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ABSTRACT 

Every business needs funds. To obtain additional funds there are various sources of funding 

either internal or external sources that can be used. Election of funding sources is influenced by 

individual characteristics and businesses characteristics in the micro enterprises. External 

sources of funding itself can be divided into official and unofficial funding sources. The purpose 

of this research is to describe the source of funds used by micro enterprises in desa Parakan 

Wetan and see the impact of individual characteristics and business characteristics variables 

with source of funds. This research found that most of micro enterprises in desa Parakan Wetan 

are prefer to use internal funding source. 

Key words: Sources of fund, individual characteristics, business characteristics 
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SARIPATI 

Suatu usaha tentunya membutuhkan modal. Untuk memperoleh tambahan modal ada berbagai 

macam sumber pendanaan yang dapat digunakan baik sumber dana internal maupun eksternal. 

Pemilihan sumber pendanaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individu dan karakateristik 

usaha yang ada di UKM. Sumber dana eksternal sendiri dibedakan menjadi formal dan informal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber dana yang digunakan oleh UKM di desa 

Parakan Wetan dan melihat dampak variabel didalam karakteristik individu dan karakteristik 

usaha terhadap pemilihan sumber pendanaan tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

UKM di desa Parakan Wetan lebih cenderung untuk menggunakan sumber pendanaan internal 

yaitu modal sendiri. 

Kata kunci: Sumber pendanaan, karakteristik individu, karakteristik usaha 
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PENDAHULUAN 

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan usaha kecil adalah entitas usaha yang 

mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan  tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000. Sedangkan Badan Pusat Statistikan (BPS) mendefinisikan Usaha 

Kecil berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga 

kerja maksimal 19 orang (www.infoukm.wordpress). 

Hampir disetiap daerah, UKM dapat ditemui. Semenjak krisis 1997, jumlah 

UKM di Indonesia makin bertambah karena banyak orang yang di PHK kemudian 

mendirikan usaha mandiri (Wahyuningsih, 2009). Pada tahun 2011 jumlah usaha 

mikro, kecil dan menengah di Indonesia 51,3 juta unit atau setara 99,91 persen dari 

total usaha (Jakarta, Kompas.com). Data terakhir menurut BPS pada tahun 2011, 

UKM menopang sebesar 56% dari total PDB Indonesia (www.depkop.go.id). Hal ini 

menunjukkan bahwa UKM merupakan penopang perekonomian nasional Indonesia. 

Untuk memulai sebuah usaha tentunya perusahaan akan mencari dukungan 

dana yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dana internal maupun 

eksternal. Menurut Coyle, (2000:2) ada beberapa sumber pendanaan yang dapat 

digunakan yaitu: sumber dana internal seperti surplus kas dari aktivitas operasi, dana 

ekuitas, dan sumber dana eksternal seperti pinjaman dari lembaga keuangan. Sumber 

pendanaan eksternal sendiri digolongkan menjadi 2, yaitu sumber pendanaan dari 
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lembaga keuangan formal dan informal. Lembaga keuangan formal adalah lembaga 

keuangan yang dalam aktivitasnya dikontrol oleh pemerintah atau otoritas moneter 

yang berwenang. Sedangkan informal adalah lembaga keuangan yang dalam 

aktivitasnya tidak dikontrol oleh pemerintah atau otoritas moneter yang berwenang.   

Pengambilan keputusan sumber pendanaan dipengaruhi oleh variabel-variabel 

di dalam karakteristik individu dan karakteristik perusahaan. Pada penelitian Nugroho 

(2010) yang meneliti mengenai pengaruh karakteristik individu terhadap sumber dana 

menemukan jika status professional, status perkawinan, dan tingkat pendidikan  akan 

berpengaruh pada sumber pendanaan. Saraswati dkk (2011), menemukan bahwa 

keputusan pendanaan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan dan 

kepemilikan kendaraan bermotor. Penelitian Suripto (2008) karakteristik perusahaan 

seperti aktiva tetap, ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UKM  adalah kurangnya modal 

atau pendanaan, selain itu UKM merupakan perusahaan yang cenderung 

menggunakan sumber dana internal yang terbatas (Hafsah, 2004). Sebenarnya dengan 

menggunakan sumber dana eksternal atau hutang, UKM akan mengalami 

peningkatan dalam usahanya (Taufiq, 2006). Dalam penelitiannya Hafsah (2004) juga 

mengatakan jika UKM sulit memperoleh pinjaman dari bank karena sulitnya 

memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank. Pemerintah telah melakukan upaya 

untuk mengatasi masalah tidak adanya anggunan untuk mendapatkan kredit bagi 

UKM dengan membuat Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). PPKD akan 
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memberikan penjaminan kepada kredit yang diberikan Bank terhadap UKM di daerah 

tersebut. Dengan demikian maka UKM akan mendapat kemudahan dalam 

mendapatkan kredit dari bank (http://www.bi.go.id).  

Penelitian ini akan melihat sumber dana, karakteristik individu dan 

karakteristik usaha yang ada pada UKM dengan mengambil obyek UKM di desa 

Parakan Wetan kabupaten Temanggung.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Sumber pendanaan apa saja yang ada pada UKM di desa Parakan Wetan?   

2. Bagaimana dampak karakteristik individu dan karakteristik usaha terhadap 

sumber pendanaan di desa Parakan Wetan? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber pendanaan yang digunakan 

pada UKM di Parakan dan melihat dampak variable-variabel seperti ukuran 

perusahaan, jenis usaha, profitabilitas, status perkawinan, status professional dan 

tingkat pendidikan yang ada terhadap sumber  pendanaan  pada UKM tersebut. 

LANDASAN TEORI 

Struktur Modal 

Penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Lina (2010) menuliskan beberapa 

teori struktur modal seperti teori oleh Miller dan Modigliani (1958), Agency Theory 

(1976), Trade-off Hypothesis, dan Pecking Order Theory. Teori miller dan 



4 
 

Modigliani ini menyatakan bahwa rasio hutang dan rasio ekuitas  tidak berpengaruh 

terhadap perusahaan dengan asumsi tidak ada pajak, pasar dengan asimetri informasi 

(investor memiliki informasi yang sama dengan manajer perusahaan mengenai 

perusahaan tersebut) dan tidak ada biaya transaksi pada pasar modal. Teori agensi 

mengatakan dengan hutang, maka akan mengurangi biaya agensi. Budiyanti (2010) 

biaya agensi adalah biaya yang ditimbulkan karena kebijakan dividen perusahaan 

yang menyebabkan pertentangan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pada teori 

Trade Off dikatakan bahwa perusahaan akan berhutang pada tingkat tertentu, 

sehingga hutang tersebut akan mengurangi pajak. Teori Pecking Order menyatakan 

bahwa perusahaan akan menggunakan sumber dana internal berupa laba ditahan dan 

depresiasi dahulu bila dana tidak mencukupi maka perusahaan baru akan 

menggunakan sumber dana eksternal dari hutang yang paling rendah resikonya dari 

sekuritas hutang, obligasi konversi, saham preferen dan kemudian saham biasa. 

Teori-teori ini tidak berlaku untuk usaha mikro karena pada usaha mikro sumber 

dananya hanya sebatas pada modal sendiri dan lembaga keuangan saja. Untuk teori-

teori ini hanya berlaku untuk perusahaan yang bisa menambah dana dengan cara 

menjual sahamnya ke pada investor atau disebut juga perusahaan go public. 

Sumber Pendanaan 

Menurut Nugroho (2010) yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah 

dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi 

berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana 
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pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik usaha 

perusahaan. Sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari 

luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. 

Sumber dana pinjaman dapat berasal dari lembaga keuangan formal dan 

pinjaman dari lembaga keuangan informal. Pada penelitian Saraswati dkk (2011), 

sumber pendanaan informal yang ada di Jawa Tengah antara lain arisan, paguyuban, 

renternir dan kredit barang atau mindring.  Biasanya lembaga keuangan formal 

melayani usaha dengan skala yang besar. Sedangkan usaha berskala kecil seperti 

UKM dilayani oleh lembaga keuangan informal. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Sriyana (2010) menunjukkan adanya hambatan pada UKM dalam peminjaman dana 

kepada lembaga keuangan formal. Oleh karena itu UKM cenderung memilih sumber 

pendanaan informal daripada sumber pendanaan formal. 

Karakteristik Individu 

Karakteristik individu merupakan faktor-faktor yang mudah didefinisikan dan 

sebagian besar informasi dapat diperoleh di berkas personalia. Menurut Nugroho 

(2010) karakteristik individu akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

keuangan. Untuk mengetahui karakteristik individu yang ada pada UKM maka dicari 

informasi sebagai berikut: 

1.Status perkawinan  

Seorang individu dengan status kawin maka akan memiliki tanggungan yang 

lebih karena adanya biaya-biaya tambahan, oleh karena itu individu yang berstatus 
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kawin akan lebih berhati-hati dalam menentukan sumber pendanaan karena dengan 

tanggungan yang lebih tersebut, maka resiko yang ada akan lebih tinggi dari pada 

individu yang berstatus belum kawin. 

2. Pengalaman  

Individu yang dengan pengalaman usaha yang lebih lama dalam menjalankan 

usahanya memiliki pola pikir yang lebih matang. Oleh karena itu maka seorang 

individu dengan pengalaman yang lebih akan cenderung percaya diri dalam 

mengambil keputusan pendanaan. 

3.Tingkat Pendidikan 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, seseorang memiliki pertimbangan 

yang lebih matang dalam pengambilan keputusan. Individu akan memperhitungan 

jatuh tempo, jaminan yang ada pada sumber pendanaan. Menurut Danielson, dkk 

(2006), individu dengan tingkat pendidikan yang rendah dalam mengambil keputusan 

pendanaan hanya berdasarkan naluri dan perhitungan payback period yang sederhana 

saja. 

Karakteristik perusahaan 

Dalam penelitian Soleman (2008), Karakterisistik perusahaan adalah sifat atau 

spesifiikasi perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan 

lainnya. Karakteristik perusahaan diketahui dengan mencari data dari variable 

berikut: 

 



7 
 

1.Ukuran perusahaan 

Menurut Suripto (2008) perusahaan dengan ukuran besar memiliki faktor- 

faktor lebih yang menyebabkan perusahaan besar memiliki resiko kebangkrutan yang 

lebih rendah daripada perusahaan dengan ukuran kecil. Perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan 

ukuran kecil sehingga perusahaan besar memiliki akses yang lebih mudah dalam 

peminjaman dana dari bank. Bank akan lebih percaya dalam meminjamkan dananya 

karena mereka memiliki asset yang dapat dijaminkan. 

2.Profitabilitas 

Menurut Suripto (2008) semakin tinggi tingkat pendapatan maka perusahaan 

akan memerlukan sumber pendanaan eksternal semakin rendah. Perusahaan akan 

lebih suka menggunakan sumber pendanaan internal karena dengan menggunakan 

sumber dana internal akan menggurangi biaya. 

3. Jenis Usaha 

Tingkat kebutuhan dana tiap jenis usaha tentu berbeda-beda. Demikian juga 

dalam pengambilan keputusan pendanaan yang ada. Usaha dengan perputaran asset 

yang lebih cepat akan lebih berani untuk menggunakan pinjaman daripada usaha 

dengan perputaran asset yang lebih lambat. 
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METODE PENELITIAN 

Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah UKM di bidang usaha perdagangan dan 

industri rumahan yang ada di desa Parakan Wetan karena.  Sampel pada penelitian ini 

adalah UKM dibidang perdagangan dan industri rumahan yang ada di desa Parakan 

Wetan. Dari 592 usaha yang ada di desa Parakan Wetan (temanggungkab.go.id), 

diambil 40 responden dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

dengan menyebarkan kuesioner kepada pemilik UKM tertentu karena responden 

tersebut dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Responden yang diteliti 

adalah UKM di desa Parakan Wetan yang memiliki kriteria sebagai berikut:   

1. Berada didalam dan disekitar salah satu pasar umum  di desa Parakan 

Wetan 

2. Memiliki usaha berjenis kelontong atau industri makanan 

Pengukuran Variabel 

Berikut ini adalah tabel pengukuran variabel pada karakteristik individu, 

karakteristik usaha, dan sumber dana. 

Tabel 1.Pengukuran Variabel 

 Variabel Pengukur 

Karakteristik Individu Status perkawinan  Kawin 
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Tidak kawin 

Pengalaman kerja Baru saja 

Sudah lam 

Tingkat pendidikan  Tidak tamat SD 

SD 

SMP 

SMA 

Kuliah / Diploma 

 

Karakteristik 

Perusahaan  

Ukuran perusahaan  Asset yang dimiliki 

Omset  Omset dalam  per hari 

Jenis usaha  Toko Kelontong 

Industri rumahan 

 

 Pengukur  

Sumber pendanaan 

Modal Sendiri Dana dari pemilik 

Pinjaman Hutang dagang, Koperasi, Bank 

 Sumber: Hasil penelitian. Tahun 2013 

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan didalam variable karakteristik 

individu maka dicari data mengenai status perkawinan, pengalaman kerja, dan tingkat 

pendidikan. Status perkawinan dilihat dengan menggolongkan responden menjadi 

responden yang berstatus kawin dan responden dengan status belum atau tidak kawin. 
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Pengalaman kerja dilihat dengan menggolongkan dengan responden dengan 

pengalaman lebih lama atau pengusaha yang baru, dan tingkat pendidikan yang 

digolongkan dengan tamatnya menempuh pendidikan responden. Sedangkan  untuk 

karakteristik usaha maka dicari data mengenai ukuran perusahaan, omset, dan jenis 

usaha. Ukuran perusahaan dilihat dari asset yang dimiliki responden , Omset dilihat 

dari omset rata-rata perbulan yang dimiliki oleh UKM, profitabilitas tidak digunakan 

karena UKM disana tidak memiliki data mengenai penghasilan bersih secara 

terperinci, oleh karena itu penelitian ini menggunakan omset. Untuk jenis usaha dari 

penyebaran kuesioner didapat usaha dengan jenis toko kelontong dan industri 

rumahan. 

 Sumber dana pada UKM di desa Parakan Wetan digolongkan menjadi dua,  

yaitu modal sendiri dan sumber dana eksternal. Untuk sumber dana eksternal mereka 

menggunakan hutang dagang, koperasi dan Bank.  

Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskripsi. Analisis statistik 

deskripsi digunakan untuk menggambarkan data mengenai sumber dana pada UKM 

di desa Parakan Wetan dilihat dari karakteristik individu dan karakteristik usaha  

dengan menghitung presentase dari data yang diperoleh dari responden sehingga 

lebih mudah untuk dimengerti. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Responden yang diteliti berjumlah 40 orang baik dibidang industri maupun 

perdagangan yang terdiri dari 19 pengusaha wanita dan 21 pengusaha pria, sedangkan 

rata-rata umur responden adalah 48 tahun dengan  status sudah menikah sebanyak 33 

orang responden. Seluruh responden tidak ada yang menempuh pendidikan sampai 

perguruan tinggi, 22 orang tamat SMA, 13 orang tamat SMP,dan  5 orang tamat SD. 

Untuk bidang perdagangan, mereka menjual berbagai jenis kebutuhan umum dan 

sembako dengan menyewa kios-kios di pasar dengan harga 5 juta sampai 7.5 juta per 

tahun atau berjualan di ruko, sedangkan dibidang industri mereka membuat makanan 

yang berproduksi di rumah. 

 Untuk sumber pendanaan dalam menjalankan bisnis mereka, para pengusaha 

ini banyak yang memilih menggunakan modal sendiri. Hafsah (2004) juga 

mengatakan bahwa UKM memang cenderung untuk menggandalkan modal sendiri 

karena sulitnya memenuhi persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan lainnya. 

Dalam penelitan Sarawsati (2011) menuliskan beberapa kelemahan lembaga formal 

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti dibutuhkannya anggunan, 

administrasi yang rumit dan lama, dan biaya administrasi yang mahal. Oleh karena itu 

UKM yang menggunakan dana eksternal kebanyakan berupa hutang dari pemasok 

atau disebut juga hutang dagang. Selain itu beberapa juga meminjam dana dari 

koperasi dan Bank. 
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Tabel 2. Jumlah responden menurut sumber dana yang digunakan 

Sumber Pendanaan Frekuensi Presentase 

Modal Sendiri 30  75% 

Hutang Dagang 7 17.5% 

Koperasi 1  2.5% 

Bank 2 5% 

Sumber: Hasil penelitian. Tahun 2013 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian UKM di desa Parakan Wetan  

yang menggunakan modal sendiri. Untuk UKM yang menggunakan modal sendiri 

sebesar 75%, hutang dagang sebesar 17.5%, koperasi 2.5% dan Bank sebesar 5%. 

Karakteristik Individu 

Pada distribusi responden berdasarkan karakteristik individu, 3 variable dari 

karakteristik individu yaitu status perkawinan, status professional dan tingkat 

pendidikan sebagian besar menggunakan Modal sendiri. Mereka lebih suka 

menggunakan modal sendiri dengan alasan karena dengan modal sendiri mereka tidak 

perlu membayar bunga.  

Tabel 3. Karakteristik Individu dan Sumber Dana 

Karakteristik Individu 

Sumber Dana 

Pinjaman Modal Sendiri 

Status Perkawinan Q % Q % 

Kawin 9 26% 26 74% 

Tidak Kawin 1 20% 4 80% 
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Pengalaman kerja Q % Q % 

Sudah lama 5 31% 11 69% 

Baru saja 5 21% 19 79% 

Tingkat Pendidikan Q % Q % 

SD 1 20% 4 80% 

SMP 3 23% 10 77% 

SMA 6 27% 16 73% 

Sumber: Hasil penelitian. Tahun 2013 

Individu dengan status kawin lebih berhati hati dalam memilih sumber 

pedanaan untuk investasi usahanya oleh karena itu mereka lebih cenderung 

menggunakan modal sendiri yang lebih tidak beresiko dibandingkan sumber dana 

pinjaman. Jika dilihat pada UKM di Parakan para pengusaha yang berstatus kawin 

lebih banyak yang menggunakan modal pinjaman dibandingkan dengan pengusaha 

dengan status tidak kawin, hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang 

diteliti adalah responden dengan status kawin.   

 Individu dengan pengalaman yang lebih dalam menjalankan usahanya 

cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pendanaan. Selain itu 

individu yang telah lama menjalankan usahanya tentunya banyak mengenal jaringan 

pemasok barang oleh karena itu biasanya mereka mendapatkan hutang dagang yang 

diberikan oleh pemasok. Pada tabel distribusi dapat dilihat dari presentase 

menunjukkan jika pengusaha dengan pengalaman yang lama lebih banyak 

dibandingkan dengan pengusaha yang baru saja memulai berusaha. Tetapi hal ini 

disebabkan karena total jumlah responden antara pengusaha yang baru saja memulai 

usaha dan pengusaha yang memiliki pengalaman lama berbeda jumlahnya. 
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Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, seseorang memiliki pertimbangan 

yang lebih matang dalam pengambilan keputusan. Individu akan memperhitungan 

jatuh tempo, jaminan yang ada pada sumber pendanaan. Sehingga dengan pendidikan 

yang tinggi mereka berani dalam mengambil keputusan sumber dana. Pada tabel 

distribusi juga menunjukkan jika semakin tinggi tingkat pendidikannya maka mereka 

lebih berani mengambil pinjaman. Ini bukan karena tingkat pendidikan yang tinggi 

lebih berani mengambil keputusan pendanaan, tetapi karena jumlah respondennya 

yang  juga kebanyakan adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA sehingga 

ini tidak dapat dibandingkan. 

Karakteristik Usaha 

Dari tabel distribusi responden dibawah terlihat bahwa variable jenis usaha, 

aset yang dimiliki dan omset yang ada pada UKM di Parakan juga cenderung 

menggunakan modal sendiri. Ini karena usaha mereka tidak membutuhkan modal 

yang besar dan belum berkembang. Selain itu sebagian dari mereka mendapatkan 

hutang dari pemasok bahan baku dan toko grosir. 

Tabel 4. Karakteristik Usaha dan Sumber Dana 

Karakteristik Usaha 
Sumber Dana 

Pinjaman Modal Sendiri 

Jenis Usaha Q % Q % 

Industri 3 30% 7 70% 

Kelontong 7 23% 23 77% 

Aset Yang Dimiliki Q % Q % 

Besar (>15 jt) 5 33% 10 67% 
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Kecil (<15 jt) 5 20% 20 80% 

Omset Q % Q % 

Tinggi (>1 jt) 3 23% 10 77% 

Rendah (<1 jt) 7 26% 20 74% 

Sumber: Hasil penelitian. Tahun 2013 

Usaha dibidang industri di desa Parakan Wetan ini berupa industri rumah 

tangga yang memproduksi makanan kecil dan kue basah. Untuk itu industri ini 

membutuhkan modal berupa alat-alat produksi dan bahan baku. Oleh karena itu usaha 

industri ini membutuhkan dana yang lebih besar dari usaha dibidang kelontong 

karena pada usaha kelontong tidak membutuhan peralatan produksi, mereka hanya 

menjual barang kebutuhan sehari-hari saja. Pada tabel distribusi menunjukkan jika 

presentase industri lebih besar dari pada presentase usaha dibidang kelontong yang 

menggunakan pinjaman, tetapi ini tidak disebabkan karena industri lebih cenderung 

menggunakan pinjaman, tetapi karena jumlah respondennya yang tidak sama. 

Pada penelitian suripto (2008), dikatakan jika perusahaan dengan asset yang 

besar lebih mudah memperoleh akses ke Bank daripada perusahaan dengan asset 

kecil selain itu perusahaan dengan asset yang besar memiliki resiko kebangkrutan 

yang lebih kecil. Oleh karena itu perusahaan dengan asset yang lebih besar akan lebih 

berani dalam menggunakan sumber dana eksternal. Pada UKM di Parakan terlihat 

bahwa presentase UKM dengan asset yang besar lebih banyak yang menggunakan 

sumber dana eksternal dibanding  dengan  usaha yang memiliki asset kecil. Tetapi ini 

juga tidak dapat dibandingkan karena jumlah responden pada usaha dengan asset 

besar dan usaha dengan asset kecil tidak sama. 
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Usaha dengan omset yang tinggi akan lebih suka menggunakan modal sendiri 

dibandingan dengan usaha dengan profit yang redah. Perusahaan dengan profit yang 

tinggi akan lebih menggunakan sumber dana internal, karena dengan sumber dana 

internal maka tidak ada biaya tambahan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan 

laba. Pada UKM di Parakan UKM dengan asset besar dan UKM dengan asset rendah 

juga tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan antara kedua variabel 

tersebut. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan maka telah diketahui Sumber 

dana yang digunakan UKM di parakan. Modal sendiri merupakan sumber dana yang 

paling banyak digunakan UKM di Parakan, Sedangkan untuk pinjaman mereka 

menggunakan dana dari hutang dagang, koperasi dan bank. Untuk bank yang 

digunakan mereka adalah bank BRI. Dibandingkan dengan bank lainnya, BRI lebih 

menjangkau usaha-usaha kecil di masyarakat dengan  membuka cabang sampai ke 

pelosok desa. Selain itu untuk BRI juga didukung pemerintah dengan adanya 

progam-progam untuk memudahkan UKM dalam meminjan dana. 

 Dilihat dari variabel-variabel pada karakteristik individu seperti status 

perkawinan, status professional, dan tingkat pendidikan pada UKM di Parakan 

cenderung menggunakan modal sendiri. Untuk variabel-variabel dalam karakteristik 

usaha seperti jenis usaha, asset yang dimiliki, dan profitabilitas ketiganya juga 
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cenderung untuk menggunakan modal sendiri. Penelitian ini tidak dapat melihat 

dampak variabel karakteristik individu dan karakteristik usaha karena adanya 

perbedaan jumlah responden antara variabel-variabel tersebut. 

Selain usaha mereka yang belum berkembang atau belum membutuhkan dana, 

bunga dan takut tidak dapat membayar hutang menjadi alasan mereka untuk tidak 

menggunakan sumber dana pinjaman. Untuk beberapa dari mereka yang 

menggunakan pinjaman, mereka memilih menggunakan sumber yang dirasa lebih 

aman seperti koperasi, BRI. Selain itu hutang dagang juga salah satu sumber dana 

bagi UKM yang memiliki jaringan terhadap pemasok barang atau bahan baku. 

Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Penelitian ini tidak mendapatkan data secara akurat dalam mencari informasi 

tentang jumlah asset yang dimiliki dan omset. Hal ini disebabkan karena UKM yang 

diteliti tidak memiliki informasi secara terperinci mengenai hal tersebut. Penelitian ini 

juga tidak dapat menjelaskan dampak variabel-variabel pada karakteristik individu 

dan karakteristik usaha karena adanya perbedaan jumlah responden antara variabel. 

Selain itu dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan UKM di desa Parakan Wetan 

dengan  statistik deskripsi biasa dengan tidak membuat dan menguji hipotesis atau 

statistik inferensia.  

 Diharapkan untuk penelitian mendatang untuk menggunakan statistik korelasi 

agar dapat melihat hubungan antara variabel karakteristik individu dan karakteristik 

usaha terhadap sumber dana yang ada pada UKM. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

KUESIONER 

Karakteristik Individu 

1. Nama pemilik usaha  : 

2. Jenis kelamin   : 

3. Umur    : 

4. Status perkawinan  : a..Kawin 

      b. Belum / tidak kawin   

5. Tingkat pendidikan terakhir:  a. Tidak tamat SD e. Diploma 

       b. Tamat SD  f. Sarjana 

       c: Tamat SMP 

       d. Tamat SMA 

6. Pekerjaan sebelum usaha : a Wirausaha  b. Lain-lain…. 

Karakteristik Usaha dan Sumber Pendanaan 

1. Sumber modal dari  

a. Modal sendiri 

b. Pinjaman 

2. Sumber modal: 

a. Bank  d. Renternir  g. Lainnya…. 

b. BPR  e. Arisan  

c. Koperasi  f.  Teman / keluarga 

Alasan memilih sumber modal tersebut…. 

3. Jenis usaha 

a. Perdagangan 

b. Industri rumahan 

4. Aset yang dimiliki…. 

5. Omset rata-rata perbulan…. 

 




