkan dengan hasil simpulan dari penelitian kualitatif.  
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BAB 5. HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1. Studi Pustaka Awal 

5.1.1. Kondisi Umum Kredit Usaha Rakyat 

 Jumlah pelaku usaha dengan skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami 

pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat ini membutuhkan 

banyak bantuan pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik, jumlah pelaku usaha industri melalui pada tahun 2013 mencapai 57,89 juta. Sebelumnya, 

pada 2009 jumlah UMKM sebesar 52,7 juta; pada2010 sebesar 53,82 juta; pada 2011 jumlah 

UMKM sebesar 55,2 juta; pada 2012 jumlah UMKM sebesar 57,8 juta. Peningkatan  jumlah dari 
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tahun ke tahun menunjukkan bahwa perkembangan UMKM  cukup bagus sebagai potensi 

pendukung peekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM ini menjadi kontribusi perekonomian 

Indonesia. UMKM ini bisa mendorong peningkatan kesempatan tenaga kerja dan memberikan 

tambahan penghasilan bagi para pelaku usaha. Tabel 5.1. juga menunjukkan mengenai tingkat 

penerimaan tenaga kerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Serapan tenaga kerja di bidang 

UMKM pada tahun 2013 mencapai 114 juta orang yang bisa bekerja. Selain serapan tenaga kerja, 

UMKM sudah memberikan sumbangan PDB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Begitu juga, kontribusi pada nilai ekspor, UMKM juga memberikan peningkatan nilai ekspor dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2013, nilai ekspor yang dikontribusi oleh UMKM sebesar Rp181 

miliar.  

 

Tabel 5.1. Perkembangan UMKM di Indonesia 

No. Indikator 2009 2010 2011 2012 
 

      2013 

1 Jumlah 

UMKM 

(unit) 

52 764 603 53 823 732 55 206 444 56 534 592 57 895 721 

2 Pertumbuhan 

Jumlah 

UMKM 

(persen) 

2.64 2.01 2.57 2.41 2.41 

3 Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

(orang) 

96 211 332 99 401 775 101 722 458 107 657 509 114 144 082 

4 Pertumbuhan 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

(persen) 

2.33 3.32 2.33 5.83 6.03 
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5 Sumbangan 

PDB 

UMKM 

(harga 

konstan-

miliar) 

1 212 599.30 1 282 71.80 1 369 26.00 1 451 460.20 1 536 18.80 

6 Pertumbuhan 

sumbangan 

PDB 

UMKM 

(persen) 

4.02 5.77 6.76 6.00 5.89 

7 Nilai Ekspor 

UMKM 

(miliar) 

162 254.52 175 894.89 187 441.82 166 626.50 182 112.70 

8 Pertumbuhan 

Nilai Ekspor 

UMKM 

(persen) 

-8.85 8.41 6.56 -11.10 9.29 

 

 Peningkatan kinerja UMKM ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor 

pendukung adalah pembiayaan kredit usaha. Potensi UMKM yang menunjukkan kinerja bagus ini 

didukung kemudahan akses biaya dari perbankan. Pembiayaan ini memudahkan para pelaku usaha 

untuk mengembangkan usaha selain didukung oleh adanya pengelolaan manajemen yang bagus 

dalam internal perusahaan. Menurut data Bank Indonesia, peningkatan pemberian kredit untuk 

sektor UMKM berjalan progresif dari tahun ke tahun. Pada 2010, total kredit yang diberikan 

sebesar Rp 555,2 triliun sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp 900,39 

triliun.  Kenaikan menunjukkan adanya pertumbungan total kredit sebesar 8%.  

 

5.1.2. Perkembangan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui sejumlah 

peraturan sebagai berikut.                  

a. Keppres. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 

2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan 
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Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keppres ini ditetapkan pada 15 Juli 

2015. 

b. Permenko. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

1) Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 

Agustus  2015. 

2) Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 

Oktober 2015. 

3) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, 

diundangkan 14 Januari 2016. 

 

c. PMK. Peraturan Menteri Keuangan.  

1) Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran 

Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015. 

2) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016. 

 

 

d. Kepmenko. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

1) Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan 

Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015. 

2) Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur 

KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015. 

 

e. KMK. Keputusan Menteri Keuangan 

1) KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran 

Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015. 

2) KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016 
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Selain peraturan yang ada, Pemerintah juga mengeluarkan Perpres No 82 Tahun 2016 

tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi sebesar 75%. Tujuan peraturan ini adalah merupakan 

perwujudan komitmen pemerintah untuk melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan 

termasuk didorongnya penguatan pembiayaan fintech di bidang layanan pinjam-meminjam uang 

berbasis teknologi informasi misalnya peer to peer.  

Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menguatkan perekonomian melalui  pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah termasuk Koperasi (UMKMK merumuskan kebijakan 

pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup (www.kur.ekon.go.id):  

a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan. 

b. Pengembangan kewirausahan. 

c. Peningkatan pasar produk UMKMK. 

d. Reformasi regulasi UMKMK. 

 

Berdasarkan data informasi yang diakses melalui www.kur.ekon.go.id, Pemerintah 

Indonesia memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Sebenarnya Pemerintah juga sudah meluncurkan 

terobosan baru dengan mengeluarkan kredit super mikro dengan bunga sebesar 4,5% per tahun 

dengan masa kredit 6 bulan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah masih melakukan kajian 

terkait dengan penerapannya dan lembaga penyalurannya, yang kemungkinan besar akan 

melibatkan BPD, BPR, Koperasi atau perusahaan modal ventura.  

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah merupakan fasilitas embiayaan yang diberikan oleh 

perbankan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi yang layak didanai dan tidak memiliki 

kemampuan pendanaan sebelumnya.  Usaha yang didanai adalah usaha yang memiliki prospek 

kinerja yang bagus dan menjanjikan.  Usaha bisnis yang bisa didanai oleh KUR adalah yang  

http://www.kur.ekon.go.id/
http://www.kur.ekon.go.id/
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memiliki orientasi usaha pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perindustrian, 

dan jasa keuangan simpan pinjam. Para pelaku usaha dapat memeroleh pendanaan dengan 

mendatangi langsung kantor KUR di daerah sebagai cabang atau cabang pembantu.  Pelaku usaha 

dapat juga mendatangi bank-bank lain yang memberikan pendanaan KUR.  

KUR dianggap sebagai pendanaan murah dengan suku bunga 9% per tahun pada 2016. 

Sebelumnya, bunga KUR itu sebesar 22% per tahun, namun Pemerintah memberikan subsidi 

sebesar 13%. Ada tiga jenis KUR yaitu KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI. 

Kriteria masing-masing KUR sebagai berikut. 

1) KUR Mikro: plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur; dapat diberikan 

tambahan, suplesi, restrukturisasi sampai dengan Rp 75 juta per debitur dengan subsidi 

bunga 10%. 

2) KUR Ritel: plafon kredit di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta per debitur 

dengan subsidi bunga 4,5%. 

3) KUR Penempatan TKI: plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur, jangka 

waktu paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi 3 tahun dengan 

subsidi bunga 10%. 

Calon penerima KUR bisa berupa individu perorangan atau badan usaha yang sudah 

memiliki usaha produktif dengan masa usaha selama 6 bulan. Bank yang menjadi pelaksana yang 

menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah 

Mandiri, dan Bank Bukopin, Bank Sinarmas, Bank Maybank, BPD Kalimantan Barat dan BPD 

NTT dan bank lainnya dengan total 33 bank. Pelaku usaha ketika mengajukan permohonan KUR 

hanya menunjukkan identitas diri dan surat izin usaha. Total penyaluran KUR dari tahun 2007 

sampai 2014 sudah mencapai Rp178,84 triliun dengan komponen penyaluran KUR Mikro sebesar 

Rp 96,26 triliun  (53,8%) dan KUR Ritel sebesar Rp 82,56 triliun (46,17%).  
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5.1.3. Perkembangan Perbankan Mendanai Kredit Usaha Rakyat 

 Bank-bank di Indonesia cukup aktif mengelola KUR melalui KUR Ritel, KUR Mikro dan 

KUR TKI. Pada tahun 2016, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp 69,4 triliun dengan rasio  non- 

performing loan sebesar 0,32%. Dengan prestasi tersebut, BRI dipercaya untuk mengelola porsi 

penyaluran dana sebesar Rp 71,5 triliun (Sugiarsono, 2017). BRI mendukung program Pemerintah 

dengan terus memberikan pelayanan bagi pelaku usaha.  

Bank Mandiri juga mendukung program KUR untuk menyasar usaha kecil. Bank Mandiri 

menyasar dua kelompok yang berbeda yaitu kredit mikro -micro banking group dan kredit usaha 

-usaha kecil menengah (Sudarmadi & Diahnisa, 2017). Rasio  non- performing loan untuk kredit 

mikro masih di bawah 3% sedangkan kredit UKM berkisar antara 3-4%. Untuk mengatasi NPL 

tinggi, pihak bank perlu memperhatikan tiga hal yaitu pengelolaan untuk tidak salah pilih, salah 

hitung dan salah urus. Pemberian kredit ini juga memperhatikan aspek 5C yaitu Character, 

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.  

 Bank Negara Indonesia juga mendukung pelaksanaan KUR. Penyaluran kredit KUR pada 

2016 dilaksanakan secara optimal dengan nilai sebesar lebih dari Rp 10 triliun (Widianto, 2016). 

KUR ini ditujukan untuk membiayai sektor-sektor produkti misalnya pertanian yang menjadi 

prioritas.  Mayoritas permintaan KUR ada di daerah Pulau Jawa karena memang usaha mikro 

banyak mendominasi di wilayah ini. KUR pada segmen mikro pada 2017 diadopsi oleh sekitar 

3.075 jiwa; dan  KUR ritel 39,438 jiwa, sedangkan KUR penempatan TKI  dinikmati oleh1.173 

jiwa. Plafon kredit yang diberikan kepada setiap nasabah untuk segmen ritel maksimal Rp500 juta 

sedangkan pemberikan kepada sektor mikro dan TKI tertinggi Rp25 juta (Hariyanti, 2017). 

 

5.2.  Analisis Data Penelitian 

5.2.1. Profil Responden 

 Tabel 5.2. menunjukkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pelaku usaha sekaligus 

pengguna KUR didominasi oleh pria sebanyaK 333 orang dari 498 total responden yang ada 

sedangkan pelaku usaha wanita sebanyak 163 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, 51% 
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responden merupakan pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan SMU/SMK dan diikuti 

dengan 19,88% pelaku usaha dengan latar belakang Sarjana Strata 1. Data demografi ini 

menunjukkan bahwa pelaku usaha relatif menciptakan pekerjaan tanpa meneruskan pendidikan ke 

tingkat yang lebih tinggi.  

 

Tabel 5.2. Tabel Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

Jenis Kelamin 
Frekuensi Persentase 

Pria 333 66.87% 

Wanita 163 32.73% 

Blank 2 0.40% 

Tingkat Pendidikan   

Tidak sekolah 2 0,40% 

Sekolah Dasar 35 7,03% 

Sekolah Menengah 64 12,85% 

SMU/SMK 254 51,00% 

Diploma 3 39 7,83% 

Sarjana 1 99 19,88% 

Sarjana 2 3 0,60% 

 

 Gambar 5.1. menunjukkan bidang usaha yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha 

pengguna KUR. Sebanyak 365 orang (73,29%) memiliki usaha perdagangan; 6 (5,22%) orang 

memiliki usaha manufaktur; 80 orang (16,06%) bergerak di bidang pertanian; 26 orang (1,81%) 

bergerak di bidang transportasi dan lainnya 12 orang (16,06%). Usaha lainnya antara lain meliputi 

budidaya ikan, asesoris, laundry, catering, kelontong, bengkel, kosmetik, konveksi, kost, jilbab, 

rumah makan, service, supplier bahan, advertising, furniture, jasa pembimbingan belajar, toko 

pertanian, warung makan, kuningan, jasa las, sewa sound system, pengisian nitrogen, leveransir, 

ekspedisi, jasa kecantikan, counter HP, persewaan tratak, rental mobil, operator, reparasi, jasa 

penyedia tenaga kerja.  
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Gambar 5.1. Bidang Usaha  

 

 

 

 Tabel 5.3. menunjukkan status kepemilikan usaha. Status kepemilikan usaha yang 

dijalankan adalah 458 usaha adalah milik sendiri; 32 usaha adalah milik keluarga sedangkan 2 

usaha adalah usaha patungan; dan 6 usaha yang tidak diketahui status kepemilikannya. Usaha yang 

dijalankan ini menunjukkan keinginan pelaku usaha pengguna KUR untuk membesarkan usaha 

melalui pendanaan. Mereka tidak memilih untuk menjalankan usaha dibandingkan bekerja pada 

perusahaan lain. Orientasi kewirausahaan ini menguat untuk menjalankan usaha dengan 

menciptakan kesempatan kerja pada orang lain.  

 

Tabel 5.3. Status Kepemilikan Usaha 

Status Frekuensi Persentase 

Pribadi 458 91,97% 

Milik keluarga 32 6,43% 

Usaha patungan 2 0,40% 

Tidak ada keterangan 6 1,202% 

 

73,29%

5,22% 2,41% 1,81%
16,06%

1,20%

persentase
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 Jumlah karyawan yang ditampilkan pada Gambar 5.2. menunjukkan adanya kemampuan 

untuk mengelola usaha sendiri. Sebanyak 328 (65,86%) usaha memiliki karyawan 0-5 orang; 

sebanyak 84 usaha (16,87%) memiliki karyawan  6-10 orang; 17 usaha (3,41%) memiliki 

karyawan 11-15 orang; 7 usaha (1,41%) memiliki karyawan 16-20 orang; dan 8 usaha (1,614%) 

memiliki karyawan lebih dari 20 orang, namun 45 usaha tidak ada memberikan keterangan terkait 

dengan jumlah karyawan yang dimiliki.  

Gambar 5.2. Jumlah Karyawan 

 

 Banyak pelaku usaha sebesar 65,86% yang baru memiliki jumlah karyawan sebanyak 0-5 

orang disebabkan oleh adanya kondisi usaha yang baru dimiliki. Tabel 5.4. menunjukkan linieritas 

terkait dengan lama usaha didirikan. Sebanyak 161 usaha (32,22%) baru berdiri 1-5 tahun; 180 

usaha (36,14%) berdiri selama 6-10 tahun;  81 usaha (16,27%) berdiri 11-15 tahun; 55 usaha 

(11,04%) berdiri selama 16-20 tahun; 15 (3,01%) usaha berdiri selama lebih dari 20 tahun dan 

sisanya 6 usaha tidak diketahui lama usaha.   

 

Tabel 5.4. Lama Usaha Berdiri 

Lama Usaha 

Berdiri 

Frekuensi Persentase 

1-5 tahun 161 32,22% 

6-10 tahun 180 36,14% 

11-15 tahun 81 16,27% 

0-5
orang

6-10
orang

11-15
orang

16-20
orang

> 20
orang

blank

65,86%

16,87%
3,41% 1,41% 1,61%10,84%

persentase
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16-20 tahun 55 11,04% 

> 20 tahun 15 3,01% 

Blank 6 1,20% 

 

 Gambar 5.3 menunjukkan omzet usaha rata-rata per bulan sesudah melakukan adopsi 

KUR. Jumlah usaha yang mendapat omzet usaha rata-rata per bulan <Rp 5 juta per bulan 

sebanyak 5unit (4,42%); <Rp 5 juta-50juta per bulan sebanyak 203 unit (40,76%); <Rp 50 juta-

100 juta per bulan sebanyak 114 unit (28,92%%); dan yang lebih dari Rp 100 juta per bulan 

sebanyak 124 unit (24,907%). Penggunaan KUR membantu dalam pembiayaan untuk kegiatan 

usaha dan menambah fasilitas usaha.  

 

 

 

 

Gambar 5.3. Omzet Usaha Rata-Rata per Bulan 

 

 Terkait dengan rata-rata jumlah profit per bulan pada Tabel 5.5. menunjukkan  

kinerja yang baik. Jumlah usaha yang mendapat profit usaha rata-rata per bulan <Rp 1 juta 

< rp. 5
juta

rp. 5-50
juta

rp. 50-
100 juta

> rp. 100
juta

blank

4,42%

40,76%

28,92%
24,90%

1,00%

persentase
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per bulan sebanyak 6 unit (1,58%);   antara Rp 1 juta-10 juta per bulan sebanyak 180 unit 

(47,37%); Rp 1 juta-10 juta per bulan sebanyak 180 unit (47,37%); Rp 10 juta-15 juta per 

bulan sebanyak 83 unit (21,48%); >Rp 15 juta sebanyak 108 unit (28,42%);  

 

Tabel 5.5 Jumlah Profit per Bulan 

Jumlah profit per bulan Persentase 

< Rp 1 juta 1,61% 

Rp 1 juta-10 juta 46,18% 

Rp 10 juta-15 juta 24,10% 

> Rp 15 juta 27,11% 

blank 1,00% 

  

 

 Gambar 5.4. menunjukkan nilai pinjaman KUR dari lembaga keuangan bank. Jumlah 

pinjaman  <Rp 15 juta sebanyak 1,41%; pinjaman  <Rp 15 juta -25juta sebanyak 7,83%; dan 

pinjaman  >Rp 25 juta-500 juta  sebanyak 89,76%.  

 

Gambar 5.4. Pinjaman KUR 
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 Tabel 5.6. menjelaskan pengetahuan produk keuangan. Produk-produk keuangan ini terkait 

dengan keberadaan produk lembaga keuangan mikro termasuk koperasi, BMT, arisan, kredit 

informal termasuk rentenir, pegadaian, tabungan bank, kredit bank termasuk kartu kredit, asuransi. 

Rata-rata responden 82,63% mengetahui produk keuangan lembaga mikro namun sebanyak 

81,84% tidak memiliki produk tersebut. 83,16% responden mengetahui arisan, namun hanya 

40,53% yang mengikuti arisan. 78,16% responden mengetahui kredit informal berbentuk rentenir 

namun hanya 1,84% yang mengambil kredit melalui rentenir. 85,26% responden mengetahui 

keberadaan pegadaian, namun hanya 8% orang yang mengambil pinjaman melalui pegadaian. 

Hampir di atas 90% responden mengetahui produk tabungan bank dan memilikinya. Begitu juga, 

dengan penawaran kredit bank, hampir di atas 90%, responden mengetahui produk kredit bank dan 

memilikinya. 87,89% responden mengetahui produk asuransi namun hanya 42,89% yang 

memilikinya.  

 

Tabel 5.6. Pengetahuan Produk Keuangan 

< rp. 15 juta rp. 15 juta s/d
rp. 25 juta

> rp. 25 juta
s/d rp. 500 juta

blank

1,41%
7,83%

89,76%

1,00%

persentase
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Pertanyaan Mengetahui Memiliki 

Produk lembaga keuangan mikro 

(termasuk koperasi/BMT) 

Ya 

413  

(82,93%) 

Tidak 

55 

(10,84%) 

Ya 

55 

(11,04%) 

Tidak 

404 

(81,12%) 

Arisan  

Ya 

402 

(80,72%) 

Tidak 

65 

(13,05%) 

Ya 

193 

(38,76%) 

Tidak 

271 

(54,42%) 

Kredit informal/rentenir 

Ya 

380 

(76,31%) 

Tidak 

67 

(17,47%) 

Ya 

15 

(3,01%) 

Tidak 

443 

(88,96%) 

Pegadaian 

Ya 

483 

(88,96%) 

Tidak 

15 

(8,03%) 

Ya 

37 

(7,43%) 

Tidak 

424 

(85,14%) 

Tabungan bank 

Ya 

465 

(93,37%) 

Tidak 

8 

(1,61%) 

Ya 

450 

(90,36%) 

Tidak 

20 

(4,02%) 

Kredit bank (termasuk kartu kredit) 

Ya 

455 

(91,37%) 

Tidak 

19 

(3,82%) 

Ya 

423 

(84,94%) 

Tidak 

33 

(6,63%) 

Asuransi 

Ya 

437 

(87,75%) 

Tidak 

33 

(6,63%) 

Ya 

234 

(46,99%) 

Tidak 

231 

(46,39%) 

 

 Tabel 5.7 menunjukkan persepsi pengguna KUR terkait dengan kemudahan meminjam 

KUR sehingga menjadikan alasan bagi pengguna KUR untuk melakukan pinjaman. Kemudahan 

meminjam terkait dengan aksesibilitas produk yang meliputi jarak, persyaratan jaminan dan 

kemudahan prosedur; ketersediaan produk yang meliputi ketersediaan kantor cabang institusi 

keuangan, informasi yang cepat dan akurat; pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan institusi 

keuangan; kecukupan yang meliputi batasan pinjaman dan pilihan produk pembiayaan institusi 

keuangan; keterjangkauan yang meliputi keuntungan dari pembiayaan dan biaya transaksi. Terkait 

dengan aksesibilitas, 57,83% responden setuju terkait dengan adanya kemudahan jarak untuk 

mendapatkan akses dan 16,87% responden sangat menyetujuinya. 66,27% responden setuju terkait 

dengan persyaratan jaminan yang mudah dan 25,50% responden sangat setuju terkait hal tersebut. 

67,07% responden setuju terkait dengan kemudahan prosedur untuk mendapatkan pinjaman.  

Terkait dengan ketersediaan artinya kemudahan untuk mendatangi kantor penyedia KUR, 62,05 
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% responden setuju terkait dengan ketersediaan kantor cabang institusi keuangan; 67,47% 

responden setuju terkait dengan kemudahan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat serta 

70,88% responden setuju terkait dengan mudahnya mendapatkan pengetahuan mengenai prosedur 

pembiayaan institusi keuangan karena adanya penjelasan dari pihak bank yang memberikan 

pinjaman KUR. Terkait dengan kecukupan, 59,04% responden setuju terkait dengan informasi 

mengenai batasan pinjaman dan 61,95% responden setuju terkait dengan diberikannya pilihan 

produk pembiayaan institusi. Terkait keterjangkauan, 71,69% responden setuju bahwa mereka 

mendapat keuntungan atau manfaat dari pembiayaan melalui KUR dan 72,29% responden setuju 

terkait dengan murahnya biaya transaksi atas penggunaan KUR. 

 

Tabel 5.7. Kemudahan untuk Meminjam 

 

 Sangat tidak 

setuju 
Tidak setuju Setuju Sangat setuju 

Aksesibilitas     

Jarak  9 (1,81%) 95(19,08%) 288 (57,83%) 84 (16,87%) 

Persyaratan jaminan 2 (0,40%) 17 (3,41%) 330(66,27%) 127 (25,50%) 

Kemudahan prosedur 1 (0,20%) 4 (0,80%) 334 (67,07%) 137 (27,51%) 

 

 

 

Ketersediaan     

Ketersediaan (Banyaknya) kantor  

cabang institusi keuangan  0 38 (7,63%) 309(62,05%) 130 (26,10%) 

Informasi yang cepat dan akurat 1 (0,20%) 3 (0,60%) 336(67,47%) 136 (27,31%) 

Pengetahuan mengenai prosedur 

pembiayaan institusi keuangan 2 (0,40%) 12 (2,41%) 353 (70,88%) 111 (22,29%) 

Kecukupan     

Batasan pinjaman 3(0,60%) 79 (15,86%) 294 (59,04%) 102 (20,48%) 

Pilihan produk pembiayaan institusi 

keuangan 1(0,20%) 73 (14,66%) 307 (61,95%) 97 (19,48%) 

Keterjangkauan     

Keuntungan dari pembiayaan 0 13 (2,61%) 357 (71,69%) 108 (21,697%) 

Biaya transaksi 5 (1,00%) 25 (5,02%) 360 (72,29%) 88 (17,67%) 
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5.2.2. Analisis Deskriptif Data Penelitian 

 Tabel 5.8 menunjukkan bahwa 69,48% responden setuju bahwa Pemerintah menyediakan 

kemudahan pendanaan KUR kepada  pelaku usaha mikro. 71,32% responden setuju bahwa banyak 

perusahaan Perbankan menawarkan KUR untuk  pelaku usaha mikro.  68,97% responden setuju 

bahwa Banyak perusahaan non-perbankan menawarkan kredit kepada pelaku usaha mikro. Dengan 

demikian, responden menyadari bahwa adanya ketersediaan pendanaan untuk memudahkan usaha 

bisnis. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa banyak institusi untuk membantu dalam memberikan 

fasilitas pendanaan.  

 

Tabel 5.8 Frekuensi untuk Pilihan Ketersediaan KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Pemerintah menyediakan kemudahan 

pendanaan KUR kepada  pelaku usaha 

mikro. 

2 

(0,40%) 

1 

(0,20%) 

3 

(0,60%) 

346 

(69,48%) 

144 

(28,92%) 

2.  Banyak perusahaan Perbankan 

menawarkan KUR untuk  pelaku usaha 

mikro.   

11 

(2,21%) 

2 

(0,40%) 

25 

(5,02%) 

342 

(68,97%) 

116 

(23,92%) 

3.  Banyak perusahaan non-perbankan 

menawarkan kredit kepada pelaku usaha 

mikro.  

29 

(5,82%) 

9 

(1,81%) 

55 

(11,04%) 

300 

(60,24%) 

103 

(20,68%) 

 

 Tabel 5.9. menunjukan adanya upaya yang mudah untuk mendapatkan KUR. 68,07% 

responden setuju bahwa pemerintah memberikan kemudahan yang bisa dijangkau oleh pelaku 

usaha mengajukan KUR. 66,87% responden setuju bahwa banyak perusahaan Perbankan 

menawarkan produk atau jasa yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mikro/kecil.  70,48% 

responden setuju bahwa sebagai pelaku usaha mikro/kecil memiliki akses  pendanaan dengan 

mudah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berusaha untuk memberikan akses kemudahan 

pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung usaha bisnis.  
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Tabel 5.9 Frekuensi untuk Upaya Mendapatkan  KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Pemerintah memberikan kemudahan 

yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha 

mengajukan KUR. 

2 

(0,40%) 

0 

(0%) 

7 

(1,41%) 

339 

(68,07%) 

148 

(29,72%) 

2.  Banyak perusahaan Perbankan 

menawarkan produk atau jasa yang bisa 

dijangkau oleh pelaku usaha mikro/kecil.   

15 

(3,01%) 

2 

(0,40%) 

24 

(4,82%) 

333 

(66,87%) 

122 

(24,50%) 

3.  Saya sebagai pelaku usaha mikro/kecil 

memiliki akses  pendanaan dengan 

mudah.  

4 

(0,80%) 

1 

(0,20%) 

9 

(1,81%) 

351 

(70,48%) 

130 

(26,10%) 

 

 Tabel 5.10. menunjukkan terkait pemahaman atas KUR. 64,46% responden setuju bahwa 

mereka mengetahui produk KUR; 67,07% responden setuju mengenai manfaat produk KUR dan 

67,87% setuju bahwa informasi KUR dapat diketahui dengan mudah. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pelaku usaha ini mendapatkan banyak informasi terkait dengan penggunaan KUR.  

 

Tabel 5.10. Frekuensi untuk Pemahaman KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Saya mengetahui produk Kredit Usaha 

Rakyat. 

5 

(1,00%) 
0 

6 

(1,20%) 

321 

(64,46%) 

164 

(32,93%) 

2.  Saya memahami manfaat produk Kredit 

Usaha Rakyat.  

5 

(1%) 
0 

2 

(0,40%) 

344 

(67,07%) 

155 

(31,12%) 

3.  Informasi Kredit Usaha Rakyat dapat 

diketahui dengan mudah.  

4 

(0,33%) 

2 

(0,40%) 

5 

(1,00%) 

338 

(67,87%) 

147 

(29,52%) 

 

 Tabel 5.11 menunjukkan kesediaan menerima KUR. 59,84% responden menyatakan 

bahwa mereka tidak merasa keberatan dengan keberadaan KUR dan 39,56% responden sangat 

setuju akan hal tersebut. 57,03% responden setuju bahwa pelaku usaha merasa terbantu atas 

keberadaan KUR dan 42,17% responden sangat setuju akan hal tersebut. 58,42% responden 

merasa nyaman dengan keberadaan KUR dan 40,56% responden sangat setuju akan hal tersebut. 
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Dengan demikian, para responden merasa bahwa KUR dirasakan sangat membantu dalam 

mendukung kegiatan usaha. KUR dipersepsikan tidak memberatkan dalam pembiayaannya.  

 

 

Tabel 5.11. Frekuensi untuk Kesediaan Menerima KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  
Saya tidak keberatan dengan keberadaan 

KUR 

0 

(0%) 

 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

298 

(59,84%) 

1970 

(39,56%) 

2.  Saya merasa terbantu dengan keberadaan 

KUR 

1 

(0,20%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

284 

(57,03%) 

210 

(42,17%) 

3.  Saya merasa nyaman dengan keberadaan 

KUR 

1 

(0,20%) 

0 

(0%) 

1 

(0,20%) 

291 

(58,43%) 

202 

(40,56%) 

 

 Tabel 5.12 menunjukkan kepercayaan penggunaan KUR. 65,86% responden setuju bahwa 

pihak perbankan mampu memberikan informasi yang akurat. 63,25% responden setuju bahwa 

pihak perbankan tidak memberikan iming-iming dalam mempromosikan KUR. 68,88% responden 

setuju bahwa pihak perbankan berusaha untuk mengembangkan hubungan baik dengan para 

pelaku usaha dan 71,49% responden setuju bahwa pihak perbankan menjalin komunikasi dengan 

pelaku usaha mikro/kecil terkait penggunaan KUR. 67,47% responden menunjukkan bahwa 

mereka percaya terkait dengan pihak perbankan dalam memberikan informasi yang jujur. Dengan 

demikian, pelaku usaha merasa bahwa mereka percaya bahwa KUR memang membantu pelaku 

usaha dalam mendukung kegiatan usaha. Informasi terkait dengan penggunaan KUR disampaikan 

secara benar sehingga tidak membingungkan para pelaku usaha.  

 

Tabel 5.12 Frekuensi untuk Kepercayaan  KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Saya yakin bahwa pihak perbankan 

mampu memberikan informasi yang 

akurat.  

11 

(2, 21%) 

0 

(0%) 

6 

(1,20%) 

328 

(65,86%) 

151 

(30,32%) 
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No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

2.  Pihak perbankan tidak memberikan 

iming-iming dalam mempromosikan 

KUR. 

14 

(2,81%) 

3 

(0,60%) 

15 

(3,01%) 

315 

(63,25%) 

149 

(29,92%) 

3.  Pihak perbankan berusaha untuk 

mengembangkan hubungan baik dengan 

para pelaku usaha mikro/kecil.  

5 

(1,00%) 

 

0 

(0%) 

1 

(0,20%) 

 

343 

(68,88%) 

147 

(29,52%) 

4.  Pihak perbankan menjalin komunikasi 

dengan pelaku usaha mikro/kecil terkait 

penggunaan KUR. 

5 

(1,00%) 

0 

(0%) 

1 

(0,20%) 

356 

(71,49%) 

134 

(26,91%) 

5.  
Pihak perbankan memberikan informasi 

jujur.  

2 

(0,40%) 

0 

(0%) 

2 

(0,40%) 

336 

(67,47%) 

 

156 

(31,33%) 

 

 

 Tabel 5.13. menunjukkan persepsi kegunaan atau manfaat KUR. 69,68% responden setuju 

bahwa KUR mampu membantu untuk meningkatkan penjualan produk. 71,49% responden setuju 

bahwa KUR bermanfaat untuk mendapatkan perolehan investasi.71,95% responden setuju bahwa 

KUR mampu memudahkan usaha bisnis untuk dijalankan dalam jangka pendek. 70,68% 

responden setuju bahwa KUR mampu memudahkan usaha bisnis untuk dijalankan dalam jangka 

panjang. 72,49% responden setuju bahwa KUR mampu mendukung proses bisnis yang dijalankan. 

71,89% responden setuju bahwa KUR mampu memudahkan pelaku usaha  untuk memberikan 

pelayanan kepada konsumen lebih baik serta 73,42% responden setuju bahwa KUR memudahkan 

perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasok termasuk untuk pelunasan pembayaran. Dengan 

demikian, pelaku usaha yang menggunakan KUR mempercayai manfaat KUR untuk mendukung 

kegiatan usaha.  

 

 

 

Tabel 5.13 Frekuensi untuk Kegunaan KUR 
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No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  
Penggunaan KUR  akan membantu 

meningkatkan penjualan produk. 

12 

(2,41%) 

0 

(0%) 

7 

(1,41%) 

347 

(69,68%) 

130 

(26,10) 

 

2.  Penggunaan KUR akan membantu untuk 

mendapatkan pendapatan dari investasi 

(return on investment). 

25 

(5,02%) 

0 

(0%) 

10 

(2,01%) 

356 

(71,49%) 

105 

(21,08%) 

3.  Penggunaan KUR akan memudahkan 

usaha bisnis kami dalam jangka pendek.  

10 

(2,01%) 

3 

(0,60%) 

21 

(4,22%) 

358 

(71,95%) 

103 

(20,68%) 

4.  
Penggunaan KUR akan memudahkan 

usaha bisnis kami dalam jangka panjang.  

4 

(0,80%) 

0 

(0%) 

5 

(1,32%) 

352 

(70,68%) 

 

135 

(27,11%) 

 

5.  Penggunaan KUR akan mendukung 

proses bisnis. 

4 

(0,80%) 

0 

(0%) 

1 

(0,20%) 

361 

(72,49%) 

130 

(26,10%) 

6.  Penggunaan KUR akan memudahkan 

perusahaan dalam melayani konsumen.  

6 

(1,20%) 

0 

(0%) 

12 

(2,41%) 

358 

(71,89%) 

120 

(20%) 

7.  Penggunaan KUR akan memudahkan 

perusahaan untuk bekerja sama dengan 

pemasok. 

12 

(3,16%) 

4 

(1,05%) 

8 

(2,11%) 

279 

(73,42%) 

77 

(24,10%) 

 

 

 Tabel 5.14 menunjukkan adanya kemudahan menggunakan KUR. 67,07% responden 

setuju bahwa penggunaan fasilitas KUR itu mudah untuk dijalankan. 65,06% responden setuju 

bahwa proses untuk mengajukan KUR tidak berbelit-belit dan 30,12% sangat setuju terkait hal itu. 

66,67% responden setuju bahwa pengajuan untuk mendapatkan KUR cukup mudah dan 29,32% 

responden sangat setuju terkait hal itu. 67,47% responden setuju bahwa prosedur pengajuan 

dirasakan jelas dan tidak membingungkan serta 30,52% responden sangat menyetujuinya. Dengan 

demikian, informasi ini menunjukkan bahwa para pengguna KUR mempersepsikan adanya 

kemudahan menggunakan KUR termasuk proses awal untuk mendapatkannya.  

 

 

 

Tabel 5.14 Frekuensi untuk Kemudahan Menggunakan KUR 
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No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Usaha saya menggunakan fasilitas KUR 

berjalan dengan baik.  

2 

(0,40%) 

0 

(0%) 

2 

(0,40%) 

334 

(67,07%) 

157 

(31,53%) 

2.  Proses menggunakan KUR tidak 

bertele-tele. 

3 

(0,60%) 

3 

(0,609%) 

15 

(3,01%) 

324 

(65,06%) 

150 

(30,12%) 

3.  Pengajuan mendapatkan  KUR 

dirasakan mudah.  

2 

(0,40%) 

3 

(0,60%) 

12 

(2,41%) 

332 

(66,67%) 

146 

(29,32%) 

4.  Prosedur pengajuan mendapatkan KUR 

dirasakan jelas.  

3 

(0,60%) 

0 

(0%) 

4 

(0,80%) 

336 

(67,47%) 

152 

(30,52%) 

5.  Prosedur pengembalian atas fasilitas 

KUR dirasakan mudah 

6 

(1,20%) 

0 

(0%) 

6 

(1,20%) 

347 

(69,68%) 

134 

(26,91%) 

 

 

Tabel 5.15 menunjukkan pengaruh eksternal termasuk aspek sosial terhadap pilihan KUR. 

20,08% responden  tidak setuju kalau penggunaan KUR dipengaruhi oleh mitra kerja namun 55, 

02% responden setuju bahwa penggunaan KUR dipengaruhi oleh mitra kerja. 22,69% responden 

tidak setuju kalau penggunaan KUR dipengaruhi oleh rekan kerja namun 54,02% responden setuju 

bahwa penggunaan KUR dipengaruhi oleh rekan kerja. 38,95% responden tidak setuju apabila 

pemilihan KUR dipengaruhi ada peraturan berlaku namun 36,55% responden setuju apabila 

penggunaan KUR karena adanya peraturan Pemerintah yang berlaku. 17,87% responden tidak 

setuju apabila penggunaan KUR karena pengaruh tuntutan pasar sedangkan 57,83% responden 

setuju bahwa penggunaan KUR dipertimbangkan karena tuntutan pasar. 37,95% responden tidak 

setuju kalau penggunaan KUR karena ada arahan dari pemerintah daerah, namun 31,73% 

responden setuju bahwa penggunaan KUR ada arahan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, 

pertimbangan untuk penggunaan KUR ada yang disebabkan oleh mitra kerja, rekan kerja, 

peraturan, pemerintah daerah namun tidak semuanya.  

 

 

Tabel 5.15 Frekuensi untuk Pengaruh Sosial terhadap Pilihan KUR 
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No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Keputusan saya   akan menggunakan 

KUR karena adanya pengaruh mitra 

kerja.  

29 

(5,82%) 

25 

(5,02%) 

100 

(20,08%) 

274 

(55,02%) 

67 

(13,45%) 

2.  Keputusan saya akan menggunakan 

KUR karena adanya pengaruh rekan 

kerja.  

30 

(6,02%) 

31 

(6,22%) 

113 

(22,69%) 

269 

(54,02%) 

52 

(10,44%) 

3.  Keputusan saya akan menggunakan 

KUR karena adanya pengaruh 

peraturan berlaku.  
53 

(10,64%) 

50 

(10,04%) 

182 

(36,55%) 

174 

(34,94%) 

 

34 

(6,83%) 

 

 

4.  Keputusan saya akan menggunakan 

KUR karena adanya pengaruh 

tuntutan pasar. 

42 

(8,43%) 

23 

(4,62%) 

89 

(17,87%) 

288 

(57,83%) 

53 

(10,64%) 

5.  Ada pengaruh pemimpin daerah 

yang mengarahkan untuk 

menggunakan KUR.  

68 

(13,65%) 

45 

(9,04%) 

189 

(37,95%) 

158 

(31,73%) 

33 

(6,63%) 

 

 

 Tabel 5.16 menunjukkan adanya niat menggunakan KUR. 63,25% responden setuju dan 

33,73% responden sangat setuju untuk menggunakan KUR. 62,45% responden setuju dan 32,13% 

responden sangat setuju untuk menggunakan KUR di masa yang akan datang. 67,47% responden 

setuju dan 26,58% sangat setuju untuk berkeinginan menggunakan KUR dalam pendanaan 

kegiatan bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, responden berencana untuk 

menggunakan KUR agar bisa mendanai kegiatan usaha.  

 

Tabel 5.16. Frekuensi untuk Niat Menggunakan KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  
Saya akan menggunakan KUR. 

4 

(0,80%) 

0 

(0%) 

2 

(0,40%) 

315 

(63,25%) 

168 

(33,73%) 

2.  Saya berniat menggunakan KUR di masa 

yang akan datang. 

10 

(2,01%) 

0 

(0%) 

8 

(1,61%) 

311 

(62,45%) 

160 

(32,13%) 

3.  Saya berkeinginan menggunakan KUR 

untuk pendanaan kegiatan bisnis.  

4 

(0,80%) 

0 

(0%) 

4 

(0,80%) 

336 

(67,47%) 

147 

(26,58%) 
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No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

4.  Saya berencana menggunakan KUR 

untuk kegiatan pendanaan.  

3 

(0,60%) 

2 

(0,40%) 

29 

(5,82%) 

323 

(66,84%) 

132 

(26,51%) 

 

 

 

 Tabel 5.17. menunjukkan adanya kinerja atas penggunaan KUR yang sudah dirasakan oleh 

pelaku usaha. 74,21% responden setuju bahwa kinerja usaha bisnis memuaskan dan 22,115 

responden sangat menyetujui hal tersebut. 80,79% responden setuju bahwa penggunaan KUR 

mendukung tercapainya target pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan 16,05% responden sangat 

menyetujuinya. 76,48% responden setuju bahwa penggunaan KUR bisa meningkatkan profit dan 

21,58% responden sangat menyetujuinya. 75,79% responden setuju bahwa dengan menggunakan 

KUR, pelaku usaha tidak memiliki kerugian usaha dan 18,42% responden sangat menyetujui hal 

tersebut. Dengan demikian, penggunaan KUR telah mendukung pencapaian kinerja usaha mikro, 

kecil dan menengah, karena indikator-indikator pencapaian kinerja termasuk peningkatan 

profitabilitas dirasakan oleh pelaku usaha.  

 

 

 

Tabel 5.17 Frekuensi untuk Kinerja Atas KUR 

No. Pernyataan TT (1) STS (2) 
TS 

(3) 
S (4) SS (5) 

1.  Saya merasa bahwa kinerja usaha bisnis 

memuaskan.  

7 

(1,41%) 

0 

(0%) 

4 

(0,80%) 

349 

(70,08%) 

135 

(27,11%) 

2.  Saya merasa pencapaian target pekerjaan 

sesuai perencanaan. 

4 

(0,80%) 

0 

(0%) 

5 

(1,00%) 

377 

(75,70%) 

109 

(21,89%) 

3.  Perusahaan saya mengalami peningkatan 

profit.  

2 

(0,53%) 

0 

(0%) 

1 

(0,26%) 

292 

(76,48%) 

82 

(21,58%) 

4.  
Saya tidak memiliki kerugian usaha. 

2 

(0,40%) 

0 

(0%) 

1 

(0,20%) 

356 

(71,49%) 

136 

(27,31%) 
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5.2.3. Analisis Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dianalisis lebih lanjut data penelitian, indikator penelitian harus diuji coba untuk 

diuji level validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas ditujukan untuk mengukur ketepatan suatu 

instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Validitas sebuah indikator dikatakan valid 

apabila mengukur apa yang seharusnya di ukur (Cooper dan Schindler, 2014:257).  

Indikator-indikator di dalam kuesioner diadaptasi dari penelitian sebelumnya, pengujian 

uji validitas konstruk akan dilakukan (Cooper dan Schindler, 2014: 257). Pengujian validitas alat 

ukur menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis (CFA). Kriteria signifikansi dari item 

pernyataan ini didasarkan pada signifikansi praktis dengan loading ± 0,3 dianggap lebih signifikan 

dan ≥0,50 dianggap sangat signifikan. Jika butir pernyataan tidak memenuhi persyaratan, maka 

dieliminasi dan butir pernyataan yang memiliki factor loading ≤ 0,30 juga akan dikeluarkan. Selain 

itu, penelitian ini menggunakan uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 

dan Bartlett Test yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Nilai 

KMO bervariasi, mulai dari 0-1, sedangkan nilai yang dikehendaki harus ≥0,05 maka dikatakan 

valid dan dianggap layak untuk dilakukan analisis selanjutnya. 

 

 

Tabel 5.18 Analisis Validitas Data 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

available1         0,331  

available2         0,759  

available3         0,537  

afford1          0,428 

afford2          0,447 

afford3          0,313 

aware1       0,544    
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aware2       0,748    

aware3       0,706    

accept1     0,721      

accept2     0,816      

accept3     0,791      

trust1   0,709        

trust2   0,719        

trust3   0,694        

trust4   0,741        

trust5   0,647        

benefit1 0,699          

benefit2 0,701          

benefit3 0,752          

beneft4 0,579          

benefit5 0,673          

benefit6 0,581          

benefit7 0,625          

ease1  0,572         

ease2  0,791         

ease3  0,776         

ease4  0,760         

ease5  0,652         

sosial1        .382   

sosial2        .443   

sosial3        .882   

sosial4        .794   

sosial5        .890   

intention1    .851       

intention2    .882       

intention3    .873       

intention4    .812       

kinerja1      .761     

kinerja2      .672     
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kinerja3      .710     

kinerja4      .698     

 

 

Persepsi kegunaan memiliki indikator-indikator yang valid dengan factor loading ≥ 0,30. 

Persepsi kemudahan menggunakan memiliki 5 indikator, dan semua indikator yang valid. Semua 

indikator ease valid karena memiliki factor loading ≥0,30.  Persepsi norma subyektif memiliki 5 

indikator dan semua indikator dinyatakan valid. Ketersediaan (availability) memiliki 3 indikator 

dan semua indikator dinyatakan valid. Upaya mendapatkan (affordability) memiliki 3 indikator 

dan semua indikator dinyatakan valid. Kesadaran (awareness) memiliki  indikator yang valid. 

Kesediaan menerima (acceptability) memiliki 3 indikator dan semua indikator dinyatakan valid. 

Kepercayaan (trust) memiliki 5 indkator dan semua indikator dinyatakan valid. Niat  menggunakan 

memiliki 4 indikator dan semua indikator dinyatakan valid. Kinerja memiliki 4 indikator dan 

semua indikator dinyatakan valid 

Indikator dapat dikatakan reliabel jika indikator tersebut saat mengukur suatu indikator 

dalam waktu yang berbeda-beda dapat tetap menunjukan hasil yang (Cooper dan Schindler, 

2014:260). Metode untuk melakukan uji reliabilitas dalam  penelitian ini menggunakan 

Cronbach’s Alpha. Hasil Cronbach’s Alphadapat dilihat dari hasil output yang dilakukan oleh 

perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS. Output tersebut dapat diketahui nilai reliabilitas 

(Cronbach’s Alpha) setiap variabel dengan koefisien ≥ 0,7. Tabel 5.19 menunjukkan koefisien 

reliabilitas masing-masing variabel penelitian. Variabel kesadaran (awareness) dan ketersediaan 

(availability) memiliki koefisien yang rendah di bawah ≤ 0,7 

 

Tabel 5.19 Analisis Reliabilitas Data 

No Variabel Koefisien Cronbach 

1.  Persepsi Kegunaan 0,864 

2.  Persepsi Kemudahan Menggunakan 0,891 

3.  Persepsi Norma Subyektif 0,873 
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4.  Ketersediaan (availability) 0,608 

5.  Upaya mendapatkan (affordability) 0,779 

6.  Kesadaran (awareness) 0,895 

7.  Kesediaan menerima (acceptability) 0,952 

8.  Kepercayaan (trust) 0,890 

9.  Niat Menggunakan 0,918 

10.  Kinerja 0,863 

 

 

 

 

5.2.4. Analisis Regresi 

 

Tabel 5.20 menunjukkan koefisien mean atau rata-rata dari masing-masing variabel dalam 

penelitian. Variabel persepsi kegunaan memiliki koefisien rata-rata 4,14 yang berarti bahwa rata-

rata pelaku usaha sebagai responden setuju mengenai kegunaan KUR dalam mendukung kegiatan 

usaha mereka. Variabel kemudahan menggunakan memiliki koefisien rata-rata 4,25 yang berarti 

bahwa rata-rata pelaku usaha sebagai responden setuju mengenai kemudahan menggunakan KUR 

dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Variabel norma subyektif memiliki koefisien rata-rata 

3,41 yang berarti bahwa rata-rata pelaku usaha sebagai responden relatif tidak setuju mengenai 

pengaruh sosial dalam penggunaan KUR dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Variabel 

persepsi ketersediaan (availability) memiliki koefisien rata-rata 4,08 yang berarti bahwa rata-rata 

pelaku usaha sebagai responden setuju mengenai keberadaan KUR atau adanya pelayanan KUR 

dari perbankan dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Variabel upaya mendapatkan 

(affordability)  memiliki koefisien rata-rata 4,19 yang berarti bahwa rata-rata pelaku usaha sebagai 

responden setuju mengenai adanya upaya kemudahan mendapatkan KUR dalam mendukung 

kegiatan usaha mereka. Variabel kesadaran (awareness) memiliki koefisien rata-rata 4,23 yang 

berarti bahwa rata-rata pelaku usaha sebagai responden setuju mengenai kesadaran atau 

pemahaman  KUR dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Variabel kesediaan menerima 
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(acceptability) memiliki koefisien rata-rata 4,40 yang berarti bahwa rata-rata pelaku usaha sebagai 

responden setuju mengenai kesediaan menerima kegunaan KUR dalam mendukung kegiatan usaha 

mereka. Variabel kepercayaan memiliki koefisien rata-rata 4,23 yang berarti bahwa rata-rata 

pelaku usaha sebagai responden setuju mengenai kepercayaan terhadap KUR dalam mendukung 

kegiatan usaha mereka. Variabel niat untuk menggunakan memiliki koefisien rata-rata 4,23 yang 

berarti bahwa rata-rata pelaku usaha sebagai responden setuju mengenai niat menggunakan  KUR 

dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Variabel kinerja memiliki koefisien rata-rata 4,21 yang 

berarti bahwa kegunaan KUR mampu meningkatkan kinerja usaha mereka.  

 

Tabel 5.20 Analisis Koefisien Mean 

No Variabel Mean Standar 

Deviation 

1.  Persepsi Kegunaan 4,1483 0,49113 

2.  Persepsi Kemudahan Menggunakan 4,2555 0,46660 

3.  Persepsi Norma Subyektif 3,4193 0,83807 

4.  Ketersediaan (availability) 4,0885 0,55619 

5.  Upaya mendapatkan (affordability) 4,1938 0,51782 

6.  Kesadaran (awareness) 4,2723 0,52797 

7.  Kesediaan menerima (acceptability) 4,4017 0,48524 

8.  Kepercayaan (trust) 4,2378 0,51777 

9.  Niat untuk menggunakan 4,2319 0,58924 

10.  Kinerja 4,2123 0,45298 

 

 

Penelitian ini telah melewati uji validitas, reliabilitas. Selanjutnya untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Secara statistik, untuk 

menjawab hipotesis dalam penelitian ini dapat diukur dari nilai statistik t dimana uji statistik t ini 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu atau lebih variabel independen (X) 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y).  
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Berikut ini adalah Tabel 5.21 terkait rangkuman hasil analisis regresi linear berganda. 

Bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif dapat dinyatakan sebagai berikut. 

   

Ho1 =  Persepsi kegunaan tidak memengaruhi niat untuk menggunakan KUR. 

Ha1 =  Persepsi kegunaan memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 

 

Ho2 =  Persepsi kemudahan menggunakan tidak memengaruhi niat untuk menggunakan 

KUR. 

Ha2 =  Persepsi kemudahan menggunakan memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 

 

Ho3 =  Norma subyektif tidak memengaruhi niat untuk menggunakan KUR. 

Ha3 =  Norma subyektif memengaruhi niat untuk menggunakan KUR. 

 

Ho4 =  Ketersediaan (availability) tidak memengaruhi niat untuk menggunakan KUR. 

Ha4 =  Ketersediaan (availability) memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 

 

Ho5 =  Upaya mendapatkan (affordability) tidak memengaruhi niat untuk menggunakan 

KUR. 

Ha5 =  Upaya mendapatkan (affordability)memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 

 

Ho6 =  Kesadaran (awareness) tidak memengaruhi niat untuk menggunakan KUR. 

Ha6 =  Kesadaran (awereness) memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 

 

Ho7 =  Kesediaan menerima (acceptability) tidak memengaruhi niat untuk menggunakan 

KUR. 

Ha7 =  Kesediaan menerima (acceptability) memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 

 

Ho8 =  Trust tidak memengaruhi niat untuk menggunakan KUR. 

Ha8 =  Trust memengaruhi niat untuk menggunakan KUR 
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Berdasarkan Tabel 5.21, pengujian statistik terhadap variabel persepsi kegunaan dengan 

tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,045) yang lebih kecil dari nilai 

p<0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 1 yakni Ho berhasil ditolak, sehingga persepsi 

kegunaan memengaruhi niat untuk menggunakan KUR secara signifikan. Pengujian statistik 

terhadap variabel persepsi kemudahan menggunakan  dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, 

memiliki nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari nilai p<0,10. Nilai uji tersebut dapat 

menjawab hipotesis 2 yakni Ho2 berhasil ditolak, sehingga persepsi kemudahan menggunakan 

kegunaan memengaruhi niat untuk menggunakan KUR secara signifikan.  

 Pengujian statistik terhadap variabel norma subyektif dengan tingkat signifikansi sebesar 

10%, memiliki nilai signifikansi (0,186) yang lebih besar dari nilai p>0,10. Nilai uji tersebut dapat 

menjawab hipotesis 3 yakni Ho berhasil diterima, sehingga norma subyektif memengaruhi niat 

untuk menggunakan KUR namun tidak signifikan. Pengujian statistik terhadap variabel 

ketersediaan (availability) dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi 

(0,056) yang lebih besar dari nilai p>0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 4 yakni Ho 

ditolak, sehingga ketersediaan (availability) memengaruhi niat untuk menggunakan KUR secara 

signifikan.  

 Pengujian statistik terhadap variabel upaya mendapatkan (affordability) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,269) yang lebih besar dari nilai p>0,10. 

Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 5 yakni Ho berhasil diterima, sehingga upaya 

mendapatkan (affordability) memengaruhi niat untuk menggunakan KUR namun tidak signifikan. 

Pengujian statistik terhadap variabel kesadaran dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, 

memiliki nilai signifikansi (0,137) yang lebih besar dari nilai p>0,10. Nilai uji tersebut dapat 

menjawab hipotesis 6 yakni Ho berhasil diterima, sehingga kesadaran (awareness)  memengaruhi 

niat untuk menggunakan KUR namun tidak signifikan.  

 Pengujian statistik terhadap variabel kesediaan menerima (acceptability) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari nilai p<0,10. 

Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 7 yakni Ho berhasil ditolak, sehingga kesediaan 
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menerima memengaruhi niat untuk menggunakan KUR.  Pengujian statistik terhadap variabel 

trust dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,127) yang lebih besar 

dari nilai p>0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 8 yakni Ho berhasil diterima, 

sehingga trust memengaruhi niat untuk menggunakan KUR namun tidak signifikan.   

 

 

Tabel 5.21 Uji Regresi dengan Variabel Dependen Niat untuk Menggunakan KUR 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 1,392 0,262  5,308 0,000 

Ketersediaan 0,117 0,061 0,110 1,918 0,056 

Upaya 

Mendapatkan 
-0,076 0,068 -0,067 -1,106 0,269 

Awareness 0,103 0,069 0,093 1,491 0,137 

Acceptability 0,313 0,070 0,257 4,472 0,000 

Trust -0,106 0,069 -0,093 -1,529 0,127 

Kegunaan 0,128 0,064 0,106 2,008 0,045 

Kemudahan 0,215 0,071 0,170 3,039 0,003 

Sosial -0,039 0,030 -0,056 -1,324 0,186 

 

 

 

Berikut ini adalah Tabel 5.22 terkait rangkuman hasil analisis regresi linear berganda. 

Bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif dapat dinyatakan sebagai berikut. 

Ho9 =             Persepsi kegunaan tidak memengaruhi kinerja atas penggunaan  

                       KUR. 

Ha9 =              Persepsi kegunaan memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR 

 

Ho10 =  Persepsi kemudahan menggunakan tidak memengaruhi kinerja atas  
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            penggunaan KUR. 

Ha10 =  Persepsi kemudahan menggunakan memengaruhi kinerja atas penggunaan   

                       KUR 

 

Ho11 =  Norma subyektif tidak memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR. 

Ha11 =  Norma subyektif memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR. 

 

Ho12 =  Ketersediaan (availability) tidak memengaruhi kinerja atas penggunaan    

                       KUR. 

Ha12 =  Ketersediaan (availability) memengaruhi kinerja atas  

                       Penggunaan  KUR. 

 

Ho13 =  Upaya mendapatkan (affordability) tidak memengaruhi kinerja atas  

                       penggunaan KUR. 

Ha13 =  Upaya mendapatkan (affordability)memengaruhi kinerja atas penggunaan  

                       KUR. 

 

Ho14 =  Kesadaran (awareness) tidak memengaruhi kinerja atas penggunaan 

                       KUR. 

Ha14 =  Kesadaran (awereness) memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR 

 

Ho15 =  Kesediaan menerima (acceptability) tidak memengaruhi kinerja atas  

                       penggunaan KUR. 

Ha15 =  Kesediaan menerima (acceptability) memengaruhi kinerja atas  

                       penggunaan KUR 

 

Ho16 =  Trust tidak memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR. 

Ha16 =  Trust memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR 

 

 

Berdasarkan Tabel 5.22, pengujian statistik terhadap variabel persepsi kegunaan dengan 

tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari nilai 

p<0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 9 yakni Ho berhasil ditolak, sehingga persepsi 

kegunaan memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan. Pengujian statistik 
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terhadap variabel persepsi kemudahan menggunakan  dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, 

memiliki nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari nilai p<0,10. Nilai uji tersebut dapat 

menjawab hipotesis 10 yakni Ho2 berhasil ditolak, sehingga persepsi kemudahan menggunakan 

kegunaan memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan.  

 Pengujian statistik terhadap variabel norma subyektif dengan tingkat signifikansi sebesar 

10%, memiliki nilai signifikansi (0,088) yang lebih besar dari nilai p<0,10. Nilai uji tersebut dapat 

menjawab hipotesis 11 yakni Ho berhasil ditolak, sehingga norma subyektif memengaruhi kinerja 

atas penggunaan KUR secara signifikan. Pengujian statistik terhadap variabel ketersediaan 

(availability) dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,019) yang 

lebih kecil dari nilai p<0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 12 yakni Ho berhasil 

ditolak, sehingga ketersediaan (availability) memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara 

signifikan.  

 Pengujian statistik terhadap variabel upaya mendapatkan (affordability) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,223) yang lebih besar dari nilai p>0,10. 

Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 13 yakni Ho diterima, sehingga upaya mendapatkan 

(affordability) memengaruhi niat atas penggunaan KUR namun tidak  signifikan. Pengujian 

statistik terhadap variabel kesadaran dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai 

signifikansi (0,011) yang lebih besar dari nilai p<0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 

14 yakni Ho ditolak, sehingga kesadaran (awareness)  memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR 

secara  signifikan.  

  

 

Tabel 5.22 Uji Regresi dengan Variabel Dependen Kinerja atas KUR 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 0,911 0,164  5,553 0,000 
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Ketersediaan 0,090 0,038 0,110 2,352 0,019 

Affordability 0,052 0,043 0,060 1,221 0,223 

Awareness 0,111 0,043 0,129 2,558 0,011 

Acceptability 0,075 0,044 0,080 1,713 0,087 

Trust 0,153 0,043 0,175 3,531 0,000 

Kegunaan 0,197 0,040 0,214 4,951 0,000 

Kemudahan 0,276 0,044 0,285 6,254 0,000 

Sosial 0,002 0,019 0,003 0,088 0,930 

 

Pengujian statistik terhadap variabel kesediaan menerima (acceptability) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,087) yang lebih kecil dari nilai p>0,10. 

Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 15 yakni Ho ditolak, sehingga kesediaan menerima 

memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan.  Pengujian statistik terhadap 

variabel trust dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, memiliki nilai signifikansi (0,000) yang 

lebih kecil dari nilai p<0,10. Nilai uji tersebut dapat menjawab hipotesis 16 yakni Ho berhasil 

ditolak, sehingga trust memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan.   

 

 

5.3. Analisis Secara Keseluruhan 

Program KUR ini sebenarnya perwujudan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap 

penciptaan kesempatan kerja dan sejumlah program untuk mengentas kemiskinan masyarakat.  

Sejumlah program oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pengurangan kemiskinan antara lain 

sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1970-an, telah disusun Program Bimbingan Masyarakat dan 

Bantuan Desa. Kedua, pada tahun 1990-an, Pemerintah Indonesia menyusun Program Inpres Desa 

Tertinggal dan Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal, Tabungan Kesejahteraan 

Keluarga dan Kredit Keluarga Sejahtera. Ketiga, awal tahun 2000-an, Pemerintah Indonesia 

memberikan Program Jaring Pengaman Sosial untuk mengantisipasi krisis ekonomi dengan 

menyusun program antara lain keamanan pangan, pendidikan dan perlindungan kesehatan, dan 

padat karya. Keempat, program lainnya yaitu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan 
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Bakar Minyak. Kelima, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 

Mandiri Perdesaan). Program ini merupakan usaha untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat 

dalam meningkatkan angka kesejahteraan atau mengurangi angka kemiskinan. Program ini 

diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada 2007. Program ini didanai dari kolaborasi Anggaran 

Pendanaan dan Belanja Negara dan Bank Dunia. Keenam, era Pemerintah Jokowi meluncurkan 

Program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.  

Untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan, program pengentasan kemiskinan 

tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia, namun juga perusahaan dan 

bahkan perhatian dari pemerintah global.  Tujuannya adalah masyarakat  harus didukung karena 

sebagai penyangga ekosistem yang ada. Menurut Gouillart (2008), masyarakat menengah ke 

bawah ini harus menjadi bagian dari penerapan keuangan global sehingga akan tercipta 

demokratisasi konsumsi yang menawarkan produk untuk mampu dibeli oleh masyarakat tersebut  

beserta kesetaraan kualitas. Ada aspek positif dalam menanggapi data tersebut. Masyarakat BOP 

tidak selalu dianggap sebagai masyarakat yang tidak memiliki potensial sama sekali.  

Salah satu program untuk mendukung kemampuan masyarakat tersebut adalah keuangan 

inklusi.  Pada acara Toronto Summit tahun 2010, ada sembilan prinsip untuk memberikan 

kesempatan pada masyarakat BOP yaitu  leadership, diversity, innovation, protection, 

empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework. Secara garis besar, 

keuangan inklusi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas 

sistem keuangan, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi 

perbankan,  mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia, memberikan 

kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan 

berkelanjutan serta mengurangi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan                         

(www.bankindonesia.go.id). 

Penerapan prinsip keuangan inklusi salah satunya adalah bantuan kredit keuangan mikro 

dari perusahaan sebagai orientasi bisnis sekaligus bagian tanggung jawab. Bank-bank atau 

http://www.bankindonesia.go.id/
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lembaga keuangan  dianggap sebagai salah institusi yang sukses memberikan kredit keuangan 

mikro. Bantuan ini dianggap sebagai suatu inovasi pendanaaan agar meningkatkan kemampuan 

konsumsi masyarakat. Sethia (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang memberikan 

kesempatan kepada pasar ini akan mendukung keberlangsungan jangka panjang.  

Analisis data pada Tabel 5.21 terkait dengan penggunaan KUR menunjukkan bahwa aspek 

ketersediaan, kesediaan menerima (acceptability), aspek kegunaan, dan aspek kemudahan 

menggunakan  memengaruhi niat pelaku usaha untuk  menggunakan KUR. Terkait dengan aspek 

upaya mendapatkan (affordability), kesadaran (awareness), kepercayaan (trust) dan aspek sosial 

memengaruhi niat menggunakan KUR, namun tidak signifikan. KUR dirasakan sebagai fasilitas 

pemberian kredit yang murah oleh masyarakat, memiliki banyak manfaat, dan kemudahan dalam 

menggunakannya.  

Analisis berikutnya terkait dengan pengaruh masing-masing variabel dengan kinerja 

penggunaan atas penggunaan KUR pada Tabel 5.2 Analisis data terkait dengan penggunaan KUR 

menunjukkan bahwa ketersediaan (availability), kesadaran (awareness), kesediaan menerima 

(acceptability), kepercayaan (trust), aspek kegunaan, dan aspek kemudahan menggunakan  

memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan. Terkait dengan aspek upaya 

mendapatkan (affordability), dan aspek norma subyektif (sosial) memengaruhi kinerja atas 

penggunaa KUR, namun tidak signifikan.  

KUR dirasakan sebagai fasilitas pemberian kredit yang murah oleh masyarakat, memiliki 

banyak manfaat, dan kemudahan dalam menggunakannya. Perilaku  pelaku usaha mikro  dalam 

penggunaan KUR bisa dijelaskan dengan konteks perilaku konsumen yang bisa dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan internal. Perilaku masyarakat dalam menggunakan kredit keuangan mikro  

bisa dianalisis dari perspektif eksternal dan internal. Riset ini lebih mengutamakan dari sisi internal 

masyarakat yaitu persepsi terhadap kegunaan kredit keuangan  mikro. Persepsi ini terkait dengan 

menafsirkan stimuli terkait dengan penawaran kredit keuangan mikro. Persepsi ini bisa 

dipengaruhi oleh aspek latar belakang individu terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, 

budaya, pembelajaran dan tentu saja kebutuhan.  Terkait dengan tingkat pendidikan, pelaku usaha 
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memiliki rata-rata pendidikan dengan tingkat SMU/SMK sebanyak 51 %; Sarjana sebanyak 

19,88% dan Diploma 3 sebanyak 7,83%.  Terkait dengan lama berdiri perusahaan, 36,14%, usaha 

sudah berdiri selama 6-10 tahun dan 32,22%, usaha sudah berdiri selama 1-5 tahun. Latar belakang 

usaha ini dan lama perusahaan memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan fasilitas yang memudahkan pendanaan.  

Adanya KUR ini menjadikan pengusaha mikro bisa memiliki keleluasaan dalam 

mengembangkan usahanya yang sebelumnya tidak dimiliki sama sekali. Semua pelaku usaha 

berasal dari Jawa dan Denpasar (hanya 5%) menjadi responden.  Responden juga menggunakan 

sebelumnya lembaga keuangan mikro sebanyak 11,04%; 38,76% mengikuti arisan dan 90,36% 

memiliki tabungan bank. Menurut studi Demirguc-Kunt dan Klapper (2012), masyarakat kecil di 

Jawa cenderung menerapkan arisan sebagai cara untuk mendapatkan pendanaan. Hal ini didukung 

dengan aspek  penguatan komunitas dan dukungan budaya timur yang mendukung adanya 

kebersamaan.  

Aspek manfaat dalam penggunaan KUR dipersepsikan oleh pelaku usaha untuk 

memengaruhi niat menggunakan KUR. Manfaat ini terkait dengan aspek pembiayaan yang 

memudahkan untuk menjalankan usaha yang merupakan bagian kinerja. Manfaat lain juga dirasa 

bisa menciptakan lapangan kerja termasuk  membantu meningkatkan penjualan produk; membantu 

untuk mendapatkan pendapatan dari investasi (return on investment);  memudahkan usaha bisnis 

kami dalam jangka pendek; memudahkan usaha bisnis kami dalam jangka panjang; mendukung 

proses bisnis; memudahkan perusahaan dalam melayani konsumen bahkan  memudahkan 

perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasok. 

Selain itu, penggunaan KUR secara tidak langsung bisa mengurangi kemiskinan karena 

memberikan kesempatan lapangan kerja. Shirazi dan Khan (2014) dan Ahmed (2009) berpendapat 

perhatian pada kredit keuangan mikro penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Imai, Arun, 

Annim (2010) juga berpendapat bahwa produk keuangan mikro mampu mengurangi kemiskinan 

rumah tangga. Mader (2014) berpendapat bahwa keuangan mikro dianggap sebagai cara untuk 

melepaskan kemiskinan yang paling bagus karena keuangan mikro merupakan hak kemanusiaan. 
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Keuangan mikro bisa berupa pinjaman bank seperti yang dilakukan oleh Grameen Bank, bantuan 

dari Bank Dunia, pemerintah, dana filantrofi perusahaan, dana pribadi, perbankan, atau gerakan 

sosial terkait dengan praktik penerapan kredit mikro. Dengan demikian, diharapkan program ini 

bisa menunjang program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mikro 

untuk lebih baik dan bisa berkontribusi dengan masyarakat.  

Analisis penggunaan kredit keuangan mikro dengan  teori Technology Acceptance Model 

(TAM) dan penggunaan konsep 4As yaitu availability, affordability, awareness dan acceptability. 

Kedua konsep ini penting sejalan dengan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pembuatan 

keputusan oleh pelaku usaha mikro. Habib dan Zurawicki (2010) berpendapat bahwa penting 

untuk menganalisis kebutuhan dan kondisi masyarakat mikro sebagai target market dengan lebih 

terperinci terkait dengan ketepatan penawaran produk atau jasa. Teori TAM dianggap mampu 

menjelaskan penggunaan kredit keuangan mikro. Dalam riset ini, analisis  penggunaan kredit 

keuangan mikro  dari masyarakat pelaku usaha mikro menggunakan aspek-aspek dalam teori TAM 

yaitu  persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan norma subyektif. Menurut 

Anderson dan Billou (2007), konsep ini tepat untuk menganalisis perilaku masyarakat rural. 

Konsep ini menganalisis perilaku membuat keputusan masyarakat rural terkait dengan persepsi 

keberadaan produk atau jasa yang ditujukan kepadanya. Kemampuan dalam mengupayakan 

akusisi produk atau jasa juga menjadi faktor dalam memudahkan untuk membuat keputusan.  

Persepsi kegunaan merupakan tingkatan di mana individu menggunakan suatu sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Suatu sistem dengan persepsi kegunaan yang tinggi, pada 

gilirannya dipercaya oleh pengguna bahwa keberadaannya untuk digunakan mempunyai hubungan 

yang positif dengan kinerja dan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan (Davis, 1989). 

Persepsi kemudahan penggunaan  adalah suatu tingkatan di mana individu menyakini bahwa 

menggunakan suatu sistem tertentu akan membuatnya bebas dari kesulitan untuk memahami 

(Davis, 1989). Norma subyektif di sini dikaitkan dengan lingkungan sosial yang dianggap bisa 

meyakinkan seseorang untuk mengikuti apa yang diyakini benar namun memengaruhi niat untuk 

menggunakan KUR secara tidak signifikan. Kelompok referensi ini tidak berpengaruh pada  
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masyarakat pelaku usaha mikro cukup relevan karena perannya dianggap sebagai orang yang 

sekedar memberikan informasi untuk mengadopsi produk atau jasa inovatif atau baru.  Inisiasi 

berasal dari diri pelaku usaha tanpa ada pengaruh dari kolega atau teman kerja atau anjuran 

pemerintah.  

Terkait dengan aspek ketersediaan (availability) memengaruhi kinerja atas penggunaan 

KUR. Adanya pelaku usaha UMKM mendorong perekonomian Indonesia lebih maju. Peluang 

kredit mikro ini sangat besar bagi pelaku usaha di Indonesia. 70% adalah sektor informal. Nilai 

penyaluran kredit UMKM dari waktu ke waktu mengalami kenaikan sejak tahun 2012. Adanya 

trend positif ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan peluang pasar bagi perbankan dan 

fintech untuk memberikan kemudahan pembiayaan (Rachman, 2017). Tabel 5.23. menunjukkan 

pemain dalam bidang kredit UMKM. Banyaknya pemain ini menunjukkan adanya ketersediaan 

dan aksesibilitas dalam mendapatkan pendanaan. Selain perbankan, sejumlah penyedia jasa 

keuangan dalam bentuk Fintech juga semakin beragam yaitu Modalku, Investree, Uangteman, 

Koinworks, Pinjam dan Amartha.  

 

 

Tabel 5.23. Pemain dalam Pemberian Kredit UMKM 

No Nama Bank Keterangan 

1.  Bank BRI Pemberian kredit mikro, KUR dan UKM per Maret 2017. 

2.  Mandiri Pemberian kredit UMKM, KUR, Kredit Usaha Mikro, 

Kredit Serbaguna Mikro per Maret 2017. 

3.  BNI Kredit segmen kecil (KUR dan Non-KUR). 

4.  BCA Pemberian kredit UKM sepanjang tahun 2016. 

5.  Panin Bank Pemberian Kredit Perbankan Komersial meliputi Small 

Medium Business, Consumer, Kredit Mikro Panin. 

6.  Bank Bukopin Kredit Mikro (kredit modal tidak tetap swamitr, kredit 

pensiunan, kredit pra-pensiun) dan kredit UKM. 

7.  CIMB Niaga Kredit UKM, Mikro Linkage, Mikro Laju, Pinjaman 

Pensiun. 

8.  Danamon Penyaluran kredit perbankan UKM dan portfolio kredit 

mikro. 
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9.  Maybank Kredit mikro terdiri atas PIJAR-Pilihan Bijak Mitra Usaha 

dan Program Sahabat BPR. 

10.  BTPN Pemberian kredit berdasarkan segmen UMKM. 

11.  OCBC NISP Pemberian kredit segmen EMB-Emerging Business 

Banking. 

12.  Permata Bank Kredit UMK. 

13.  Bank Mega Kredit Ritel terdiri atas Kredit SME dan Consumer. 

14.  Mandiri Taspen Pos Kredit Usaha Mikro terdiri atas KUM, KSM, dan KKM. 

15.  Bank BTN Kredit UMKM (KUR, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan 

KMK Kontraktor). 

16.  Bank BJB Pemberian Kredit UMKM. 

17.  Bank Jatim Kredit mikro Laguna, Kredit Linkage Program BPR, Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), KUMK. 

18.  Bank DKI Kredit Mikro 

Sumber: Majalah SWA Juni, XXIII (2017). 

 

Konsep kepercayaan (trust) menunjukkan pengaruh pada kinerja. Trust merupakan aspek 

kekuatan pengikat dari diri seseorang kepada orang atau institusi karena pihak lawan dianggap 

bisa memenuhi ekspektasi. Penelitian Reeves dan Sabharwal (2010) menunjukkan bahwa aspek 

trust penting dalam adopsi penggunaan keuangan mikro melalui produk inovatif. Terkait dengan 

hal ini, meskipun menggunakan produk kredit keuangan non-mikro mobile phone, aspek trust juga 

penting dianalisis. Trust masyarakat terhadap lembaga yang menawarkan kredit juga menjadi 

kajian penting lebih lanjut. Pelaku usaha meyakini bahwa pihak perbankan mampu memberikan 

informasi yang akurat, tidak memberikan iming-iming dalam mempromosikan KUR, berusaha 

untuk mengembangkan hubungan baik dengan para pelaku usaha mikro/kecil, menjalin 

komunikasi dengan pelaku usaha mikro/kecil terkait penggunaan KUR dan memberikan informasi 

jujur.  

Berdasarkan data, diperoleh bahwa fasilitas pendukung KUR cukup beragam yaitu 

keberadaan produk lembaga keuangan mikro termasuk koperasi, BMT, arisan, kredit informal 

termasuk rentenir, pegadaian, tabungan bank, kredit bank termasuk kartu kredit, asuransi. Rata-

rata responden 82,93% mengetahui produk keuangan lembaga mikro; 80,72% responden 
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mengetahui arisan; 76,31% responden mengetahui kredit informal berbentuk rentenir; 88,96% 

responden mengetahui keberadaan pegadaian.  Hampir di atas 93,37% responden mengetahui 

produk tabungan bank. Begitu juga, dengan penawaran kredit bank, hampir di atas 91,37%, 

responden mengetahui produk kredit bank. 87,89% responden mengetahui produk asuransi. 

Adanya pengetahuan produk pelaku usaha terkait dengan fasilitas keuangan bisa menentukan sikap 

pelaku usaha untuk memilih. KUR yang ditawarkan oleh bank diharapkan untuk bisa menciptakan 

trust atas manfaatnya. Dengan demikian, akan menguatkan sikap pelaku usaha untuk terus 

menggunakan KUR selama pembiayaan ini masih ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Analisis data terkait dengan penggunaan KUR menunjukkan bahwa aspek ketersediaan, 

kesediaan menerima (acceptability), aspek kegunaan, dan aspek kemudahan menggunakan  

memengaruhi niat pelaku usaha untuk  menggunakan KUR. Terkait dengan aspek upaya 

mendapatkan (affordability), kesadaran (awareness), kepercayaan (trust) dan aspek sosial 

memengaruhi niat menggunakan KUR, namun tidak signifikan. KUR dirasakan sebagai fasilitas 
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pemberian kredit yang murah oleh masyarakat, memiliki banyak manfaat, dan kemudahan dalam 

menggunakannya.  Analisis berikutnya terkait dengan pengaruh masing-masing variabel dengan 

kinerja penggunaan atas penggunaan KUR. Analisis data terkait dengan penggunaan KUR 

menunjukkan bahwa ketersediaan (availability), kesadaran (awareness), kesediaan menerima 

(acceptability), kepercayaan (trust), aspek kegunaan, dan aspek kemudahan menggunakan  

memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan. Terkait dengan aspek upaya 

mendapatkan (affordability), dan aspek norma subyektif (sosial) memengaruhi kinerja atas 

penggunaa KUR, namun tidak signifikan.  

KUR dirasakan sebagai fasilitas pemberian kredit yang murah oleh masyarakat, memiliki 

banyak manfaat, dan kemudahan dalam menggunakannya. Perilaku  pelaku usaha mikro  dalam 

penggunaan KUR bisa dijelaskan dengan konteks perilaku konsumen yang bisa dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan internal. Perilaku masyarakat dalam menggunakan kredit keuangan mikro  

bisa dianalisis dari perspektif eksternal dan internal. Riset ini lebih mengutamakan dari sisi internal 

masyarakat yaitu persepsi terhadap kegunaan kredit keuangan  mikro. Persepsi ini terkait dengan 

menafsirkan stimuli terkait dengan penawaran kredit keuangan mikro. 

 

 

 

6.2. Saran 

Memahami aspek persepsi kegunaan, kemudahan menggunakan dan norma subyektif pada 

penggunaan KUR akan memberikan masukan bagi pengelola Bank yang mengeluarkan KUR 

untuk menerapkan strategi agar adopsi KUR dapat berjalan dengan lebih baik. Terkait dengan 4As, 

yaitu availability, affordability, awareness, acceptability, dan trust, masing-masing elemen ini 

bisa diupayakan untuk dikembangkan program lebih baik. Aspek availability bisa mengarahkan 

pelaksana KUR untuk memberikan kemudahan bagi setiap pelaku bisnis mikro terkait akses kredit. 

Aspek affordability juga terkait dengan diberikannya kemudahan bagi pelaku bisnis mikro untuk 

mendapat kemudahan pinjaman terkait dengan rendahnya bunga. Aspek awareness terkait dengan 
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penguatan sosialisasi program ini lebih intensif agar membuat pelaku usaha mikro mengetahui 

dengan baik manfaat produk KUR. Aspak acceptability terkait dengan edukasi program dengan 

baik melalui sejumlah pendampingan agar produk KUR bisa diterima dengan baik oleh pelaku 

usaha mikro. Aspek trust merupakan elemen kuat untuk meyakinkan pelaku usaha mikro dalam 

menggunakan produk.  

 

6.3. Rencana Mendatang 

Rencana mendatang terkait dengan meneruskan kegiatan penelitian berdasarkan eta 

penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. Peta penelitian ini menunjukkan sejumlah 

perkembangan hasil penelitian yang sudah dilakukan.  

a. Pada tahun 2015-2016, dua penelitian yang sudah dilakukan terkait  topik yaitu                1) 

Analisis Karakteristik Demografi Pelaku Usaha Mikro dan; 2) Aksesibilitas, 

Keterjangkauan, Kecukupan, Penerimaan dan Kelayakan Pelaku Usaha Mikro. 

b. Pada tahun 2016, dilakukan studi konseptual terkait dengan perkembangan pemberian 

kredit oleh pemerintah.  

c. Pada tahun 2016, dilakukan survei awal dengan pelaku usaha mikro. 

d. Pada tahun 2017 direncanakan akan melakukan studi kuantitatif terkait dengan penerimaan 

Kredit Usaha Rakyat. 

e. Pada tahun 2018 direncanakan akan melakukan studi kualitatif terkait dengan pendapat 

pelaku usaha mikro terhadap Kredit Usaha Rakyat.  

 

 

 

 

 

 

 
Tahap 1 (2017) 

Tahap penelitian 

kuantitatif  

 

Tahap  2 (2018) 

Tahap penelitian 

kualitatif 

 

Tahap 3 (2019) 

Penyusunan 

pembuatan 

kebijakan 

Pre Stage (2015-2016) = Sudah Dilakukan 

1. Analisis Karakteristik Demografi Pelaku Usaha Mikro 

2. Aksesibilitas, Keterjangkauan, Kecukupan, Penerimaan dan Kelayakan 

Pelaku Usaha Mikro 
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 Peta penelitian ini terkait dengan roadmap penelitian yang salah satunya menekankan 

adanya penelitian ABC-academic business government. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait dengan kemudahan 

akses bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha.  Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menganalisis kekurangan dalam pelaksanaan penerimaan kredit bagi rakyat dan memperluas 

aksesibilitas yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi 

kemiskinan. Tema kemiskinan ini sejalan dengan Renstra Universitas Indonesia.  

 

a. Kegiatan yang akan datang adalah melakukan analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan 9 narasumber pengguna kUR. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk 

mendukung analisis kuantitatif yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mampu 

menunjukkan konfirmasi atas jawaban dari narasumber lainnya dan lebih elaboratif. 

b. Analisis data kualitatif tidak hanya berasal dari pengguna KUR, namun juga dilakukan dengan 

pengelola KUR terkait dengan cara mengelola hubungan baik dengan pengguna KUR. Analisis 

ini bertujuan untuk membahas aspek-aspek yang termuat dalam pengelolaan manajemen relasi 

konsumen atau customer relationship management (CRM). Analisis terkait dengan 

implementasi CRM pada penyedia KUR menjadi penting sehingga perusahaan dapat bertahan 

dalam kondisi persaingan yang ketat dan dapat menjaga hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan untuk perusahaan yang menjalankan bisnis. Rumusan masalah yang dikemukakan 

adalah bagaimana implementasi Customer Relationship Management (CRM) terhadap 

pengguna KUR memberikan tingkat kepuasan kepada pelanggan sebagai nasabah pengguna 
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KUR melalui empat dimensi CRM key customer focus, CRM organization, knowledge 

management dan technology-based CRM. 

c. Penulisan draft publikasi terkait dengan laporan penelitian akan dilakukan melalui tiga 

mekanisme yaitu menyusun draft publikasi untuk penelitian yang bersifat kuantitatif dan 

penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kuantitatif terkait dengan persepsi pengguna KUR 

terhadap niat menggunakan KUR dan kinerja KUR. Terkait dengan penelitian kualitatif, ada 

dua tipe penelitian yaitu terkait dengan analisis persepsi KUR dari para pengguna KUR dan 

analisis terkait pengelolaan konsumen pengguna KUR dari sisi manajemen.  
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Gambar 1: Koordinasi dengan Tim Surveyor untuk 

Daerah Kudus, Kendal, Pati, Semarang, Jepara, 

dan Bali 
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Gambar 2: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Mebel di 

Kudus 

Gambar 3: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Makanan 

dan Pakaian di Kudus 
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Gambar 4: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Beras di 

Kudus 
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Gambar 5: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Kolong Besi 

di Kudus 
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Gambar 6: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Gergaji dan 

Pisau di Kudus 

Gambar 7: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Pakaian 

Olahraga dan Alat Tulis di Kudus 
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Gambar 8: Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Apem di 

Kudus 
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Gambar 9 : Wawancara dan Mengisi Kuesioner 

untuk Pengguna KUR & Pelaku Usaha Distributor  

Gas  di Kudus 
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