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ABSTRACT 
 Indonesian’s business actors are dominated by micro , small and medium scale enterprises 
(UMKM). In 2005 UMKM business in Indonesia are around 44.69 million units or about 99.9% of all 
business units in Indonesia.  Unfortunately UMKM still get little portion of bank loan. It’s count only 17% in 
2004 compare to 83% that goes to corporation.  
 There are many factors that account for such a condition.  Research division of Bank Jabar Banten 
have identified general constraint which lessen UMKM access for banking loan that fall into two categories:  
 
1. Asymmetric information . In such a case, bank have no sufficient information about business prospect as 

well as risk of UMKM. Bank also have no sufficient information about debitor’s character.  
2.  Moral hazard . There is possibility that debitors abuse his/her loan that he/she receive from bank for 

other purpose than to run business.  This kind of moral hazard do increase default risk.  
  
 Fried rice business is one of many micro scale businesses that has little access to banking loan. One 
factor that may be account for such cases is the misunderstanding of the bank review to the business capacity 
of fried rice business. Therefore I have decided to conduct research in the District/Kecamatan Cibeunying 
Kidul involving 82 fried rice business as samples to understand business capacity as well as business profile 
of fried rice business.  
  Research finding reveals that from business capacity or financial standpoint, fried rice business is 
feasible to have a credit from bank. But if we are go any further and looking for eligibility from 
administrative standpoint (such as do they have Bandung’s identity card (KTP) ; do they have book keeping 
etc),  most of them do not meet the requirements. 
 
Keywords : micro scale business, asymmetric information, business capacity, banking loan . 
 
Latar Belakang Penelitian 
Pelaku bisnis di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . Pada tahun 2005, 
jumlah UMKM di Indonesia mencapai 44,69 juta unit bisnis atau 99,9% dari seluruh unit usaha yang ada di 
Indonesia (Setyobudi, 2007). Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 2 juta unit bisnis lebih dibandingkan 
tahun 2003, dimana pada saat itu jumlah UMKM mencapai 42,4 juta unit dan memberikan sumbangan 
terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7% atau Rp1.013,5 triliun. (Wijono, 2005).   
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan 
batasan pengelompokkan usaha UMKM sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini 
 

Tabel 1 
Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 

Skala Usaha Kekayaan Bersih Omzet per tahun 

Usaha mikro   ≤ Rp.50 juta   ≤ Rp.300 juta  

Usaha kecil  Rp.50 < KB ≤ Rp.500 juta   Rp.300 juta < Omzet ≤ Rp.2,5 M 

Usaha menengah  Rp. 500 juta < KB ≤ Rp.10 M Rp.2,5 M < Omzet ≤ Rp.50 M 

 
  Untuk dapat mengembangkan bisnis lebih lanjut dari usaha mikro/kecil menjadi usaha menengah 
atau dari usaha menengah menjadi usaha besar, maka bisnis memerlukan bantuan lembaga perbankan. Kredit 
yang diberikan oleh bank akan memberikan dampak leverage (daya dongkrak) yang akan memperbesar skala 
usaha dan berpotensi dapat memperbesar profit perusahaan.  
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 Mengutip data yang di publikasikan oleh Bank Indonesia, Wijono (2007) menggambarkan bahwa 
jumlah kredit yang diterima usaha kecil memiliki proporsi yang relatif sangat kecil dibandingkan usaha 
besar, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.  

Tabel 2 
Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing pada Bank-Bank Umum 

Tahun 2000 s/d 2004 (dalam miliar Rupiah) 
 

Tahun Total Kredit Korporasi (Usaha Besar) Usaha Kecil 
Nominal Prosentase Nominal Prosentase 

2000 269.000 212.375 79% 56.625 21% 
2001 307.594 245.025 80% 62.569 20% 
2002 365.410 303.145 83% 62.265 17% 
2003 437.942 363.974 83% 73.968 17% 
2004 553.548 459.993 83% 93.615 17% 

 
 Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi pengembangan UMKM untuk dapat berkembang menjadi 
usaha besar. Hal ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Setyobudi (2007) yang mengidentifikasi 
berbagai permasalahan umum bagi UMKM yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori: 
1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar (basic problems) pada UMKM, antara lain berupa 

permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, sumberdaya manusia, 
pengembangan produk dan akses pemasaran. 

2. Permasalahan lanjutan (advanced problems), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang 
belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, 
permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang 
berlaku di negara tujuan ekspor. 

3. Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk 
menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. 
Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam 
kewirausahaan.  

 Sedangkan divisi riset Bank Jabar Banten menyebutkan adanya dua faktor penting yang 
mengakibatkan masih kecilnya penyaluran kredit dari bank umum ke UMKM, kedua faktor tersebut adalah: 
1. Asymmetric information terjadi salah satunya dikarenakan pasar keuangan (perbankan dan non-

perbankan) tidak mendapatkan informasi secara benar dan cukup baik dari prospek dan risiko usaha, 
serta karakter nasabah. 

2. Moral hazard sangat dimungkinkan terjadi dimana terjadi penggunaan kredit di luar peruntukkan  
seharusnya dan biasanya kesalahan penggunaan kredit tersebut mengakibatkan terjadinya gagal bayar.  

  Salah satu jenis usaha mikro yang memiliki sebaran cukup luas di Kota Bandung dan kerap 
memiliki masalah modal kerja adalah usaha nasi goreng. Usaha mikro ini -  sebagaimana usaha mikro lain 
pada umumnya, masih memiliki akses yang sangat kecil terhadap pemanfaatan kredit bank. Salah satu faktor 
yang diduga menjadi penyebab masih terbatasnya akses usaha mikro ini terhadap kredit perbankan adalah 
belum tersedianya data yang akurat mengenai kapasitas usaha (capacity) nasi goreng. Padahal kapasitas 
usaha merupakan salah satu aspek yang menjadi dasar bagi perbankan dalam melakukan analisis kelayakan 
kredit, disamping aspek-aspek lainnya seperti karakter (character), agunan (collateral), kondisi usaha 
(condition) dan modal (capital) (Jusuf, 2004). 
 Penelitian ini dapat dikembangkan untuk memahami kapasitas usaha-usaha mikro lainnya yang 
memiliki masalah permodalan dengan akses yang terbatas kepada kredit bank seperti halnya usaha mikro nasi 
goreng , akibat adanya pemahaman yang terbatas dari pihak bank terhadap kapasitas usaha mikro.   
 
Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan utama penelitian yakni bagaimana kapasitas 
usaha yang dimiliki usaha mikro seperti pedagang nasi goreng baik yang berjualan dengan menggunakan 
roda maupun usaha mikro nasi goreng yang berdagang dengan menggunakan pikulan. Kapasitas usaha dalam 
penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan usaha untuk menghasilkan penghasilan (revenue) per bulan. 
Kapasitas usaha diukur dengan menggunakan 3 ukuran, yaitu: 
1. Penghasilan kotor harian 
2. Pengeluaran usaha per hari 
3. Penghasilan bersih harian 
 Selain mengungkap kapasitas usaha, penelitian ini juga mendeskripsikan profil usaha mikro nasi 
goreng dilihat dari: 
1. Jenis dan Cara Usaha 
2. Kepemilikan Usaha 
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3. Lamanya usaha dijalankan 
4. Asal daerah pelaku usaha 
5. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Bandung 
6. Ada tidaknya kegiatan pembukuan usaha 
7. Sumber modal kerja 
      
Metodologi Penelitian  
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survey yang menggunakan kuesioner 
sebagai alat utama pengumpulan data penelitian (Singarimbun & Effendi, ed. 1995.). Sedangkan yang 
menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah para pedagang nasi goreng baik yang menggunakan roda 
maupun pikulan yang berlokasi di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Populasi penelitian 
seluruhnya berjumlah 246 pedagang nasi goreng, sedangkan yang menjadi sampel penelitian berjumlah 82 
sampel yang diambil secara proporsional dari populasi penelitian yang tersebar di 12 Kelurahan dari 16 
Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeuying Kidul. 
 Pengumpulan data dilakukan selama periode 6 bulan dari bulan Juni-Desember 2011 dimana 
penjualan selama bulan Suci Ramadhan tidak dimasukkan dalam analisis karena selama bulan Suci 
Ramadhan sebagian besar pedagang nasi goreng menghentikan kegiatan usaha. 
 
Hasil Penelitian 
 
A. Profil Usaha Mikro Pedagang Nasi Goreng  
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 82 pedagang nasi goreng yang berada di Kecamatan 
Cibeunying Kidul diperoleh data-data profil usaha mikro nasi goreng sebagai berikut: 
1. Jenis dan Cara Usaha 

Jenis usaha dan cara usaha mencakup di dalamnya jenis produk yang dijual oleh pedagang nasi goreng 
serta bagaimana kegiatan jualan nasi goreng tersebut dilakukan, yaitu apakah dengan menggunakan roda 
atau pikulan . Selain itu jenis dan cara usaha juga mengidentifikasi apakah pengusaha nasi goreng sudah 
memiliki tempat jualan yang tetap atau memiliki tempat jualan tidak tetap. Tabel 3-5 di bawah ini 
menyajikan jenis dan cara usaha yang dilakukan pedagang nasi goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

 
Tabel 3 

Cara Berjualan Pedagang Nasi Goreng 
di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Cara Berjualan Frekuensi Prosentase 
Menggunakan roda 28 34 
Menggunakan Pikulan 54 66 
Jumlah 82 100 

               Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 

Tabel 4 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Produk yang Dijual 
Produk yang dijual Frekuensi Prosentase 
Lebih dari tiga jenis 6   7,3 
Tiga jenis 11 13,4 
Dua jenis 65 79,3 
Jumlah 82           100,0 
         Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 

Tabel 5 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Lokasi Berjualan 
Lokasi berjualan Frekuensi Prosentase 
Tetap 15 18,3 
Tidak Tetap (berkeliling) 67 81,7 
Jumlah 82 100,0 
             Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 

 Berdasarkan data-data yang disajikan pada Tabel 3-5 di atas, diperoleh gambaran bahwa pedagang 
nasi goreng yang berada di Kecamatan Cibeunying Kidul mayoritas kegiatan usahanya dilakukan dengan 
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cara dipikul; produk yang dijual mayoritas 2 jenis (mi goreng dan nasi goreng) serta memiliki lokasi 
berdagang yang tidak tetap. 
 
2. Kepemilikan Usaha 
 Ditinjau dari kepemilikan usaha, mayoritas pedagang nasi goreng yang di teliti menjalankan usaha 
milik sendiri dan hanya 3,66 % yang mendagangkan produk nasi goreng milik orang lain sebagaimana dapat 
dilihat pada Tabel 6. Yang dimaksud dengan usaha milik sendiri dalam hal ini adalah usaha yang modalnya 
berasal dari pedagang nasi goreng seluruhnya atau meskipun modal kerja yang digunakan untuk berjualan mi 
berasal dari pinjaman , pengembalian pinjaman tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pemilik usaha sendiri. 

Tabel 6 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Kepemilikan Usaha 
 

Kepemlikan Usaha Frekuensi         Prosentase 
Milik orang lain 3                 3,66 
Milik sendiri 79               96,44 
Jumlah 82             100,00 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 
3. Lamanya usaha dijalankan 
 Pedagang nasi goreng yang diteliti telah melakukan kegiatan berjualan nasi goreng mayoritas 
(39,02%) antara 2-3 tahun . Bahkan jika frekuensi lama waktu usaha menjalankan nasi goreng 
dikumulatipkan, maka 61% pedagang nasi goreng telah berjualan lebih dari 2 tahun.   

Tabel 7 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Lama Usaha Dijalankan 
 
Lama Usaha Frekuensi Prosentase 
Kurang dari 1 tahun 4          4,88 
1 – 2 tahun 11         13,41 
2 – 3 tahun 32         39,02 
3 – 4 tahun 21         25,61 
4 – 5 tahun 8          9,76 
Lebih dari 5 tahun  6          7,32 
Jumlah 82      100,00 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 
5. Asal daerah pelaku usaha 
 Penelitian yang dilakukan terhadap 82 pedagang nasi goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 
mengungkapkan bahwa 82,92% pedagang nasi goreng yang melakukan kegiatan usaha di Kecamatan 
Cibeunying Kidul berasal dari berbagai daerah di Propinsi Jawa Tengah seperti Tegal, Bumi Jawa, 
Balapulang dll. Sedangkan pedagang nasi goreng yang berasal dari Kota Bandung hanya sebesar 10,98%.  

Tabel 8 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Asal Daerah Pelaku Usaha 
Asal Daerah Pelaku Usaha Frekuensi Prosentase 
1. Propinsi Jawa Tengah 68 82,92 
2. Propinsi Jawa Barat (di luar Kota 

Bandung) 
5 6,10 

3. Kota Bandung 9 10,98 
Jumlah 82 100,00 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 
 Data yang disajikan pada Tabel 8 mengindikasikan tingginya migrasi penduduk dari daerah ke Kota 
Bandung untuk mencari nafkah di Kota Bandung. Migrasi penduduk dari luar Kota Bandung juga 
menimbulkan hambatan bagi pengusaha untuk memperoleh akses ke kredit perbankan karena pada umumnya 
mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bandung sebagaimana yang disajikan pada Tabel 9. 
 
6. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bandung 
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 Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9, sebagian besar pedagang nasi goreng yang menjadi sampel 
penelitian tidak memiliki KTP Bandung dan tetap memegang KTP daerah asal. Hal ini menimbulkan 
kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha nasi goreng pada saat perbankan memberikan kredit yang ditujukan 
bagi usaha mikro dimana salah satu syarat administrasi pengajuan kredit adalah kepemilikan KTP Bandung.  

 
 
 
 

Tabel 9 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Kepemilikan KTP Bandung 
Status Kepemilikan KTP Frekuensi Prosentase 
Memiliki KTP Bandung 9 10,98 
Tidak Memiliki KTP Bandung 73 89,02 
Jumlah 82 100,00 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 

 
7. Ada tidaknya kegiatan pembukuan usaha 
 Salah satu masalah fundamental ditemukan pada usaha mikro adalah tidak adanya pembukuan usaha 
. Tidak adanya kegiatan pembukuan usaha mengakibatkan pedagang nasi goreng sendiri tidak dapat 
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha selama ini. Selain itu tidak adanya pembukuan usaha 
mengakibatkan pihak bank tidak dapat melakukan analisis kelayakan usaha secara akurat mengenai kapasitas 
usaha mikro. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 96,4% pedagang nasi goreng yang menjadi sampel 
penelitian tidak memiliki pembukuan usaha dan hanya 3,6% pelaku usaha nasi goreng yang sudah memiliki 
pembukuan usaha sederhana dalam bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Tabel 10 
menunjukan data mengenai frekuensi pedagang nasi goreng yang memiliki pembukuan dan yang tidak 
memiliki pembukuan usaha. 

Tabel 10 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Pembukuan Usaha 
Pengelompokkan pedagang nasi 
goreng berdasarkan ada/tidak adanya 
pembukuan usaha  

Frekuensi Prosentase 

Memiliki pembukuan usaha 3    3,6 
Tidak memiliki pembukuan usaha 79  96,4 
Jumlah 82             100,0 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 
8. Sumber modal kerja 
 Dalam melakukan kegiatan usaha, pedagang nasi goreng sering dihadapkan kepada fluktuasi usaha 
yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti masa liburan mahasiswa, musim hujan, dll. Fluktuasi usaha 
yang dihadapi setiap hari mengharuskan para pedagang nasi goreng untuk dapat memperoleh tambahan 
modal kerja agar usaha yang mereka jalankan bisa berlanjut. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan 
kepada para pedagang nasi goreng, diperoleh gambaran bahwa 70,73.% pedagang nasi goreng memperoleh 
tambahan modal kerja dari “bank keliling” dengan bunga bervariasi antara 10%-20% per bulan. Dari 82 
sampel yang diteliti hanya 2 pedagang nasi goreng yang memperoleh modal kerja dari bank. Tabel 11 
menggambarkan sumber modal kerja yang diperoleh pedagang nasi goreng. 
 
 

Tabel 11 
Pengelompokkan Pedagang Nasi Goreng di Kecamatan Cibeunying Kidul 

Berdasarkan Sumber Modal Kerja 
Sumber Modal Kerja Frekuensi Prosentase 

Bank keliling 58 70,73 
Bank Umum/BPR 2 2,44 
Penyisihan keuntungan usaha 9 10,98 
Sumber lainnya (pinjaman dari teman, 
pemilik kontrakan dll) 

13 15,85 

Jumlah 82 100,00 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali  
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B. Kapasitas Usaha Pedagang Nasi Goreng 
 Kapasitas usaha pedagang nasi goreng diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu: penghasilan kotor 
harian; pengeluaran usaha per hari dan penghasilan bersih harian. Untuk memperoleh gambaran lebih 
spesifik mengenai kapasitas usaha pedagang nasi goreng maka dilakukan pengelompokan kapasitas usaha 
nasi goreng beradasarkan cara pedagang nasi goreng berusaha (menggunakan roda dan menggunakan 
pikulan). Data mengenai kapasitas usaha masing-masing pedagang nasi goreng dikaitkan dengan cara 
pedagang nasi goreng berusaha, disajikan pada Tabel 12 di bawah ini. 

Tabel 12 
Kapasitas Usaha Pedagang Nasi Goreng Menurut Cara Berusaha 

Cara Berusaha Rata-Rata Penghasilan 
Kotor/hari 
(dalam Rp) 

Rata-Rata Pengeluaran 
Usaha per hari 

(dalam Rp) 

Rata-Rata Penghasilan 
Bersih/Hari 
(dalam Rp) 

Menggunakan roda  
Level 1 673.300 417.600 255.700 
Level 2 447.800 339.200 108.600 
Level 3 287.400 219.000 68.400 
Menggunakan pikulan 185.400 146.200 39.200 

Sumber : Data primer yang telah diolah kembali  
 
 Tabel 12 menunjukkan adanya variabilitas penghasilan bersih per hari baik antara pedagang nasi 
goreng yang menggunakan roda maupun antar pedagang nasi goreng yang menggunakan roda dengan 
pedagang nasi goreng yang menggunakan pikulan. Variabilitas penghasilan kotor per hari antara pedagang 
nasi goreng yang menggunakan roda, mengakibatkan diperlukannya pengelompokkan pedagang tersebut ke 
dalam 3 level dimana masing-masing level menunjukkan frekuensi terbanyak pedagang nasi goreng yang 
berada pada sebaran interval yang relatif sama.  
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang nasi goreng, diperoleh data 
bahwa mereka rata-rata melakukan kegiatan dagang selama 26 hari dalam satu bulan. Dengan jumlah rata-
rata hari jualan selama 26 hari maka dalam satu bulan secara rata-rata masing-masing pedagang nasi goreng 
diperkirakan akan memperoleh penghasilan dalam satu bulan dalam besaran sebagaimana disajikan pada 
Tabel 13. 

Tabel 13 
Perkiraan Penghasilan Bersih Per Bulan Pedagang Nasi Goreng 

di Kecamatan Cibeunying Kidul 
Cara Berusaha Rata-Rata Penghasilan 

Bersih/Hari 
(dalam Rp) 

Rata-Rata Hari 
Penjualan 

Rata-Rata 
Penghasilan 

Bersih/Bulan (dalam 
Rp) 

Menggunakan roda  
Level 1 255.700 26 6.648.200 
Level 2 108.600 26 2.823.600 
Level 3 68.400 26 1.778.400 
Menggunakan pikulan 39.200 26 1.019.200 
Jumlah  82   
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali 
 
 Data yang disajikan pada Tabel 13 memberikan implikasi besaran kredit yang dapat diberikan bank 
kepada pedagang nasi goreng adalah besaran kredit yang cicilannya tidak melebihi 60% dari rata-rata 
penghasilan bersih per bulan. Sebagai contoh, untuk pedagang nasi goreng yang menggunakan pikulan, 
besarnya cicilan per bulan tidak boleh melebihi angka Rp611.520.  
 Untuk menganalisis lebih lanjut hasil yang disajikan pada Tabel 12, maka pedagang nasi goreng 
yang menggunakan roda selanjutnya dipilah lagi ke dalam pedagang nasi goreng yang memiliki lokasi tetap 
dan pedagang nasi goreng yang memiliki lokasi tidak tetap. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 13. Bila 
Tabel 13 dihubungkan dengan Tabel 5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 100.% pedagang nasi goreng 
yang berada pada level 1 dan 2 memiliki lokasi berdagang yang tetap. Sedangkan pedagang nasi goreng yang 
berada pada level 3 melakukan usaha secara berkeliling (lokasi tidak tetap) dan merupakan 12,20% dari 
keseluruhan sampel yang diteliti.    

 
Tabel 14 

Kapasitas Usaha Pedagang Nasi Goreng Menurut Tempat Usaha 
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Cara Berusaha Tempat Usaha Frekuensi Prosentase 
Menggunakan roda  
Level 1 Tetap 6 7,32 
Level 2 Tetap 9 10,98 
 Tidak Tetap 3 3,66 
Level 3 Tidak Tetap 10 12,20 
Menggunakan pikulan Tidak Tetap 54 65,84 
Jumlah    82 100,00 
 
Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pedagang nasi goreng yang menjadi sampel penelitian sebagai bagian dari usaha kecil mikro memiliki 

kapasitas usaha yang bervariasi dimana kapasitas usaha pedagang nasi goreng yang berjualan di lokasi 
yang tetap dan menggunakan roda memiliki rata-rata penghasilan bersih yang lebih besar dibanding 
pedagang nasi goreng yang berjualan dengan roda tetapi tidak memiliki lokasi tetap maupun pedagang 
nasi goreng yang menggunakan pikulan. 

2. Ditinjau dari sisi kapasitas usaha, pedagang nasi goreng terutama yang menggunakan roda dan berada pada 
level 1-3 dapat dipandang layak untuk memperoleh kredit dari bank.  

3. Kendala potensial yang dihadapi oleh pedagang nasi goreng sebagai bagian usaha mikro untuk 
memperoleh kredit dari bank nampaknya akan berasal dari masalah administratif seperti tidak memiliki 
KTP Bandung dan tidak memiliki pembukuan usaha 

 
Daftar Pustaka 
Jusuf, J., 2004. Panduan Dasar Untuk Account Officer, Edisi 3, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan 

Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 
Setyobudi, A. Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 5, Nomor 2, Agustus 2007. 
Singarimbun, M., & Effendi, S., 1995. Metode Penelitian Survai, Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit LP3ES. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Wijono, W.,W. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan 

Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Kajian Ekonomi dan Keuangan, 
Edisi Khusus, November, 2005. 

 
 
  


