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Artinya : dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)
yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)2

2

Ahmad Hatta, Tafsir Al-Quran Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah
(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), hal. 342
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ABSTRAK
Judul Skripsi : Peran BRI Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM dan
Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Usaha di Telanaipura.
Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) sejak lama telah memainkan suatu
peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di
Kecamatan Telanaipura. Perusahaan/Usaha Industri di Kecamatan Telanaipura di
domisili Oleh Industri Kecil sebanyak 53 perusahaan dan Industri Rumah Tangga
sebagai penunjang perekonomian sebanyak 87 perusahaan. UMKM yang telah
mengajukan dan mendapatkan pembiayaan modal telah mengalami peningkatan
omzet usaha karena selain memberikan dana yang dibutuhkan juga dilakukan
proses pendampingan oleh Pihak BRI Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran Perbankan BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah UMKM di
Telanaipura dan pengaruhnya terhadap peningkatan usaha di Telanaipura.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini
adalah industri kecil dan industri rumah tangga yang ada di Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi yang berjumlah 140. Sedangkan sampel penelitian adalah
74 orang pelaku usaha yang merupakan nasabah BRI Syariah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah berperan cukup baik di Telanaipura,
demikian pula dengan peningkatan usaha di Telanaipura tergolong cukup baik
dengan adanya peran Bank BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah UMKM.
Peran Bank BRI Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan
usaha di Telanaipura, yang dibuktikan oleh nilai thitung (10,280) > ttabel (1,666)
yang menunjukkan bahwa semakin bvesar peran pihak BRI Syariah, maka
semakin meningkat pula UMKM yang ada di Telanaipura.
Kata Kunci: BRI Syariah, Telanaipura, UMKM
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam sebagai sebuah sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia sangat
menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam
aspek ekonomi, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan keadilan dan
penghapusan kezhaliman dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks
perekonomian modern, lembaga-lembaga ekonomi yang beroperasi dalam
masyarakat muslim hendaknya juga senantiasa mengupayakan perwujudan akadakad yang sesuai ketentuan syariah.
Perbankan syariah muncul menawarkan keunggulan berupa sistem bagi
hasil sebagai pengganti sistem bunga (riba) yang bertentangan dengan syariat
Islam. Sistem ini menawarkan sistem ekonomi yang lebih stabil yang menjunjung
tinggi aspek keadilan, kesetaraan dan transparansi. Perbankan syariah beroperasi
dengan berbasis bagi hasil di mana keuntungan usaha akan dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung
oleh pemilik modal. Skema pembiayaan bagi hasil merupakan skema pembiayaan
yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan masalah
permodalan.3
Perbankan syariah yang merupakan salah satu institusi ekonomi
diperkenankan beroperasi dalam sistem perbankan Indonesia dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana diubah
Fujo Hariyanto, “Peran Bank Syariah dala Mengupayakan Solusi Permasalahan Akuntansi
Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, “Jurnal Juzticia Islamica, Vol. 14, Nomor 1 Tahun
2017, hlm. 61.
3

1

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan Syariah kemudian
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah.
Industri perbankan syariah memiliki preferensi yang tinggi atas pembiayaan
murabahah (pola jual beli) dan lebih risk adverse terhadap pola bagi hasil (akad
mudharabah dan musyarakah). Bahkan jenis pembiayaan murabahah untuk
kelompok Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencapai 58 persen pada
tahun 2014, sementara pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai
lebih dari 80 persen. Hal ini mengindikasikan, jikapun pembiayaan perbankan
syariah dapat diakses oleh UMKM, maka posisi daya tawarnya jauh lebih rendah.4
Dalam perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha Mikro kecil dan
menengah (UMKM) sejak lama telah memainkan suatu peran vital di dalam
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, peran strategis UMKM
juga dapat dilihat di Indonesia. Peran tersebut terlihat dari kontribusinya terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.5
UMKM diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan
potensinya seperti yang disumbangkan oleh usaha besar dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,
penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Implementasi dari
kebijakan pemerintah salah satunya tercermin dari banyaknya bantuan pemerintah
yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM dan koperasi.

4
Ernawati, “Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro
Kecil dan Menengah”, Journal of Islamic Economics, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 2.
5
Haryadi, “Profil dan Permasalahan UMKM di Provinsi Jambi”, Studi dan Pembinaan
UMKM di Provinsi Jambi , hlm. 2.
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Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan komponen
penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. diketahui data dari Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Jambi Tahun 2017 dalam Rofiqoh Ferawati dan
Muhammad Solihin bahwa pada tahun 2013 jumlah UMKM di Kota Jambi
berjumlah 10.024 usaha, kemudian meningkat sebesar 2,49% di tahun 2014
dengan jumlah 10.274. Selanjutnya di tahun 2015 meningkat kembali sebesar
2,74% dengan jumlah 10.556 usaha.6 Dapat disimpulkan bahwa UMKM semakin
diminati dan dikenal oleh masyarakat Kota Jambi. UMKM yang meminjam pada
BSM Cabang Jambi mengalami peningkatan omzet usaha. Hal ini disebabkan
karena pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BSM Cabang Jambi selain
memberikan dana yang dibutuhkan juga dilakukan proses pendampingan.7
Pada saat ini di Kota Jambi telah terdapat lembaga perbankan yang relatif
lengkap. Jumlah bank yang ada sebanyak 31 bank. Dan terdapat beberapa Bank
yang berbasis Syariah yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat
Indonesia, Bank MEGA Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan BNI Syariah. 8
Melihat banyaknya perbankan yang berbasis syariah di Kota Jambi peneliti
tertarik untuk meneliti mengenai peran bank berbasis syariah dalam meningkatkan
UMKM di Kota Jambi, serta faktor penghambat dan pendukung Perbankan
syariah dalam melaksanakan perannya meningkatkan UMKM di Kota Jambi.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul “Peran Perbankan BRI Syariah dalam
6

Rofiqoh Ferawati dan Muhammad Solihin, “Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang
Jambi Dalam Pembiayaan Umkm Di Kota Jambi, “ Jurnal Nur El-Islam, Volume 4, Nomor 2,
Oktober 2017, hlm. 190.
7
Ibid., hlm. 205.
8
https://jambikota.go.id/new/bank/, diakses Pada 30 November 2018.
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Meningkatkan Jumlah UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Usaha di
Telanaipura”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis

jelaskan

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Perbankan BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah
UMKM di Telanaipura?
2. Bagaimana pengaruh Perbankan BRI Syariah terhadap peningkatan usaha di
Telanaipura?

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan
pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah
penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya
membahas mengenai peran bank BRI syariah dalam meningkatkan jumlah
UMKM di Telanaipura, serta pengaruh Perbankan BRI Syariah terhadap
peningkatan usaha di Telanaipura.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu
kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

4

a. Untuk mengetahui peran Perbankan BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah
UMKM di Telanaipura.
b. Untuk mengetahui pengaruh Perbankan BRI Syariah terhadap peningkatan
usaha di Telanaipura.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan
wawasan bagi penulis sendiri terhadap Untuk mengetahui peran Perbankan
BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah UMKM di Telanaipura, serta
pengaruh Perbankan BRI Syariah terhadap peningkatan usaha di Telanaipura.
yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu
(S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Jurusan Perbankan dan dosen-dosen Ekonomi dan Bisnis lainnya.
d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan
praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori
1. Teori Peran
Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain
terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi
oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran

5

tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang. Berikut beberapa
pengertian peran dalam Aditya Syaiful Rachman:
Menurut J.R.da Allen.V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya
kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur
yang ditimbulkan karena suatu jabatan”. 9

Menurut Yasyin, peranan adalah

sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu
peristiwa. Menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau
kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang
dimilikinya. Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:10
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat.
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu
dalam masyarakat atau organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam
struktursosial masyarakat.
Berdasarkan pengertian di atas dalam peran terdapat unsur individu sebagai
subyek yang melakukan peranan tertentu.Selain itu, dalam peran dapat pula
adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika
seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan
peran tertentu pula.11

Aditya Syaiful Rachman, “Peran Dispenda dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
di Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)”, Skripsi UIN Raden Intan
Lampung Tahun 2017, hlm. 24.
10
Ibid., hlm. 25.
11
Ibid.
9
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Peran merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang dapat
menghasilkan beberapa perubahan. Definisi tersebut sangat relevan dengan
pemerintah daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan
daerah yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Agar peran perbankan dapat maksimal dalam meningkatkan jumlah usaha,
maka pelayanan yang diberikan harus dapat menjangkau UMKM yang ada di
daerah sekitar. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu:
a. Strategi dalam bidang harga
Dalam menentukan besarnya pinjaman yang diperoleh rahin petugas
melakukan penaksiran yang profesional dan berupaya agar rahin mendapatkan
nilai pinjaman yang optimum dari nilai taksiran barang, dapat dihitung dengan
nilai marhun yang ditaksir dan pinjaman sebesar 85% dari nilai taksir, dalam
penaksiran pegadaian syariah akan menyesuaikan dengan harga pasar pusat
(HPIP) kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga pasar
setempat (HPS), Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa pada
tingkat permintaan yang berbeda dan oleh karenanya akan mempunyai pengaruh
yang berbeda terhadap sasaran pemasarannya. 12
b. Strategi Jasa Titipan
Jasa titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan
barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan

12

Thamrin Abdullah dan Franciss Tantri, Manajemen Pemasaran, hal. 173
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pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, misalnya menunaikan ibadah
haji, pergi keluar kota atau yang sedang berlibur di luar negeri.13
c. Strategi dalam bidang promosi
Promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mempengaruhi
permintaan gadai dengan cara melakukan iklan yang menarik, seperti iklan pada
spanduk, media elektronik, majalah, brosur, pameran dan media lainya yang
banyak dilihat oleh masyarakat dengan tujuan dapat mempengaruhi masyarakat
untuk menggunakan produk gadai syariah.14 Bank Syariah Mandiri juga
melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan amal seperti sunatan
massal, bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dengan harapan
bahwa pegadaian syariah peduli kepada masyarakat sehingga pegadaian syariah
mampu meringankan beban masyarakat, Promosi merupakan salah satu faktor
yang diperlukan bagi keberhasilan di dalam menerapkan strategi pemasaran yang
isinya memuat pemberitahuan (information), bujukan (persuasive), dan memberi
pengaruh (influence). Sebuah promosi yang menarik akan mempengaruhi
penjualan.
d. Strategi dalam bidang prosedur pencairan
Prosedur pencairan pinjaman adalah suatu urutan aktivitas yang
melibatkan beberapa orang yang dibuat untuk penanganan transaksi pembayaran
dana oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk dipinjamkan kepada
nasabah selama periode dan persyaratan tertentu.15

13
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group,
2009), hal.392
14
www.syariahmandiri.co.id.
15
http://kamusbisnis.com diakses pada tanggal 24 September 2016
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Prosedur pencairan pinjaman adalah menyangkut sistem kerja yang
diterapkan di pegadaian syariah dalam hat transaksi gadai, terutama dilihat dari
tingkat fleksibilitas, kemudahan, dan kesederhanaan persyaratan dalam hal
pencairan pinjaman kepada nasabah yang diterapkan oleh perusahaan dalam
pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan.

2. Bank Syariah
Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan
pada Al-Qur’an dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga
produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.16
Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.17 Dalam menyalurkan pembiayaan mikro pihak
bank sebagai lembaga intermediary perlu menerapkan prinsip kehati-hatian
dengan memperhatikan beberapa aspek meliputi prosedur dari pihak internal bank
sehingga tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.18

Irvan Hartono, “Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”,Skripsi STAI
Pelita Bangsa, Tahun 2017, hlm. 15.
17
Undang-Undang 21 Tahun 2008.
18
Farida Ayu Avisena Nusantari, “Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis Kelayakan
Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir)”, Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah , Jakarta 2011, hlm. 10
16
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Bank syariah sebagai salah satu solusi perbankan merupakan lembaga
bank yang dikelola berdasarkan nilai, prinsip dan konsep syariah dengan falsafah
dasar dengan berusaha untuk menjauhkan dari unsur riba dan mencari keridhoan
Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat.19
Perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat diharapkan
dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Melalui pembiayaan yang
diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari
bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin terbuka.
Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang
signifikan bagi perkembangan sektor riil dikarenakan produk inti dari bank
syariah, yaitu skim pembiayaan musyarakah dan mudharabah.Setiap bank syariah
mempunyai berbagai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah
mendirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau
sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank
syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga
keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dikarenakan
bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil,
akan tetapi lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung
dengan pelaku usaha UMKM. Selain itu, Perbankan syariah dapat bekerjasama
dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya

19

Ibid., hlm. 15.
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meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan
teknologi.20
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yang di
dalamnya terdapat pelaku bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha yang
menyentuh kepentingan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah
merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat
berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas
nasional.21
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Usaha mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
20

https://www.academia.edu/10331647/peran_pembiayaan_perbankan_syariah_terhadap_
peningkatan_keunggulan_kompetitif_sektor_umkm, diakses Pada 6 Desember 2018.
21
Rahmi Yati Noer, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Bank dalam Memberikan
Pembiayaan Kepada UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad
Yani)”, Skripsi UIN Sumatera Utara, Medan, tahun 2017, hlm. 30.
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yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan.22
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah), kriteria UMKM adalah untuk Usaha Mikro
Asset Maks. 50 juta dan Omzet Maks 300 Juta, untuk Usaha Kecil Asset >50 Juta500 Juta dan Omzet >300 Juta –2,5 M, untuk Usaha Menengah Asset >500 Juta –
10 M dan Omzet >2,5 M –50 M.23
Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi
keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit
surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah
tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan
merupakan kegiatan pengaihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi
defisit.24 Lembaga pembiayaan terutama bank memiliki dua peran dalam
pengembangan UMKM, yang pertama sebagai alternatif sumber pembiayaan,
dengan indikator yang dapat dilihat pada:25
a. Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber
yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Lembaga pembiayaan mampu
mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh UMKM dalam

22

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
Rahmi Yati Noer, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Bank dalam Memberikan
Pembiayaan Kepada UMKM …, hlm. 31.
24
Veithzal Rivai dkk.Bank and Financial Institution Management, h. 20 dalam Soemitra
Andi, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana), h. 29
25
Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. (Jakarta: Pusat
Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan. Kementerian Perdagangan, 2013), h. 62-64
23
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menjalankan usahanya. Lembaga pembiayaan dapat memberikan batas
(plafon) pinjaman yang besar dengan tetap memperhatikan prinsip 5C. bahkan
untuk kasus tertentu, lembaga pembiayaan hanya memperhatikan prinsip 3C
yaitu Character, Capability, dan Collateral.
b. Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Slogan waktu adalah
uang sangat kental pada UMKM di sektor perdagangan yang penghasilannya
berasal dari penjualan harian. Kemudahan akses yang ditawarkan dengan
prosedur yang jelas telah membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan
modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu
mendatangi kantor lembaga pembiayaan karena terdapat sales yang
menangani hal ini. Sedangkan untuk waktu pengurusan, beberapa lembaga
pembiayaan menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana
sudah dapat dicairkan.
c. Suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga sistem bagi
hasil yang tinggi merupakan hal yang ditakutkan oleh UMKM untuk
mendapatkan pembiayaan. beberapa lembaga pembiayaan menawarkan suku
bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi
hasil ini diharapkan tidak memberatkan UMKM dalam melakukan
pembayaran.
d. Sistem pembayaran fleksibel. Inovasi sistem pembayaran juga merupakan
peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Sistem pick up
harian yang diterapkan bagi pedagang di pasar membawa keuntungan bagi
kedua pihak. Bagi lembaga pembiayaan, sistem ini dapat menekan angka Non
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Performing Loan karena menjamin ketersediaan dana untuk membayar cicilan
pada akhir bulan. Bagi UMKM, sistem penarikan harian meringankan cicilan
pembayaran dan menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan pembayaran.
e. Informasi mudah didapat. UMKM mudah mendapatkan informasi mengenai
produk pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan bank ataupun
lembaga pembiayaan non bank. Informasi yang paling banyak adalah dari
sales dan teman/keluarga. Kemudahan akses informasi dan fasilitas untuk
mendapatkan pinjaman menunjukkan lembaga pembiayaan telah dijalankan
sebagai alternatif sumber pembiayaan.
Peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM yang kedua
sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM. Peran ini menuntut lembaga
pembiayaan berperan aktif untuk menampung dan memberikan pendampingan
kepada UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Analisis
terhadap peran ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu peran lembaga pembiayaan
sebagai fasilitator manajemen, fasilitator pemasaran, dan fasilitator pengelolaan
keuangan.

F. Kerangka Berpikir
Peranan lembaga keuangan dalam pengembangan usaha kecil, mikro, dan
menengah (UMKM) sejatinya tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal, namun juga bantuan teknis seperti penelitian,
pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitasi. Pada BRI Syariah peranannya
masih terbatas sebagai sumber alternatif dana melalui pemberian pembiayaan
kepada nasabah UMKM dalam membantu kelangsungan kegiatan usaha. Dengan
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bantuan dana tersebut pada dasarnya pelaku usaha diharapkan mampu secara
mandiri mengembangkan usaha yang dijalankan di masa mendatang dan dapat
mencapai target usahanya agar dapat mengatasi keterbatasan modal usaha,
meningkatkan produktivitas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Melalui produk pembiayaan Warung Mikro, BRI Syariah memberikan
bantuan permodalan kepada UMKM

yang dalam penyalurannya tetap

mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan dan memperhatikan analisis
kredit. Di sisi lain, berbagai permasalahan pada diri UMKM menyulitkan lembaga
keuangan dalam membantu pelaku usaha UMKM mendapatkan dana. Untuk
mengatasi kondisi tersebut, tentunya diperlukan serangkaian analisa sehingga
selain mengatasi masalah permodalan yang selama ini menjadi kendala pelaku
usaha UMKM, lembaga keuangan mampu meningkatkan potensi yang dimiliki
UMKM dalam menjalankan dan meningkatkan daya saing usaha.
Secara sistematis kerangka pemikiran dijelaskan pada gambar berikut:
Produk Perbankan
Peran BRI Syariah
Akses Terhadap Produk Bank

Nasabah Pelaku UMKM
Peningkatan Usaha Nasabah
Peningkatan Jumlah UMKM

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir
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G. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu;
Pertama, Penelitian yang dilakukan Rofiqoh Ferawati dan Muhammad
Solihin, “Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Dalam Pembiayaan
UMKM Di Kota Jambi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi
BSM dalam pembiayaan UMKM di Kota Jambi. Kontribusi BSM dalam
pembiayaan UMKM di Kota Jambi saat ini difokuskan pada pemberian modal
usaha dan pendampingan usaha. Meskipun dengan strategi ini saja, BSM Cabang
Jambi sudah berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat dalam
meningkatkan usaha nasabah mikro dengan terus memberikan suntikan modal
bagi wirausaha yang memilki prospek dan memenuhi syarat dalam mengajukan
pembiayaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil
penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi BSM
dalam pembiayaan UMKM di Kota Jambi dilihat dari pendukungnya adalah KUR
sebagai pembiayaan yang meringankan bagi UMKM. 26
Kedua, Peneliti Yang dilakukan Irfadilla, dengan Judul “Peranan
Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menu
mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif
Kasim Riau Tahun 2011. Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank
Muamalat Cabang Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap
Rofiqoh Ferawati dan Muhammad Solihin, “Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang
Jambi Dalam Pembiayaan Umkm Di Kota Jambi, “ Jurnal Nur El-Islam, Volume 4, Nomor 2,
Oktober 2017, hlm. 206.
26
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peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank
Muamalat cabang pekanbaru. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang
dilakukan pada PT. Bank Muamalat Tbk. Jln Jend. Sudirman Cabang Pekanbaru.
10% dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel yaitu sebanyak 119. Dalam
penelitian ini sampel ditentukan dengan menggunakan Purposif sampling. Sumber
data yang dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh
melalui angket, observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamalat
dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang
berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti.
Hasil penelitian dan kesimpulan dalam Pemberian pembiayaan UKM oleh
bank Muamalat cabang Pekanbaru sangat berperan penting untuk masyarakat
Pekanbaru. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank
kepada masyarakat usaha kecil dan menengah, maka bank muamalat dapat
mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan
kemiskinan, perekonomian masyarakat Pekanbaru semakin berkembang, dan
terjadinya peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas
kesempatan kerja dan usaha. pemberian pembiayaan UKM kepada masyarakat
telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam karena bank Muamalat cabang
Pekanbaru yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan
usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah.27

Irfadilla, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah,
Skripsi UIN Syarif Kasim Riau Tahun 2011, hlm. 82.
27
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Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan walaupun memiliki tema
yang sama dengan penelitian yang pertama tentang peran perbankan syariah
dalam meningkatkan UMKM dan tempat yang sama yaitu di Kota Jambi namun
pada penelitian yang penulis lakukan bukan hanya satu bank saja berbeda dengan
penelitian sebelumnya hanya mengenai peran bank BSM saja. Penelitian kedua
memiliki perbedaan dari segi objek penelitian yaitu pada Bank Muamalat dan
bertempat di Pekanbaru.

H. Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan sementara dari masalah yang diajukan pada
rumusan masalah. Dugaan ini disusun berdasarkan landasan teori dan kerangka
pikir yang sudah dijelaskan sebelumnya.

28

Hipotesis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah hipotesis statistik. Hipotesis operasional penelitian ini adalah
sebagai berikut:
H0 : β1 < 0
H1 : β1 > 0
H0 : Peran Bank BRI Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
usaha di Telanaipura
H1 : Peran Bank BRI Syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
usaha di Telanaipura

28

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hal. 41
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis
deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi
hasil penelitian.29 Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan,
meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik ke permukaan. 30
Penelitian

deskriptif

yaitu

tipe

riset

konklusif

yang bertujuan

utama

mendeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar.31
Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil
penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik.32 Metode kuantitatif juga
digunakan untuk menguji hipotesis. Adapun dalam penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui pengaruh peran Bank BRI Syariah terhadap peningkatan Usaha.
B. Jenis dan Sumber Data
Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.33 Ada dua
jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari informasi melalui
sumber pertama melalui wawancara dan hasil-hasil yang diperoleh dari
29

Sayid Syekh, Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial (Jakarta: Gaung Persada, 2011),

hal.13.
30

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarat: Prenada Media
Group, 2013), hal.48
31
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2008), hal.88
32
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2008), hal.100
33
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarat: Prenada Media
Group, 2013), hal.123
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observasi di lapangan yang direkam melalui catatan tertulis peneliti. 34 Di
dalam penelitian ini data primer didapat dari pengisian kuesioner oleh nasabah
dan data yang diambil dari Bank BRI Syariah Telanaipura.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui
dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang
dihadapi dan tidak langsung berhubungan dengan responden yang akan diteliti
dan merupakan pendukung bagi peneliti yang akan dilakukan.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan
dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu
penelitian.35 Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang berjumlah 150 pelaku usaha. Rincian
populasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1. Populasi Penelitian
Kelurahan
Telanaipura
Simpang IV Sipin
Buluran Kenali
Teluk Kenali
Penyengat Rendah
Pematang Sulur
Total

Industri Kecil
13
6
12
8
7
7
53

Industri Rumah Tangga
26
18
12
8
9
14
87

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

34
35

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam ,hal. 103
Ibid, hal.161
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Jumlah
39
24
24
16
16
21
140

2. Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan tesis
ini adalah metode pengambilan sampel probabilitas/acak (random sampling), yaitu
suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota populasi
mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel.36
Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari
suatu populasi dan diteliti secara rinci.37 Sampel dalam penelitian ini adalah
pelaku UMKM di Kecamatan Telanaipura yang menggunakan jasa Bank BRI
Syariah Telanaipura. Berdasarkan tanggapan responden terhadap kuesioner
penelitian yang disebarkan, maka diketahui bahwa 74 orang pelaku usaha yang
ada di Kecamatan Telanaipura menggunakan jasa Bank BRI Syariah untuk
meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, keseluruhan nasabah Bank BRI Syariah
yang merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Telanaipura digunakan sebagai
sampel penelitian ini.

D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Metode observasi
Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan yang dijadikan obyek atau
bahan penelitian dan mencatat secara sistematis mengenai masalah-masalah yang
akan diteliti. Sedangkan metode observasi kuantitatif adalah peneliti berusaha
mengumpulkan informasi-informasi berupa angka.

36
37

Ibid, hal.185
Ibid, hal. 162
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2. Metode Kuesioner
Kuesioner merupakan suatu sarana untuk mendapatkan jawaban-jawaban
dari sekumpulan pertanyaan yang tertulis dalam bentuk untuk tujuan ini dan
responden mengisinya sendiri. Metode kuesioner yaitu dengan memberikan suatu
daftar pertanyaan yang telah dibuat dan ditentukan urutan serta formatnya oleh
peneliti kepada respondent. Adapun butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam
kuesioner diberikan bobot dengan pengukuran berdasarkan skala likert yang
berhubungan pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Setiap angket
disediakan lima alternatif jawaban.
Pengukuran adalah pemberian nilai properti dari suatu obyek. Obyek
merupakan suatu entitas atau variabel yang akan diteliti.38 Variabel yang diukur
dalam penelitian ini adalah variabel peran BRI Syariah (X) dan peningkatan
usaha (Y). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert
adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena social. Menurut
Kinnear skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang
terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang dan baik-tidak
baik.39 Peneliti memberi lima alternatif jawaban kepada responden maka skala
yang digunakan yaitu 1 sampai 5 bobot pemetaan adalah sebagai berikut:
a. Skala 5 = Sangat setuju
b. Skala 4 = Setuju
c. Skala 3 = Ragu-ragu
38

Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal.61
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2008), hal.154
39
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d. Skala 2 = Tidak setuju
e. Skala 1 = Sangat tidak setuju

3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang
Perkembangan permintaan gadai emas di bank syariah mandiri area jambi. Serta
data-data lain tentang jumlah maupun perkembangan gadai emas di bank syariah
mandiri area jambi.

E. Definisi Operasional Variabel dan Indikator
Untuk mengoperasionalkan variabel, maka variabel harus dijelaskan
parameter atau indikator-indikatornya.40 Berdasarkan variabel-variabel penelitian
yang ada dapat dirumuskan definisi operasional variabelnya sebagai berikut:
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel
Variabel
Definisi
Peran Perbankan Peran
adalah
(Y)
tindakan
yang
memberikan
kontribusi
yang
dapat menghasilkan
beberapa perubahan
Peningkatan Usaha Peningkatan usaha
(X)
merupakan
kemampuan pelaku
UMKM
dalam
meningkatkan usaha
yang
telah
dijalankan.

40

Indikator
Penyesuaian harga
Penyesuaian biaya jasa
titip
Menggalakkan Promosi
Memudahkan prosedur
pencairan
Sumber modal
Kemudahan akses
Sistem bagi hasil yang
kompetitif
Sistem
pembayaran
fleksibel
Kemudahan
memperoleh informasi

Skala
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert
Skala Likert

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarat: Prenada Media
Group, 2013), hal.77
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F. Uji Coba Statistik
Agar instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dapat berfungsi
sebagaimana yang diharapkan, maka instrumen tersebut perlu diuji validitas dan
reliabilitasnya.
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih
mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti
memiliki validitas rendah.41 Dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi
product moment berikut :
𝑟𝑥𝑦 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑋)
√{𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋2 )}{𝑁 ∑ 𝑌 2 − (∑ 𝑌 2 )}

Keterangan:
rxy

= Koefisien korelasi skor item dan skor total

N

= Jumlah subyek penelitian

Σxy

= Jumlah skor item dengan skor total

Σx2

= Jumlah skor item kuadrat

Σy2

= Jumlah skor total kuadrat

Σx

= Jumlah tiap item

Σy

= Jumlah tiap total item

41

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta), 2006. Hal. 168
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Harga rxy menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang
dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu:42
1) Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang terdapat di
belakang koma.
2) Arah korelasi, yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai variabel
X dengan nilai variabel Y. Arah dari korelasi ini ditunjukkan oleh tanda hitung
yang ada di depan indeks. Jika tandanya plus (+), maka arah korelasinya
positif, sedang kalau minus (-) maka arah korelasinya negatif.
3) Besarnya korelasi, yaitu besarnya angka yang menunjukkan kuat dan tidaknya,
mantap tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang diukur korelasinya.

2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen
tersebut sudah baik… instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan
menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 43 Uji reliabilitas dalam penelitian
ini menggunakan skor Cronbach Alpha dengan derajat kepercayaan 95%.
Perhitungan Alpha Cronbach menggunakan rumus berikut :
𝑟11

∑ 𝜎𝑏2
𝑘
) (1 − 2 )
=(
(𝑘 − 1)
𝜎1

Keterangan :
r11

= Reliabilitas instrumen

k

= Banyaknya butir pertanyaan
42
43

Ibid, hal. 170
Ibid, hal. 178
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∑ 𝜎𝑏2

= Jumlah varians butir

𝜎12

= Varians total
Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien alpha yang mempunyai rentang

antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 berarti semakin tinggi
reliabilitasnya. Secara umum, reliabilitas dengan nilai Alpha Cronbach kurang
dari 0,60 dikatakan buruk, nilai Alpha Cronbach dalam range 0,70 sampai dengan
0,80 dapat diterima, dan nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,80 dianggap baik.

G. Uji Asumsi Klasik
Syarat agar dapat menggunakan persamaan regresi berganda adalah
terpenuhinya asumsi klasik untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias
dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari suatu persamaan regresi
berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares). Persyaratan asumsi
klasik yang harus dipenuhi antara lain:
1. Uji Normalitas
Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati
normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang
kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal
yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan
jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Normal P-P Plot regression
terhadap model yang diuji.44. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

44

Singgih Santoso & Tjiptono, Riset Pemasaran dan Aplikasi dengan SPSS, (Jakarta: Elex
Media Komputindo, 2001), hal. 2014.
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a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis
diagonal. Maka model regresi ini tidak memenuhi kaidah asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas
Multicollinearity adalah suatu keadaan terjadinya satu atau lebih variabel
bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel
bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala Multicollinearity dilihat dari
Value inflation Factor (VIF) variabel bebas terhadap variabel terikat. 45 Apabila
nilai VIF tidak melebihi 5, maka mengindikasikan bahwa dalam model tidak
terdapat Multicollinearity.
Jika non multicollinearity tidak terpenuhi atau terjadi multicollinearity
yang tinggi akan menyebabkan :
a) Standard error koefisien parameter yang dihasilkan akan meningkat bila
terjadi peningkatan collinearity diantara variabel bebas.
b) Adanya kondisi pada poin satu akan menyebabkan confidence interval dari
parameter yang diduga semakin melebar.
c) Confidence interval yang semakin melebar menyebabkan probabilitas
menerima hipotesis yang salah semakin besar.
d) Standard Error sangat sensitif terhadap perubahan data meskipun sangat kecil.

45

Singgih Santoso & Tjiptono,Ibid. hal. 206
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3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas terjadi bila varian Y berubah, karena variabel X
berubah, sehingga timbul perbedaan, karena adanya gangguan (ei) yang timbul
dalam fungsi regresi mempunyai varian yang berbeda. Heteroskedastisitas akan
mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil
penaksiran

akan

menjadi

kurang

dari

semestinya.

Heteroskedastisitas

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa variasi
residual sama untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas46. Untuk
mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat digunakan uji rank corelation
spearman, yaitu dengan mengkorelasikan antara variabel bebas dengan absolut
residual. Bila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%), maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.47

H. Teknik Analisis Data
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh peran perbankan
terhadap peningkatan usaha di Telanaipura. Analisis kuantitatif dilakukan dengan
menggunakan regresi linier berganda.
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif merupakan analisis penggambaran dari apa yang akan
dibicarakan lebih jauh. Adapun penyajiannya digunakan uraian dan grafik.
Analisis ini digunakan untuk menggambarkan peran Bank BRI Syariah dan
peningkatan usaha di Telanaipura. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif yang

46
47

Damodar Gujarati, Econometric, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 178
Damodar Gujarati, Ibid, Hal. 98.
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digunakan menekankan pada aspek peran Bank BRI Syariah dan peningkatan
usaha di Telanaipura.

2. Pengujian Hipotesis
a. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua
atau lebih variabel independen (X1, X2,....Xn) dengan variabel dependen (Y). 48
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan
positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan variabel dependen apabila
nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang
digunakan biasanya berskala interval atau rasio.
Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = a + βX + e
Keterangan:
Y

= Variabel dependen (Peningkatan Usaha)

X

= Variabel Independen (Peran Bank BRI Syariah)

a

= Konstanta (nilai variabel dependent jika variabel independen = 0)

β

= Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e

= Nilai variabel error, sebuah pengaruh eksternal di luar persamaan
regresi

48

Hendri Tanjung, Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata
Publishing, 2013), hal. 139
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b. Uji t (Parsial)
Uji t dipergunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel
indepen den signifikansi terhadap variabel dependennya, dengan memperhatikan
kehadiran regresor (variabel independen) yang lain.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1) Perumusan Hipotesis
Ho = variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi
perubahan nilai variabel terikat.
Ha = variasi perubahan nilai variabel bebas dapat menjelaskan variasi
perubahan nilai variabel terikat
Variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya sama
dengan nol, sedangkan variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai
koefisiennya tidak sama dengan nol.
2) Menghitung ttabel dengan tingkat signifikansi (a/2) dan derajat bebas (n-k).
3) Menghitung thitung, dapat diketahui dan hasil perhitungan SPSS.
4) Kesimpulan, jika thitung > ttabel atau Sig. > 0,05 maka H0 diterima dan juga
sebaliknya. Apabila nilai thitung < ttabel atau Sig. < 0,05 maka Ho ditolak.49
c. Menentukan Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat
digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Nilai
koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R 2 menunjukkan hubungan
pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independent dan variabel dependent
49

Ibid, hal. 138
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dari hasil perhitungan tertentu. Sedangkan R2 digunakan untuk mengukur derajat
hubungan, antara tiap variabel X terhadap variabel Y.

I. Sistematika Penulisan
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang
menjadi objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka serta kerangka teori.

BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis memaparkan lokasi penelitian, pendekatan
penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, instrument
pengumpulan data, uji coba statistic dan teknik analisis data.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam Bab ini penulis menerangkan lokasi penelitian yang akan diteliti
oleh penulis, selain itu juga digambarkan situasi dan kondisi daerah
penelitian
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.
Pada Bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan
menggunakan alat analisis yang telah disiapkan
BAB V

PENUTUP
Pada Bab ini merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang
kesimpulan dan berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada
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pihak-pihak tertentu serta penulis mengungkapkan keterbatasan
penelitian.
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BAB III
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Bank BRI Syariah
1. Sejarah Singkat
Sejarah pendirian PT Bank BRIsyariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang
dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada
19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui
surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRIsyariah resmi
beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRIsyariah dan
seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.
Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses spin off tersebut
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang
dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.
BRIsyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan
niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik
yang menenteramkan, BRIsyariah terus tumbuh secara positif.
BRIsyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah
yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa
BRIsyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka
dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.
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BRIsyariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi
nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRIsyariah juga senantiasa
memastikan terpenuhinya prinsip- prinsip syariah serta Undang-Undang yang
berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRIsyariah dapat terus melaju menjadi
bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna.
Pada tahun 2018, BRIsyariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan
melaksanakan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek
Indonesia. IPO ini menjadikan BRIsyariah sebagai anak usaha BUMN di bidang
syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

2. Visi dan Misi
1) Visi BRI Syariah
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
2) Misi BRI Syariah


Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan
finansial nasabah.



Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.



Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana
pun.



Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan
menghadirkan ketenteraman pikiran.
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3. Struktur Organisasi

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BRI Syariah
4. Produk Perbankan
1) Tabungan Faedah BRISyariah iB
Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang
menginginkan

kemudahan

transaksi

keuangan

sehari-hari

dengan

menggunakan akad Wadi’ah yad dhamanah.
2) Tabungan Haji BRISyariah iB
Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai
prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan adalah
Mudharabah Muthlaqah.
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3) Tabungan Impian BRISyariah iB
Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang
dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan,
liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran
rutin bulanan. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah.
4) Simpanan Faedah BRISyariah iB
Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana
nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan
pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan
jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Nasabah. Akad yang
digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah.
5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB
SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa
yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan
persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka
edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
Akad yang digunakan adalah Wadi'ah yad dhamanah.
6) Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB
Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRIsyariah dengan
menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan
sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan
adalah Mudharabah Muthlaqah.
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7) Deposito BRISyariah iB
Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai
prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang
memberikan keuntungan optimal. Mudharabah Muthlaqah.
8) KPR BRISyariah iB
KPR BRISYariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan
untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan
mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijahrah) dimana
pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah
ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
9) KPR Sejahtera BRISyariah iB
KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB)
yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan
dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan
rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover).
10) KKB BRISyariah iB
Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRIsyariah kepada nasabah perorangan
untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan mengunakan prinsip jual
beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah
angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Produk
Pembiayaan KKB BRIsyariah iB mengunakan prinsip jual beli (murabahah)
dengan akad Murabahah bil Wakalah.
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11) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB
Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada
Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah iB
membantu untuk beribadah dan berziarah ke Baitullah.
12) KMF Purna BRISyariah iB
KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang
diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan
kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli
(murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara
angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar
setiap bulan.
13) KMF Pra Purna BRISyariah iB
KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif
yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau
keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip
jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya
secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan
dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.
14) KMF BRISyariah iB
Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada
karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat
konsumtif dengan cara yang mudah. Akad pembelian barang) menggunakan
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akad murabahah wal wakalah.Akad pembelian paket jasa menggunakan akad
ijarah wal wakalah.
15) Qardh Beragun Emas
Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan
disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan
membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.
16) Mikro BRISyariah
Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual
beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi
(setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah).
Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha
dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan
minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.
Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus
dengan Track Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.
Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur
Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan
18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan .

B. Kecamatan Telanaipura
Kecamatan Telanaipura merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota
Jambiyang terdiri dari 11 Kelurahan, dengan luas wilayah 30,39 Km² dengan
ketinggian rata rata 15 meter dari permukaan laut. Kecamatan Telanaipura
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memiliki keadaan tanah sebagian bergelombang dan sebagian merupakan dataran
rendah. Suhu rata-rata berkisar antara 22°C sampai 32°C
Kecamatan Telanaipura sebelah utara bebatas dengan Sungai Batanghari,
sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Kota Baru dan sebelah timur berbatas
dengan Kecamatan Pasar Jambi serta sebelah barat berbatas dengan Kabupaten
Muaro Jambi.
Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2015 berkisar antara 150,1 mm
(bulan Januari) sampai 235,4 mm (bulan September), dengan jumlah hari hujan
paling sedikit pada bulan Juni dan agustus (10 hari) dan paling banyak pada bulan
Maret, April, Oktober dan Desember, yaitu kecepatan 25 hari. Kecepatan angin di
tiap bulan hampir merata antara 16 knots hingga 28 knots. Sedangkan rata-rata
kelembaban udara berkisar antara 81 sampai 86 persen.
Dari 272 Rukun Tetangga yang ada di Kecamatan Telanaipura, terdapat di
Kelurahan Telanaipura sebanyak 15RT, Simp IV Sipin 35 RT, Selamat 32 RT,
sungai putri 26 RT, Legok 37 RT Murni 21 RT Solok Sipin 31 RT, Buluran
Kenali 18 RT Teluk Kenali 4 RT Penyengat Rendah 28 RT dan Pematang Sulur
25 RT.
Di Kecamatan Telanaipura yang terdiri dari 11 Kelurahan dan Terdapat 5
Balai Desa, 117 Pos Keamanan dan sebanyak 276 Rukun Tetangga. Dari 117 pos
keamanan yang ada di Kecamatan Telanaipura, terdapat di Kelurahan Telanaipura
sebanyak 5 Pos Keamanan, Simp IV Sipin 18 Pos Keamanan, Selamat 19 Pos
Keamanan, sungai putri 12 Pos Keamanan, Legok 8 Pos Keamanan Murni 6 Pos
Keamanan Solok Sipin 10 Pos Keamanan Buluran Kenali 6 Pos Keamanan Teluk
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Kenali 2 Pos Keamanan, Penyengat Rendah 20 Pos Keamanan dan Pematang
Sulur 11 Pos Keamanan.
Komposisi penduduk Kecamatan Telanaipura didominasi oleh penduduk
usia 20 sampai 24 tahun. Jika diamati, mulai kelompok umur 15 – 19 tahun
kebawah menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa
laju pertumbuhan penduduk dalam 20 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2015, jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun sebanyak
8.901 jiwa, sedangkan jumlah penduduk untuk kelompok umur 5-9 tahun
sebanyak 8.589 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah
kelahiran dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, peningkatan ini
sangatlah tipis.
Kecamatan Telanaipura juga merupakan pusat pemerintahan di Provinsi
Jambi. Kondisi ini dapat dilihat dengan berdirinya kantor-kantor pemerintah di
Kecamatan Telanaipura. Hal ini tentu berimbas pada kepadatan penduduknya.
Kecamatan Telanaipura memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi bila
dibanding dengan Kecamatan lain dalam Kota Jambi, yaitu sebesar 3.176 km2.
Perusahaan/Usaha Industri di Kecamatan Telanaipura di domisili Oleh
Industri Kecil sebanyak 59 Perusahaan/Usaha, Dimana Perusahaan/Usaha Industri
yang terbanyak terdapat di Kelurahan Simpang IV Sipin (15), Buluran Kenali
(14), Pematang Sulur (14), Sungai Putri (7), Penyengat Rendah (7) dan
Telanaipura (2).
Selain dari Perusahaan/Usaha Industri Kecil, di Kecamatan Telanaipura juga
mempunyai Industri Rumah Tangga sebagai penunjang perekonomian Sebanyak
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31 Perusahan/Usaha. Adapun Industri Rumah Tangga di Kecamatan Telanaipura
Berada Di Kelurahan Legok (5), Simpang IV Sipin(4), Selamat (4), Buluiran
Kenali (4), Murni (3), Solok Sipin (3), Penyengat Rendah (3), Teluk Kenali (2),
dan Pematang Sulur (2). Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Kecamatan
Telanaipura sebanyak 59 Orang, dimana pada kelurahan Simpang IV Sipin (15),
Buluran Kenali (14), Pematang Sulur (14), Sungai Putri 97), Penyengat Rendah
(7) dan Telanaipura (2).
Sedangkan Pada Industri Rumah Tangga Sebanyak 44 Orang, di antara nya
Simpang IV Sipin (6), Legok (6), Buluran Kenali (6), Selamat (5), Solok Sipin
(5), Murni (4), Penyengat Rendah (4) Teluk Kenali (3) Pematang Sulur (30,) dan
Sungai Putri (2).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini terbagi atas dua pembahasan, yaitu analisis deskriptif
untuk menganalisis deskripsi data responden dan tanggapan responden terhadap
peran Bank BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah UMKM dan peningkatan
usaha di Telanaipura. Dan yang kedua analisis inferensial untuk menguji hipotesis
penelitian.
A. Analisis Deskriptif
1. Deskripsi Data Responden
a. Jenis Kelamin
Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dibedakan atas dua kategori,
yaitu laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden
No
1
2

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah

Jumlah (Orang)
54
20
74

Persentase (%)
72,97
27,03
100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 54 orang responden berjenis
kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 73 persen, dan perempuan sebanyak
20 orang dengan persentase sebesar 27 persen.
b. Pendidikan
Pendidikan responden dalam penelitian ini dibedakan menjadi 4 kategori,
yaitu Tidak Sekolah, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi dengan
rincian sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Pendidikan Responden
No
1
2
3
4
5

Tingkat Pendidikan
Tidak Sekolah
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
Perguruan Tinggi
Jumlah

Jumlah (Orang)
5
9
12
40
8
74

Persentase (%)
6,76
12,16
16,22
54,05
10,81
100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 5 orang responden tidak pernah
bersekolah dengan persentase sebesar 6,76 persen, sebanyak 9 orang responden
adalah lulusan SD/MI dengan persentase sebesar 12,16 persen, sebanyak 12 orang
responden adalah lulusan SMP/MTs dengan persentase sebesar 16,22 persen,
sebanyak 40 orang responden adalah lulusan SMA/MA dengan persentase sebesar
54,05 persen, dan 8 orang responden adalah lulusan Perguruan Tinggi dengan
persentase sebesar 10,81 persen.
c. Usia
Untuk menyajikan data usia responden, penulis membuat rentang usia
responden dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Menentukan range
R = Usia tertinggi – Usia terendah
R = 57 – 21 = 36
b) Menentukan interval
i = R/K
i = 36/3 = 12
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Setelah diperoleh nilai interval, didapatkan rentang usia responden yang
terbagi menjadi 3 rentang usia, yaitu usia 21-32 tahun, 33-44 tahun, dan 45-57
tahun dengan rincian sebagai:
Tabel 4.3 Usia Responden
No
1
2
3

Usia

Jumlah (Orang)
18
41
15
74

21-32
33-44
45-57
Jumlah

Persentase (%)
24,32
55,41
20,27
100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 18 orang responden berusia antara
21-32 tahun dengan persentase sebesar 24,32 persen, 41 orang responden berusia
antara 33-44 tahun dengan persentase sebesar 55,41 persen, dan 15 orang
responden berusia antara 45-57 tahun dengan persentase sebesar 20,27.
d. Jenis Usaha
Jenis usaha yang dijalankan responden dibedakan atas 6 pilihan yang terdiri
atas usaha elektronik, jasa, konveksi, kuliner, percetakan, dan perdagangan.
Tabel 4.4. Jenis Usaha Responden
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Usaha
Elektronik
Jasa
Konveksi
Kuliner
Percetakan
Perdagangan
Jumlah

Jumlah (Orang)
2
1
3
18
7
43
74

Persentase (%)
2,70
1,35
4,05
24,32
9,46
58,11
100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 orang responden (2,70 persen)
menjalankan usaha di bidang elektronik, 1 orang responden (1,35 persen)
menjalankan usaha di bidang jasa, 3 orang responden (4,05 persen) menjalankan
usaha di bidang konveksi, 18 orang responden (4,32 persen) menjalankan usaha di
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bidang kuliner, 7 orang responden (9,46 persen) menjalankan usaha di bidang
percetakan, dan 43 orang responden (58,11 persen) menjalankan usaha di bidang
perdagangan.
e. Lama Usaha
Untuk menyajikan data lama usaha responden, penulis membuat rentang
lama usaha dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Menentukan range
R = Usaha terlama – Usaha terbaru
R = 26 – 3 = 23
2) Menentukan interval
i = R/K
i = 23/3 = 7,67 = 8 (dibulatkan)
Setelah diperoleh nilai interval, didapatkan rentang lama usaha responden
yang terbagi menjadi 3 rentang lama usaha, yaitu usaha yang sudah dijalankan
selama 3-10 tahun, 11-18 tahun, dan 19-6 tahun dengan rincian sebagai:
Tabel 4.5 Lama Usaha Responden
No
1
2
3

Lama Usaha

Jumlah (Orang)
39
22
13
74

3-10
11-18
19-26
Jumlah

Persentase (%)
52,70
29,73
17,57
100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa 39 orang responden (52,70 persen) sudah
menjalani usahanya selama 3-10 tahun, 22 orang responden (29,73 persen) sudah
menjalani usahanya selama 11-18 tahun, dan 13 orang responden (17,57 persen)
sudah menjalani usahanya selama 19-26 tahun.
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2. Tanggapan tentang Peran Perbankan BRI Syariah dalam Meningkatkan
Jumlah UMKM
Berdasarkan jawaban dari penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 74
orang yang menjadi responden pada penelitian ini. Jumlah pernyataan yang
diberikan untuk masing-masing variabel adalah 10, yang terdiri dari 1 variabel
independen yaitu peran perbankan BRI Syariah (X), dan 1 variabel dependent
yaitu Peningkatan Usaha (Y). Untuk masing-masing pernyataan diberikan pilihan
jawaban sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, ragu-ragu
dengan skor 3, setuju dengan skor 4 dan sangat setuju dengan skor 5.
Untuk menentukan kategori kualitas pelayanan masing-masing variabel
adalah dengan membandingkan rata-rata tanggapan responden. Dengan rentang
sebesar 5-1 = 4, penulis membagi kriteria tanggapan ke dalam tiga kategori
sehingga diperoleh rentang 4/3 = 1,33. Dengan demikian, maka kategori
tanggapan responden adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Kategori Tanggapan
No

Persentase

Kategori

1

1,00-2,32

Rendah

2

2,33-3,66

Sedang

3

3,67-5,00

Tinggi

Penulis menyediakan 10 butir pernyataan untuk ditanggapi oleh responden
dengan pilihan sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat
setuju. Setelah lembar kuesioner dikembalikan, dan diadakan tabulasi, diperoleh
data berikut :
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Tabel 4.7 Hasil Pengisian Kuesioner Variabel Peran BRI Syariah
No
1

Pernyataan

STS TS RG

S

SS

Jml

RataRata

Pembiayaan yang diberikan BRI
Syariah sesuai dengan kebutuhan
usaha

2

23

16

28

5

233 3,15

Besar pembiayaan untuk usaha yang
diterima mencukupi kebutuhan
usaha

3

10

26

21

14

255 3,45

3

Persyaratan dalam mengajukan
pembiayaan mudah dipenuhi

7

17

16

24

10

235 3,18

4

Tahap
dalam
mengajukan
pembiayaan di BRI Syariah mudah

4

15

21

24

10

243 3,28

5

Biaya
administrasi
untuk
mendapatkan pembiayaan tergolong
ringan

5

14

18

30

7

242 3,27

Margin
pembiayaan
yang
ditawarkan lebih baik daripada bank
lain

5

17

14

29

9

242 3,27

Jangka waktu pelunasan yang
diberikan oleh BRI Syariah
tergolong lama

3

21

15

26

9

239 3,23

Pokok angsuran yang harus
dibayarkan tidak mengganggu
perkembangan usaha

6

19

10

26

13

243 3,28

Pihak Bank memberikan informasi
yang jelas tentang produk yang
ditawarkan

7

17

12

29

9

238 3,22

10 Informasi tentang produk perbankan
syariah mudah didapat

7

14

15

28

10

242 3,27

2

6

7

8

9

Jumlah

2412 3,26

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan, peran Bank BRI
Syariah tergolong sedang, dengan nilai rata-rata sebesar 3,26 yang berada pada
rentang 2,33-3,66.
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Untuk pernyataan Pembiayaan yang diberikan BRI Syariah sesuai dengan
kebutuhan usaha, 2 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 23 orang
responden menyatakan tidak setuju 16 orang responden menyatakan ragu-ragu 28
orang responden menyatakan setuju, dan 5 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 233 dan rata-rata sebesar 3,15 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Besar pembiayaan untuk usaha yang diterima dari BRI
Syariah mencukupi kebutuhan usaha, 3 orang responden menyatakan sangat tidak
setuju 10 orang responden menyatakan tidak setuju 26

orang responden

menyatakan ragu-ragu 21 orang responden menyatakan setuju, dan 14 orang
responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 255 dan ratarata sebesar 3,45 maka pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan mudah
dipenuhi, 7 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 17 orang responden
menyatakan tidak setuju 16 orang responden menyatakan ragu-ragu 24 orang
responden menyatakan setuju, dan 10 orang responden menyatakan sangat setuju
dengan jumlah skor sebesar 235 dan rata-rata sebesar 3,18 maka pernyataan ini
tergolong sedang.
Untuk pernyataan Tahap dalam mengajukan pembiayaan di BRI Syariah
mudah dan tidak panjang atau tidak lama waktunya, 4 orang responden
menyatakan sangat tidak setuju 15 orang responden menyatakan tidak setuju 21
orang responden menyatakan ragu-ragu 24 orang responden menyatakan setuju,
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dan 10 orang responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah skor sebesar
243 dan rata-rata sebesar 3,28 maka pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Biaya administrasi untuk mendapatkan pembiayaan
tergolong ringan, 5 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 14 orang
responden menyatakan tidak setuju 18 orang responden menyatakan ragu-ragu 30
orang responden menyatakan setuju, dan 7 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 242 dan rata-rata sebesar 3,27 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Margin pembiayaan yang ditawarkan lebih baik daripada
bank lain, 5 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 17 orang responden
menyatakan tidak setuju 14 orang responden menyatakan ragu-ragu 29 orang
responden menyatakan setuju, dan 9 orang responden menyatakan sangat setuju
dengan jumlah skor sebesar 242 dan rata-rata sebesar 3,27 maka pernyataan ini
tergolong sedang.
Untuk pernyataan Jangka waktu pelunasan yang diberikan oleh BRI Syariah
tergolong lama sehingga memudahkan membayar angsuran/ cicilan, 3 orang
responden menyatakan sangat tidak setuju 21 orang responden menyatakan tidak
setuju 15

orang responden menyatakan ragu-ragu 26

orang responden

menyatakan setuju, dan 9 orang responden menyatakan sangat setuju dengan
jumlah skor sebesar 239 dan rata-rata sebesar 3,23 maka pernyataan ini tergolong
sedang.
Untuk pernyataan Pokok angsuran/cicilan yang harus dibayarkan tidak
mengganggu perkembangan usaha, 6 orang responden menyatakan sangat tidak
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setuju 19 orang responden menyatakan tidak setuju 10

orang responden

menyatakan ragu-ragu 26 orang responden menyatakan setuju, dan 13 orang
responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 243 dan ratarata sebesar 3,28 maka pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Pihak Bank memberikan informasi yang jelas tentang
produk yang ditawarkan, 7 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 17
orang responden menyatakan tidak setuju 12 orang responden menyatakan raguragu 29 orang responden menyatakan setuju, dan 9 orang responden menyatakan
sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 238 dan rata-rata sebesar 3,22 maka
pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Informasi tentang produk perbankan syariah tidak hanya
didapat dari pihak bank, 7 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 14
orang responden menyatakan tidak setuju 15 orang responden menyatakan raguragu 28

orang responden menyatakan setuju, dan 10

orang responden

menyatakan sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 242 dan rata-rata sebesar
3,27 maka pernyataan ini tergolong sedang.

3. Tanggapan tentang Peningkatan Usaha di Telanaipura
Penulis menyediakan 10 butir pernyataan untuk ditanggapi oleh responden
dengan pilihan sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2,
ragu-ragu dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5.
Setelah lembar kuesioner dikembalikan, dan diadakan tabulasi, diperoleh data
berikut:
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Tabel 4.8 Hasil Pengisian Kuesioner Variabel Peningkatan Usaha
No

Pernyataan

STS TS RG

Pembiayaan
yang
diterima
sepenuhnya
digunakan
untuk
kebutuhan usaha
2 Fasilitas
pembiayaan
syariah
bermanfaat bagi peningkatan usaha
3 Nilai penjualan meningkat setelah
memperoleh pembiayaan
4 Jumlah
konsumen
meningkat
setelah memperoleh pembiayaan
5 Keuntungan
usaha
meningkat
setelah memperoleh pembiayaan
6 Pendapatan
usaha
meningkat
setelah memperoleh pembiayaan
7 Asset usaha saya meningkat setelah
memperoleh pembiayaan
8 Saya dapat melakukan perluasan
usaha
setelah
memperoleh
pembiayaan
9 Saya dapat menambah tenaga kerja
10 Perkembangan usaha yang saya
rasakan sesuai dengan harapan
Jumlah

S

SS

Jml

RataRata

1

5

15

13

29

12

250 3,38

7

18

17

27

5

227 3,07

3

19

17

28

7

239 3,23

4

16

13

30

11

250 3,38

3

21

17

30

3

231 3,12

6

12

15

33

8

247 3,34

7

17

18

26

6

229 3,09

4

17

16

29

8

242 3,27

6

10

17

33

8

249 3,36

7

15

15

31

6

236 3,19
2400 3,24

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan, peningkatan usaha di
Telanaipura tergolong sedang, dengan nilai rata-rata sebesar 3,24 yang berada
pada rentang 2,33-3,66. Untuk pernyataan Pembiayaan yang diterima sepenuhnya
digunakan untuk kebutuhan peningkatan usaha, 5 orang responden menyatakan
sangat tidak setuju 15 orang responden menyatakan tidak setuju 13

orang

responden menyatakan ragu-ragu 29 orang responden menyatakan setuju, dan 12
orang responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 250 dan
rata-rata sebesar 3,38 maka pernyataan ini tergolong sedang.
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Untuk

pernyataan

Fasilitas

pembiayaan

syariah

bermanfaat

bagi

peningkatan usaha, 7 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 18 orang
responden menyatakan tidak setuju 17 orang responden menyatakan ragu-ragu 27
orang responden menyatakan setuju, dan 5 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 227 dan rata-rata sebesar 3,07 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Nilai penjualan meningkat setelah memperoleh
pembiayaan, 3 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 19 orang
responden menyatakan tidak setuju 17 orang responden menyatakan ragu-ragu 28
orang responden menyatakan setuju, dan 7 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 239 dan rata-rata sebesar 3,23 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Jumlah konsumen meningkat setelah memperoleh
pembiayaan , 4 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 16 orang
responden menyatakan tidak setuju 13 orang responden menyatakan ragu-ragu 30
orang responden menyatakan setuju, dan 11 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 250 dan rata-rata sebesar 3,38 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Keuntungan usaha meningkat setelah memperoleh
pembiayaan, 3 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 21 orang
responden menyatakan tidak setuju 17 orang responden menyatakan ragu-ragu 30
orang responden menyatakan setuju, dan 3 orang responden menyatakan sangat

53

setuju

dengan jumlah skor sebesar 231 dan rata-rata sebesar 3,12 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Pendapatan usaha meningkat setelah memperoleh
pembiayaan, 6 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 12 orang
responden menyatakan tidak setuju 15 orang responden menyatakan ragu-ragu 33
orang responden menyatakan setuju, dan 8 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 247 dan rata-rata sebesar 3,34 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Asset usaha saya meningkat setelah memperoleh
pembiayaan, 7 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 17 orang
responden menyatakan tidak setuju 18 orang responden menyatakan ragu-ragu 26
orang responden menyatakan setuju, dan 6 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 229 dan rata-rata sebesar 3,09 maka

pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Saya dapat melakukan perluasan usaha setelah
memperoleh pembiayaan, 4 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 17
orang responden menyatakan tidak setuju 16 orang responden menyatakan raguragu 29 orang responden menyatakan setuju, dan 8 orang responden menyatakan
sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 242 dan rata-rata sebesar 3,27 maka
pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Saya dapat menambah tenaga kerja untuk menjalankan
kegiatan operasional usaha saya., 6 orang responden menyatakan sangat tidak
setuju 10 orang responden menyatakan tidak setuju 17
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orang responden

menyatakan ragu-ragu 33 orang responden menyatakan setuju, dan 8 orang
responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah skor sebesar 249 dan ratarata sebesar 3,36 maka pernyataan ini tergolong sedang.
Untuk pernyataan Perkembangan usaha yang saya rasakan sesuai dengan
harapan saya saat ini., 7 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 15 orang
responden menyatakan tidak setuju 15 orang responden menyatakan ragu-ragu 31
orang responden menyatakan setuju, dan 6 orang responden menyatakan sangat
setuju

dengan jumlah skor sebesar 236 dan rata-rata sebesar 3,19 maka

pernyataan ini tergolong sedang.

B. Analisis Inferensial
1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen
a. Hasil Uji Validitas
Dalam hal ini penulis menggunakan program SPSS Versi 20 untuk
melakukan perhitungan. Untuk nilai rtabel dengan untuk a = 0,05 dan df = 74-2 =
72 dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah diperoleh nilai r tabel sebesar
0,229 sehingga diperoleh nilai-nilai berikut :
Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel Peran Bank BRI Syariah
No rhitung
1
0,658
2
0,557
3
0,704
4
0,677
5
0,679
6
0,635
7
0,789
8
0,703
9
0,517
10
0,563

rtabel
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Keterangan
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
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Keputusan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r hitung masing-masing butir lebih besar
daripada rtabel, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan
demikian diketahui bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan untuk
mengukur peran bank BRI Syariah adalah valid.
Untuk hasil uji validitas butir instrumen variabel peningkatan usaha dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Butir Variabel Peningkatan Usaha
No rhitung
1
0,581
2
0,604
3
0,538
4
0,634
5
0,660
6
0,500
7
0,626
8
0,656
9
0,571
10
0,545

rtabel
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Keterangan
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05
rhitung > rtabel; Sig < 0,05

Keputusan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r hitung masing-masing butir lebih besar
daripada rtabel, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan
demikian diketahui bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan untuk
mengukur peningkatan usaha responden adalah valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan skor Cronbach
Alpha dengan derajat kepercayaan 95% dan nilai Corrected Item-Total
Correlation. Dengan ketentuan jika Cronbach Alpha kurang dari 0,60 dikatakan
tidak reliabel, dan jika lebih dari 0,60 dikatakan reliabel atau jika nilai Corrected
Item-Total Correlation lebih dari 0,3.
56

Tabel 4.11. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Peran Bank BRI Syariah
Nomor Butir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nilai Cronbach's Alpha

Corrected Item-Total Correlation
0,568
0,444
0,606
0,583
0,587
0,528
0,721
0,601
0,382
0,436
0,845

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Croncbach Alpha untuk variabel peran
Bank BRI Syariah sebesar 0,845 lebih besar dari 0,6 dengan nilai Corrected ItemTotal Correlation masing-masing butir pernyataan lebih dari 0,3. Dengan
demikian, keseluruhan butir pernyataan dan variabel peran Bank BRI Syariah
adalah reliabel.
Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Peningkatan Usaha
Nomor Butir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nilai Cronbach's Alpha

Corrected Item-Total Correlation
0,443
0,477
0,407
0,511
0,560
0,355
0,503
0,544
0,441
0,404
0,792

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Croncbach Alpha untuk variabel
peningkatan usaha sebesar 0,792, lebih besar dari 0,6 dengan nilai Corrected ItemTotal Correlation masing-masing butir pernyataan lebih dari 0,3. Dengan
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demikian, keseluruhan butir pernyataan dan variabel peningkatan usaha adalah
reliabel.

2. Pengujian Hipotesis
1) Regresi Linier Sederhana
Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil pengujian hipotesis penelitian
sebagai berikut :
Tabel 4.13. Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana

Model

1

(Constant)
X

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
10.105
2.227
.685
.067
.771

t

4.539
10.280

Sig.

.000
.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier di atas, maka berdasarkan
persamaan yang dibuat, yaitu :
Y = α + βX + e
Maka diperoleh persamaan
Y = 10,105 + 0,685
Hasil analisis regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Nilai konstan sebesar 10,105 dan bertanda positif menunjukkan bahwa jika
peran Bank BRI tetap, peningkatan usaha di Telanaipura adalah sebesar
10,105 satuan.
b) Koefisien regresi variabel peran bank BRI Syariah (X) sebesar 0,685 artinya
jika peran bank BRI Syariah mengalami peningkatan satu satuan, maka
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peningkatan usaha di Telanaipura akan mengalami peningkatan sebesar 0,685
satuan. Koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa antara peran
Bank BRI Syariah dan peningkatan usaha di Telanaipura terdapat hubungan
yang positif. Artinya jika peran Bank BRI Syariah mengalami peningkatan
akan mengakibatkan peningkatan pada perkembangan usaha di Telanaipura.

2) Hasil Uji t
Untuk mengetahui pengaruh mengetahui pengaruh pembiayaan mikro
syariah terhadap perkembangan UMKM digunakan uji t. dengan derajat
kebebasan (n-k = 74-1 = 73) dan derajat kebebasan sebesar 0,05 (5%), maka
diperoleh nilai ttabel sebesar 1,666 yang digunakan sebagai pembanding nilai t hitung
variabel pembiayaan mikro syariah.
Dari hasil pengujian diperoleh thitung sebesar 10,280 > 1,666 dan nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka diberlakukan hipotesis H1, artinya peran
Bank BRI Syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha di
Telanaipura dengan arah pengaruh yang positif.

3) Koefisien Determinasi
Hasil

analisis

kebermaknaan model

dengan

koefisien

determinasi

ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model
1

R
.771a

Model Summary
R Square
Adjusted R Square
.595
.589

a. Predictors: (Constant), X
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Std. Error of the Estimate
4.217

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara
variabel dependen dan independen. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh nilai
koefisien determinasi sebesar 0,595. Artinya bahwa variabel peran bank BRI
Syariah mampu menjelaskan peningkatan usaha di Telanaipura sebesar 77,1
persen, sedangkan sisanya sebesar 22,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak disertakan dalam pengujian.

3. Uji Asumsi Klasik
1) Hasil Uji Normalitas
Untuk menguji normalitas data, penulis menggunakan analisis grafik dan
analisis statistik nonparametric Kolmogorov Smirmov (K-S).

Gambar 4.1 Grafik Histogram Normalitas Data
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Dari gambar di atas terlihat bahwa pada grafik histogram terlihat kurva yang
berbentuk lonjong menyerupai lonceng terbalik, yang menunjukkan bahwa data
yang diteliti berdistribusi normal.
Untuk lebih memastikan, pengujian normalitas, penulis menggunakan
analisis statistik, dengan melakukan uji statistik nonparametric Kolmogorov
Smirmov (K-S), dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai sig probability
lebih besar dari 0,05 maka data yang dianalisis berdistribusi normal. Demikian
juga sebaliknya jika nilai sig probability lebih kecil dari 0,05 maka data yang
dianalisis berdistribusi tidak normal.
Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N

74

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean

0E-7

Std. Deviation

4.18830474

Absolute

.116

Positive

.116

Negative

-.057

Kolmogorov-Smirnov Z

.996

Asymp. Sig. (2-tailed)

.275

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai pengujian Kolmogorov Smirmov
(K-S) sebesar 0,996 dan nilai signifikansi sebesar 0,275 yang lebih besar dari
0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan
berdistribusi normal.
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2) Hasil Uji Multikolinieritas
Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya Multikolinearitas pada data yang
digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat pada nilai
Tolerance dan VIF yang ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Tolerance

Model
1

(Constant)
X

1.000

VIF
1.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance sebesar 1,000 lebih besar
dari 0.1, dan nilai VIF sebesar 1,000 lebih kecil dari 10,0 artinya tidak terjadi
multikolinieritas pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
varians, maka peneliti menggunakan uji heteros-kedastisitas dengan menggunakan
analisis grafik dan statistik.
Analisis grafik yang digunakan adalah scatterplot untuk menguji
Heteroskedastisitas. Dasar analisis adalah tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas, sedangkan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang
membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas.
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Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Scatterplot
Berdasarkan Gambar di atas dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka berdasarkan metode grafik tidak
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4) Hasil Uji Utokorelasi
Pengujian autokolerasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin
Watson. Besarnya koefisien Durbin Watson adalah antara 0-4. Kalau koefisien
Durbin Watson sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, kalau besarnya
mendekati 0, maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati
empat maka terdapat autokorelasi negatif. Berdasarkan pengujian diperoleh:
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Tabel 4.17. Hasil Uji Autokorelasi

Model

R

1

.771a

Model Summaryb
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.595
.589
4.217

DurbinWatson
1.674

a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas diperoleh nilai pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,674.
Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka didapatkan :
dL

= 1,595

dU

= 1,650

DW

= 1,674

4-dU

= 2,350

4-dL

= 2,405
Penempatan hasil pengujian Autokorelasi sebesar 1,674 berada antara dU

dan 4-dU, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

C. Pembahasan
1. Peran Perbankan BRI Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di
Telanaipura
Secara umum, responden menanggapi peran Perbankan BRI Syariah dalam
meningkatkan jumlah UMKM di Telanaipura dalam tingkatan sedang, artinya
BRI Syariah cukup berperan dalam meningkatkan jumlah UMKM di Telanaipura.
Dari tanggapan responden terhadap butir-butir kuesioner yang diberikan,
terlihat bahwa peran Bank BRI Syariah dalam mencukupi kekurangan modal
terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan usaha
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responden, dan begitu pula dengan besaran pembiayaan yang diterima dirasakan
cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha. Dalam perannya perihal kemudahan
akses, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah cukup mudah dipenuhi, dan
tahapan dalam mengajukan pembiayaan tergolong cukup mudah tanpa
membutuhkan proses yang lama. Peran Bank BRI Syariah dalam sistem bagi hasil
yang kompetitif terlihat dalam biaya administrasi yang tergolong cukup ringan
menurut nasabah, begitu pula dengan margin pembiayaan yang diberikan dinilai
lebih baik daripada bank lain. Fleksibilitas sistem pembiayaran juga tergolong
cukup baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden terhadap jangka waktu
pelunasan yang diberikan tergolong cukup lama, dan pokok angsuran yang harus
dibayarkan tidak mengganggu perkembangan usaha. Terakhir, dalam hal
kemudahan informasi, pihak bank sudah memberikan informasi yang cukup jelas
tentang produk yang ditawarkan, dan informasi tentang produk perbankan juga
dapat diperoleh dari sumber lain, selain dari pihak bank. Hal ini menunjukkan
adanya keterbukaan dari pihak bank terhadap informasi yang berguna bagi
nasabah.

2. Peningkatan Usaha di Telanaipura
Secara umum, responden menanggapi peningkatan usaha di Telanaipura
dalam tingkatan sedang, artinya pelaku UMKM di Telanaipura merasa cukup
terbantu dalam rangka meningkatkan hasil usahanya dengan adanya peran Bank
BRI Syariah ini.
Hasil tabulasi data pengisian kuesioner menunjukkan bahwa pembiayaan
yang diterima oleh nasabah digunakan oleh nasabah untuk keperluan usahanya,
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walaupun masih ada beberapa nasabah yang menggunakan dana tersebut di luar
kebutuhan usaha. Nasabah cukup merasakan manfaat pembiayaan bagi
peningkatan usaha. Sebagian besar responden menilai bahwa nilai penjualan
cukup

meningkat

setelah

adanya

pembiayaan,

yang diperkuat

dengan

meningkatnya jumlah konsumen, yang pada akhirnya juga cukup meningkatkan
keuntungan dan pendapatan usaha setelah memperoleh pembiayaan. Selain itu,
responden juga penilaian bahwa aset yang dimiliki cukup meningkat setelah
memperoleh pembiayaan, sebagian besar responden dapat melakukan perluasan
usaha dan menambah tenaga kerja setelah memperoleh pembiayaan. Dan
akhirnya, responden merasa cukup yakin bahwa dengan adanya peran Bank BRI
Syariah adalah hal pembiayaan, responden merasa bahwa perkembangan usaha
cukup sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pengaruh Peran BRI Syariah dalam Peningkatan Usaha di Telanaipura
Peran BRI Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan
usaha di Telanaipura. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang menunjukkan hasil
analisis regresi menunjukkan bahwa jika peran Bank BRI tetap, peningkatan
usaha di Telanaipura adalah sebesar 10,105 satuan, dan jika peran bank BRI
Syariah mengalami peningkatan satu satuan, maka peningkatan usaha di
Telanaipura akan mengalami peningkatan sebesar 0,685 satuan. Koefisien regresi
bertanda positif menunjukkan bahwa antara peran Bank BRI Syariah dan
peningkatan usaha di Telanaipura terdapat hubungan yang positif. Artinya jika
peran Bank BRI Syariah mengalami peningkatan akan mengakibatkan
peningkatan pada perkembangan usaha di Telanaipura.
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Hasil uji pengaru yang ditunjukkan oleh hasil uji t menunjukkan bahwa
peran Bank BRI Syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
peningkatan usaha di Telanaipura. Jika Bank BRI Syariah semakin berperan
dalam meningkatkan UMKM di Telanaipura, maka usaha yang ada di Telanaipura
juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, jika peran tersebut menurun,
maka peningkatan usaha juga akan menurun di Telanaipura.
Akhirnya, hasil pengujian koefisien determinasi sebagai pengujian
kesesuaian model menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah mampu
menjelaskan peningkatan usaha di Telanaipura sebesar 59,5 persen, sedangkan
sisanya sebesar 40,5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan
dalam penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bank BRI Syariah berperan cukup baik di Telanaipura yang terlihat dari ratarata tanggapan responden yang berada pada kisaran 2,33-3,66.
2. Peningkatan usaha di Telanaipura tergolong cukup baik dengan adanya peran
Bank BRI Syariah dalam meningkatkan jumlah UMKM yang terlihat dari
rata-rata tanggapan responden yang berada pada kisaran 2,33-3,66.
3. Peran Bank BRI Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Peningkatan usaha di Telanaipura. Hal ini dibuktikan oleh nilai thitung (10,280)
> ttabel (1,666). peningkatan Peran Bank BRI Syariah sebesar satu satuan akan
meningkatkan usaha di Telanaipura sebesar 0,685 satuan dengan kemampuan
dalam menjelaskan sebesar 59,5 persen.

B. Saran
1. Bagi akademisi, disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang dapat
meningkatkan usaha di Telanaipura
2. Bagi pihak Bank :
a. Disarankan untuk meningkatkan usaha di Telanaipuran dengan cara
meningkatkan peran Bank BRI Syariah dalam meningkatkan UMKM di
Telanaipura.
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b. Disarankan untuk lebih meningkatkan peran dalam meningkatkan jumlah
UMKM dengan cara lebih berperan dalam mencukupi kekurangan modal
nasabah, memudahkan akses, membuat sistem pembayaran yang lebih
fleksibel. Dan lebih memudahkan nasabah dalam memperoleh informasi.
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ANGKET PENELITIAN
PERAN PERBANKAN BRI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH
UMKM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA DI
TELANAIPURA
Angket ini digunakan sebagai alat pengambilan data yang menjadi bahan dalam
rangka penyusunan Skripsi oleh :
Nama
NIM
Fakultas/Prodi
Universitas

:
:
:
:

Awaluddin
SES.141237
Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mohon Bapak/Ibu memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya dan sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu.
1. Jenis Kelamin

:  Laki-Laki

 Perempuan

2. Usia

: _________________________________ Tahun

3. Pendidikan

:  Tidak sekolah
 SD/MI
 SMP/MTs

 SMA/MA
 Perguruan Tinggi

4. Jenis Usaha

:  Perdagangan
 Percetakan
 Elektronik
 Jasa

 Konveksi
 Kuliner
 Lainnya _________

5. Lama Usaha

: _________________________________ Tahun

PETUNJUK PENGISIAN:
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan benar.
2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum menjawabnya.
3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dan berikan tanda () pada jawaban
yang dianggap paling benar.
4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu menjawab kuesioner ini
terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.
KETERANGAN :
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
RG : Ragu-Ragu

S
SS
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: Setuju
: Sangat Setuju

No

Pernyataan

STS

A

Pembiayaan

1

Pembiayaan yang diberikan BRI Syariah
sesuai dengan kebutuhan usaha

2

Besar pembiayaan untuk usaha yang
diterima mencukupi kebutuhan usaha

3

Persyaratan
dalam
mengajukan
pembiayaan mudah dipenuhi

4

Tahap dalam mengajukan pembiayaan
di BRI Syariah mudah

5

Biaya administrasi untuk mendapatkan
pembiayaan tergolong ringan

6

Margin pembiayaan yang ditawarkan
lebih baik daripada bank lain

7

Jangka waktu pelunasan yang diberikan
oleh BRI Syariah tergolong lama

8

Pokok angsuran yang harus dibayarkan
tidak mengganggu perkembangan usaha

9

Pihak Bank memberikan informasi yang
jelas tentang produk yang ditawarkan

10

Informasi tentang produk perbankan
syariah mudah didapat

B

Peningkatan Usaha

11

Pembiayaan yang diterima sepenuhnya
digunakan untuk kebutuhan usaha

12

Fasilitas pembiayaan syariah bermanfaat
bagi peningkatan usaha

13

Nilai penjualan meningkat
memperoleh pembiayaan

14

Jumlah konsumen meningkat setelah
memperoleh pembiayaan

15

Keuntungan usaha meningkat setelah
memperoleh pembiayaan

16

Pendapatan usaha meningkat setelah
memperoleh pembiayaan

17

Asset usaha saya meningkat setelah
memperoleh pembiayaan

setelah
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TS

RG

S

SS

No

Pernyataan

STS

18

Saya dapat melakukan perluasan usaha
setelah memperoleh pembiayaan

19

Saya dapat menambah tenaga kerja

20

Perkembangan usaha yang saya rasakan
sesuai dengan harapan saya saat ini
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TS

RG

S

SS

REKAPITULASI PROFIL RESPONDEN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Keterangan
Laki-Laki
Perempuan
Tidak Sekolah
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
Perguruan Tinggi
Elektronik
Jasa
Konveksi
Kuliner
Percetakan
Perdagangan
21-32
33-44
45-57
3-10
11-18
19-26

Jumlah (Orang)
54
20
5
9
12
40
8
2
1
3
18
7
43
18
41
15
39
22
13
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Persentase (%)
72,97
27,03
6,76
12,16
16,22
54,05
10,81
2,70
1,35
4,05
24,32
9,46
58,11
24,32
55,41
20,27
52,70
29,73
17,57

REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN
No

Pernyataan

STS STS STS STS STS Jml

Pembiayaan yang diberikan BRI
Syariah sesuai dengan kebutuhan
usaha
2 Besar pembiayaan untuk usaha yang
diterima mencukupi kebutuhan
usaha
3 Persyaratan dalam mengajukan
pembiayaan mudah dipenuhi
4 Tahap
dalam
mengajukan
pembiayaan di BRI Syariah mudah
5 Biaya
administrasi
untuk
mendapatkan pembiayaan tergolong
ringan
6 Margin
pembiayaan
yang
ditawarkan lebih baik daripada bank
lain
7 Jangka waktu pelunasan yang
diberikan oleh BRI Syariah
tergolong lama
8 Pokok angsuran yang harus
dibayarkan tidak mengganggu
perkembangan usaha
9 Pihak Bank memberikan informasi
yang jelas tentang produk yang
ditawarkan
10 Informasi tentang produk perbankan
syariah mudah didapat

RataRata

1

2

23

16

28

5

233 3,15

3

10

26

21

14

255 3,45

7

17

16

24

10

235 3,18

4

15

21

24

10

243 3,28

5

14

18

30

7

242 3,27

5

17

14

29

9

242 3,27

3

21

15

26

9

239 3,23

6

19

10

26

13

243 3,28

7

17

12

29

9

238 3,22

7

14

15

28

10

242 3,27
2412 3,26

1

2
3
4
5
6

Pembiayaan
yang
diterima
sepenuhnya
digunakan
untuk
kebutuhan usaha
Fasilitas
pembiayaan
syariah
bermanfaat bagi peningkatan usaha
Nilai penjualan meningkat setelah
memperoleh pembiayaan
Jumlah
konsumen
meningkat
setelah memperoleh pembiayaan
Keuntungan
usaha
meningkat
setelah memperoleh pembiayaan
Pendapatan
usaha
meningkat
setelah memperoleh pembiayaan

77

5

15

13

29

12

250 3,38

7

18

17

27

5

227 3,07

3

19

17

28

7

239 3,23

4

16

13

30

11

250 3,38

3

21

17

30

3

231 3,12

6

12

15

33

8

247 3,34

7

Asset usaha saya meningkat setelah
memperoleh pembiayaan
8 Saya dapat melakukan perluasan
usaha
setelah
memperoleh
pembiayaan
9 Saya dapat menambah tenaga kerja
10 Perkembangan usaha yang saya
rasakan sesuai dengan harapan

7

17

18

26

6

229 3,09

4

17

16

29

8

242 3,27

6

10

17

33

8

249 3,36

7

15

15

31

6

236 3,19
2400 3,24
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HASIL ANALISIS DATA
Correlations
Correlations
X
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

X

.658**
.000
74
.557**
.000
74
.704**
.000
74
.677**
.000
74
.679**
.000
74
.635**
.000
74
.789**
.000
74
.703**
.000
74
.517**
.000
74
.563**
.000
74
1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations
Correlations
Y
y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

Y

.581**
.000
74
.604**
.000
74
.538**
.000
74
.634**
.000
74
.660**
.000
74
.500**
.000
74
.626**
.000
74
.656**
.000
74
.571**
.000
74
.545**
.000
74
1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

74

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
74
0
74

100.0
.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.845

Scale Mean if
Item Deleted
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

29.45
29.15
29.42
29.31
29.32
29.32
29.36
29.31
29.38
29.32

10

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
45.894
47.169
43.726
45.012
45.099
45.373
43.057
43.368
47.088
46.332
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.568
.444
.606
.583
.587
.528
.721
.601
.382
.436

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.829
.840
.825
.828
.827
.832
.815
.825
.846
.841

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
74
0
74

100.0
.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.792

Scale Mean if
Item Deleted
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10

29.05
29.36
29.20
29.05
29.31
29.09
29.34
29.16
29.07
29.24

10

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
35.668
35.605
36.876
35.066
35.560
37.155
35.213
34.987
36.201
36.406
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.443
.477
.407
.511
.560
.355
.503
.544
.441
.404

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.777
.773
.781
.769
.764
.787
.770
.765
.777
.782

Regression
Variables Entered/Removeda
Variables
Variables
Entered
Removed

Model
Xb

1

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.

Model
1

R
.771a

Model Summary
R Square
Adjusted R Square
.595
.589

Std. Error of the Estimate
4.217

a. Predictors: (Constant), X

Model
Regression
1 Residual
Total

ANOVAa
Sum of Squares
df
Mean Square
F
1879.604
1
1879.604 105.682
1280.558
72
17.786
3160.162
73

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X

Model

1

(Constant)
X

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
10.105
2.227
.685
.067
.771

a. Dependent Variable: Y
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t

4.539
10.280

Sig.

.000
.000

Regression

Model

R

1

.771a

Model Summaryb
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.595
.589
4.217

DurbinWatson
1.674

a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Tolerance

Model
1

(Constant)
X

1.000

a. Dependent Variable: Y
Charts

84

VIF
1.000

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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74
0E-7
4.18830474
.116
.116
-.057
.996
.275

