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Abstrak 
Populasi perusahaan pasangan usaha industri kecil konveksi d Bandung dan di luar Bandung bejumlah 33 dan 
teknik sampling yang dgunakan adalah metode simple random sampling. Jumlah populasi yang terpilih sebagai 
sampel sebanyak 19 perusahaan pasangan usaha industri kecil konveksi. Pengurnpulan data primer dilakukan 
dengan wawancara, baik &ngan para pimpinan perusahaan pasangan usaha industri kecil konveksi yang telah 
terpilih sebagai sampel penelitian maupun dengan pimpinan perusahaan modal ventura dan observasi 
langsung. 
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikan ( a ) sebesar 5 %, menunjukkan bahwa 
terdapat peningkatan yang lebih baik pada tingkat kesehatan perusahaan-perusahaan pasangan usaha industri 
kecil konveksi sebelum dan sesudah didanai deh modal ventura. 

Pendahuluan 
Dalam perekonomian Indonesia, 

usaha kecil belum memberikan kontri- 
h s i  yang cukup besar terhadap Pro- 
duksi Nasional Bruto (PNB). Menurut 
data BPS usaha kecil menyumbang 
sebesar 21 % Produksi Nasional Bruto 
Indonesia. Jika dilihat dari jumlah 
usaha, usaha kecil mendominasi hing- 
ga mencapai 90 % dari seluruh usaha 
di Indonesia yang menunjukkan ada-, 
nya potensi lapangan keja, sehingga 
pemerintah memberikan perhatian 
khusus pada usaha - usaha dalam 
membina usaha kecil agar usaha kecil 
dapat berperan lebih baik di dalam 
perekonomian Indonesia (Manajemen 
dan Usahawan Indonesia , edisi Maret 
1995). 

Sesuai dengan GBHN di dalam 
jangka panjang, bahwa kebijaksanaan 
dan kegiatan perdagangan diarahkan 
untuk mendorong dan membantu pe- 
nguhha kecil sebagai salah satu 
potensi ekonmi rakyat. Upaya yang 
telah dilaksanakan pemerintah adalah 
penyediaan tempat usaha, dan ke- 

mudahan mernperdeh .kredit serta 
sumber-sumber pembiayaan lainnya. 

Setiap perusahaan yang ddirikan 
pada umumnya berorientasi untuk 
mendapatkan ' keuntungan yang se- 
besar - besamya, begitu juga dengan 
perusahaan kecil. Agar mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besamya 
maka kunci utamanya adalah perlu 
diketahui tingkat kesehatannya agar 
dapat ditingkatkan pada masa men- 
datang, untuk itu setiap periode per- 
usahaan melakukan penilaian atas 
kesehatannya dengan menggunakan 
bebgai  alat ukur seperti yang dlaku- 
kan oleh perusahaan modal ventura 
terhadap perusahaan pasangan usa- 
hanya. Tujuan dari penilaian kesehat- 
an ini adalah selain berfungsi sebagai 
alann' bagi perusahaan modal ventura 
juga untuk mengambil suatu tindakan 
penyelamatan melalui pembinaan, pe- 
nyehatan perusahaan pasangan usa- 
ha dan sekaligus untuk melihat serta 
memprediksi IRR penrsahaan modal 
ventura, serta merupakan dasar bagi 
perusahaan modal ventura 'untuk me- 

netapkan besamya nilai pencadangan. 
Untuk menetapkan Sngkat kesehatan 
perusahaan pasangan usaha tersebut 
perlu adanya suatu pedoman penilaian 
kondisi proyek. Adapun pedoman pe- 
nilaian kondisi proyek yang dlakukan 
deh modal ventura dalam menilai 
tingkat kesehatan perusahaan pasang- 
an usahanya yaitu dari aspek kondisi 
keuangan. 

Penilaian kondisi keuangan di- 
lakukan berdasarkan laporan keuang- 
an terakhir. Penilaian atas kondsi ke- 
uangan dilakukan berdasarkan per- 
bandingan antara laporan keuangan 
aktual dan budget atau anggaran pa& 
masa tahun yang bersangkutan. 

Penilain kondisi keuangan yang 
dilakukan deh modal ventura terhadap 
perusahaan-perusahaan pasangan 
usaha industri kecil konveksi meliputi 
profitabilitas, likuiditas dan leverage. 

Pada umumnya usaha kecil 
mernpunyai kelernahan yaitu dalam 
pengelolaan usaha atau manajemen 
usaha. Masalah utama yang dhadapi 
deh perusahaan kecil adalah masalah 
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pendanaan, dmana kumgnya rnodal ditukarkan dengan saharn biasa per- 
internal yang tersedia sekaligus ter- usahaan yang dibiayai dan pda bagi 
batasnya akses usaha k d l  pada am- hasil. Pda bagi hasil rnenpakan pe- 
ber-sumber dana ekstemal terutama ngembangan pembiayaan modal ven- 
dari sumber-sumber formal tura & Indonesia yang juga merupa- 
pasar modal, pehnkan atau lembaga kan penyesuaian dua pola lainnya 
keuangan lainnya. Berdasarkan per- yang disesuaikan dengan kondisi per- 
masalahan d atas maka akan mem- ekomian d Indonesia Secara njiata 
pengaruhi pada tingkat kesehatan perkernbangan modd ventura di ln- 
perusahaan tersebut. donesia terlihat sangat larnbat 

Atas dasar Keputusan !k.Mm Namun demikian modal ventura 
No.6111988 pasal 4-11 tentang lem adalah suatu usaha baru vano mem- 

kesehatan pemsahaan-pemsahaan 
pasangan usaha industri kecil kon- 
veksi sebelum dan sssudah didand 
oleh modal ventura 3' 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan me- 

to& survei. Variabel yang dgunakan 
&lam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) 
buah variabel yaitu: 
1. Variabel pertama dari tingkat 

kesehatan perusahaan-perusaha- 
baga pembiayaan, SK   en ten Ke- punyai pmspek cukup baik: Hi&uan an pasangan usaha industri kecil 
uangan RI N0.1251IKMK.OlY1988 untuk rnendrikan perusahaan konveksi selama dua tahun se- 
tentang ketentuan dan tata cara pelak- terus pemerintah belum ddanai oleh modal ventura 
sanaan lembaga pen+layaan1 mka mabung beMma pe- yang dilambangkan dengan XI ( 
didirikanlah lembaga pembiayaan variabel XI ). 
yang dinamakan pe~sahaan modal melakukan kedasama di- 2. VariaM kedua &" tingkat ke- 
ventura. bidang &CNlomi d ~ a n  Rlendrikan whatan ~erusahaamrusahaan 

Perusahaan Modal Ventura a& Perusahan modal ventura Yang d- psangan usaha industri kecil 
lah badan usaha yang melakukan tuiukan untuk tnenrbantu pengusaha konveksi selama dua tahun se- 
pembiayaan dalam bentuk penyertaan kecil yang potensial tetapi sulit &lam sudah didanai oleh modal ventura 
modal ke dalam suatu pusahaan mendapatkan modal, karena keter- yang dilambangkan dengan Xz ( 
yang menerima bantuan pernbiaykMn bahsannya bemubungan dengan pi- variabel &). 
untuk jangka waktu tertentu Kegiatan hak bank. Adanya hntuan Adapun indkator-indikator yang 
modal ventura dilakukan dalam bentuk dari modal ventura kepada digunakan oleh modal ventura dalam 

mengukur tingkat kesehatan per- penyhan m&' ke an pasangan usahanya dharapkan usahaanvmsahaan penrsahaan pasangan usaha dengan 
tujwn behsilnya usaha lebih besar, mt meningkatkan 'Wkat kesehatan industri kecil konveksi adalah daii 
dengan masuknya modal ventura yang prusahaan. penilaian kondisi proyek yaitu -asp& 
memiliki kemampuan manajemen &n kondsi keuangan yang telah dtetap 
latar belakang bisis yang kuat Permasalahan. kan oleh perusahaan modal ventura 
sebagai partner usahanya serta risiko Berdasarkan penjelasan uraian di yang meliputi: I )  Profitabilitas (Net 
usaha akan dapat dikurangi. atas, djelaskan bahwa pertnasalahan Profit Margin, Gross Profit Margin, , 

Modal ventura memberikan m n a a n  yang dialad deb usaha ROE &n ROA), 2) Likviditas (hrrent 
biayaan kepada pasangan usaha kecil akan mmnyai dampak Ratio), 3) Leverage (Debt to Equity 
*Iah modal tingkat kesehatannya, OM karena itu Ratio). 

Cara perhitungan tingkat kesehat- 
tersebut ada suatu lembaga pembiayaan yang an kodsi keuawan dari penyediaan agunan dan p m  

biayaan bunga, dan sebagai konse- dinamakan perushaan modal venturn yang dilakukan oleh perusahaan m e  
kuensinya pasangan usaha tersebut Yang m t  ~ ~ k a n  bantuan dal ventura terhadap perusahaan- 
harus menyediakan sebagian usaha- ~embiayaan ddam bentuk pen~ertaan perusahaan pasangan usaha industri 
nya kepada venture capitalist Dengan modal. kecil konveksi adalah sebagai berikut : 
kata lain venture capifalist atau pe- Sehbngan adanya bantuan I. Menghitung aktual dari indkator- 
modal adalah salah satu pemilik usaha pembiayaan dari modal ventura di- indikator tingkat kesehatan. 
pada pasangan usahanya ( Jumal harapkan dapat meningkatkan tingkat 2. Menghitung rasio dengan rumus:: 
Ekonomi, edsi September 1995). kesehatan penrsahaan-perusahaan Aktual - Budget 

Pa& prinsipnya ada tiga pda pasangan usaha industri kecil konvek- ---------- x 100% 
pembiayaan yang dapat diterapkan si. Dari uraian & atas maka masalah Budget 
yaitu penyertaan sham langsung, pendltian dapat dirjentifikasikan se- 3. Memberikan penilaian berupa 
obligesi konversi yang merupakan bagai berikut : '&&ah terdapat pe- angka sesuai dengan kriteria 
obligasi yang mdliki hak opsi untuk ningkatan yang lebih baik pada tingkat yang sudah ditetapkan. , 

- - *  
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4. Menghitung nilai kesehatan de- Rata-rata tingkat kesehatan per- ROE, dan ROA mengalami kenaikan, 
ngan rumus : Nilai x Bobd pe- usahaan+ausahaan pasangan usaha sedangkan untuk Current Ratio dan 
nilaian industri kedl konveksi pada periode Debt to Equity Ratio tidak mengalami 

'. MenjunJahkan sebelum ddanai oleh modal ventura kenaikan. Hal ini akan djelaskan 
lor '%Ikat dan akan dilambangkan XI, sedangkan untuk sebagai brikut : 

'Iai 
per- rata-rala tingkat kesehatan perusaha- 1. N~~ p d t  ~~~i~ usahaan untuk satu periode. 

aWrusahaan Pasangan usaha in- Net Profit Margin pada perusaha- 
Penarikan Sarnpel. dustri kecil konveksi wda penode" an-perusahaan pasangan usaha 

Sampd dpilih &ngan mengguna- sesudah didanai oleh modal ventura industri kecil konveksi sesudah 
kan metode simple random sampling. dilambangkan Xz didanai deh modal ventura m e  

.- ngalami kenaikan nilai bobot 
Analisis Data. 

Pembahasan Hasil Penelitian. sebesar 1,13. Untuk menganalisis data dalam Kenaikan ini menunjukkan bahwa 
penelitian ini dilakukan &ngan men* Fmitungan dari seluiuh penerimaan yang 
gunakan analisis l a w n  ke- rata-rata tingkat kesehatan perusha- diperoleh perusahaan-perusaha- 
uangan, sedangkan ukuran yang di- pasangan usaha in- an pasangan usaha industri kecil 
gunakan untuk mengukur tingkat ke- dUStri kcxi[ konveksi pada penode - kOnveksi h n  kqiatan opemsinya 
sehatan adalah ukuran rasio. *Ium dan sesudah (jdanai 'Ieh 

temyata &pat menghas~lkan laba modal venlura adalah sebagai berikut : 
bersih yang meningkat bila di- Pengujian Hipotesis. Tingkat kesehatan pada per- 
bandingkan dengan sebelum Pengujian hipotesis yang diaju- usahaanpemsahaan pasangan usa- 
didanai modal kan dalam penelitian ini dlakukan de- h, indust" kecil konveksi 

ngan menggunakan alat uji statistik didanai modal venturn mem- 2. Gros Profit Margin 
parametrik uji selisih rata-rata : Obser- Gross Profit Margin pada per- 
vasi Bepasangan atau uji t berpasa- wrdeh jumlah nilai bobot sebesar usahaan-perusahaan pasangan 
ngan. Rumus yang digunakan menu- 85103 

jumlah nilai ler- usaha industri kecil konveksi se- 
rut Kamaen (1994 ; 20 ) : sebut menurut ketentuan pemsahaan sudah didanai oleh modal ventura 

modal ventura diklasifikasikan sehat, mengalami kenaikan nilai bob01 
d 

1 = -. Cd i  
d = -- sedangkan tingkat kesehatan pada sebesar 1,29. 

perusahaan-pmsahaan pasangan Kenaikan ini menunjukkan bahwa 
Sd n 

usaha indusbi kecil konveksi sesudah dari seluruh penenmaan Yang 
didanai deb modal venturn memper- di~emleh perusahaan-pemsaha- 

6 ?- I /n (z 6 )  oleh jumlah niiai bobot sebesar 89.63 an pasangan indust" keci' 
Sd = -------- konveksi dari kegiatan operasinya 

n (n-1) 
dimam jumlah nilai temyata d a p  menghasilkan laba 
menurut ketent~an grusahaan modal . kotor yang meningkat bila dban- 

Prinsip yang digunakan sebagai 
ventuI3 diklasifikasikan sehat. Dengan dingkan dengan sewurn didanai 

dasar dalam melakukan pengujian demikian dapat diketahui bahwa Se- oleh modal ventura. 
hipotesis dengan alat uji statistik sudah Oleh modal 3. Retum On Equity Ratio (ROE) 
parametrik dengan pertimbangan rata- temYata tingkat kesehatan per- ROE pada perusahaan-perusaha- 
rata yang diuji berasal dari populasi usahaawrusahaan pasangan usaha an pasangan usaha industri kecil 
yang sama sehingga variannya dapat industri kecil konveksi mengalami konveksi sesudah didanai deh 
dianggap sama (hornogenity varian) kenaikan jumlah nilai bobot sebesar modal ventura rnengalami kenaik- 
dan variabel yang dianalisis mengikuti 4,61. Kenaikan ini menunjukkan bah- an nilai bobd sebesar 1,l. 
distribusi norrnai. wa pembiayaan &lam penyertaan mo- Kenaikan ini menunjukkan bahwa 

Dari hasil penjumlahan setiap kepada para perusahaan perusahaanperusahaan pasang- 
indikator-indikator tingkat kesehatan pesangan industri kecil ko,+ 

an usaha industri kecil konveksi 
setiap perusahaan pasangan usaha dapat rnendayagunakan seluruh 
indusbi kecil konveksi akan diperoleh veksi dapat meningkatkan tingkat k e  modal yang dimilikinya secara 
rata-rata tingkat kesehatan pada sehatan yang lebih baik optimal untuk menghasilkan laba 
pen'& s&lum &n sesudah didanai Dari had penelitian tem~ata Net bersih yang akan dgunakan s e  
oleh modal ventum. Profit Margin, Gross Profit Margin , bga i  sumberdana pengembang- 

Wawasan TRIDHARMA No. 2 Tohun XV September 2002 33 



an usaha, pelunasan pinjarnan 
dan sumber dana bagi pembayar- 
an deviden. 

4. Retum On Assets Ratio (ROA) 
ROA pada pa'usahaanperusaha- 
an pasangan usaha industri kecil 
konveksi sesudah didanai deh 
modal ventura mengalami kenai- 
kan nilai bobot sebesar 1,07 
Kenaikan ini menunjukkan bahwa 
perusahaan-pe~sahaan pasang- 
an usaha industri kedl konveksi 
dapat mendayagunakan selu~h 
assets yang dimilikinya secara 
optimal untuk menghasil-kan laba 
bersih yang akan dgunakan se- 
bagai surnber dana pengemba-' 
ngan usaha, pelunasan pinjarnan 
dan sumber dana bagi pembayar- 
an deviden. 

5. Current Raio Hal tersebut menunjukkan bahwa 
Current Ratio pada perusahaan- perusahaanpemsahaan pasang- 
perusahaan pasangan usaha in- an usaha industri kecil konveksi 
dustii kecil kanveksi sesudah baik sebelum maupun sesudah 
didanai deh modal ventura tidak didanai deh modal ventura dapat 
mengalami kenaikan nilai bobot . rnendayagunakan seluruh modal- 
Hal tersebut rnenunjukkan bahwa nya untuk menjarnin keseluruhan 
perusahaanpenrsahaan pasang- hutangnya. 
an usaha industri kecil konveksi 
baik sebelum maupun sesudah Pengujian ~ip'otesis. 
didanai deh modal ventura mem* Pengujian hipotesis yang diajukan 
punyai kemarnpuan untuk mem- dalam penelitian ini dilakukan dengan 
bayar hutang lancamya yang di- menggunakan uji selisih rata-rata: 
jarnin oleh aktiva lancamya.. Observasi Berpasangan ( Difference 

6. Debt To Equity Ratio Between Means' Paired Observation ) 
Debt to Equity Ratio pada per- atau dikenal dengan uji t berpasangan. 
usahaan-perusahaan pasangan Berdasarkan hasil uji hipotesis , 
usaha industri kecil konveksi maka &pat ditampilkan pada tabel I 
sesudah didanai deh modal ven- dibawah ini : 
tura Gdak mengalami kenaikan 
nilai bobot . 

Tabel 1 
Hasil Analisis Pehndingan Tingkat Kesehatan PW Industri Kecil Konveksi Sebelurn dan 

.Sesudah Didanai deh Modal Ventura. 

Keterangan : ') Signifikan pada a = 0,05 
Dari tabel d atas temyata t > t o,os 4 berarti Ho : dtolak ; HI : dterirna 

Penutup 
Setiap perusahaan yang ddirikan 

pada urnumnya berorientasi untuk 
mendapatkan keuntungan yang se- 
besar-besarnya, begitu juga dengan 
perusahaan kecil. Agar mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besamya 
maka kunci utamanya adalah perlu 
diketahui tingkat kesehatannya, untuk 
itu setiap periode perusahaan melaku- 
kan penitaian atas kesehatannya de- 
ngan menggunakan alat ukur seperti 
yang dilakukan deh perusahaan mo- 
dal ventura tehdap perusahaan 
pasawan usahanya. 

Dalam mengukur tingkat kese- dengan sebelum didanai deh modal 
hatan yang dilakukan oleh modal ven- ventura. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
tura ted-tadap perusahaan-perusaha- Jumlah Nilai Bobot yang diperoleh 
an pasangan usaha industri kecil perusahaanperusahaan pasangan 
konveksi adalah dari penilaian kondisi usaha industri kecil konveksi sesudah 
proyek yaitu aspek kondisi keuangan didanai deh modal ventura rnening- 
yang meliputi Profitabilitas (Net Profit kat bila dbandingkan dengan se- 
Margin, Gross Profit Margin, ROE dan belum ddanai oleh modal ventura 
ROA), Likuidtas (Current Ratio) dan Disamping itu adanya peningkatan 
Leverage (Debt to Equity Ratio). Nilai Bobot dari indikator-indikator 

Dari hasil penelifan temyata tingkat kesehatan perusahaan-per- 
tingkat kesehatan penrsahaan-per- usahaan pasangan usaha industri kecil 
usahaan pasangan usaha industri kecil konveksi sesudah didanai deh modal 
konveksi sesudah didanai deh modal ventura bila dibandngkan dengan 
ventura meningkat bila dibandngkan sebelum ddanai oleh modal ventura - 
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, t i c k  mengalami peningkatan at2u ( ~ k  &ngan permasalahan yang 
al- tetap . sama , baik bagi kalangan praktisi 

Bedasarkan uraian d atas, maka ,aupun akahisi. PendiB , 
jelaslah bahwa pembiaYaan &Iarn 

lanjuhya dharapkan &pat nyertaan modal ventura kepada para 
perusahaan pasangan usaha industri nindaklanjuti hasil penelitian ini 

an 1 kecil konveksi dapat meningkalkan dengan metihat 
an 1 tingkat kesehatan. Dengan demikian Peranan kcheradaan mdal ven- 
a: petbandingan tingkat kesehatan per- tura dalam meningkatkan kemaju- 
% usahaanperusahaan pasangan usaha an usaha perusahaan kecil di 
I ) I industri kecil konveksi sebelurn dan wilayah Jawa Barat. 
n. sesudah didanai oleh modal ventura 

modal ventura, (HP : dtolak dan HI : '~mbang RYanto, 1992, ~asar-dasar 
dterima ) Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 
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